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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي

 ذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:اإللكتروني ال

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

صفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه ال -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  ملتن: بحرف / ا16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق صفحة للبحوث ا
َ
ملتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

في ، ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البح
ً

و الرفض، فضال
َ
ث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

  
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في ال
َ
عنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 ي البحث.يغلب عليهن  التمايز ف (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 :ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها
َ
)مشكلة  يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 لغرض من تطبيقها.ا

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 خاصة بهذه املصادر .الببليوغرافية ال

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
تحكيم يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

ف            
َ
ر جميع األ ِ

كار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 رة يف ظاهرة االنتحاراملؤثِّ االجتماعيَّةالت التحوُّ

 ةدراسة حتليليَّ

 ياسر بكر غريب    

7/9/2021 تأريخ القبول:       16/8/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

العوامل  نواعه وقوف علىَأ َأبرز ،التعرف على ظاهرة االنتحار ِإلىهدفت الدراسة        
االنتحار بشكل عام، والسعي للكشف عن مؤشرات تزايد ظاهرة  ِإلىفعة الدا االجتماعيَّة
هداف صفي التحليلي في دراسته لبلوغ الَ اعتمد الباحث على المنهج الو  ؛ ِإذاالنتحار

 ها :َأبرز ِإلى مجموعة نتائج ل البحث توصَّ و  ،المرجوة من الدراسة
ياد عن طريقه المستقيم، وتغلب ضعف الواعز الديني، والبعد عن منهج اهلل والح نَّ إِ  (1

القيم المادية على القيم الروحية عند اإلنسان، وجهل المنتحرين بحكمة االبتالء ، وفقد 
 .يسالمفكار الماالفة لتعاليم الدين اإلِ الصبر وقوة اإلرادة لدى الفرد ، وانتشار ال

حار، وهى: غياب ظاهرة االنت ِإلىالمؤدية  االجتماعيَّة سبابتوجد مجموعة من الَ  (2
مجتمع آار جديد  ِإلى، وتغيير المناخ الذي يعيش فيه الفرد واالنتقال االجتماعيَّةالروابط 

، والمسكرات بشتى صنوفها وأنواعها عليه يشعر فيه بالوحدة ، وانتشار تعاطي المادرات
ل صول علي االدوات والوسائوالعنف الذي يظهر في وسائل اإلعالم ، وتوافر وسهولة الح

 ِإلىقد تدفع بالفرد  يسباب النفسية التتتعدد الَ ، و على االنتحار مع تنوعها ةالمعين
وكمحاولة  ،روب من مواجهة المشكالت والمصاعباالنتحار، ومن اهمها: االكتئاب، واله

، والتمزق العائلي الناتج عن الضغط إلنهاء الحزن، ولفت االنتباه، واإلحساس بالذنب
حساسه بالغربةلنفسي لدى الفرد و ا  .ا 

 .، المجتمع االجتماعيَّةاالنتحار، التحوالت الكلمات المفتاحية:     
 

                                                 

 صالح الدين/جامعة التربية/كلية مساعد مدرس. 
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 :المقدمة 
موضوع االنتحار من الموضوعات التي نالت اهتمام الماتصين في العلوم  عد  ي  

"، وعلم النفس ...وغيرها(، اكـ )علم االجتماع، وعلم اإلنسان "النثروبولوجي االجتماعيَّة
 ِإالَّ َأنَّناهمية الموضوع في الحياة البشرية ، وعلى الرغم من االهتمامات الكثيرة وذلك ل

مازلنا لم نجد إطارا نظريا لدراسة جريمة او ظاهرة االنتحار وذلك الاتالف وجهات النظر 
 ولشمولية الموضوع وتدااالته الماتلفة.

المجتمع وربما مجموعة االنتحار يعني اسارة فرد من أفراد  نَّ وال يافى عن َأحد أَ 
، واسارة انسان في المجتمع يعد من اكثر الفردي افراد في حاالت ترافق االنتحار
ها للحد منها ، حيث ان َأسبابللمجتمع التقصي وراء  المشكالت االجتماعي التي البدَّ 

اسمى ما في الوجود هي الروح البشرية وقد قدستها جميع الديان السماوية مؤكدة على 
دم قتل تل النفس وااصة الدين اإلسالمي الحنيف الذي اكد في تشريعاته على ععدم ق

 :  الىنية التي نزلت كقوله تعالنفس البشرية من االل اآليات القرآ

 ( .29) النساء :  
هناك حاالت انتحار بل  نَّ الكثير من المجتمعات اإلنسانية أَ  نرى ونسمع في ِإالَّ َأنَّنا

العربية اإلسالمية لمجتمعات مر لم يقتصر على المجتمعات الغربية بل حتى في اان الَ 
هناك حاالت انتحار متكررة في المجتمع ، فعلى الرغم من التطور العلمي  نَّ نرى أَ 

نرى حاالت االنتحار تنتشر بكثرة في اآلونة الايرة  ِإالَّ َأنَّناوالمعرفي الذي يشهده العالم 
 وااصة في المجتمعات العربية ومنها المجتمع العراقي .  

فراد المجتمع نتج عنها االجتماعيَّة لَ تقلبات مجتمعية اثرت في الحياة يشهد العراق مؤارا 
مشكالت نفسية واجتماعية واقتصادية وثقافية انعكست سلبا ليس فقط على الواقع 

ظهور ظواهر كانت ليس لها وجود بالشكل الذي عليها  ِإلىاالجتماعي بل تعدى ذلك 
 االن ومنها االنتحار او )قتل النفس(.

البحث والتقصي عن ظاهرة دد الواقع االجتماعي والبشري و ا يها اطير  مؤشر   عد  ي  و        
والعوامل  سبابطار سوسيولوجي معرفي يعد حالة صحية للوقوف على الَ تحار في إِ االن
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 االنتحار .  ِإلىالدافعة 
تتبع هذا الموضوع الحيوي عبر أهداف  دراسةونتيجة ذلك حاولنا في هذه ال   
، ولجل الوصول الدافعة لالنتحار االجتماعيَّةالتحوالت تتمحور حول تساؤل عن مركزية 

الول  مبحثتضمن ال من اربعة مباحث،فقد اتبعنا تدرجا  متسلسال  تكّون  ،هذا الهدف ِإلى
، أهمية الدراسة ، و مشكلة الدراسة( ضم في طياته ) للدراسةالنظري الموسوم بـ )اإلطار 

فجاء بعنوان )الوصف النظري  ا المبحث الثانيمَّ ، أَ (اهيم الدراسة، ومفأهداف الدراسةو 
المبحث ا مَّ الدافعة لالنتحار(، أَ  االجتماعيَّةضم ) العوامل ف الثالثا المبحث مَّ لالنتحار(، أَ 

وأخيرًا  (المبحث الرابع: طرق وسبل وقاية المجتمع من ظاهرة االنتحارضم )فرابع ال
  (والتوصيات الدراسة، )نتائج

 طار النظري للدراسة.ل : الإ و  المبحث الأ 

في عناصرها ومفرداتها عن بعضها البعض، وهذه  االجتماعيَّةتاتلف الدراسات 
العناصر تعد اللبنة الولى إلنجاز البحث أو الدراسة العلمية، وهذه المفردات المتمثلة 

ات الدراسة، ومجاالت بتحديد مشكلة الدراسة، وأهمية الدراسة، وأهداف الدراسة، وفرضي
جراءات الدراسة الميدانية، غالبا ما يبدا الباحث  الدراسة، وعينة الدراسة، ومنهج الدراسة، وا 

 .بها دراسته، وضم المبحث هذا عناصر البحث التي تاص موضوع الدراسة
  مشكلة الدراسة 

 الجتماعيَّةاوغيرها، مع طبيعة الحياة  ا ...ا، ونفسي  ا، وثقافي  يتكيف الفرد اجتماعي  
ظل التغيرات  التي تطرا على المجتمع اال ان في  يف للمجتمع الذي ولد فيه ويعيش فيه

ازمته  إلنهاءممارسات او سلوك يلجا اليه  ِإلىأحيانا كثيرة يفقد هذا التكيف مما يؤدي به 
ي إن كل كائن حي إنسان ،ه الاالصنَّ َأهذه الممارسات التي تعتقد الفرد واالنتحار احدى 

يعيش في مجتمع، وتحدث داال إطاره عمليات من التأثير والتأثر المتبادلة التي تتم بين 
أفراد ذلك المجتمع، كما أنهم يتصرفون وفق مجموعة من النظم والقوانين والتقاليد والعادات 

حل مشكالتهم الحيوية الستمرار بقائهم بطريقة  ِإلىوالقيم التي ياضعون لها، للوصول 
 ا.ا واجتماعي  ي  صحيحة نفس

وما يعيشه المجتمع العراقي اليوم من أحداث وتغيرات وأزمات اقتصادية واجتماعية  
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ة وسياسية ومجتمعية، التي انعكست سلبا في انتشار ظاهرة االنتحار او قتل النفس( ااص
 ا في مؤشر ظاهرةا سلبي  ا وانعطاف  ا اطير  ذلك مؤشر   عد  ي   ،في مدن إقليم كوردستان العراق

قتل نفسه تعد ازمة كبيرة في منظور علم  ِإلىاالنتحار، فدافعية الفرد في اللجوء 
ا يتوجب على المجتمع ثر بالمحيط االجتماعي الذي يعيشه ممَّ أالفرد يت نَّ لَ  ؛االجتماع

ِإلى هذه الممارسات ا عن اللجوء منه بعيد   لنسان ويجعالظروف التي تؤمن حياة اإلِ  تهيئة
مدينة  السيَّماو  (1)قليم كوردستانإِ ا في انتشار ظاهرة االنتحار مؤار  و  ،ر فيهاو حتى التفكيأَ 
الدافعة لالنتحار والوقوف  االجتماعيَّةزت الباحث بالبحث والتقصي وراء العوامل ربيل حفَّ أَ 

في  هناك الال   نَّ أَ مؤشر فاعل على ه نَّ لَ  ؛عليها ووضع الحلول المناسب للحد منها
 . ماعيَّةاالجتالمنظومة 

  أهمية الدراسة: 
هـذه الهميـة تجعـل وضوع قتل النفس او االنتحـار، و همية الدراسة من أهمية متنطلق أَ 

الباحث يسعى جاهدا للتقصي عن الحقائق العلمية منطلقا من أهميـة المشـكلة التـي يدرسـها 
 هما: راستنا هذه تكمن في جانبين ، وأهمية د(2)والتفكير في وضع الحلول الالزمة لها

 ِإلـىالدافعـة  االجتماعيَّـةتكمن أهمية الدراسة في توضيح وتحليل العوامـل  الهمية العلمية: .1
االنتحـــار فـــي مدينـــة أربيـــل  ومـــا يمكـــن أن تقـــدمها الدراســـة مـــن شـــرح وتوضـــيحات متعلقـــة 

هميـــة هـــذه الدراســـة أَ مؤشـــراتها، و  َأبـــرزِإلـــى قتـــل الـــنفس، والتعـــرف علـــى المؤديـــة  ســـباببالَ 
. ميـزت الدراسـة بأهميتهـا العلميـة، ي كونهـا محاولـة إليجـاد تفسـير حقيقـي لالنتحـارتتجلى ف

ن أهميــة هــذه الدراســة تكمــن فــي الســعي  إضــافة دراســة علميــة جديــدة لتكــون مــداال   ِإلــىوا 
 لدراسة ظاهرة االنتحار ومن أطر متعددة.

 ِإلــىمضــافة  أن أهميــة هــذه الدراســة تتضــح مــن اــالل كونهــا محاولــة :الهميةةة التطبيقيةةة .2
ن هـــذه الدراســة تمثـــل  المحــاوالت القليلـــة الاــرى للدراســـة وتشــايص محـــددات االنتحــار، وا 
محاولــة لهســهام باضــافات معرفيــة أاــرى فــي حــدود هــذا الموضــوع ومــن هنــا تتضــح فائــدة 

 وجدوى هذه الدراسة.

                                                 

 . 2،ص2021ارة الداالية لمدينة اربيل احصائيات غير منشورة ، ( وز 1)
 .65، ص 1989عمر محمد التومي الشيباني ، مناهج البحث االجتماعي، مطابع ديتار، ليبيا ، (2)
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  أهداف الدراسة 
 داف دراستنا هي:أه برزِإلى تحقيقها، وَألكل دراسة هدف أو مجموعة أهداف تسعى 

 انواعه . َأبرزالتعرف على ظاهرة االنتحار و  .1
 بشكل عام.  االنتحار ِإلىالدافعة  االجتماعيَّةالعوامل  َأبرزالوقوف على  .2
قلـــيم كوردســـتان بشـــكل عـــام إِ  الســعي للكشـــف عـــن مؤشـــرات تزايـــد ظـــاهرة االنتحـــار فـــي .3

 م.  2003ومدينة اربيل على نحو اصوص بعد عام 
 النظرية لظاهرة االنتحار التي تساعد في تحليل ظاهرة االنتحار .طر توضيح ال   .4
وضـع مقترحـات للتعامـل مـع هـذه المشـكلة مســتقبال  وسـبل الحـد منهـا مـن اـالل بعــض  .5

 المقترحات والحلول. 
 المفاهيم والمصطلحات العلمية:  
الباحث أن ذ من واجب إِ  ؛ا في البحث العلميا ضروري  مر  تحديد المفاهيم العلمية أَ  عد  ي  

اتسم هذا التحديد يعمل عند صياغته لموضوع البحث تحديد المفاهيم التي يستعملها وكلما 
، سهل على القراء الذين يتابعون البحث أدراك المعاني والفكار التي يريد بالدقة والوضوح

بر عن مجموعة متجانسة من وأن المفهوم عبارة عن لفظ عام يع، (1)الباحث التعبير عنها
اهيم والتي استادام العديد من المف ِإلىطار البحث العلمي يلجأ الباحث ، وفي إِ شياءال

أن كانت تحمل اكثر من معنى حتى يتضح المفهوم الذي  ةوجب عليه تحديدها بدق
ويعني به  تحويل الفكار ق عليه المفهوم اإلجرائي، يقصده الباحث أمام القارئ وهو يطل

، لذا (2)ياسها والتعبير عنها بشكل علمي في الواقع االجتماعيأشياء يمكن ق ِإلىالمجردة 
فالمفهوم هو احدى وحدات التفكير الساسية وبشكل منطقي يبنى بوساطته شكلي التفكير 

عمق من اإلحساس أَ اقع على نحو اآلارين )الحكم واالستنتاج ( يمكن من معرفة الو 

                                                 

 ، 1971 القاهرة،، المصرية مكتبة االنجلو أصول البحث االجتماعي، عبد الباسط محمد حسن، (1)
  172ص
، 1990بد اهلل الازرجي، طرق البحث االجتماعي، دار الثقافة والنشر، القاهرة، ( محمد الجوهري، وع2)

 .58ص 
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 . (1)والتطور واالنطباع 
لدراسة عدد من المفاهيم والمصطلحات ينبغي أن نعرفها في هذه ا استعملناولقد 

 ربيل(.، وأَ االجتماعيَّة، والدافعية، واالنتحار، والجريمةتعريفا  دقيقا  وهي: ) العوامل 
والمعاجم في  االجتماعيَّةبعد االطالع على الدبيات :  االجتماعي ةالعوامل . 1

ها نَّ أَ ، ويمكن تعريفها في دراستنا على تماعيَّةاالجنسانية لم نجد مفهوما للعوامل العلوم اإلِ 
 في التأثير ا فاعال  دور   ؤدِّيوالثقافية واالقتصادية التي ت االجتماعيَّة) هي العوامل النفسية و 

 ( .االنتحار ِإلىعلى سلوك الفرد داال المجتمع وتؤدي به 
َع إليه ، وَدَفَع عنه : َدَفَعه ، وَدفَ  الدافعية : يعرف الدافعية في اللغة العربية. 2

الَذى ، َدْفعا  وَمْدَفعا  ،ـ َدْفَعة  : الَمرَّة  ، ـ د ْفَعة  : الد ْفَعة  من الَمَطِر: د َفٌع ، وما اْنَصبَّ من 
 .(2)سقاٍء أو إناٍء ِبَمرَّة 

:" حالة من االستثارة أو التنبيه، وتثَير هذه الحالة فهيا ا تعريف الدافعية اصطالحً م  أأ 
ائن للقيام بأنواع معينة من السلوك باتجاه معين ، يعمل على إنهاء التوتر أو افضه، الك

سلوك باحث عن هدف، فالدافعية إذن حالة استثارة داالية تعمل على  ِإلىأي أنها تؤدي 
 .(3) "استعادة التوازن الذي ااتل

ركبة ( الدافعية :" ااصية ثابتة، مستمرة، متَغيرة وم(Maslow كما يرى ماسلو
مع ماسلو في  Young) ، ويتفق يونغ) "وعامة تمارس تأثيراَ في كل أحوال الكائن الحي

أن الدافعية قوة تحرك وتستثَير سلوك الكائن الحي، ولكن يضيف بأنها ال تقتصر على 
نما توجه نحو تحقيق غاية معينة حيث يعرفها بأَ  ها عبارة نَّ استثارة سلوك الفرد فقط، وا 

، (4) ."تحقيق هدف مع ين ِإلىارة وتوتر داالي، تثَير السلوك وتدفعه عن:" حالة استث
ا  مجموعة الظروف الداالية والاارجية التي ت َحرِّك الفرد ِمن أْجل تحقيق  ِإلىوي شير أيض 

                                                 

( ديمتري فولكر غرنوف ، معجم موجز من المصطلحات االجتماعية والسياسية ، ترجمة طارق 3)
  .  252، ص 1989معصراني ، دار التقدم ، موسكو ، 

 .117_  110، ص1994نان، ، دار صادر، لب11( ابن منظور، لسان العرب، مجلد 2)
 .13م، ص2002عمان ،  –( حنان عبد اهلل العناني ، علم النفس التربوي، دار صفاء للنشر والتوزيع 3)
( عبد اللطيف محمد اليفة بركات، الدافعية لالنجاز، دار الغريب للطباعة و النشر، القاهرة ، مصر ، 4)

 .54م، ص2006
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، وللدوافع ثالث وظائف أساسية في الس لوك: هي  عادة التواز ن عندما ياتل  حاجاته، وا 
ِجيهه، والمحاَفظة على استداَمِته؛ حتى تشبع الحاجة ويعود التَّواز ن، تحريكه وَتْنِشيطه، وَتوْ 

نفسية داالية، تحرِّك الفرَد للقيام  -حالة فسيولوجية  ِإلىكما يشير م صطلح الدَّافعية 
ذا لم يتحقَّق هذا الهدف يشعر  بسلوك معيَّن في اتِّجاه معيَّن؛ لتحقيق هدٍف محدَّد، وا 

يق والت  . (1)وت ر حتى يحقِّقه اإلنسان بالضِّ
 ِإلىمحركات داالية واارجية في الفرد تقوده  ، فهواجرائيً إإ ا تعريف الدافعية م  أأ 

ممارسات وسلوك ناتجة عن عوامل نفسية واجتماعية تؤثر في ممارساته لبلوغ أهداف 
 للنفس او االنتحار . يذاء  إِ شباع حاجة ما حتى وان كانت ا ِ نة و معي

 :. االنتحار 3
، مصدر للفعل انتحر عد  ، وي   (2)انتحر الرجل أي نحر نفسه ::  نتحار في اللغةاال 

وهو إصابة اإلنسانْ نفسه لقِصد إفنائها، و لفظ النحر عام ، واالنتحار ااص ؛ فالنحر 
 .(3) قتل اإلنسان غيره ، وقتل اإلنسان نفسه :يكون لهنسان وغيره ،  فيدال في ذلك 

تعددت التعريفات لمفهوم االنتحار سوف نتطرق  فهو اا االنتحار اصطالحً م  أأ 
 لالنتحار من حيث:

ه كل نَّ بأَ (Aemail Dorcaim) (عرفه أميل دوركايم  :االنتحار في المنظور االجتماعي .1
حاالت الموت التي تنتج بصورة مباشـرة أو غير مباشرة عن فعل إيجابي يقوم الفرد بنفسه 

 .(4)المـوت(  ِإلىه وهو يعرف بأن هذا الفعل قد يصل ب
االنتحار جريمة، والجريمة هي شكل من أشكال  نَّ إِ  :االنتحار في المنظور القانوني .2

                                                 

م، 2002نفس التعل م والتعليم"، الهلية للنشر والتوزيع، الكويت، علم "( بو حمامة جياللي وآارون ، 1)
 65ص
م ، 2003( أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكي ابن منظور، لسان العرب، دار الحديث، القاهرة،2)

 .75ص
(أحمد بن زكريا ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبدالسالم هارون ، شركة ومطبعة البابي 3)

     ) 5 /400 (، 2وأوالده بمصر ، القاهرة ،ط الحلبي
علي محمد علي ، رواد علم االجتماع ، قراءة جديدة للفكر االجتماعي العربي، العيئة العامة للكتاب  (4)

 .120، ص1976، اإلسكندرية، 
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الاروج عن قواعد السلوك التي يضعها المجتمع لتنظيم حياة أفراده، فالمجتمع الذي هو 
ومعاييره التي  هي، وفقا لقيميحدد ماهية السلوك العادي والسلوك المنحرف أو اإلجرام

 (1)رتضاها لضبط سلوك أفراده وحمايتهاا
اطرها نهى عنها االسالم وصنفت أَ عظم الجرائم و أَ : هي  االنتحار في المنظور الفقهي .3

، وقد (2)من الكبائر والكبيرة هي كل مانهى عنها اهلل ورسوله في الكتاب والسنة النبوية 
ن قتل الذات ، وقد حرم االسالم قتل النفس او حتى الدعاء بالموت او تحريض الغير ع

سورة ] {،م اهلل اال بالحقوال تقتلوا النفس التي حرَّ }: لىانزلت ايات عدة في ذلك قوله تع
 . [151نعام: اية الَ 

: ( االنتحار قائال   Disertori.B: يعرف ديزرتوري )  االنتحار في المنظور النفسي .4
أمراض  ِإلىمكن أن يرجع ه يقضي على الحياة، وينَّ لَ  ؛"االنتحار هو فعل ضد اجتماعي

 .(3)قبل مرضية للشاصية  عد  نفسية، كما ينتج عن صعوبة تآلف ت  
يقاع ا ِ ة اجتماعية تتمثل في قتل النفس و ظاهرة نفسي فهو اجرائيً إإ ا تعريف االنتحار م  أأ      
و اقتصادية .. وغيرها، وفي أَ و نفسية أَ بسب عوامل كثيرة منها اجتماعية  ذى فيهالَ 
ما للحظات قصيرة نَّ ا ِ و  ،االنتحار ِإلىا تدفعهم مراض  أَ سوياء ال يعانون َأناس أ  ب هم لالغا
 ا هانت عليهم أنفسهم وهانت عليهم حياتهم .جد  

 :(Crime). الجريمة 4
ه يمكننا تحديد نَّ أَ  الَّ إِ ( 4)الجريمة بااتالف العصور والمجتمعات. ِإلىااتلفت النظرة 

الجريمة في اللغة مصطلح  نَّ إِ  ا..عديدة كما سنشرحها الحق  مفهوم الجريمة وفق اتجاهات 
                                                 

،  1983القاهرة، مصر  ، ، ( سامية حسن الساعاتي، الجريمة والمجتمع، دار النهضة العربية، ط1)
 .32ص
، 1972عبد اهلل محمد شمس الذهيبي الدمشقي، الكبائر ، دار الوعي العربي ، حلب ، سوريا، ( 2)

 10_9ص
، 2018( محمد عبد اهلل امين، علم النفس والسلوك االنتحاري، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان، 3)

 . 63ص
مكتبة االنجلو المصرية(، ، )القاهرة: 3( عبد الباسط محمد حسن، أصول البحث االجتماعي، ط4)

 .172ص  1971
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رم الذي يعني الذنب أو العربية م   مشتق من الج  ر  ، وهو الجريمة، التعدي، والجمع أجرام  وج 
والجارم : الجاني، والم جرم : المذنب
( Crimeوفي اللغة اإلنكليزية تستادم كلمة ) ،(1)

( Cernere( وهي كلمة التينية اشتقت من )Crimenللداللة على الجريمة واصلها )
 . (2)واصلها يوناني معناه التميز والشذوذ عن السلوك العادي

 ؛ ِإذالجريمة بمفهومها االجتماعي هناك تعاريف عدة توضحف اا الجريمة اصطالحً م  أأ 
ا على أنها ظاهرة اجتماعية وان التجريم بالتالي حكم قيمي تصدره الجماعة تعرف اجتماعي  

على بعض تصرفات أفرادها سواء عاقب القانون عليه أم ال، والبد في عملية التفريق بين 
معيار  ِإلىمعيار اجتماعي ال  ِإلىالسلوك السوي والسلوك اإلجرامي من االستناد 

 .(3)قانوني
ا تعني ))كل فعل ياالف الشعور العام للجماعة وهي تعبير عن نقص وأيض   (أ 

ى مرتكبها بسبب عدم تذوذه بالقدر الكافي من القيم شعور التضامن االجتماعي لد
في حين يراها البعض أنها بمعناها  (4)الالزمة لحفظ وجود الجماعة(( االجتماعيَّةوالقواعد 

الواسع تشمل على الفعال اإلجرامية للكبار والفعال الجانحة للصغار، والجريمة في 
والمالحظ، التعاريف  (5)الجتماعي وتنسب لها بل ترتبط بالواقع اا مطلق  الواقع ليست مفهوم  

أنها حددت الجريمة بأنها الاروج عن  االجتماعيَّةالسابق ذكرها للجريمة من الناحية 
القواعد السلوك التي يقرها المجتمع لفراده وبالتالي فأنها تعود بالضرر على المجتمع في 

عرفت  ؛ ِإذي تقترب من التعاريف المذكورةها بالتالنَّ  َأالَّ ا إِ ا مغاير  حين عرفها آارون تعريف  

                                                 

  . 445، ص  1956، دار لسان العرب ، بيروت ،  13( ابن المنظور ، لسان العرب ، المجلد 1)
(  د. عدنان الاطيب، محاضرات عن النظرية العامة للجريمة في قانون العقوبات السوري )مصر: 2)

 .31م(، ص 1975مطبعة النهضة، 

م(، ص 1990)الكويت: ذات السالسل للطباعة، 2لم الجرام وعلم العقاب، ط ( د. عبود السراج، ع3)
45. 

 .33(، ص1983( د. جالل ثروت، علم الجرام والعقاب، )بيروت: الدار الجامعية، 4)

)بيروت: مؤسسة نوفل، 11( د. مصطفى العوجي، دروس في العلم الجنائي، )الجريمة والمجرم( ط 5)
 .  149م(، ص 1980
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سلوك ال يتفق  ِإلىها ))طاقة انفعالية لم تجد لها مارجا اجتماعيا فادت نَّ ا بأَ يض  الجريمة أَ 
 .(1)والوضاع التي يسمح بها المجتمع((

ا علماء االجتماع وغيرهم فكانت لهم تعاريف أارى حيث يعد عالم االجتماع مَّ أَ  (ب 
( الجريمة ))ظاهرة طبيعية تمثل الضريبة التي  Durkheimايم )الفرنسي أميل دوركه

 (2)ثارها نظير تمتعه بحرية االاتيار((آنظير حياة متطورة ويتحمل الفرد  يدفعها المجتمع
بينما يذهب  (3)ار ))بأنها ظاهرة سليمة حتى ما بقيت بغيضة((آويعرفها في موضع 

أن الجريمة تشمل كل فعل  ِإلى ( صاحب نظرية العقد االجتماعيRousseauروسو )
مباين لهرادة العامة الناتجة عن ذلك العقد أو هي كل فعل من شأنه فهم عري العقد 

ا في تكوين الجريمة للتقليد والمحاكاة دور   نَّ أَ ( بtardفي حين يرى تارد ) (4)االجتماعي((
ة ظاهرة اجتماعية تتكون الجريم نَّ إِ )) :يقول ؛ ِإذارىال   االجتماعيَّةشأنها شأن الظواهر 

الارى وتتأصل في المجتمع عن طريق التقليد  االجتماعيَّةكما تتكون الظواهر 
 . (5)والمحاكاة((

هي كل عمل ياالف قواعد السلوك االجتماعي، ف جرائي للجريمةا التعريف الإ م  أأ  (ج 
، وفي المحافظة على الفرد والمجتمع والنظام االجتماعي ِإلىوضعت له قوانين ترمي 

 دراستنا نقصد بها جريمة قتل النفس.
 هداف صفي التحليلي في دراسته لبلوغ الَ : اعتمد الباحث على المنهج الو منهجية الدراسة

                                                 

د محمد اليفة، أصول علم الجرام االجتماعي، )القاهرة: مطبعة التأليف والترجمة والنشر، ( احم1)
 .31، ص 1999

( السيد رمضان، الجريمة واالنحراف من المنظور االجتماعي، )اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث 2)
 .152م(، ص 1985

ات الموحد الجزء الول، )سوريا: مطبعة ( عدنان الاطيب، المبادئ العامة في مشروع قانون العقوب3)
 .152م( ص 1961جامعة دمشق، 

( أميل دور كهايم،  قواعد المنهج في علم االجتماع، ترجمة د. محمود قاسم، )القاهرة: مكتبة النهضة، 4)
 .16م(، ص 1961

 . 85.  84م(، ص 1973، 7(عبد الجبار عريم، نظريات علم الجرام، )بغداد: مطبعة المعارف، ط 5)
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 المرجوة من الدراسة.
 :التوصيف النظري لظاهرة االنتحار المبحث الثاني :

توصيف تعددت االتجاهات واالفكار العلمية في دراسة ظاهرة االنتحار وفيما يلي 
 نظري الهم النظريات التي اهتمت بظاهرة االنتحار . 

 :التحليل النفسي(Freud ) اوال: نظرية فرويد 
ترى نظرية التحليل النفسي أن اإلنسان يولد بمجموعة من غرائز وميول غيـر 

وباحتكاك الطفل بمحيطه وواقعه بما فيه من ID) ، (اها مـصقولة وغيـر اجتماعية سمَّ 
يدرك واقعه شيئا  فشيئا ، ويعي نفسه بالنسبة لغيره، وحينذاك  وحبور ورفـاه، عقبات وآالم

وفي بضع سنين تتعلق أفكار Ego) (النا  تتكون شاصيته العاقلة الواقعية وهـي
كبار واحترام وهي  وعواطف اإلنسان بمثل عليا وشاصيات مرموقة يتطلع إليه باجالل وا 

 S )(المثالي الكمالي  القـسم وبالتالي يتكـونالمحبة واللم،  شاصيات أبوية ومصدر
Ego ولقد  .(1الكمال، ويتقمص ويمتص شاوصه وآمالـ) ِإلىالضمير الحاكم المتطلع

بأن المنتحر يقع فريسة لغريزة وانفعال عدائي سادي  :لاص فرويد نظريته في االنتحار
واالكتئاب هو  ).لهاالذات نفسها ليقت(يافـق في التعبير عن نفسه، فينعكس على الداال 

 ِإلىذلك أن فرويد يرجع االنتحار  ىي الق هذه الميول العدائية، ومعنالعنصر الحـساس ف
حباط الساسية الموجهة نحو ، وأن االنتحار ناتج عن مشاعر اإلِ نفسية دااليـة  َأسباب

ع موضو  نَّ لَ ؛ غضب وعدوان نتيجة لهحباط ِإلىموضوع داالي، فتتحول هـذه المـشاعر 
 (.2االنتحار) ِإلىالمشاعر العدوانية توجـه نحو الذات، فتؤدي  نَّ ، فاِ االحباط دااليا  

 K. Menningerنظرية كارل مننجر ثانيا : 
ويستفاد من كتابات مننجر بأن العوامل أو النزعات تتفاعل معا  في الشاـصية 

تنفيذ  ِإلىاحبه تفـاعال  ديناميكيـا ، وتحت وطأة شروط معينة يسود أحدها ويؤدي بص
مصدرها  – "النا" ِإلىفالرغبة فـي القتـل أو العدوان على اآلار تنتكس  .االنتحار

                                                 

، 2004القاهرة، ، ، مؤسسة طيبة للنشروالتوزيع1دراسات في السلوك والشاصية، ط ( حسين فايد،1)
 .87ص
دراسة نفسية اجتماعية للسلوك االنتحاري، ،مؤسسة الشبيبة لهعالم  -ناجي جيوشي، االنتحار (2)

 .71، ص1990والطباعة والنشر، القاهرة 
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وقد  .وذلك إذا تورط شاص فـي مواقـف تحول قواها دون العدوان على اآلار –الساسي 
يكون إحباط العدوان بآليات ذاتية، تتمثل في قدرة النـا العلى على الكف بما يثيره من 

اوف، وبضغط وجدان اإلثم، أو بسبب اليط من عناصر شـبقة عرضية، أو بسبب ما
 التورط في ثنائية انفعالية متضادة تجاه موضوع العدوان، وقـد يكـون إحبـاط
العدوان بفعل شدة مقاومة الواقع، وضغط الظروف الاارجية، أو بافالت موضوع العـدوان 

الذات، وترتد  ِإلى( ، وتنتكس النزعة العدوانية 1سواء بالموت العادي أو االبتعاد ) فجـأة
النا االل عملية التوحد، أو االمتصاص مع اإلبدال، وذلك حين يقوم النا  ِإلى

بدال وجدان الكراهيـة ونزعـات العدوان الموجهة  بامتصاص موضوع العدوان والكراهية، وا 
ه وتوحده مـع النا، ضده كموضوع اارجي، باسقاطها عليه دااليا  بعد أن تم امتصاص

فيقع العدوان على النا، ويدمر اإلنسان نفسه بديال  لآلار، فالفعل االنتحاري في هذه 
هو عدوان  –أشااص معينين أو المجتمع ككل  –الصورة يمثل أصال  عدوانا  ضد آارين 

من وسـيلة تنفيـذ  Menningerويستالص   .تولد في الذات ثم انعكس ضدها ودمرها
على  االنتحـارية داللة عامة تلقي ضوء  ـار داللـة علـى شاصيـة المنتحـر، فلـألداة ااالنتحـ

دور المـرء في الحيـاة، فالذكور يغلب أن يستادموا في انتحارهم الداة التي يمكن 
ا اإلناث مَّ أَ ، استادامها في العدوان والقتل، داللة على السيطرة التي يمارسونها في الحياة

يستادمن وسائل وأساليب تـدل علـى اتااذهن دور الاضوع واالستكانة،  فالغالب أنهن
ولذلك يغلب أن يستادمن في انتحـارهن الـسموم واالاتنـاق بالغاز والغرق، في حين يكثر 

 (2) .بين الذكور االنتحار باستادام المقذوفات النارية
 :نظرية دوركايم في االنتحار3.
ار من أفضل الدراسات التي تمثل البحث االجتمـاعي دراسة دوركايم عن االنتح عد  ت  

ل وهلة عمل فردي يمكن وَّ الـذي يقـوم على أسس نظرية واضحـة، وقد يبدو االنتحار لَ 
اصطالحات علم النفس، ولكن دوركايم الحظ أن نسبة االنتحار تاتلف  تفسيره فـي ضـوء

                                                 

سة نفسية اجتماعية للسلوك االنتحاري دار المعارف بمصر، مكرم سمعان، مشكلة االنتحار، درا( 1)
 .93، ص2009القاهرة، 

 .89، صدراسات في السلوك والشاصية، مصدر سابق ( حسين فايد،2)



 
 هـ1443م( /16/6/2022) حزيران                         (                 89العدد )                          

 509 

ه متباين وفقا  نَّ اجتماعية، وأَ  االنتحار ظاهرة نَّ لذا يرى دور كايم أَ ؛ من جماعة لارى
للمجتمع الذي يحدث فيه، ووفق المنطقـة داال المجتمع الواحد، وداال الجماعات 

وجد الفرد  ما زاد التضامن االجتماعيه كلَّ (، ويرى دوركايم أنَّ 1الماتلفة، ووفق الدين)
ي ووجد الفرد تلبية تقـل احتماليـة االنتحار وكلما زاد االتزان االجتماع لذامعنى لحياته، و 

سري والسياسي داد االنتحار بانافاض التضامن ال  لحاجاته تقل احتماليـة االنتحـار ويـز 
 .والديني

 أتي:جملها بما يأَ االنتحار و  َأسبابوأشار دوركايم في كتابه 
االنتحـــــــــار ااصـــــــــة بـــــــــين صـــــــــنف  ِإلـــــــــىالـــــــــزواج المبكـــــــــر غالبـــــــــا مـــــــــا يـــــــــؤدي  .1

مـــــن ســـــن العشـــــرين للمتـــــزوجين مـــــن الجنســـــين  اء  دبـــــاالنتحـــــار  ِإلـــــىويقـــــل الميـــــل .الرجــــال
 .عنه من غير المتزوجين

ــــــــين  .2 ــــــــزوجين مــــــــن الجنســــــــين منهــــــــا ب ــــــــر المت ــــــــين غي تــــــــزداد نســــــــبة االنتحــــــــار ب
 .وتقل نسبة االنتحار بين النساء عنها بين الرجال.المتزوجين

ـــــلَ  ؛ر المتزوجـــــات عنهـــــا بـــــين الرجـــــالتقـــــل نســـــبة االنتحـــــار بـــــين النســـــاء غيـــــ .3 ه نَّ
وتقـــــل نســـــبة االنتحـــــار بــــــين  .جـــــل يســـــتفيد مـــــن الـــــزواج أكثــــــر مـــــن المـــــرأةفـــــي نظـــــره الر 

 .الرامل عنها بين المتزوجات
ــــــــديهم أطفــــــــال عنهــــــــا بــــــــين  .4 ــــــــزوجين الــــــــذين ل ــــــــل نســــــــبة االنتحــــــــار بــــــــين المت تق

المتــــزوجين الــــذين لــــيس لـــــديهم أطفــــال وتقــــل نســــبة االنتحـــــار بــــين الرامــــل الــــذين لـــــديهم 
 .الأطفال عنها بين من ال يوجد لديهم أطف

ـــــــــين  .5 تقـــــــــل نســـــــــبة االنتحـــــــــار بـــــــــين الرامـــــــــل اللـــــــــواتي لـــــــــديهم أطفـــــــــال عنهـــــــــا ب
 .سرةما زاد حجم ال  المتزوجات اللواتي ليس لديهن أطفال وتقل نسبة االنتحار كلَّ 

ـــــــــل نســـــــــبة االنتحـــــــــار فـــــــــي .6 ـــــــــدد تق  .(2االضـــــــــطراب السياســـــــــي و الحـــــــــروب ) م 
 :أتينتحةةةةةةةةةةةةةار التةةةةةةةةةةةةةي فسةةةةةةةةةةةةةرها دوركةةةةةةةةةةةةةايم كمةةةةةةةةةةةةةا يةةةةةةةةةةةةةوهنةةةةةةةةةةةةةا  أنةةةةةةةةةةةةةوا  اال 

                                                 

صالح الرميح، العوامل المؤدية لمشكلة االنتحار واساليب الحماية، عمادة البحث العلمي، جامعة  (1)
 .54، ص2008 الملك سعود ،الرياض،

  .69دراسة نفسية اجتماعية للسلوك االنتحاري، ،مصدر سابق، ص -ناجي جيوشي، االنتحار( 2)
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 Egostic Suicide :)الناني(ار الثري االنتح .أ
ينتج هذا االنتحار نتيجة لفشل الفرد في التوحد واالندماج مع المؤسسات       

بين الفـرد والمجتمـع،  االجتماعيَّة، ويمتـاز هـذا النوع بضـعف الرابطـة االجتماعيَّة
قيم التنـافس تعزز في هذه المجتمعات  ؛ ِإذافـاض مـستوى التـضامن االجتماعيوبان

والتعدديـة للحـصول علـى الـسعادة الشاصية، وتوجد مؤسسات اجتماعية محددة توفر 
السرة حيث تأكد  :القويـة ضـد قـيم المجتمع الناني وتشمل االجتماعيَّةلألفراد الرابطة 

ا مَّ أَ الم، /الب، والزوجة /ما دور الزوجالسـيَّ و أهمية االلتزامات المتبادلة بين العـضاء، 
همية المسئولية الشاصية وعلى أهمية عضوية الفرد في الجماعة والتي الدين فيؤكد على أَ 

 .(1تعطي الفرد الشعور باالنتماء)
 
 Altruistic Suicide)الغيري(االنتحار اليثاري  .ب

ينتج االنتحار الغيري عن تضحية  ؛ ِإذنانياالنتحار الغيري عكس االنتحار الَ  عد  ي  
نفسه من أجل الجماعة ويرى الفرد أن بقاء الجماعة أهم من بقائه كفـرد، ولقد الفرد ب

ها تمتاز بضعف الفردية، ويشيع في هذه وصف دوركايم هذا النـوع من المجتمعات لنَّ 
 سبابفردية، في حين يكثر االنتحار لَ  سبابالمجتمعات انافاض معدالت االنتحـار لَ 

 .(2تتعلق بالبناء االجتماعي)
 Anomic Suicide :النومي "الالمعياري  "االنتحار  .ج

مصدر هذا النوع من االنتحار ما يطرأ على المجتمع من اضطراب نواحي النشاط 
فيه وما يـسوده من ااتالل في نظامه بسبب التغيرات الحادة المفاجئة كالزمات القومية 

ل السري وانقالب وسائل واالقتـصادية أو حـاالت الرااء المفاجئ، أو انهيار التكام
، االجتماعيَّةفـراد يتعلمون قياس رغباتهم من االل العراف الَ  نَّ ويـرى دوركـايم أَ  .اإلنتاج

ومن عدم إشباع كل حاجات الفراد،  ِإلىففي حالة حدوث تغيرات اقتصادية سـريعة تؤدي 

                                                 

، 2009عبد الرحيم، مكان العرب في ظاهرة االنتحار، مؤسسة مجد للنشر والتوزيع، بيروت، ( عادل 1)
 .39ص
 54، صصالح الرميح، العوامل المؤدية لمشكلة االنتحار واساليب الحماية، مصدر سابق  (2)
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وفي حالة التغيرات إقدام بعض الفراد على االنتحـار، وفي المقابل  ِإلىقد تؤدي  ثمَّ 
وهذا  ،االقتصادية السلبية قد يجد الفراد صعوبة في التأقلم مع مـستويات المعيشة المتدنية

وتزيد مثل هذه الظـروف معـدالت االنتحـار بـسبب انافاض الضبط  .االنتحار ِإلىيؤدي 
يتعرض  ويحتمل إقدام الفرد على االنتحـار عنـدما .االجتماعي على سلوك أفراد المجتمع

  (1).ظروف سيئة مثل فقدان العمل أو الصدقاء ِإلىبشكل مفاجئ 
 :: Fatalistic Suicide االنتحار القدري .د

 

يتسم بتهيج العواطف تحررها من كل قيد وليس ثمة حدود لالنفعاالت وال هدف        
الحضرية  في رغبات ال متناهية وهذا يفسر كثرة االنتحار في المناطق معين فيضيع الفـرد

 . (2).االجتماعيَّةأوقات الزمات االقتصادية و  ودول الرااء المادي، وفـي
 Strain Theory )(رابعا : نظرية الضغوط لةكالود و أوهلين 

أن حالة الالمعيارية في المجتمع تجعل الفراد مشوشين وغير قادرين على التمييز بـين 
غير  االجتماعيَّةعندما تكون العراف التي توجه سلوكهم، وتتوالد الضغوط  العـراف

أو ضعيفة، أو عندما تفشل في تقديم الفرصة لألفراد لتحقيق  واضحة أو متـصارعة
االنحراف واالنتحار، ومن أهم البنية  ِإلىاإلحباط الذي يؤدي  ِإلىحاجاتهم، وهذا يؤدي 

 (3االنحراف) ِإلىالـذي يـدفع  )الفقر(الضاغطة  االجتماعيَّة
 ( Theory of Status Integration ) : نظرية تكامل المكاناتخامسا 
ركزت نظرية جبس ومارتن في التي انطلقت من نظرية دوركايم القائلة بوجود        

نَّ  عالقة عكسية بـين معدالت االنتحار لمجتمع ما  التضامن االجتماعي واالنتحار، وا 
ن استقرار واستمرارية  .ات داال المجتمعواستمرارية العالق متباينـة عكـسيا  مـع اسـتقرار وا 

مباشرة مع مقدار تمثل أفراد المجتمع لنماط العقوبات  العالقات دااـل المجتمـع متباينـة

                                                 

 .89، صدراسات في السلوك والشاصية، مصدر سابق ( حسين فايد،1)
 .89مكرم سمعان، مشكلة االنتحار، دراسة نفسية اجتماعية للسلوك االنتحاري، مصدر سابق،  ص( 2)
 .87، صدراسات في السلوك والشاصية، مصدر سابق ( حسين فايد،3)
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 (1).يضعها اآلارون عليهم ومتطلباتهـا والتوقعـات التـي االجتماعيَّة
 :الدافعة لالنتحار االجتماعي ةالمبحث الثالث: العوامل 

 تي : أالدافعة لالنتحار فيما ي االجتماعيَّةل تتمثل العوام
 :ياآلت يالدينية الدافعة لالنتحار ف سبابيمكن ابراز الَ  أوال :  العوامل الدينية :

 الدينية التي تسبب وتنشئ  سبابيعد ضعف الوازع الديني من الَ  :ضعف الواز  الديني
ع الديني أو ضعفه ، يترتب عليه ظاهرة االنتحار وتجعلها راساة في النفس ، فانعدام الواز 

ل ، ومن ثم انعدام اإلحساس بوجود الرقيب على تصرفات الفرد وسلوكه ، من قول أو عم
 .ةوالذنوب فيقبل عليها بدون مباال ييستهين الفرد بالمعاص

 ال ريب أن تغلب القيم المادية على  :تغلب القيم المادية على القيم الروحية عند النسان
ما إذا وجدت سيَّ الو ، الحياة قيمتها ومعناها وأهميتها ية عند اإلنسان يفقدالقيم الروح

اإلنسان ، فانه يرى في االنتحار وسيلة للتالص والتملص من  ِإلىالضغوط النفسية طري قا 
لهنسان عن ارتكاب الجريمة وتعتبر  از  ا ، فان قوة اإليمان تقف حاجالحياة وأعبائها ؛ ولذ
 .ارتكاب الجريمة ِإلىا تاطاه كان أقرب السياج الول ، فاذ

 الق اهلل العباد عبث ا وال لع با، بل القهم للحكمة لم ي  :جهل المنتحرين بحكمة االبتالء
لك معرضون لالبتالء بالاير ؛ وهم بذدته، وتحقيق شرعه في هذه الدنيا، وهي عباالكبرى
ْلينا ْترجعونْكم ِ ت وْنبلو ْالْموِ  كل ْنفس ذِائقة}  :، قال عز وجلوالشر   {بالَّشِّر وْالْاِيرِ ْفتنة ِوا 

 .[35سورة النبياء ، آية ]
 االنتحار،  ِإلىفقد الفرد للصبر وقوة اإلرادة  يقد يؤد :فقد الصبر وقوة الرادة لدى الفرد

اليأس والقنوط  ِإلىفمثال عندما يفشل اإلنسان في تحقيق هدف مرسوم، فقد يؤدي به هذا 
ه نَّ تقد َأه يعنَّ لَ  ؛لموت وتاليص نفسه من هذه الحياة االَّ ال يجد أمامه إِ  من رحمة اهلل ، ثم

، وهو ال يعلم أنه في وهم وسراب ، فأنى له أن يجد الراحة  بازهاقهاالَّ ال راحة له إِ 
تبرز آٌية كريمة لتّبدد هذه المشاعر و  نار تلظى، ِإلىوالسكينة وهو يسوق نفسه بفعله هذا 

وال ْتقتلْوا أنفسْكمِ إَّنّ الّل كانِ بْكم ِرحي ما . ومن ْيفْعل ِذلك  :{هباء منثو ار القاتِمة وتحيلها

                                                 

دراسة من وجهة نظر علم االجتماع، مكتبة  :دني ( ذياب البداينة، جريمة قتل النفس في المجتمع الر 1)
 .90، ص1995.العدد 7المجلد ،.أمان للمصادر والمراجع، جامعة الملك سعود
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 (1)30-29ْعدوا نا وْظل ما فْسوف نصِلِيه نارا وكان ذِلك علىّ الّلِه ِيسير ا( سورة النساء،.
اهرة ظ ِإلىالمؤدية  االجتماعيَّة سبابتوجد مجموعة من الَ :  االجتماعي ةثانيا : العوامل 

 :يوهاالنتحار، 
تفيد الدراسات الحديثة أن نصف مليون شاص  :االجتماعي ة)أ( غياب الروابط 

شارت وأَ  ...يموتون سنويا في العالم نتيجة االنتحار بمعدل منتحر لكل دقيقة تمر 
، وهذا يدل على تفاقم المشكلة وتزايد تزايد االنتحار بين الشباب ِإلىالدراسات أيضا 

ن الشباب المنتحرين يعانون غياب الروابط  ...باب التي تؤدي لالنتحارمشكالت الش وا 
حساسهم بالفردية واالنبين أفراد تلك المجتمعات االجتماعيَّة ، وانقطاع وشائج عزال، وا 
 .، وبين الصديق وصديقهالب وابنه، وبين الم وابنتها، وبين الخ وأايه القربى بين

 (.2حياتهم اليومية) ذلك طغيان المادة على ِإلىأضف 
مجتمع آخر جديد عليه  إإلى)ب( تغيير المناخ الذي يعيش فيه الفرد واالنتقال 

مجتمع  ِإلىقد يؤدى تغيير المناخ الذي يعيش فيه الفرد واالنتقال  :يشعر فيه بالوحدة
االنحراف في  تيار االنتحار، أو يجعل فكرة  ِإلىآار جديد عليه يشعر فيه بالوحدة، 

 (.3ار هى الفكرة المسيطرة علي ذهنه)االنتح
يعد تعاطي المادرات والمسكرات بشتى  :)ج( انتشار تعاطي المخدرات والمسكرات

تعاطي المادرات  نَّ لَ  ؛انتشار االنتحار بين الناس َأسبابصنوفها وأنواعها من أكثر 
حالة  ىِإلتنتهي به  ،اضطرابا وقل قا في شاصية المدمن والمسكرات ثم إدمانها يحدث

الموت معبأ في  د  فتعاطي المادرات والمسكرات يع اليأس والقنوط، ومن ثم االنتحار،
قل ، فهي سم قاتل تضر الجسم وتذهب العوحقن واسم متنكر في ألف شكل وشكلأقراص 

، وتفتح على المدمنين أبواب الشرور واآلثام ، وتورثهم الفقر وتسبب الفتور والفقر والهذيان
االنتحاري في تصاعد مطرد أن السلوك  ِإلىض والحرمان، وتشير الدراسات والجهل والمر 

ذا ربطنا ذلكعالم يا ا أن ح  ه سيغدو لنا واضنَّ ، فاِ بظاهرة انتشار المادرات عالم يا ، وا 
                                                 

ص 1990( محمد إسماعيل عبد النبي ،االنتحار، أسبابه وعالجه،مكتبة االنجلو المصرية،القاهرة، ،1)
659. 

 101.، ص 516،2001ه، مجلة العربي، العدد( عبد اللطيف آذار، االنتحار أسبابه وأشكاله وحلول2)
 45.( ممدوح الزوبي ،االنتحار بين المتعة والفلسفة ،دار الرشيد ومؤسسة اإليمان ، بيروت، ص 3)
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 (1االنتحار واإلدمان وجهان لعملة واحدة)
معروضة نف والقتل المشاهد الع عد  ت    :)د( العنف الذي يظهر في وسائل العالم

ذى المؤدية لالنتحار ، وبصفة ااصة لدى الشباب)ال سبابالَ حد أَ عالم عبر وسائل اإلِ 
تّوفر النماذج  نَّ الابرة والمعرفة، كما أَ  ِإلى( الذى يفتقد ةيعد التقليد من سماتهم المميز 

ساءة وسائل اإلعالم في التعامل مع ظاهرة االنتحار كطرح قصص لشاصيات شهيرة  وا 
واالقتصادية  االجتماعيَّةنتحار، يشجع بعض من يعانون من المشاكل النفسية و قامت باال

  .على االنتحار
:  )هة( توافر وسهولة الحصول علي االدوات والوسائل المعينه على االنتحار مع تنوعها

ها، على االنتحار مع تنوع ةدوات والوسائل المعينصول علي الَ يساعد توافر وسهولة الح
 الوازع الديني الضعيف. يفراد ذو نتحار لدى بعض الَ من مهمة اال

المشاكل االقتصادية بالسرة )كالفقر،  يقد تؤد : )و( المشاكل االقتصادية بالسرة
على المهن الالزمة على الرغم من الشهادات والمؤهالت، أو  والبطالة وعدم الحصول

جريت أَ  يقد بينت الدراسات التاالنتحار. و  ارتفاع حاالت ِإلىفقدان المهنة أو المنزل..( 
من حاالت االنتحار يقوم بها عاطلون عن 55%شدين في هونج كونج مثال  أن ار حول ال

العمل. وأعربت منظمة الصحة العالمية عن اشيتها من أن تؤدي الزمة االقتصادية 
ارتفاع حاالت االنتحار ااصة بعد إقدام بعض رجال العمال على  ِإلىالعالمية 

 .اراالنتح
االنتحار، ومن  ِإلىقد تدفع بالفرد  يالنفسية الت سبابتتعدد الَ  :ثالثا : العوامل النفسية

 :اهمها
االنتحار، وتكون فكرة االنتحار الفكرة المسيطرة علي ذهن  ِإلىيقود االكتئاب  :االكتئاب -

ن لم يتم مساعدته سريعا ، يص الشاص المكتئب ار هو لديه اقتناع كامل بأن االنتح يروا 
المارج الوحيد لما هو فيه . وقد أظهرت الدراسات أن أغلب الشباب المنتحرين يعانون 
من أمراض نفسية على رأسها االكتئاب الناتج عن الكبت الفكري وعدم استادام لغة 

                                                 

( سيد محمود طواب ،الصحة النفسية واإلرشاد النفسي، مركز االسكندرية للكتاب، االسكندرية ، 1)
.2009 
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إنهاء حياته بيديه اروجا من  ِإلىا قد يصل بأحدهم الحوار وفهم ما يجول في الفكار ممَّ 
 (.1ي منه)الضيق الذي يعان

االنتحاريين أن يريد معظم الشااص  :الهروب من مواجهة المشكالت والمصاعب -
وضعا  غير محتمل ، فالشاص الذي يفكر في االنتحار يري أنه ال  نهد و ا يعيهربوا ممَّ 

أمل أمامه وهو ال يجد المل نتيجة أنه ال يفكر بطريقة صحيحة . وربما يكون الشاص 
علي الهروب من مرض مميت أو مؤلم أو عقاب أو  احار مصمم  الذي يفكر في االنت

إذالل أو أعباء تثقل كاهله أو ضغوط من أي نوع ال يستطيع تحملها فيجد أن االنتحار 
 هو الحل المثل لموقفه.

قد يكون االنتحار أحيانا  كمحاولة إلنهاء الحزن  :كمحاولة لنهاء الحزن واليأس -
ل له. ويكون في أغلب الحيان االنتحار من وجه نظر محتم واليأس الذي يبدو غير

تحاد ده، فباالنتحار ينضم له ويعيد االفق الشاص، الطريق ليكون مع الشاص الذي
مؤلم بشكل  يءش –بالحبيب، فمثال يبدو لبعضهم أن موت أب أو صديق قريب أو حبيب
 . رال يطاق، وفي مثل هذه الوقات يفكر الشاص الحزين غالبا  باالنتحا

إن من شأن االنتحار كأشياء أاري أن يشد انتباه الناس فيشعرون  :لفت االنتباه -
االهتمام للشاص الذي حاول االنتحار بعد أن تجاهلوه سابقا  .  بالصدمة. وعليهم تقديم

صراة يائسة ال طلبا  لالهتمام فحسب بل إنها  وتكون المحاولة في مثل هذه الحالة غالبا  
ن الشاص الذي حاول االنتحار. وربما يكون االنتحار هو محاولة نداء للمساعدة م

الشاص أن يقول: أنا أتألم ويائس وال أعرف كيف أتعامل مع الوضع الذي أنا فيه، 
ي أحد ويساعدني.. وربما تكون هذه الصراة مبالغ فيها أن ينتبه إلعون وأريد  ِإلىوأحتاج 

المساعدة ممن حوله، لكن هذا ما رآه فيقوم الشاص باالنتحار لجذب االنتباه وطلب 
 .(2الشاص ليعبر به عما ما في دااله)

يمكن لمشاعر الذنب أن تسهم في الميول االنتحارية أيضا . فيكون  : الحساس بالذنب -

                                                 

م، 2010بين الدول والعصابات ، مؤسسة اإليمان ،دار الحديد،( عبد الناصر أبو هارون، المادرات 1)
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 .56، ص2006( أحمد يحيي الزق ، علم النفس ، دار وائل للطباعة والنشر، عمان ، 2)
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االنتحار بمثابة أن يوقع الشاص عقابا  علي نفسه بسبب اطايا أو تصرفات سيئة ارتكبها 
ال يوقع عليه المجتمع أو العائلة أو حتى الصحاب أي ويحس بالذنب بسببها ، فعندما 

عقاب فانه ياتار أن يوقع العقاب علي نفسه وغالبا  ما يكون االنتحار هو العقاب الذي 
 . يفكر فيه الشاص

حساسه بالغربة  :التمزق العائلي - . يزيد التمزق العائلي من الضغط النفسي لدى الفرد وا 
 .امل هام جدا  ليفكر الفرد في االنتحاروربما بالرفض البوي ويكون ع

ما  ار  تجريب واالندفاع المفاجئ، وكثيتتسم سنوات المراهقة بال : االندفا  المفاجئ -
بفكرة الموت  اار  نبهاهم وسالمتهم كما يظهرون أحيانا  اعتبار لحيات الشباب عدم يظهر

 هم ال يقهرونلشعور بأنَّ نفسها. ويالق المزيج المتفجر من الفضول واالندفاع المفاجئ وا
  .ةعمال االنتحاريَّ الَ  ِإلىهقين( يالق داالهم نزعة اوهذا الشعور متعمق في فكر المر )

ا من التعبير عن الحب ، فغالبا  ما تكون قد يكون االنتحار نوع   : التعبير عن الحب -
قطع المراهقين والشباب البالغين قوية ومالصة جدا ، ويشكل أي  مشاعر الحب عند

وقف عالقة رومانسية أو طالق أو موت، ضربة  للعالقة بين الشااص كفسخ اطوبة أو
وتتحطم آمالهم في المستقبل ويكون  قوية سواء لألشااص المرفوضين أو الحياء وتتشوه

االنتحار والتضحية  تركيزهم الكلي علي حبهم الضائع. ويكون آار تعبير لهم عن الذات
 (1).هم التي كسرت أهم عندهم من حياتهم نفسهابالحياة فحبهم أو عالقت

يهدف التالعب إلي الحصول على ما هو أكثر من االهتمام . ففي هذه  : التالعب -
تصرف معين وهو يرغب في الحصول على استجابة تبدو  ِإلىالحالة يسعى الشاص 

ايرة التي في  عن طريق محاولة االنتحار، فيرى االنتحار علي أنه الورقة الالَّ مستحيلة إِ 
 .منيده بعد نفاذ كل الوراق والمحاوالت التي قام بها 

قد يشعر البعض بالهزيمة والهر بعد أن تعرضوا لألذى منِ قبل شاص  : االنتقام -
في االنتقام أو إيقاع الذى على أنفسهم أقوي وأشد وتفوق رغبتهم  معين، فتكون رغبتهم

لي الشاص الذي أوقع الذى به سواء كان في الحياة. ويكون هذا االنتحار موجه إ

                                                 

( أديب محمد الاالد، مرجع في علم النفس االكيلينيكي المرضي الفحص والعالج، دار وائل للنشر 1)
 .32، ص2006..والتوزيع، عمان ،
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 الحبيب أو الوالدين.
قد تؤدي الصراعات السرية المتكررة أو الشديدة بين  :المشاكل السرية واحترام الذات -

وبالاص الوالدين، وكذلك عيش الطفل أو الم ارهق مع زوجة أب قاسية او  أفراد السرة
ذاء أو الحرمان العاطفي بشكل متكرر، أو زوج ّأم قاس، أو تعرض الطفل للضرب واإلي

اإلهمال للطفل وحاجته النفسية والجسدية، أو تّعرض المراهق للنقد المستمر أو االستهزاء 
لتال للنساء..  والدين المتدني، وحاالت االغتصابوعدم احترام ذاته ومشاعره، وتعليم ال

لتفكير في االنتحار ثم احالة اكتئاب شديدة ومن  ِإلىالوصول  ِإلىقد تؤدي جميعها 
 .من الحياة والتالص

تظهر االضطرابات النفسية غال با عبر سنوات العمر نتيجة  :االضطرابات النفسية -
ومشاكل ومنها: القلق، وتوهم المرض، والهستيريا، والاواف )الفوبيا،(  التعرض لصدمات

 .والوسواس القهري، واالكتئاب
ومنها: الفصام،  وراثيةوقد تكون االضطرابات العقلية : (االضطرابات العقلية )الذهنية -

بات النفسية والعقلية االنفسية واالضطر في القضايا م ال   ؤدِّياالكتئابي. وت وذهان الهوس
من 40%في الكثير من حاالت االنتحار لدى المراهقين والراشدين، تقريبا  ميز ام ار  دو 

  .حاالت االنتحار المسجلة
ما سمات متطرفة نَّ ا نفسية أو عضوية.. وا ِ ض  امر وهي ليست أَ  :اضطراب الشخصية -

هم يعانون من نَّ تجعل تلك الشاصيات ماتلفة عن بقية الناس، وهم ال يشعرون بأَ 
ا من أنِفسهم وتصرفاتهم، وهم ضب، ولهذا يعاني من يعيشون معهم، ويعانون هم أيااضطر 

الشاصية :حاجتهم إليها، ومنهم ال يستجيبون للعالجات بشكل جيد لنهم ال يقتنعون ب
الهستيرية، والشاصية غير الناضجة انفعال يا، والشاصية العاجزة، والشاصية االنطوائية، 

 (.1والمدمنون على الكحول أو المادرات.. وكل هؤالء يفكرون في االنتحار)
 :المجتمعمن ظاهرة االنتحار وسبله في قاية الو ق ائالمبحث الرابع: طر 

 ِإلـــــــىضـــــــطرابات المؤديـــــــة صـــــــعوبة تحديـــــــد عـــــــالج شـــــــامل لال رغم مـــــــنعلـــــــى الـــــــ
ســــــتمرار بالقــــــاء ي هــــــذا الحقــــــل أجمعــــــوا علــــــى ضــــــرورة االالبــــــاحثين فــــــ نتحــــــار، إاّل أنَّ اال

                                                 

 .98( أحمد يحيي الزق ، علم النفس ، مصدر سابق،" ص1)
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نتحــــــاري، وتعمــــــيم مفاهيمــــــه ودوافعــــــه وتأثيراتــــــه الضــــــارة علــــــى الضــــــوء علــــــى الســــــلوك اال
 الفراد والمجتمعات التي ينتمون اليها.

وضــــع اطــــط وقائيــــة للحــــّد مــــن تزايــــد حــــّدة  ِإلــــىحثون ذلــــك، دعــــا البــــا وفضــــال  عــــن
 السلوك االنتحاري بين المراهقين والشباب بوسائل أهمها:

جتماعيـــــــة تـــــــؤّمن التوافـــــــق بـــــــين تكّيـــــــف الشـــــــباب المعاصـــــــر مـــــــع اوضـــــــع بـــــــرامج • 
حتفـــــاظ بالهويــــة الفرديــــة مــــن جهــــة ثانيـــــة، الجديــــدة مــــن جهــــة، واال االجتماعيَّــــةالمعــــايير 

ــــذي يحــــول د ــــل الواقــــع بالســــرعة المــــر ال ون شــــعورهم بالضــــياع والفشــــل والعجــــز عــــن تقّب
 المطلوبة.
إنشــــــاء مراكــــــز للعنايــــــة بمشــــــاكل الشــــــباب، وتوجيــــــه العــــــائالت لمنــــــع تفــــــاقم الهــــــوة • 

بــــين الجيــــال، وبالتــــالي إعــــادة اللحمــــة العائليــــة إثــــر التفّكــــك الــــذي نــــال مــــن بنيتهــــا بفعــــل 
 سرعة التطور الحضاري.

ــــــــى الفكــــــــار جتماعيــــــــة ارســــــــم اطــــــــط •  وقائيــــــــة للحــــــــّد مــــــــن تهافــــــــت الشــــــــباب عل
نيـــــة الصـــــحيحة، المـــــر الـــــذي والمعتقـــــدات المســـــتوردة والبعيـــــدة عـــــن القـــــيم اإلنســـــانية والدي

 النفوس، ويحيي فيها من جديد بريق المل. ِإلىطمئنان يعيد اال
ـــــى المـــــراض واال•  باالنتحـــــار، ضـــــطرابات النفســـــية التـــــي تتســـــبب إلقـــــاء الضـــــوء عل

ستشــــــــارة الطبــــــــاء النفســــــــيين مــــــــن دون اــــــــوف أو اجــــــــل. اائالت علــــــــى وتشــــــــجيع العــــــــ
 العالج بالدوية. ِإلىفالمراض النفسية هي بمجملها بيولوجية المنشأ، وتحتاج 

دور البطالة في تفاقم الشعور بالفشل والضياع، ومن هنا أهمية  الحسبانالاذ ب• 
ق وسبل ائتتعدد طر  .(1)علميةوضع برامج لتأمين العمل للشباب بما يتناسب وكفاءاتهم ال

 :برزهاأَ ومن  المجتمع من ظاهرة االنتحار،وقاية 
 ت التربية اإلسالمية السليمة للفرد ضرورة حتمية صار   :التربية السالمية السليمة للفرد

، وذلك بما تغرسه في الفرد من العزة والشعور بالكرامة ، بل االستماتة ...وقضية إنسانية

                                                 

( سيد محمود طواب ،الصحة النفسية واإلرشاد النفسي، ، مركز االسكندرية للكتاب، االسكندرية 1)
 .98ص2008،
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يات، هذا من جانب ومن جانب أذهلته عنها المغر  اطت به الشدائد أوفي سبيلها مهما أح
نه كامال ، فيعرف ليصبح إيما م به التربية اإلسالمية السليمة بتصحيح عقيدة الفردآارته

بالقضاء  ، ال يشرك به شي ئا ، مؤم نا أشد اإليمانربه حق المعرفة، ليعبده مالصا له الدين
يا دار ، وما أاطأه لم يكن ليصيبه ، وأن الدنلياطئه، وأن ما أصابه لم يكن والقدر
ا نتائج االاتبار ، حيث يستلم فيهال محالة، واآلارة هي دار القرار ، وهي فانيةابتالء

يع أجر عند اهلل ، وال يضعلى قدر صبرهم ، وأن اهلل يجازي الصابرينوحصيلة العمال
 (.1 )رحمة اهلل ال ييأس من، فعليه أَّ وأن اإلنسان مهما أصيب  اار  مهما كان صغ

 الدينية التي تسبب  سبابيعد ضعف الوازع الديني من الَ  :تقوية الواز  الديني لدى الفرد
، يترتب االنتحار وتجعلها راساة في النفس، فانعدام الوازع الديني أو ضعفه ظاهرة أوتنش

، ومن أو عمل، من قول الرقيب على تصرفات الفرد وسلوكه عليه انعدام اإلحساس بوجود
تقوية الوازع  يلذا ينبغ ؛بدون مباالة والذنوب فيقبل عليها يعاصثم يستهين الفرد بالم

بهدف تعميق  الديني بالتربية اإلسالمية القويمة لدى أفراد المجتمع منذ الصغر وذلك
رساء المبادئ الاالقية وتمكينها من ا عن االنحراف. د  ا بعيالفرد ، فيغدو تصرفه سليم   وا 

ضبط السلوك للدين وظيفة واضحة في المجتمع، وهذه الوظيفة تعمل على  يؤدىو 
 ِإلىالدين يدعو  نَّ هذه الرأى دوركايم الذي يرى أَ  ، ومن أنصاراإلنساني من االنحراف

الشعائر بشكل جماعي  ، ويظهر هذا الترابط والتماسك من االل أداءالتماسك والترابط
 وكما يرى دوركايم أن من؛ حم بين أفراد المجتمعحيث يحدث االنسجام ويتحقق التال

طبيعة هذا التماسك والتالحم الظاهر في أداء الشعائر الدينية، وهو ما من شأنه أن 
اإليمان الجماعي الذي يظهر من االل  ؛ لنَّ ويقيه من االنحراف يضبط السلوك اإلنساني

 (.2)ة يعزز من السلوك الدينالفئات الديني المشاركة في الشعائر الدينية والترابط بين
 بالشباب وتوفير  عنايةال يينبغ  :االهتمام بالشباب وتوفير المناخ الصحي في المجتمع

،  االجتماعيَّةالمجتمع ،وذلك بتكوين شاصية الشباب وبناء نفسيتهم  المناخ الصحي في
                                                 

هـ 1403(عبد الرحمن النحالوي ،أصول التربية اإلسالمية وأساليبها ، وأساليبها ، دار الفكر ، دمشق، 1)
 .  20،ص 

، ص ص .  2009االد سعود البشر ،مكافحة الجريمة في المملكة العربية السعودية، الرياض،   (2)
400 - 399 
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لعقلية والجسمية من الناحية الروحية والالقية ، وا والغاية من ذلك أن يكون بناؤهم متكامال  
على أداء المسؤولية وأثبت  ، فهم بهذا يكون أقدر على مواجهة التحديات وأقوىوالنفسية

إلغراء  على التزام مبادئ اإلسالم ، فال يستكينوا وال يضعفوا ، وال يتقهقروا ، وال يستسلموا
 .الفساد ، وال يعتريهم اليأس والقنوط ، ويصبروا على البالء

 يجب التوعية اإلعالمية  :ية بأخطار االنتحار على الفرد والمجتمعالتوعية العالم
 يعالم فه اإلِ ؤدِّيي يتمع ،وذلك للدور الكبير الذالفرد والمج بأاطار االنتحار على

أجهزة أن وظائف وسائل  ِإلىالموضوعية  المجتمع، فقد أشارت الدراسات العلمية والحقائق
ي مجاالت الحياة ف ها قد امتد ليغطي ماتلف، وأن نشاطاإلعالم المعاصرة قد اتسعت

 التأكيد على الدور المتعاظم الذي ِإلى، المر الذي دعا المم المتحدة المجتمع المعاصر
ما بعد أن اقتحم النشاط سيَّ الو تضطلع به هذه الوسائل في التثقيف والترفيه والتعليم 

، وترك يستهان به من وقتهاشغل جز ءا ال في كيانها و  اإلعالمي حياة السرة وتغلغل
والمسموعة والمقروءة تكون نصي با كبي ار من  فوسائل اإلعالم المرئية ،كيانها بارزة في اآثار  

يا  المطلوبة دين يا فكر الشباب وتصوره ؛ فهي قادرة على أن تضع في عقله المفاهيم وتربو 
 و ينحرف عن سبيلس يا ، وتحصنه ضد كل ما يجعله يحيد عن طريق االستقامة ، أاودر 

 .الجادة
 نشاء مراكز عالجيةإِ  يينبغ  :إنشاء مراكز عالجية متخصصة للوقاية من االنتحار 

االنتحار، بحيث يمكن لألشااص الذين يفكرون في االنتحار  متاصصة للوقاية من
دور هذه المراكز هو معالجة مشاكل  االتصال بها هاتف يا لمناقشة متاعبهم، وبذلك يكون

 المتصلين بها ممن يشعرون باالكتئاب ويفكرون في االنتحارومتاعب 
متاعب  حيث تقدم لهم المساعدة المادية والمعنوية الجتياز مرحلة االكتئاب والتغلب على

 .(1) الحياة
 َأبرزها:مجموعة من النتائج من  ِإلىتوصلت الدراسة :  نتائج الدراسة

عف الوازع الديني ،والبعد عن منهج اهلل والحياد الدينية الدافعة لالنتحار فى ض سبابتتمثل الَ  .1
المستقيم، وتغلب القيم المادية على القيم الروحية عند اإلنسان، وجهل المنتحرين  عن طريقه

                                                 

 . 80، ص2019ردن، يع والنشر ، ال  ( محمد امين عبد اهلل، االنتحار افة العصر، دار المسيرة للتوز 1)
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فكار الماالفة لتعاليم الدين ال وقوة اإلرادة لدى الفرد ، وانتشار بحكمة االبتالء ، وفقد الصبر
 .يسالماإلِ 

: غياب الروابط يظاهرة االنتحار، وه ِإلىالمؤدية  االجتماعيَّة بسباتوجد مجموعة من الَ  .2
مجتمع آار جديد عليه يشعر  ِإلىوتغيير المناخ الذي يعيش فيه الفرد واالنتقال  ،االجتماعيَّة

، والعنف الذي والمسكرات بشتى صنوفها وأنواعها المادرات فيه بالوحدة ، وانتشار تعاطي
على  ةدوات والوسائل المعينالحصول علي الَ  توافر وسهولةيظهر في وسائل اإلعالم ، و 

ها: َأبرز ومن  االنتحار، ِإلىقد تدفع بالفرد  يالنفسية الت سبابتتعدد الَ ، االنتحار مع تنوعها
وكمحاولة إلنهاء الحزن، ولفت  ،المشكالت والمصاعب االكتئاب، والهروب من مواجهة

حساسه  لعائلي، والتمزق ااالنتباه، واإلحساس بالذنب الناتج عن الضغط النفسي لدى الفرد وا 
 .بالغربة

 يلتربية اإلسالمية السليمة للفرد التيمكن وقاية المجتمع من ظاهرة االنتحار من االل ا .3
تصحيح عقيدة الفرد ليصبح إيمانه  ِإلىتهدف ؛ َلنَّها حتمية وقضية إنسانية ت ضرورةصار 

لوازع الديني لدى الفرد بالتربية اإلسالمية القويمة تقوية ا كامال، ومن جانب ثان من االل
وتوفير المناخ  االل االهتمام بالشباب لدى أفراد المجتمع منذ الصغر، ومن جانب ثالث من

الناحية الروحية والالقية،  يساعد على بناؤهم البناء المتكامل من يالذ ،الصحي في المجتمع
أداء  ون أقدر على مواجهة التحديات وأقوى على، فهم بهذا يكوالعقلية والجسمية والنفسية

المسؤولية وأثبت على التزام مبادئ اإلسالم ، فال يستكينوا وال يضعفوا ، وال يتقهقروا ، وال 
 .س والقنوط ، ويصبروا على البالء، وال يعتريهم اليأالفساد يستسلموا إلغراء

ار على الفرد والمجتمع ،وذلك بأاطار االنتح ومن جانب رابع من االل التوعية اإلعالمية .4
ماتلف مجاالت الحياة في  امتد ليغطي يذالَّ المجتمع،  يعالم فه اإلِ ؤدِّيي للدور الكبير الذى

متاصصة  مراكز عالجية المجتمع المعاصر ، ومن جانب ثان من اامس من االل إنشاء 
ا ي  تصال بها هاتفون في االنتحار االللوقاية من االنتحار، بحيث يمكن لألشااص الذين يفكر 

 ، والجتيازوية لهم للتغلب على متاعب الحياةمتاعبهم، وتقديم المساعدة المادية والمعن لمناقشة
 .يعيشونها اآلن يالمرحلة الصعبة الت

 
 :التوصيات

 : اآلتيةمن االل عرض النتائج السابقة توصل الباحث للتوصيات 
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اتحار ثم عدلوا عنه ااتيارا أو اضطرار  إنشاء مراكز عالجية لألفراد الذين حاولوا االن 
 .الحكومة للحد من ظاهرة االنتحار  منواالهتمام بهم 

 إبراز دور وسائل اإلعالم في التوعية اإلعالمية لنشر الحقائق عن االنتحار واطره على
 .الفرد والمجتمع

 على إرساء إبراز الدور المناط بالمؤسسات التعليمية التربوية ؛ لما لها من أثر فعال
 .اوتربوي   االمفاهيم المطلوبة ديني  

 من شأنها التوعية بعواقب ظاهرة االنتحار على الفرد  يالندوات والمؤتمرات التعقد
 .والمجتمع

Social Changes Affecting the Phenomenon of Suicide: An Analytical 

Study 

Yasser Bakr Gharib   

Abstract 
        The aim of the research is to identify the phenomenon of suicide 

and its most important types, to identify the most important social 

factors driving suicide in general, and to seek to uncover the indicators 

of the increasing phenomenon of suicide. The researcher relied on the 

descriptive and analytical approach in his study to achieve the desired 

goals of the study. The research reached a set of results, the most 

important of which are: 

1) The weakness of the religious guardian, the distance from the path 

of God and the neutrality of his straight path, the overriding of material 

values over the spiritual values of man, the ignorance of suicide 

bombers with the wisdom of affliction, the loss of patience and 

willpower of the individual, and the spread of ideas contrary to the 

teachings of Islam. 

2) There is a set of social causes that lead to the phenomenon of 

suicide, which are: the absence of social ties, the change in the climate 

in which the individual lives and the transition to another new society 

in which he feels lonely, the spread of drug and alcohol abuse of 

various kinds and types, the violence that appears in the media, and the 

availability And ease. 

        Key words: suicide, social transformations, society. 
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