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 شكر وعرفان
 
أتقدم إلى األستاذ الدكتور هارونى موسى بأسمى عبارات الشكر والتقدير واالمتنان، جزاءا عن 

المجهودات التي بدلها معي طوال فترة ما بعد التدرج، إبتداءا من رسالة الماجستير إلى غاية 
.رحمه اهللاأحيى أستاذي الجليل الذي أعتبره كأب ثان بعد وفاة والدي   .هرسالة الدكتورا  

واألب الروحي  كما أشكر األستاذ الدكتور الهاشمي لوكيا عميد أساتذة قسم علم النفس            
إذ لم يبخل علي بنصائحه . الذي رافقني طوال مدة إعداد هذه الرسالة خاصة في جانبها التطبيقي

.اهللا إنشاء وعودة ميمونة القيمة وأتمنى له حجا مباركا  
 

، األستاذ الدكتور شلبي محمد الذي تعلمت منه معنى المثابرة والمواظبة والتفاني لن أنسى أستاذي
أظن أنك ستجد بصماتك في هذه . ، كما لقنني أصول االختصاص اإلكلينيكي وخباياهفي العمل

وكذا األستاذة الدكتورة عبلة رواق التي ساهمت بمجهوداتها في بناء استمارة  .الرسالة يا أستاذ
.رك يا أستاذةالبحث، أشك  
باإلضافة إلى الدكتور كربوش عبد الحميد، أستاذي وأخي األكبر الذي كان يشجعني             

.على الدوام إلتمام هذه الرسالة  
 ،القديراألخ األكبر  إنني ال أجد الكلمات ألحي وأشكر األستاذ الدكتور جابر نصر الدين         

أشكرك يا دكتور على كل مساعدات واهتمامك بي طوال مدة عملي .المعروف بتفانيه في عمله
اهللا خيرا وأتمنى أن  فجزاك. معك، لقد كنت دوما إلى جانبي ولم تبخل علي بنصائحك القيمة

.أكون عند حسن ظنك  
الطاهر األستاذ القدير الذي غمرني بنصائحه إلعداد  إبراهيميكما أنني لن أنسى الدكتور 

.جزاك اهللا خيرا يا دكتور. المتواضع استمارة هذا البحث  
تحية عطرة إلى زميلي األستاذ عيسى قبقوب رئيس قسم علم النفس بجامعة بسكرة،             

.أشكرك يا أستاذ يا نصائحك القيمة التي مست األساليب اإلحصائية المستعملة في األطروحة  
       .وكل أساتذة القسمتحية عطرة إلى رئيس قسم علم النفس الدكتور العايب رابح 

 
 



 
 اإلهداء

 
 
إن هذه الرسالة هي ثمرة سنوات من االجتهاد والمثابرة، أهديها إلى والدي رحمه اهللا الذي كان 

.أمي العزيزة التي عانت في هذه الدنيا ما عانت على الدراسة فالدراسة، وكذا دوما يحث  
 

نتي سيرين التي مألت حياتي إشعاعا كما أهدي ثمرة عملي المتواضع إلى زوجتي الكريمة واب
.وأضاءت كياني  

 
.عائلتي وعائلة زوجتي وتي وكلوأهدي عملي أيضا إلى إخ  

 
.كما أنني ال أنسى إهداء هذه الرسالة إلى أصدقائي عامة  
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:دوافع اختيار الموضوع  

المواضيع الهامة التي استقطبت اهتمامات المجتمعات خالل  إحدىموضوع االنتحار هو  إن 
.واإلرهاب المخدراتالعنف، : اآلونة األخيرة، وذلك موازاة مع شيوع ظواهر أخرى مثل  

مست كل فئات فالجرائد الصادرة في الجزائر ال تخلو من يوم آلخر من حوادث االنتحار، والتي 
.الشيوخ مرورا بأرباب األسر وحتى األطفال إلىالمجتمع انطالقا من الشباب   

لعل اطالعنا على جانب من جوانب موضوع االنتحار في السابق، والذي سمح لنا بالتعرف على 
سمات شخصية الفتاة المنتحرة في الجزائر من خالل منهج دراسة الحالة، جعل فضولنا يزيد 

يد عن هذه الظاهرة، بالتالي أردنا الوقوف عليها من جانب آخر وهو التصور لمعرفة المز
.االجتماعي  

الواردة لدينا، تبين أن هذه الظاهرة وصلت حتى الحرم الجامعي، فالطالب الجامعي  فاإلحصائيات
.أيضا أصبح طالبا منتحرا أو مقبال على االنتحار  

 
لوطن العربي خصوصا، جعلنا نفكر في هذه كما أن قلة الدراسات في موضوع االنتحار في ا

.بالقليل، حتى تكون نتائجنا كانطالقة لبحوث أخرى مستقبالالمكتبة ولو  إفادةالدراسة بغية   
لقد تزامنت فكرة دراسة موضوع االنتحار مع اطالعنا على نظرية التصورات االجتماعية، 

ح التصور االجتماعي حديث في وارتأينا أن تكون الدراسة من هذا الباب اعتبارا أن اصطال
.الدراسات ويستدعي الوقوف عنده  

 
هذا زيادة على أن موضوع االنتحار هو موضوع مازال من التابوهات في الجزائر، رغم التقدم 

.العلمي والوضوح من الجانب الديني في هذا الشأن  
في المجتمع، وهي لذلك أردنا كسر التابو نوعا ما والتقرب من الظاهرة بواسطة فئة تعد هامة 

.الطلبة الجامعيين  
 

:إشكالية- مقدمة  



ب 

أهم المواضيع المهيمنة على الساحة العالمية، سواء  إلىفي الغالب  الدولية اإلعالمتتطرق وسائل 
وما نالحظه في السنوات األخيرة، هو االهتمام  .أكانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية

هذا األخير طبعته الخالفات والحروب . خر في المجال السياسيالكبير بما يصدر من يوم آل
وشتى أنواع النزاعات التي فككت روابط المحبة واالتصال بين الشعوب، وجعلتها تسعى من أجل 

.التسلح بالتكنولوجيا الحديثة في شتى الدروب بغية االستعداد لغد مجهول  
والسياسية  ة بمظاهرها االقتصاديةمتطلبات العصر الحديث الذي تحكمه العولم لقد ساهمت

قادة الشعوب وساستها وجعلت المال والتسلح من أكبر همها، وذلك على حساب  خاصة، في إنهاك
.ميادين أخرى لها من األهمية والصالحيات ما لها  

 
، أال وهو الجانب اإلنسانيةتراكم جملة هذه العوامل جعل القائمين على الدول يهملون لب الحياة ف 
حيث أن الجري وراء النفوذ والسيطرة كان على حساب أهم المشاكل االجتماعية . جتماعياال

بالتالي انتشرت األمراض . التي تهز الفرد، تكسر أواصر األسرة وتحط من هيبة المجتمع
.الخ...، العنف، واالنتحاراإلدمانوالبعيد، منها  القصير المدينعلى  االجتماعية الفتاكة  

الظواهر االجتماعية التي لها جذورها تاريخيا، حيث عرفت على خالف  إحدى يعتبر االنتحار
قتل النفس بطريقة قصدية أو غير قصدية، تكون النتيجة النهائية  و هو. معات والثقافاتالمجت

.الموت الحتمي  
 

ربط  إذظاهرة االنتحار،  إلىبالدراسة   Durkheim.E دركايم إميل لقد تطرق عالم االجتماع
  :وخلص إلى تصنيف أنواعهة بالنظام االجتماعي السائد وتغيراته، المشكل

.أسباب فردية ويكون تحت تأثير عوامل أسرية إلىهو االنتحار األثري ويرجع  :النوع األول  
.هو االنتحار االيثاري وهو مفروض من طرف تضامن الجماعة :النوع الثاني  
.ن فوضى الجماعةهو االنتحار الفوضوي ويكون ناتج ع: النوع الثالث  

 
 



ج 

بصدد البحث عن تبيان العالقة بين االنتحار والظواهر االجتماعية األخرى  دركايم إميللقد كان 
عوامل الداخلية للجسم والتي تعتبر تهديمية في بعض ، حيث أهمل أهمية المثل الدين واالقتصاد

  .األحيان
 

كان لها وجهة خاصة في تفسير  فقد   Freud.Sأما جماعة التحليل النفسي وعلى رأسها فرويد
غريزة : التكوين النفسي الذي يتضمن غريزتين متصارعتين هما إلىتطرقت  إذهذا السلوك، 

  .الموت وغريزة الحياة
األولى  بغلبةفاألولى هي مصدر الفعل التدميري، أما الثانية فمصدر الفعل الخالق مع التسليم 

اآلنا، وهذا ما  إلىالعدوان والتدمير  إعادةعلى اثر  ويحدث ذلك. بفضل الميول السادية المازوشية
.يجعل االنتحار غالبا حصيلة منطقية لمرض سوداوي اكتئابي  

شي، لذلك اهتم وماز صور االنتحار وفق هذا الطرح تكون تبعا لعملية االرتداد السادو إن
.برمزية وسائل االنتحار ودالالتها النفسية المحللون النفسانيون  

لتحليل النفسي أيضا بين غرائز الفرد وعملية التنشئة االجتماعية داخل األسرة بصفة كما ربط ا
، أي عملية أعتبر جسم المنتحر آخر طعن يقدم لآلخرين بواسطة معالجة لفكرة الموت إذعامة، 

.استحضار اآلخرين وتبيان خسارتهم على اثر هذا الفعل  
  

ففي أوربا  .نتحار لدى كل الفئات وفي العالم ككلظاهرة االالحديثة تنامي  اإلحصائياتبينت لقد 
  .شبابال من معظمهموكان  2004ألف سنة  85 نالمنتحريمثال بلغ عدد 

تعاملوا مع % 38من الفرنسيين أي ما يقارب  1/3أن أكثر من  إلىتشير الدراسات أيضا  
الحديث عن  من الفرنسيين أنه ال بد من% 69ظاهرة االنتحار من قريب أو من بعيد، ويرى 

 (www.esculape.com).اإلعالماالنتحار خاصة في وسائل 

تعاظم ظاهرة انتحار الشباب على  إزاءأما في اليابان فقد أطلقت السلطات اليابانية صيحة فزع 
  .االنترنتمواقع 

 اإلسالميحيث لم يشفع الدين ، فان الحديث عن هذه الظاهرة طويل اإلسالميوفي العالم العربي 
 .فة العربية للحد من هذا الخطروالثقا

http://www.esculape.com)


د 

ويقول المختصون أنها تفشت بين  2005ففي األردن مثال تزايدت حاالت االنتحار في شهر ماي  
شباب تمكن منهم اليأس واالكتئاب ألسباب اجتماعية واقتصادية، رغم استقرار العدد في السنوات 

  (www.alwatanvoice.com) .محاولة 400حالة و 4035األربع األخيرة مابين 
الكويتية نسبة ارتفاع حاالت االنتحار بعد احتالل الكويت، حيث ارتفعت  اإلحصائياتكما رصدت 

.1997في  51و 1993في  56إلى  1992في  43 إلى 1991حالة في  27من   
أيضا من هذا الداء الفتاك، حيث عالجت وحدات الدرك الوطني خالل الست  لم تسلم الجزائر

محاولة انتحار  1069حالة انتحار، وسجلت  3342قضية من بينها  4411سنوات الماضية 
    .أغلبها كانت في واليات تيزي وزو، بجاية و سطيف

  
ي األعداد المسجلة، فالظاهرة المتعلقة بالظاهرة تبين االرتفاع السريع ف عاإلحصائيةالمعطيات  إن

على االنتحار هم األميون، فمن  فأكثر األشخاص المقدمين .في االتساع وأصبحت جد مقلقة أخذت
%.80منهم أميون أي ما يقارب  3523نجد  4411بين   

يتراوح مستواهم الدراسي بين االبتدائي والمتوسط، الثانوي والجامعي والذي % 20في حين أن 
 .والمهندسينالمحامين  لطلبة وبعض اإلطارات مثل األطباء،يمثل ا

(info.elmoustakbel.com)  
  

في إطار إعداد رسالة الماجستير، سمحت لنا بالوقوف على  2000التي قمنا بها سنة إن الدراسة 
 راسة الحالة معتمدين علىوذلك باستعمال طريقة د. شخصية الفتاة الجزائرية المقبلة على االنتحار

اختبار الرورشاخ واختبار  (رات اإلسقاطية المالحظة والمقابالت النصف موجهة وكذا االختبا
  .)Rosensweigلروزنزفيغ  اإلحباط

كما سمحت الدراسة والبحث برصد األسباب القائمة وراء حاالت االنتحار الفاشل في المجتمع 
الجزائري، وظهر من خالل تطبيق اختبار االحباط لروزنزفيغ عدم االمتثالية للجماعة وعالمات 

الخارج بالنسبة للحالة حيث التمرد على المعايير االجتماعية، كما كان اتجاه العدوان غالبا نحو 
  .ترجمه سلوك معاكس أال وهو إيالم الذات وإلحاق الضرر بها

باإلضافة إلى ذلك ورد من خالل تطبيق اختبار الرورشاخ عالمات القلق الحاد والعدوانية، زيادة 
  .على النزعات االنطوائية التي تعني الهروب من الواقع

http://www.alwatanvoice.com)


ه 

  
الفشل العاطفي الذي تعاني منه الفتاة الجزائرية، كذلك فشل لقد انطلقنا في هذه الدراسة من واقع 

بالتالي تم التأكد من صحة هذه . التنشئة االجتماعية واألزمات النفسية خالل فترة المراهقة
الفرضيات على اثر النتائج التي تحصلنا عليها، وتم التحقق من أن هذه العوامل قد تكون وراء 

  .الفتاة على االنتحار إقبال
انعدام  تر العالقات بين الفتيات وآبائهن وموجهة توال ظهر من خالل المقابالت النصف إذ

  .التقدير السلبي للذات من طرف الفتاة إلى باإلضافةاالتصال داخل األسرة، 
الطالبات الجامعيات، هذه الفئة التي لم تسلم هي األخرى  بين الحاالت التي تم التعامل معهافمن 

  .أال وهو الحرم الجامعي ،رغم مستواها التعليمي ورغم المجال الذي تنشط فيهمن آفة االنتحار 
كيف : مر ويمكن التحقق منه وهوأذهاننا سؤال كان يبدو جوابه بسيط في بادئ األ إلىوقتها تبادر 

  ؟تحار؟ هل تصورهم لهذه اآلفة هو نفسه عند غيرهمالطلبة الجامعيون آفة االن يتصور
المستقبل والقوة الفعالة التي يمكن من  إطارنبراسا لألمة، كيف ال وهو عتبر يالطالب الجامعي  إن

حان له يسم الطالب الجامعي ومستواه العلمي فثقافة. خاللها ولوج عالم أفضل في كل المجاالت
   .غيره أن يكون أفضل من غيره، يدرك ما ال يدركه

 ا يختلف عن تصورواضح الجتماعية تصوراالطالب الجامعي للظاهرة ا قد يكون تصور
حيث تظهر عناصر التصور من معلومة و مجال التصور واتجاهه بطريقة  األشخاص اآلخرين،

  .جلية، وهذا ما يسمح للباحث بالتحليل والتفسير ومعرفة حقيقة الظاهرة االجتماعية
أن نظرية التصورات االجتماعية تهيأ مجال اصطالحي يسمح بتحليل المعارف  اإلشارةتجدر 

  .اعي محدد داخل مجموعة محددةالسلوكات والقيم، وكذا التطبيقات المرتبطة بموضوع اجتمو
قيم،  التصور االجتماعي تحت صور مختلفة، قد تكون من الواقع أو قد تكون معتقدات أو يتجلى

  .لذلك فهو ظاهرة نفسية محضة ذات منشأ اجتماعي
التصورات االجتماعية،  ميتين األخيرتين بمفهوخالل العشر اإلنسانيةلقد اهتم الباحثون في العلوم 

ف علمية ومكتسبات نفسية التصور نشاط تعبيري يقوم به الفرد حسب ما يملك من معار واعتبروا
  .ووجدانية واجتماعية

انه بناء لعناصر المحيط . وتعد الميزة األساسية للتصور هي ازدواجيته بمعنى أنه فكري وإدراكي
  .فعملية البناء الذهني هي ركيزة التصور أين يحدث السلوك، لذلك



و 

الطلبة الجامعيين كعينة لبحثنا، بالتالي التعرف على  إن هذه العوامل مهدت لنا السبيل الختيار
كيف يتم بناء التصور االجتماعي لظاهرة . كرونولوجيا بناء التصور االجتماعي لظاهرة االنتحار

  االنتحار؟ هل يكون هذا البناء على مراحل؟
  يف يتصور الطالب الجامعي ظاهرة االنتحار؟ك

أم البيئة التي نشأ فيها الطالب وترعرع هي التي تحدد تصوره  هل للجنس دور في تحديد
   التصور؟

  
  
  

 :الفرضيات
  :الفرضية العامة

ديموغرافية المتمثلة في الجنس ال لظاهرة االنتحار بالمتغيرات تصور الطالب الجامعي ال يتأثر
  .نشأ فيه الطالبوالوسط الذي 

  
  :الفرضيات الجزئية

بالتالي ليست هناك  يؤثر عامل الجنس على تصور الطالب الجامعي لظاهرة االنتحارال  -
  . في التصور االجتماعي لظاهرة االنتحار بين الطلبة والطالبات اتفروق

التالي ب عامل الوسط الذي نشأ فيه الطالب الجامعي على تصوره لظاهرة االنتحار ال يؤثر -
في التصور االجتماعي لظاهرة االنتحار بين الطلبة الذين نشئوا في الوسط  اتليست هناك فروق

.في الوسط الحضري لئك الذين نشؤوا أوالريفي و  
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 الـــمـقدمـــــــــــة:
  

د ــلـة ألي بـادیـصـتـة االقـیـمـنـتـق الـیـقـحـي تـــال فــعــام و فـار دور ھــمـثـتـساال
  .دـیـعـبـدى الـمــى الــلـج عــائـتــا و نــزایــن مـــھ مــالــمــرا لــظـن

ف ـریـعـتـھ الـیـاول فـحـنـا ســد مـحـدي لـھیـمـــر تـبــتـعـذي یــا األول الــنـلـصـي فــو ف
عریف االستثمار و أنواعھ و ـتــث األول بـحـبـمـي الــدأ فـرة بـذكـمـات الـحـلـطـصـل مــكـب
ن ـــھ مـــط بـیـحـا یــل مــاري و كــثمـتــروع  االســشـمـى الــھ وصوال إلـتـیـمـأھ
  .لــاكــشــواع و مــص و أنــائـصـخ

ول ـــات حــیــومـمـعـل الـكــر بـیـبــقدر كــام بـمــل اإللــصـفـذا الـي ھــاول فــحـنــو س
.ارــمـثـتـــة االســیــاھــو مــث األول و ھـحـبـمـالــدأ بـبــنـمار و سـثـتـاالس  

 
 
 

 
 

 



 - 9 - 

  :التصورات االجتماعية مفهوم -1
وقد . إن حقل التصور االجتماعي واسع، حيث تمتد جذوره في مختلف فروع العلوم اإلنسانية

فرغم أن التصور . استقطب هذا المفهوم اهتمام الكثير من الباحثين الذين عكفوا على دراسته
ية في تكوينه وهي األسرة في حد ذاته مصدره العقل إال أن له جوانبه األخرى والتي تعد أساس

لقد كانت مفاهيم التصورات مختلفة من ميدان علمي إلى . والبيئة والمجتمع الذي ينشأ فيه الفرد
  .آخر، إال أنها ال تبتعد عن بعضها بل تخدم بعضها البعض

  :قاموس علم االجتماع 1-1      
مرجعية ونظريات  صور من الواقع، معتقدات، قيم، نظم التصورات االجتماعية قد تكون 

، اإلنسانيللفكر  أساسي إلحاحيمكن القول أن التصور االجتماعي  .اجتماعية في غالب األحيان
  (Ferréol.G 2004 p 242).ة تمثيل الواقعضرور

 :معجم العلوم االجتماعية 2- 1     
يمكن اعتبار التصورات االجتماعية كواقع يترجم الرسوخ والطابع االستعالئي للشعور  
و السلوكات، أو دعوى وسطية بين ما هو   وسيلة لتصنيف األشخاصكما أنها  .جمعيال

له قواعد  إيديولوجي وما هو تطبيقي، أو شكل خاص من المعرفة أو الفكر الرمزي الذي
  ) Férreol.G 2000 p72 (.خاصة

 :قاموس علم االجتماع 1-3    
المعرفة ية والجماعية المتميزة عن المعرفة الفردأشكال شكل من  ةاالجتماعي اتالتصورتعد 

  ) Akoun.A-Ansart.P 1999 p450 (.العلمية
  :   قاموس العلوم اإلنسانية 1-4    

ضبط مختلف  إلى هدفمع أو جماعة ما متطورة، يمجتالتصور االجتماعي تنظيم ألفكار 
المرض، نتحدث أيضا عن تصور الطبيعة، تصور الموت، الميالد، . الميادين أين يطبق فكرها

  ) Gresle.F et coll 1994 321 (.العمل، الحيز المكاني للجسم
  :قاموس علم النفس 1-5    
وم وموجه نحو التصور االجتماعي في معناه العام، هو كل محتوى شعوري معاش ككل مفه 

  ) Flohlich.W.D 1997 p 361 (.حوادث أو وضعيات محددة ميدان يخص أشياء،
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  :العلوم بعض في التصور مفهوم -2
  :علم االجتماع 1- 2      

  : E.Durkheimاميل دركايم   -
دركايم  إميلالعالمة الكبير  إلى "التصور االجتماعي " عبارة  الفضل في اكتشافيرجع    

خصائص التفكير الجماعي مقارنة بالتفكير  إبراز إلى ، حيث كان يرمي من خالله1898سنة 
  (Deschamps.J.C-Beauvois.J.L 1996 p 140).الفردي

  
من  تأثيراعة، ويعتبر التمثل أو التصور ككان دركايم يرى أن الفرد يتصرف من خالل الجم 

ظاهرة نفسية محضة، وفي  الفردي هو فالتصور. ظاهر الفردمظاهر المجتمع على م طرف
 بالتالي. فراد الذين يكونون المجتمعمقابل ذلك ال يقتصر التصور االجتماعي على تصور األ

عزل الجانب الفردي عن  تقتضي من مجموعة ظواهر نفسية و اجتماعية صورالت تكوني
  .الجانب االجتماعي، والتمييز بين الجانب اإلدراكي والجانب العقلي للعمل الجماعي

توضيح أن الحياة االجتماعية هي قاعدة التفكير المنظم، فالفرد هو وحدة الأراد إميل دركايم 
  .عيةبيولوجية نفسية واجتما

  
  : S.Moscoviciسيرج موسكوفيسي   -  

في مقدمة كتابه حول التحليل النفسي سنة التصور   S.Moscoviciسيرج موسكوفيسي عرف 
ولكن بعدها مباشرة حدد تعريفه للتصور االجتماعي " كيفية خاصة من العلم " على أنه  1976
 العمليات النفسية إحدىوهو  التصور االجتماعي مجموعة من قوانين العلم المنظمة،: " قائال

" التي بفضلها يستطيع األفراد جعل الواقع النفسي واالجتماعي  مفهوما وواضحا 
(Moliner.P 1996 p 51) 

يجعلها يعيد تقديم الكائن أو الصفة للشعور، بمعنى أنه يقدمها للمرة الثانية أي  فالتصور
ينتقي ما  إذالشاشة االنتقائية،  يلعب التصور حسب هذه الفكرة دورو  .حاضرة رغم غيابها

ليس مجرد انعكاس داخلي لواقع  لذلك فهو. بالذاكرة بشكل آلي موضوعاته ويستعين يالءم
   .عقلالخارجي، وليس نسخة مطابقة لكل ما يحدث خارج 
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تختلف هذه المعالجة من  .مهما كان، فيقوم بمعالجته ذهنيافالفرد لما يتلقى مثير خارجي 
وامل ذاتية متعلقة بالشخصية مثل الخبرة، المهنة والتكوين، وعوامل شخص آلخر حسب ع

 .لتصورا  أخرى ليست ذاتية مثل العائلة والمجتمع، ونتيجة هذه المعالجة يحصل

فالتصور االجتماعي نظام لمجموعة قيم، اصطالحات وممارسات تخص موضوعات أو نماذج 
مرجعية الفرد ودليل  تعتبر (Fischer.G.N 2005 p 130) .أو أبعاد للمحيط االجتماعي

سلوكاته، فهي تتحكم في استجاباته بطريقة معينة حسب مكتسباته األولية حول الموضوع 
 .المطروح

ذلك ألن التصور هو عبارة عن عالقة بين الفرد الذي يعرف الموضوع مثلما هو مبني  
ريخ الفردي إذا ما ومنظم من خالل شخصيته وتاريخه وقيمته، فال يمكن تجاهل أهمية التا

  .أردنا تحليل التصورات حسب موسكوفيسي
 
عبارة عن أنظمة معروفة لها منطق ولغة خاصة، وهي نظريات فريدة موجهة فالتصورات  

الكتشاف الواقع وتنظيمه، كما أنها نظريات علوم اجتماعية جماعية موجهة لترجمة وتشكيل 
  .الواقع
ل التجارب في الحياة اليومية، ومن خالل المعلومات، معرفة اجتماعية تتشكل من خال إذنفهي 

  .العلوم، نماذج التفكير التي نستقبلها ونحولها من خالل التربية، االتصال االجتماعي
  : D.Jodeletدينيس جودلي  -

ترمي عبارة التصور االجتماعي إلى نمط من أنماط العلم الخاصة، معرفة :"  د.قول جودليت
عملية عقلية  هوو   "ة عامة فهو شكل من أشكال الفكر االجتماعي بطريق...المعنى المشترك

وقد . وفكرية، تحدث حينما ينشغل الفرد بشيء ما قد يكون شخص، حدث، فكرة أو نظرية
حسب جودلي  التصورف  (Fischer.G.N 2005 p 130) .يكون هذا الشيء مجسدا أو خياال

D.Jodelet جهة تطبيقية تهدف لبناء حقيقة مبني اجتماعيا ومشترك، له ومعرفي  شكل
  (Moliner.P 1996 p 51) .ة بمجموعة اجتماعيةصمشتركة خا

 
عالقة موضوع تعتبر ترجمة وتفسير له من خالل الدالالت التي يقدمها، التصور االجتماعي ف 

لسيرورات من مصادر هذا النشاط نجد او  .هذه األخيرة تنبع من النشاط الخاص بالفرد
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نشاط تعبيري يقوم به الفرد حسب ما يملك من معارف علمية كما هو  .ة بالفردالمعرفية الخاص
  .ومكتسبات نفسية ووجدانية

على الجانب المعرفي للتصور، هذا األخير ال بد أن يبنى بين مجموعة من جودلي  تلقد ركز
من  في هذه الفكرة كل اعيا، ويكون هدفه بناء واقع مشترك، إذ سبقهاألفراد لكي يكون اجتما

نة س Brunerوكذا برونير  1950سنة  Piaget.Jوبياجي  1942سنة  Wallon.Hفالون 
1966(Jodelet.D 1989 p 43)  فالنظرة المعرفية سمحت بفصل التصور المعرفي عن

 .التصور االجتماعي

  
  :علم النفس 2- 2
  :Vygotsky.Lفيغوتسكي  ليفي  -

ت لدى الطفل من خالل كتاباته حول بكيفية تطور الكلما Vygotsky.Lلقد اهتم فيغوتسكي
  .مفهوم التصور العقلي إلىوأشار على هذا األساس . النطق بين اللغة والفكر

، حيث يتم تكوين "العلمية " والمفاهيم " عفوية أو يومية " كما تحدث على المفاهيم التي سماها 
  . appareilاألولى عن طريق العمليات الرمزية، أما الثانية فعن طريق جهاز 

 
عن طريق هياكل خارجية Vygotsky.Lتتطور العمليات النفسية الطبيعية حسب فيغوتسكي 

ذات داللة، هذه األخيرة قد تكون ذا طابع معرفي يختلف من فرد آلخر ولها دور في تكوين 
 (Ghiglione.R et Richard.J.F 2003 p 16 ) .التصورات العقلية

  :Wallon.Hفالون  هنري  -  
فالعملية التصورية تبدأ مند . بدراسة تكوين التصور وكيفية عمله Wallon.H اهتم فالون

  .الوالدة، وال بد من دراستها على أساس عالقتها بجملة السلوكات
  .يتمثل حجر األساس الذي اعتمد عليه فالون في شروط تكوين العالقات بين الفرد والواقع

التي تقود العمليات في المجال  ،كما اعتمد على تقمص وتحليل جميع أشكال التصورات
إلى دور التصورات في تكوين العمليات النفسية ثم فالون أشار  .التطبيقي أو المجال النظري

  .تدخلها على الصعيد الحسي الحركي
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 إلىلذلك تطرق إلى عملية تقمص أشكال التصورات التي تشكل الفعل، انطالقا من االسكام  

   (Ghiglione.R et Richard.J.F 2003 p 18 ) .قدةغاية العمليات الرمزية المع
  :Piaget.Jجون بياجي   -

فالتصور بالمعنى المباشر يمكن رده إلى الصورة  Piaget.Jبالنسبة لجون بياجي      
كيفية تكوين التصور عند الطفل، ببياجي  أشادفقد  (Fischer.G.N 2005 p 130).العقلية

  :وذلك عن طريق اتجاهين
تكوين أشكال معرفية  إلىفيه الوظائف المتتالية للوظيفة الرمزية، مما يؤدي  األول يصف

أما الثاني فيبين فيه دور الصورة العقلية أو الذكريات التي توحي بالموضوع  .بطريقة حدسية
  .أو بالحادث رغم غيابه

األصل  نمطين للتصور، النمط العملي والنمط الشكلي اللذان يختلفان في إلىأشار بياجي كما 
تشكيل  إعادةفاألول يمثل الصورة انطالقا من عملية التقليد، أما الثاني فيهتم بوظيفة . والمهمة

 .تجارب الواقع

  
، الذي يبدأ مع االسكامات الحركية األولى ويتواصل يرتبط الشكل العملي للتصور بمنطق الفعل

  (Ghiglione.R et Richard.J.F 2003 p32 ) .تكوين العمليات الفكريةب
 : S.Freudسيغموند فرويد  -

أن التصور استثمار تسجيل معين للحقيقة ثم إدراكه في النظام النفسي،  S.Freudيرى فرويد  
أما الثاني  .ن تصور مرئي أي بصريعتصور الشيء، يكون عبارة األول هو  :وهو نوعان

ا األعلى فاألن. تصور الكلمة، وهو تصور سمعي أي ما يصل الفرد عن طريق السمعفهو 
يعتبر المكون االجتماعي في النظام النفسي من خالل الطبقة االجتماعية، واألنا هو المكون 

 .النفسي، أما الهو فهو المكون البيولوجي

  
في دراسته حول العقلية المنطقية والعقلية القبل منطقية لدى  Levy-Bruhl أما ليفي برول

حيث أن ". لتصورات الصوفية والتصورات العلمية ا" الشعوب البدائية، فقد تكلم على ما سماه 
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التصور الصوفي والتحليل النفسي مجالهما القوى الداخلية، أما التصور العلمي كالسلوكية أو 
 (Moscovici.S 2005 p 215).المعرفية فمجالهما القوى الخارجية

ت يمكن اقتراح مخطط يسمح بعرض مختلف االصطالحات التي لها عالقة بالتصورا  
 (Mannoni.P 2001 p 40).االجتماعية

هذه األخيرة قد تقع في نهايتها كاالسكامات المعرفية، التصورات العقلية أو النفسية  
كما قد يكون التصور في بداية الرواسيم، السلوكات المتكررة،  )01الشكل .( واالستهامات

  )02ل الشك.( الحكايات، الخرافات والمعتقدات، أين يلعب دور كمكون لها
  
  

                                            
  .التصورات العقلية أو النفسية

  تواالستهاما          
 
  
  " R.S en avalيبين نهاية التصور االجتماعي : " 01الشكل   
  
  
  
  
  
  
  
  

  " R.S en amontيبين بداية تشكل التصور االجتماعي "  :02الشكل     
 

R.S : Représentation Sociale. 

  معتقدات
 خرافات

  01 عقلي تصور

  02 قليع تصور
 

  03 عقلي تصور
 

  التصورات
 االجتماعية

 01التصور االج 

  02التصور االج 
 

  03التصور االج 
 

سلوكات  -رواسیم
 أحكام مسبقة - متكررة

  حكایات 
 أساطیر
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  :بعض المفاهيم القريبة من التصور - 3
يصعب التحكم في مفهوم التصور ألنه قد يختلط ويتداخل مع بعض المفاهيم النفسية 

  ...وغيرها اإلدراكواالجتماعية القريبة منه، من بينها الرأي، االتجاه، االعتقاد، 
   Opinion :الرأي 3-1   

لفظية قابلة للقياس والمالحظة، فالرأي يعتنقه الفرد لمدة محددة وغالبا ما يعبر عن  هو استجابة
عما يجب أن يكون  في كثير من األحيان يعبر كما .الشعور القومي السائد لدى أفراد المجتمع

  .وليس ما هو كائن فعال، فهو بالتالي قابل للتغييرعليه الوضع 
ر الجماعة أو المجتمع أو الجمهور العام عن رأيه كما يعرف الرأي العام على أنه تعبي

ومشاعره وأفكاره ومعتقداته واتجاهاته في وقت معين، بالنسبة لموضوع يخصه أو قضية 
  ) 163ص 2002سميح أبو مغلي و عبد الحافظ سالمة .( تهمه

ألن هذا األخير أشمل، حيث يتأثر باآلراء واالعتقادات  لعل الرأي يختلف عن التصور
  .صية وهو بالتالي جمع لآلراء حسب موسكوفيسيالشخ

 .هو إال أداة تمكننا من الوصول إليهفالتصور يفهم من خالل سلسلة من اآلراء، والرأي إذن ما 
منعزل، لفظي ويمس موضوع متنازع فيه، وهو يقع يمكن أن يكون  باإلضافة إلى أن الرأي
    (Grawitz.M 2001 p 504).في مستوى عقلي أكثر

  
التصور فيتميز بشيء من الثبات ويحمل خصائص الجماعة، حيث أن كل تصور هو  أما

  .تصور اجتماعي
 إذأن الرأي حكم ذاتي يعتمد على معرفة واسعة للواقع،  Sillamy.Nيرى نوربير سيالمي 

 .اه فرد أو جماعة بخصوص قيمة معينةيوحي بطريقة رؤية األشياء، الحالة الروحية، أو اتج
توحي بطبعه، كما أنها دالة على نظام القيم التي يرتبط بها وتدل على استقرار فآراء الشخص 

  .أو هشاشة اتجاهاته
تنظم داخل النظام االجتماعي تحت التأثير البالغ األهمية لتقمص  إذتعتبر اآلراء كاالتجاهات، 

، كالتجارب كما تتشكل أيضا انطالقا من الوضعيات المعيشية .اآلباء، وللمعلمين وأفراد المحيط
  .العائلية مثل الثورة ضد صورة األب، والحوادث الدرامية أو الصدمية، وكذا الحوادث المهنية
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يتأثر الرأي بالظروف االجتماعية االقتصادية، ودور كل فرد أي مركزه ضمن الجماعة يحتم 
  (Sillamy.N 1999 p 185 ).عليه اتخاذ اتجاهات وآراء معينة

   Attitude:االتجاه 2- 3     
االتجاه حالة من االستعداد أو التأهب العصبي والنفسي، تنتظم من خالل خبرة الشخص، 

وتكون ذات تأثير توجيهي أو دينامي على استجابة الفرد لجميع الموضوعات والمواقف التي 
فاالتجاهات تيسر لإلنسان القدرة على أن يتعامل مع المواقف   .يستثيرها هذه االستجابات

المتعددة على نحو مطرد متسق، يجمع ما لديه من خبرات متنوعة في كل واحد  السيكولوجية
   )59ص  2002و عبد الحافظ سالمة  سميح أبو مغلي.( منظم

فاالتجاه حسب  .واالتجاه بحيث يصعب الفصل بينهماغالبا ما يكون هناك خلط بين التصور 
رة عن كما هو عبا. العالمالستجابة لمتطلبات يقة دورية لهو طر  Mucchielli.Rموكيلي 

  .ايجابيا أوقد يكون سلبيا  إذ، رمز يعبر عن النظرة للمحيط
  

معرفية هي األفكار والمعتقدات حول موضوع  األولى: االتجاه متكون من مكونات أنيظهر 
معين، الثانية عاطفية وهي األحاسيس حيال موضوع ما، والثالثة دافعة أو حافزة وهي الميول 

ومركب معرفي،  لكن يكون التصور أكثر من مركب عاطفي .ال موضوع ماوالتصرفات حي
. فهو يحتوي على بعد تقيمي ألنه يعد كانعكاس في الفكر لحقيقة داخلية تحضر لالستجابة

وحتى لو كان االتجاه يحمل بعض خصائص التصورات، إال أنه يبقى عنصرا من التصور 
  .ف المواضيعومن خالل هذا األخير نتخذ مواقف اتجاه مختل

  
  .االتجاه هو النحو الذي يكون عليه الفرد في وضع من األوضاع أنأما نوبير سيالمي فيرى 

التي تقود ) الالشعورية غالبا(  دناوفاالتجاه يدل على توجه الفكر، واالستعدادات العميقة لوج 
أمام  نيةوالحالة الذه ات الجسمية والسلوكات االجتماعيةيكما يدل على الوضع .التصرفات
 .بقدر ما يرتبط بالفرد وبدوافعه الخاصة إزاءهفاالتجاه يرتبط بالشيء الذي يظهر . بعض القيم

، واالرتكاس، واإلدراك، لإلحساسشا مشخصا بل هو حالة وجودية، جاهزية ال يكون معا فهو
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يعني الشخص برمته، ماضيه وحاضره، تكوينه وتجاربه، بنيته النفسية  إذ .على نحو خاص
  )56ص  2001ن ترجمة وجيه اسعد .سيالمي(   .وجدانية وضغوط المحيط عليهال
 
مفادها أن الفرد قابل لالستجابة بطريقة مجمل تعاريف االتجاه تجتمع حول نقطة هامة،  إن

فاالتجاه ال يعد رد فعل منعزل، لكن نمط من ردود األفعال يصدر في مجموعة .معينة لمثير ما
   (Grawitz.M 2001 p 503).من الظروف المتشابهة

  
الذي هو عبارة عن  03من خالل الشكل  يان العالقة بين التصور، االتجاه والرأيو يمكن تب 

 (Seca.J.M 2001 p 41) .مخطط يبين العالقات القائمة بين التصور واالتجاه والرأي
  
 
 

  الفئات األساسية للفكر والمنطق
  )ات، عقائد، معتقدشعارات( اإليديولوجيات/ الديانات

  
  

  األنظمة العلمية التقنية     جتماعي القاعدي             النظام اال
  

  التصور االجتماعي           موضوع        عام، اجتماعي أو فردي،(  wتصور 
  إنساني كنسي   موضوع إنساني علمي   ل)                          حديث أو مهيكل

  
  "د " اتجاه "           ج " اتجاه "           ب " اتجاه "               أ  "اتجاه       

  
  2الرأي  1الرأي     2الرأي    1الرأي     3الرأي  2الرأي  1الرأي   3الرأي   2الرأي   1الرأي 

  فضاءات التفاعل، الممارسات و الطقوس
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جاه ال يرسى في عمق أن االت Yzerbyt.Vربيت وهيز Leyens.J.Pليينس كل من  يرى
يكمن في أن ألن المهم .الطريقة التي يمكن أن يسلك من خاللها الفرد إلييرمي  إنما  رأسنا،

  .تعديل السلوكب تغيير االتجاه يسمح 
فاالتجاهات مهمة في مختلف الوضعيات، وتقوم بمجموعة من الوظائف حسب كل من كاتز 

Katz سميت ،Smithرونير ، وبBruner . إنها تعطي معرفة معينة للعالم وتمكن من إيصال
  (Leyens.J.P-Yzerbyt.Y 1997 p 100).قيمنا إلى المحيطين بنا

  Croyance:االعتقاد 3-3    
فمفهوم االعتقاد يراكم . يعتبره واقعيا حسب نوربير سيالميهو موقف شخص من حادث 

  .االدراكات والدين لفة اختالف العواطف ويستخدم في مجاالت مخت ألنهالمعاني، ذلك 
فهذا المفهوم . الصميمي اإلقناع إلىكما أنه ينطوي على درجات من اليقين تمضي من الشك 

  .من جهة أخرى واإليمانمن جهة  الرأييشمل حقال دالليا واسعا يحدده  إذن
ير مباشر في فاالعتقاد هو أن يمنح المرء تصديقه قضية يعتبرها صحيحة، منحا على نحو غ

  . نهاية تفكير، أو على العكس منحا مباشرا غير استداللي
بين االعتقادات العقالنية " من الحصر إلى الوجد " في مؤلفه  Janet.Pكما ميز بيير جاني 

والتجريبية، واالعتقادات الشخصية والعاطفية التي يتدخل فيها العنصر العقالني قليال أو ال 
  )250ص 2001ن ترجمة وجيه اسعد .يالميس(  .يتدخل على اإلطالق

فاالعتقاد يخفي مفهوم أخر، هو مفهوم التنظيم االجتماعي الذي ساهم موسكوفيسي بقدر كبير 
  .في توضيحه وتمييزه عن االعتقاد

  
   Image:الصورة 3-4    

أما التصور فهو العكس . هي انعكاس حقيقي للواقع أي تعكس الشيء كما هو موجود في الواقع
هو انعكاس داخلي سلبي لواقع خارجي ال هو أثر للوقائع الخارجية وال هو الوضع  إذذلك،  من

 .الكائن، بل عملية بناء للواقع انطالقا من المعطيات الخارجية

. يرى نوربير سيالمي أن الصورة امتثال مستدخل لشيء غائب، مدرك سابقا أو يبتكره الفكر
لمجردة على نحو أساسي، بجانب مشخص يجعلها قريبة فالصورة تحتفظ بالقياس على الفكرة ا
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فالصورة البصرية، السمعية أو الذوقية أو اللمسية يمكنها أن تبلغ درجة من  .من اإلحساسات
وليس لهذا االمتثال الناشئ من الفاعلية الفكرية التلقائية، مع ذلك، سمة الواقع . الوضوح المذهل

الصورة حسب نوربير سيالمي يمكنها أن تكون  نإ .الحالي لإلدراك وال يصلح للمالحظة
ناسخة عندما تحاكي شيئا معروفا من قبل، أو أصيلة أعدها الفرد انطالقا من ذكرياته 

  .الشخصية كالحلم، أو استباقية ترجع إلى وقائع غير مدركة أبدا
  )1480ص 2001ن ترجمة وجيه اسعد .سيالمي( 

كانت  إذاحيث انه  .يكمن في ميكانيزم االنعكاس بذلك يتضح أن الفرق بين الصورة والتصور
لما هو موجود في الواقع، كان التصور هو قوله لما هو موجود فعال  األصلالصورة طبق 

  . البنائية واالجتماعية التي تعطيه ميزته الخاصة نتيجة الخصائص
    Perception:اإلدراك 5- 3     

مها أعضاء الحواس لدينا فيه العناصر التي تقدالذهن ال تتدخل  إنشاءاتمن  إنشاء اإلدراك إن
   .المعطيات الحسية حسب نوربير سيالمي إكمالتتدخل فيه معارفنا التي تقدم على  بل فحسب،

  
انه . أنه فهم معنى متأصل في شكل حسي سابق على كل حكم اإلدراككما يعتبر ميرلو بونتي 

طالقا من وضع مفهوم على نحو هذا الشكل الحسي معنى ان إلىعلى نحو أدق، أن تنسب 
  .ونحن ال ندرك الواقع كما هو، بل ندركه كما نعرفه .إجمالي

  )133ص 2001ن ترجمة وجيه اسعد .سيالمي( 
  

إن تعريف اإلدراك يتماشى مع التصور، ألن هذا األخير أيضا عبارة عن عملية بناء للمؤثرات 
  .معنى الخارجية وجعلها متناسقة مع ما سبق، بالتالي إعطائها

لكن الفرق الموجود بينهما هو أن اإلدراك يفرض وجود الشيء، حيث ال بد من وجود الشيء 
  .إلدراكه

فاإلدراك إذن استقبال لصور أشياء مدركة كما تبدو وكما تنقلها الحواس، لذلك فهو سباق 
  .للتصور
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  :مميزات التصور - 4
  :الفكرية اإلدراكية الميزة 4-1    

فاإلدراك عملية منشؤها حسي، . مزدوجة في حد ذاتها، إدراكية وفكريةيعتبر للتصور ميزة 
أما العملية الفكرية فطابعها تجريدي، وتصور الشيء ما هو إال إعادة إحضار حسي للوعي أو 

  .الشعور رغم غيابه في المجال الملموس
 إزالةمن جهة أخرى، حيث أن شرط ظهوره هو  اإلدراكيةكما يشمل التصور العملية 

لذلك فهو يحوي هاتين العمليتين رغم التناقض الموجود بينهما، والمتمثل في أن . لموضوعا
ويحتفظ التصور بهذا . يتطلب حضور الموضوع والفكري يتطلب غيابه اإلدراكيالجانب 

  .التناقض وينمو ويتطور من خالله
بالعبور من  يسمح التصور:" يمكن تدعيم هذه الميزة بما جاء في قول موسكوفيسي         

، ومن الشيء المدرك من بعد إلى التحسس بأبعاده الحلقة المعرفية إلىحلقة الحس حركية ال
  (Moscovici.S 1998 p 368) "وأشكاله 

  
  :ميزة المعنى الشكلي الدال 4-2    

الوجه لوجه الشكلي و، اتظهر بنية كل تصور مضاعفة وذلك على اثر وجهتين غير منفصلتين
: لورقةيكون مزدوج، أي للتصور وجهين كاموسكوفيسي  كل تصور حسبفهيكل . الدال

  .الوجه الشكلي والوجه الرمزي
بالتالي يعد التصور شكل ومعنى، على أساس أنه لكل شكل معنى ولكل معنى         

  (Moscovici.S 1998 p 367).شكل
 
  :البناء الذهني ميزة 4-3    

في التصور حيث أنها تتميز عن باقي العمليات النفسية، تعتبر الخاصية البنائية أساس العمليات 
بالتالي ال يعتبر التصور مجرد عملية تكرار أو إعادة . فهي عملية بناء وتركيب يقوم بها الفرد

إن التصور ال يعد  .إنتاج سلبي للموضوع، بل عملية بناء لعناصر المحيط أين يحدث السلوك
  .المواضيع الموجودة في دائرة الفكر عملية بناء عقلي فقط، إنما عملية ربط
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ة البناء الذهني هي ركيزة التصور، فهناك دوما عملية بناء أو إعادة بناء في فعل لذلك فعملي 
  (Moscovici.S 1998 p 368).التصور

  :الميزة االجتماعية 4-4   
ألن التصور  ذلك. العوامل االجتماعية المؤثرة في التصور ألنه ينشأ من خاللها إهمالال يمكن 

يوصف كل تصور وصفا :"  Gilly.Mيتحدد ببنية المجتمع الذي يتطور فيه، إذ يقول جيلي 
اجتماعيا بما أنه عملية تفاعل الفرد، هذا األخير يستجيب تحت تأثير العوامل االجتماعية 

من خالل هذه الخاصية يتضح أن العامل االجتماعي يتدخل من خالل مجاله و   "المختلفة 
بالتالي . الجماعة إلىنظام القيم والمعتقدات والطقوس، وكذا االنتماء  على اثر موس، وذلكالمل

 .تسهل التصورات عملية التواصل
يظهر أن التصورات تحوي دوما شيئا ما اجتماعيا، والفئات التي تهيكلها وتعبر عنها مصدرها 

  (Moscovici.S 1998 p 369) .ثقافي مشترك
  :ورات على مستويينيمكن تلخيص خصائص التص

  :األول هو مستوى الصياغة 
موضوع معرفة  إلىباعتبار التصور عملية، فهو عبارة عن تحويل اجتماعي للواقع  -

  .يعد اجتماعي بدوره
وضعية الفرد،  أساسفهو تحضير عقلي على . يتشكل التصور وسط عملية عالئقية -

 .الجماعة، المؤسسة أو الفئة االجتماعية

معلومات ذات  إلىتشكيل الواقع، وذلك بهدف الوصول  إعادةلية كما يعد أيضا عم -
 .داللة

ذلك ألنها . عملية التحويل التي تقوم بها التصورات تعد كتطبيع للواقع االجتماعي إن -
 .تجعل العناصر االجتماعية كبديهيات

  :الثاني هو مستوى المحتوى
ة معلومات فاألمر يتعلق بمجموع. يكون محتوى التصورات اجتماعي معرفي -

  .وقد تكون متنوعة، متكررة أو غنيةاجتماعية تخص موضوع اجتماعي، 
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يعرف محتوى التصور بطابعه الدال، والذي يعرفه موسكوفيسي بالعالقة القائمة بين  -
 .الوجه والمعنى

. التصور عبارة عن محتوى رمزي، و الرمز هو عنصر من عناصر التصور -
. على ما هو غائب عن ادراكاتنا الفورية باإلضافة إلى أن الموضوع الحاضر يدل

(Fischer.G.N 2005 p 131-132) 
  

أن للتصور ثالث  1980 إلى 1976من خالل بحوثه الممتدة من سنة  Kaés.Rرأى كيس 
  :أبعاد تتمثل في

 التصور هو بناء للواقع، فالفرد يبني تصوراته من الواقع على اثر ما: البعد األول -

هذا البناء يستدعي الرجوع إلى المكتسبات المعلوماتية التي تسمح . تحصل عليه من معلومات
  .بالتواصل، وتحدد العالقات داخل المجتمع

  .يعتبر التصور منتوج ثقافي معبر عنه تاريخيا واجتماعيا: البعد الثاني -
حيث يسجل دوما في سياق تاريخي معين تابع للوضعية االجتماعية بكل محدداتها، وذلك في 

  .معين زمني إطار
فالتصور نجده مرتبط بجملة المعتقدات، الطقوس، األفكار والقيم ذات المرجعية الجمالية التي 

  .تخص مختلف الفئات االجتماعية
التصور هو تلك العالقة االجتماعية القائمة بين الفرد وعنصر من : البعد الثالث -

لعالقات محيطه الثقافي، ذلك ألن كل تصور تجده مسجل داخل نسيج معقد من ا
فتصور الفرد ألي عنصر من محيطه الثقافي  .والتفاعالت التي تربط الفرد بالمجتمع

ال يكون دون وساطة العالقات االجتماعية، التي تمنح مميزات خاصة توجب انتقاء 
   (Jodelet.D 1989 p 43) .بعض العناصر للموضوع الممثل
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  :آلية عمل التصورات االجتماعية -  5
  :تسمح التصورات االجتماعية بتحقيق ثالث وظائف أساسية

  وظيفة تحديد الهوية :أولها    
و يتم ذلك بتحديد الجماعة االجتماعية، كيف تدرك نفسها ؟ وكيف تدرك الجماعات األخرى  

 التي هي في تفاعل معها ؟

ا تسمح ، الذي يراهAbric.J.Cبفضل هذه الوظيفة تحدد الهوية االجتماعية حسب أبريك 
بالتالي بناء هوية اجتماعية وشخصية . بتموضع األفراد والجماعات في الحقل االجتماعي

  . متكافئة ومتالئمة مع المعايير االجتماعية والتاريخية
  وظيفة تبريرية :ثانيها   
  .فالتصورات االجتماعية تسمح بتبرير بعض الممارسات االجتماعية 

وجود التصورات االجتماعية يسمح لكل جماعة بتنظيم  إن :وظيفة توجيه الممارسات :ثالثها   
  :الوسائل الالزمة واألساسية، بغرض التحكم في المحيط وتحديد األفعال الالزمة واألساسية

  .نظام التصنيف االجتماعي الذي يسمح بوضع نسق بغية تحسين المحيط االجتماعي -
 .نظام لتفسير الواقع، يتناسب مع نمط مقاربته ومع قيمه -

كما يسمح بالتحديد المسبق للعالقات مع . نظام للتوقعات، يسمح بحل شفرة الواقع -
  (Abric.J.C 1996 p 17).الجماعات األخرى

علم النفس  نتماء االجتماعي حسب دراساتتختلف التصورات االجتماعية تبعا الختالف اال
الخطابات اليومية ألفراد إنها تحدد الجماعات االجتماعية، ونجدها مدونة في  .وعلم االجتماع

 Moliner .(Riviére.B 2002 p 17)كل جماعة حسب موليني 
الواقع االجتماعي والثقافي بسبب تباين في  إلىومن عوامل هذا االختالف، اختالف النظرة 

هذا األخير، نشأ في ظل أسرة معينة . التنشئة االجتماعية، بالتالي يترتب تباين في توجيه الفرد
  .أخالقية وثقافية واجتماعية محددة زودته بقيم

كما يلعب اختالف الوسط االجتماعي دوره، فالمؤسسات االجتماعية الثانوية تؤثر في تكوين 
  .تصور الفرد
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  .وعلى هذا األساس يرتبط التصور بالفئة االجتماعية دون الشخص في حد ذاته 
عوامل اقتصادية واجتماعية عدة  إلىتباين مستويات المعيشة، فالتصور يخضع  إلى باإلضافة

فال يمكن القول أن التصور بناء ثابت، بل قابل للتغيير والتكيف . وثقافية موجودة في المجتمع
  .مع العوامل

يختلف التصور باختالف األفراد أوال ثم المجتمعات، ألن لكل فرد رصيد ثقافي خاص به، 
 .ولكل مجتمع عادات وتقاليد وقيم تميزه عن باقي المجتمعات

الفرد في ميدان الفكر  إشراكعلى درجة  1999سنة  Guimelliلقد تحدث غيميلي 
عرفه  implication اإلشراكواصطالح . االجتماعي، ويعتبره عامل ذو أهمية قصوى

  :على أنه ناتج عن تداخل ثالث عوامل نفسية اجتماعية 1998سنة  Rouquetteروكيت 
 مبدأ  وهو تقمص منتشر، إلى " اآلخرينهذا يهم " تنطلق من مبدأ و  :تقمص الفرد •

  .تقمص دقيق وهو "هذا يهمني "   
 غاية إلىأي قيمة دنيا، " هذه مسألة ليست لها أهمية "  مبدأ ينطلق من :تقييم الموضوع •

  .أي قيمة قصوى" مسألة حياة أو موت  إنها"  مبدأ 
أي " أستطيع شيئا  ال" ممثلة بدورها على سلم ذاتي ينطلق من : مالحظة الفعل إمكانية •

 والتدخل الفعل إمكانيةأي " كل شيء بوسعي أنا " غاية  إلىالفعل قليلة،  إمكانية
  (Lebrun.M 2001 p 98).كبيرة

عملية التصور تتضمن نشاطا تحويليا للمعرفة، وذلك من خالل  أنلقد أوضح موسكوفيسي 
  :سيرورتين رئيسيتين هما

  :L’objectivationالتوضيع  5-1   
" بواسطة عملية التوضيع، يصبح ما هو غير قابل للشرح بديهي "  1984سنة  Farrل فار قا

(Deschamps.J.C -Beauvois.J.L 1996 p142)  
  
  فهو .الصورة الملموسة إلىاالنتقال من العوامل النظرية المجردة  إلى التوضيع يهدف 

بالتالي االنتقال ...ريق تجسيدهاالتدريجية للمعاني الزائدة عن ط اإلزاحةبالنسبة لموسكوفيسي 
  .المالحظة التي هي ال مستنتجة وال مرمزة إلى
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تأخذ من الصور مفاهيم مجردة  إذوالمعنى،  اإلدراكتصبح التصورات قابلة للتبدل ما بين 
  .وتعطي تركيبة مادية لألفكار

 إلىتذهب األولى من النظرية  إذعملية التوضيع حسب موسكوفيسي تشمل حركتين،  إن
  .البناء االجتماعي إلىالصورة، أما الثانية فتذهب من الصورة 

  :تسمح سيرورة التوضيع بالتحكم ودمج الظواهر والمعارف المعقدة على ثالث مراحل
  :المرحلة األولى 1-1- 5     

التي تخص  sélection des informationsتسمى هذه المرحلة مرحلة انتقاء المعلومات 
األصلي لعناصر  اإلطارعن  واإلزاحةم ميكانيزمين هما االنتقاء تضالتحليل النفسي، و 

األصلي، وبالتالي  إطارهاحيث يتم فصل مختلف مكونات الموضوع الجديد عن . النظرية
  .انتقائها

. فالمعلومات المتداولة حول الموضوع يتم فرزها وفقا لمعايير ثقافية، وكذا محكات معيارية
  .افق النظام القيمي للجماعةبما يو إالوال يتم االحتفاظ 

، ليتم استهالكها من طرف إليهالذي تنتمي  اإلطارلهذا يتم فصل المفاهيم بعد انتقائها عن 
  .فيدخلونها في عالمهم الخاص ويتحكمون فيها. األفراد

  "المخطط الشكلي"  :المرحلة الثانية 5-1-2    
، حيث تشكل نواة الصلبة للتصور، إنها ال schéma figuratif تسمى مرحلة المخطط الشكلي

تكاثف عناصر المعلومات من جهة، وعزل المفاهيم األكثر تصارعا من جهة  إلىتنسيق يؤدي 
فالعوامل المختلفة والمستوحاة تأخذ تنظيمها ودمجها بتهيئة مستخرجة، مصورة، . أخرى

  .ومرتبة وهو ما يسمح بالتماس حقيقة مجردة
  

. التحليل النفسي إلى عناصر مادية لها عالقات ملموسةقام موسكوفيسي باختصار نظرية 
فالشعور الذي يشير إلى اإلرادة والظهور يتعارض مع الالشعور الذي يشير إلى الالارادة 

   .هذا التعارض يتم تكثيفه في عملية الكبت التي يترتب عنها العقد النفسية. والخفاء
بح بإمكان المحلل النفسي ص، وأات الجسديةهكذا أصبحت الديناميات النفسية عقدا تشبه التشوه

  .القضاء عليها كما يفعل الجراح مع األورام
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  الالشعور
  

  الكبت                    العقدة                       
  

  الشعور
  

 " Moscovici.Sالمخطط الشكلي للتحليل النفسي حسب موسكوفيسي "
 

  :المرحلة الثالثة 3- 5-1  
تسمى مرحلة النواة الشكلية،  processus de naturalisationا عملية التطبيع تتم فيه      

فهو ليس . فلما يدخل مخطط شكلي لموضوع ما في المجتمع وينتشر، فانه يصبح من البديهيات
  .مجرد نسخة عن الموضوع، بل نظرية قائمة بذاتها

وبهذا االنتقال نحصل . طبيعإن عوامل النواة الشكلية تصبح عوامل للواقع بواسطة سيرورة الت
على اختيار للظواهر المعقدة حيث الوظيفة تكون مدججة بالعوامل المستخرجة للنظرية 

قد حول نفسه وبشكل ال شعوري ألن الكبت موجود مسبقا تالقاعدية، ويستقبل الفرد ما يع
  .العقد إلنتاجومكثف 

موجها لالدراكات، األحكام حقيقة، يجعل منها  إلىهذا التحول من صورة بسيطة للموضوع 
الكبت والعقد النفسية تصبح مصطلحات مجسدة في الواقع  والمصطلحات مثل. والسلوكات

 (Fischer.G.N 2005 p 133).وتدخل حتى في اللغة المتداولة

  
نفس الظاهرة عند دراستها للتصورات االجتماعية  إلى Herzlichوقد أشارت هرزليش  

 توجدت مخططا شكليا ذا إذ. عادة بعيدا عن المعرفة الطبيةللصحة والمرض، والتي تبنى 
 .المرض/ الصحة، والمجتمع/ الفرد: قطبين به األزواج المتعارضة التالية

  
وتتدخل هذه النواة الشكلية في تنظيم التصورات االجتماعية حول منشأ األمراض والسلوكات 

ات التي يتسبب فيها أسلوب بقولها أن مختلف الهجومالمفضية للمرض، وتستطرد هرزليش 
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الحياة كمصدر من مصادر المرض يتم اختصارها في معنى واحد، وهو معوقات المجتمع 
  )26ص  2004بومدين سليمان .( وأثرها على الفرد السليم

لقد استرجع أبريك جزء من التحليل النفسي لموسكوفيسي حول النواة الشكلية وطور نظرية 
ير يعتبر أن للنواة المركزية دور وراثي، أما أبريك فيعتبر أن فهذا األخ. النواة المركزية

  . العوامل المركزية تنظم وتعطي دالالت للتصورات
      

ة ، إما أنها تعالج حقل بنيوي كما يرى موسكوفيسي أو تعالج كنوانتيجتين إلىيمكن التوصل 
ن من أجل بحث منهجي ، لكن ال بد من تكامل هذين االتجاهيبنيوية للتصورات كما قال أبريك

  .ثري ومختلف
ن معلومات منتقاة، مرتبة ومستقلة تساهم في عملية عخالصة القول أن عملية التوضيع عبارة 

البناء االجتماعي للواقع، بالتالي يستخرج كل فرد تصوره لألحداث واألشياء دون أن يكون 
  .تفرده متعارضا مع واقعه االجتماعي

  
  :L’ancrageالترسيخ  2- 5
 .يسمح الترسيخ بتحويل ما هو غريب إلى شيء مألوف، أي جعل الشيء مفهوما وواضحا     

(Deschamps.J.C -Beauvois.J.L 1996 p144)  
فسيرورة الترسيخ تشير  .وتقديم نظام تفكيري متواجد مسبقادمج  هوالترسيخ إن الهدف من 

. والت التي تحدث فيهاإلى النماذج المدمجة في التصورات ضمن المجال االجتماعي والتح
  فكيف يدمج الموضوع الجديد ؟ وكيف يستخدم الترسيخ التصورات االجتماعية ؟

، حيث أن ancrageعند دراسة التصورات االجتماعية يمكن مالحظة ثالث أشكال للترسيخ 
المعتقدات في عالم تسوده : الشكل األول يعتمد على تدخل المعتقدات أو القيم العامة مثال

  .اة، والتي يمكنها تنظيم الصالت الرمزية مع اآلخرينالمساو
  

كما أن تحديد هذه المعتقدات أو القيم كعامة ال يعني بالضرورة أن الجميع يتقاسمها، إنما ألنها 
  .تتدخل في عدد كبير من العالقات والتقييمات االجتماعية
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الطريقة التي يتصور من  الشكل الثاني للترسيخ يهتم بتراكب التصورات االجتماعية، وذلك في
مثل، الطريقة التي من خاللها . خاللها األفراد الصالت بين الوضعيات والفئات االجتماعية

  .تصور الصالت بين الفئات الجنسية
أما الشكل الثالث له، فيتم تحليله إذا ما وضع الباحث صلة بين التصورات االجتماعية 

وذلك من خالل الفرضية . صة التي يحتلها األفرادواالنتماءات أو الوضعيات االجتماعية الخا
القائلة أن كل اندماج اجتماعي مشترك مع أفراد آخرين يؤدي إلى تبادالت وتجارب خاصة 

     (Doise.W et coll 1999 p 210).تقيس التصورات المالئمة
شبكة  تشكل التصورات نظام المعاني بواسطة الترسيخ، ففي حالة التحليل النفسي مثال، توجد
من المعاني التي هي صفتها لكنها نتجت عن نظام قيمي راسخ في المجتمع ومختلف 

  .الجماعات
فالموضوع الجديد حسب موسكوفيسي يفسر في كل مرة وفقا لفلسفة الحركة الفكرية 

  .السائدة في تلك الفترة في ذلك المجتمع واإليديولوجية
منهما يعيد بناء الموضوع انطالقا من  فتصورات الكاثوليك والشيوعيين متباينة، ألن كل

 إلىل األمر صو إذكذلك بالنسبة لنظرية التحليل النفسي، . خاصة به إيديولوجيةمواقف 
بالتالي ما كان شائعا لم يعد علما، لكن صفة تنعت ...ن تحليل فرنسي وآخر نمساويعالحديث 

الصفة على عالقات تصادمية  و تعبر هذه...، المثقفين، والنساءبها بعض الجماعات كاألغنياء
أحيانا بين تلك الجماعات كالصراع الطبقي والصراع الجنسي، بالتالي أصبح للمفهوم الواحد 

  (Moscovici.S 2003 p 372).شبكة من المعاني
موضوع جديد في نظام قيمي قائم، ال تحدث دون اصطدامات ألن الجديد   إدماجعملية  إن

 إحداث إلىما أن الدمج االجتماعي للمواضيع الجديدة يؤدي ك. يزعج أحيانا النظام القائم
  .، مع غلبة األطر الفكرية القديمةاإلدراكتحوالت في 

  
هذه األخيرة تسمح بتنظيم المحيط . إن الترسيخ له عالقة وطيدة مع وظائف التصنيف والتسمية

متقدمة مسبقا، كما يدرج التصورات ضمن أنظمة تفكير . إلى وحدات ذات داللة ونظام للفهم
هذا التقرير يعتبر منبع . بمعنى التقرير المتواجد بين التصورات المسبقة والموضوع الجديد
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وعليه  .المعرفية األطواروهو ما سماه موسكوفيسي . يمنح للتصورات صفات تعريفية
يعتبر الترسيخ ميكانيزم للتقريب ما بين العناصر المستحدثة والعناصر المعروفة فالترسيخ 

بمعنى يصبح الموضوع الجديد مألوفا ومعتادا . سبقا، لتوضع بعدها نماذج لترتيب السلوكاتم
  (Moscovici.S 2003 p 376) .عليه

 
  :وتأثير المجال نظرية التصورات االجتماعية -6

لقد تم استعمال اصطالح التصور االجتماعي في علم النفس االجتماعي من طرف موسكوفيسي 
  .1961عام 

. التصورات حسب موسكوفيسي أشياء ملموسة، فهي منتشرة في كل مكان نلتقي بها تكاد تكون
  .إنها تجسد دون انقطاع خالل الكالم والحركات واللقاءات وسط المحيط

لقد أشاد التيار المعرفي بالممارسات اإلنسانية، وأعتبرها ترتبط بطريقة مباشرة وغير مباشرة 
ة ومعالجة المعلومات من طرف الفرد المصدر األساسي بالتصورات، ورأى في العمليات العقلي

  .إلى الطقوس والخرافات في معنى العقلنة Levi-Straussكما تطرق ليفي ستروس .للسلوكات
  

أما أبريك فقد خلص من خالل مجموعة دراساته المخبرية والميدانية، إلى أن التصور يحدد 
  (Maisonneuve.J 2000 p 225).بطريقة واضحة كل ما هو عملي

ليس هناك انقطاع بين الفضاء  :النظرية من خالل الفكرة التالية تهمقاربيمكن تلخيص و 
فكل . ، أي ال يوجد ما يسمى واقع موضوعيالخارجي والفضاء الداخلي للفرد أو الجماعة

واقع هو ممثل، أي مناسب للفرد و الجماعة، كما هو مبني في فضائه الرمزي، مدمج في نظام 
 (Revue Connexions 1999 p 23).حسب أبريكمعاييره 

  .فهذا الواقع المهيكل، هذا الواقع الممثل هو ما يشكل بالنسبة لألفراد والجماعات الواقع نفسه
التصور يعمل كنظام لتفسير الواقع الذي ينظم العالقات بين األفراد ومحيطهم المادي  إن

األفعال ويوجهها كما يوجه العالقات واالجتماعي، فهو يحدد السلوكات والممارسات، يقود 
  .االجتماعية

 ترأوقد  .كما يعد التصور نظام لحل شفرات الواقع، ألنه يحدد مجموعة من التوقعات
د أن التصور شكل من المعرفة المنظمة والمقسمة اجتماعيا، لها وجهة علمية وترمي .جودلي
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عملية  نتاجالتصور االجتماعي  أما أبريك فيعتبر.مشترك لمجموعة اجتماعية بناء واقع إلى
 .داللة خاصة الذي ينتمي إليه، ويعطيه عقلية يبني من خاللها الفرد أو الجماعة الواقع

(Revue Connexions 1999 p 23)  
هو عبارة عن منظمة ذات داللة ترتبط بالعوامل  إنمافالتصور ليس نسج عادي للواقع، 

وكذا العوامل . قصدية الوضعية ل الفوري، والطارئة كالطبيعة وتناقضات الوضعية، المجا
، مكانة واإليديولوجيكالمجال االجتماعي : والتي تتعدى الوضعية في حد ذاتها األكثر شموال

  .الفرد في المنظمة االجتماعية، ماضي الفرد والجماعة، الرهانات االجتماعية، ونظام القيم
  

جماعات، وهو المجال الذي تهيكله أكثر تلعب التصورات االجتماعية دورا كبيرا في تفاعل ال
  .وبطريقة دقيقة، وذلك بالخضوع لقوانين ذات طبيعة معرفية

من جهة أخرى، إذا كان محتوى التصور االجتماعي محددا بطبيعة العالقات بين الجماعات 
وذلك . في وقت معين، فانه يتغير إذا ما تدخلت التصورات في طريقة سير هذه العالقات

  (Moscovici.S 1973 p 206).طورها وتبرير طبيعتهاباستباق ت
فهم الكيفية التي تتعامل بها الجماعة االجتماعية  إلىلقد سمحت نظرية موسكوفيسي بالتوصل 

  كيف يتم تقاسمه ؟ وكيف يتم الدفاع عليه ؟. مع الواقع الذي يحيط بها
المعارف، اآلراء هي مجموع المعتقدات،  Guimelliاالجتماعية حسب غيميلي  تفالتصورا

ومن . واألحكام التي تنتج وتقسم من طرف أفراد نفس الجماعة إزاء موضوع اجتماعي معين
 .الجماعة أهم مهامها جعل الواقع ذا داللة، يمتثل ألنظمة القيم والمعايير التي تخص

(Bonardi.C et coll 2003 p 256)  
  

فتتطرق نظرية التصورات " االجتماعي الفكر " أما في ميدان العمليات العقلية، والذي يسمى 
ومنها الفرضية التي . طبيعة المعرفة االجتماعية إلىترمي  مسلمات أساسية إلىاالجتماعية 

مفادها أن التصورات االجتماعية تتشكل من خالل االدراكات والصور والفئات البدائية 
اريخية عن طريق الذاكرة إنها تنتقل من جيل آلخر في سياقات اجتماعية وت .المشتركة ثقافيا

  (Garnier.C 2002 p 55). الجماعية، وغالبا في مدة طويلة
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  :هناك ثالث أشكال للتصورات :أشكال التصورات 6-1   
 هو تصور الفرد لذاته، بالتالي نقول أنه خاص بفرد لذاته ومتعلق: التصور الذاتي -

  .صةويتدخل في هذا النوع من التصور العوامل االجتماعية خا. به
 .هو تصور ذو مستويين، أحدهما طرف داخلي وهو الذي يمثل: تصور الغير -

الفرد، الجماعة، موضوع : واآلخر ذو مستوى خارجي موضوعي، إذ ينظم على أشكال عديدة
 .وفي هذا النوع من التصور يفضل الفرد ذاته عن موضوع التصور. ما

 ي سلوكاتنا اليومية،إن للتصور االجتماعي مكانة هامة ف: التصور االجتماعي -

  .ألن هذه األخيرة ال تكون نتيجة لقدراتنا وظروفنا فقط، بل نتيجة لتصوراتنا
تتأثر التصورات االجتماعية بنوعين :  العوامل المؤثرة في التصورات االجتماعية 6-2    

  :من المجاالت
  :المجال الفوري 6-2-1          

ففي غالب األحيان تالحظ التصورات . التصورنعني به طبيعة ومكونات الوضعية أين نتج 
  .وتعرف من خالل المحادثات

بالتالي ال بد من أخد العوامل التي نشأت من خاللها المحادثات بعين االعتبار، وجعل 
 اإلقناعالتصورات االجتماعية ناتجة عن وضعيات ألجل غاية معينة مثل الكتابة، الشرح أو 

فدالالت التصور ترتبط بالصالت الملموسة التي  .1987 وعاونوه سنة Grizeكما قال غريس 
 .Mugny et Carugatiتخلق خالل زمن التفاعل حسب ما جاء في بحوث مونيه وكاروغاتي 

(Revue Connexions 1999 p 24) 
  :جتماعي العامالمجال اال 2- 6-2        

جتماعية التي يحتلها المرتبط بماضي الجماعة، وكذا المكانة اال اإليديولوجيبمعنى المجال 
  .الفرد أو الجماعة المعنية في النظام االجتماعي

فداللة التصور االجتماعي هي دوما متداخلة و ووطيدة مع دالالت عامة تظهر في صالت 
  .Doiseرمزية تخص مجال اجتماعي معين حسب دويز 

قال سيرج  محددة بمجاالت متعددة ومستويات مختلفة كما إذنفالتصورات االجتماعية هي 
ألجل تصور شيء أو مفهوم ما، ال يمكن االعتماد على أفكارنا وتصوراتنا : " موسكوفيسي
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 "حسب قوانين متغيرة  األماكننظم تدريجيا في مختلف  إنتاجاننتج ونرسل  إننا. الشخصية فقط
 (Revue Connexions 1999 p 24)  

  :هيكل التصورات وتأثير المجال 2-3- 6      
 إنها ات االجتماعية منظمة بطريقة خاصة،أن التصور 1994يك و معاونوه سنة لقد بين أبر

  .تحوي نواة مركزية وعناصر محيطة
  النواة المركزية: أوال            

  .التي تعطيها داللة، ولها مهمة مزدوجة المعاني تتشكل النواة المركزية للتصور من بعض 
فالنواة المركزية هي . لصالت بين عناصرهتنظم داللة التصور وتحدد تنظيمه أي ا إنها

العنصر األكثر ثباتا للتصور، والذي يقاوم أكثر التغيرات، بالتالي فهي العنصر المهم في 
  .التصور

لكي يختلف تصوران اجتماعيان ال بد أن يختلفا في نواتهما المركزية، كما أن التحول الحقيقي 
   .ية حسب أبريكللتصور االجتماعي يقتضي تحول النواة المركز

النواة  repérageتعليم  على هذا األساس يقتضي فهم وتحليل التصور االجتماعي بالضرورة
   .المركزية

  
  :تبعا لطبيعة الموضوع، يكون للنواة المركزية بعدين مختلفين

، أين تعطى األولوية في بناء النواة المركزية للعناصر األكثر أهمية في البعد الوظيفي
 .إلتمام مهمة ما في الوضعيات العمليةك التصور، وذل

 
كيف يمكن لتصور مدينة ما أن ينظم حول  1969سنة  Lynchفي هذا الصدد بين لينش 

  .المدينة أو التغيير الحضري repérageبعض العناصر األساسية، والتي تعد مهمة ألجل تعليم 
األبعاد االجتماعية  في كل الوضعيات التي يتدخل فيها بطريقة مباشرةالبعد المعياري، 

في هذا النمط من الوضعيات، يمكن التفكير أن معيار أو . اإليديولوجيةالعاطفية، االجتماعية أو 
 Vergés.Pمثال على ذلك الدراسة التي قام بها فيرجس .اتجاه ما قد يكون في قلب التصور

حكام حول مبدأ بهدف تصور المال عند بعض الفئات، على أساس نظرة أخالقية لالقتصاد مع أ
  (Abric.J.C 1994 p 23) .األخالقية والقيم، مشتركة مع نمط الحياة
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نوعين   يعرف 1987سنة  Flament.Cالنواة المركزية جعل فالمون  repérageلعل تعليم 
  :أساسيين من التصورات وهي

لك ومثال على ذ. أين يقع التنظيم الرئيسي على مستوى الموضوع نفسه: التصورات المستقلة
، وكذا تصور المرض العقلي 1961تصور التحليل النفسي الذي أشاد به موسكوفيسي سنة 

تصور الذكاء الذي درسه كل من مونيه  إلى باإلضافة، 1989الذي درسته جودلي سنة 
ففي هذه الدراسة األخيرة، تحدث الباحثان   .1985سنة  Mugny et Carugatiوكاريغاتي 

النواة الصلبة، تشكلت على أساس التجارب المعاشة لالختالف  على وجود نواة مركزية تسمى
  .في الذكاء من فرد ألخر

أين تقع النواة المركزية خارج الموضوع نفسه، وفي تصور أكثر : مستقلةالير التصورات غ
 Abric etومثال على ذلك دراسة ابريك وموران   .شموال أين تجد الموضوع مدمج هو أيضا

Morin  حيث اكتشف الباحثان أنه ال بد من البحث عن . تصور تغيير القطار حول 1990سنة
داللة هذا التصور بعيد عن الموضوع نفسه، أي في تصور االنتقال عامة وفي الصورة الذاتية 

يحيط بالنواة المركزية  (Abric.J.C 1994 p 24). بمعنى المكانة االجتماعية للمسافرين
  .العناصر المحيطة مجموع محتويات التصور المتكونة من

  العناصر المحيطة:ثانيا           
  .تمتاز عناصره بكونها ذات نمط تسلسلي إذيعد نظاما مكمل وضروري للنواة المركزية، 

والعناصر المحيطة تكون أكثر أو أقل قربا من العناصر المركزية المحيطة بالنواة، لذلك فان 
  .، وكذا توضيح هذا المعنىلتصورالجانب المادي لمعنى ا إعطاءلها دور مهم في 

ألنها تحدد مستوى  فالعناصر المحيطة على عالقة أو اتصال مباشر بالنواة المركزية
تعمل هذه العناصر على تجسيد معلومات متكررة ومترجمة ألحكام شكلية يقترحها  .التصورات

زدوج تنظيم التصور على أساس نظام م إن  Abric.J.C 1994 p 25). الموضوع ومحيطه
  :يسمح بتعريف وفهم الدور الذي يلعبه المجال

فهو . إن النظام المركزي للتصور يحدد مباشرة بالمجال اإليديولوجي والتاريخي للجماعة< 
متأثر حتما بالذاكرة الجماعية ونظام المعايير الذي ينتمي إليه، كما هو حساس قليال للمجال 

  .االجتماعي
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ي الواقع، يكون طي الذي يسمح للنواة المركزية باإلرساء فباإلضافة إلى أن النظام المحي< 
عناصر المجال الفوري القيم  وضعت فإذا.بمميزات المجال الفوري أكثر حساسية و تأثرا

   Flamentالمهمة المستدخلة في النواة المركزية على المحك، يظهر ما يسميه فالمون 
  (Revue Connexions 1999 p 25)".االسكامات الغريبة " 

، إنها تسمح بإدماج 1987لقد تم وضع وصف دقيق لهذه االسكامات من طرف فالمون سنة 
عناصر جديدة للتصور قادرة على زعزعته، وذلك بتقديم مبررات مقبولة من طرف 

و تبعا لإلستراتيجية المعرفية يمكن القول أن هذه العملية بالغة األهمية، ألنها تترك ما .الجماعة
                                                                                                                             (Lebrun.M 2001 p 94).ور مع إمكانية إدماج عناصر جديدةهو مهم في التص

  : خالصة الفصل
التصور في حياة الفرد، وكذا السيرورة  انةمك من خالل ما تم عرضه في هذا الفصل اتضحت

  .التي يتم من خاللها بناء تصور ما حول ظاهرة معينة
المجال البيئي واالجتماعي بكل مكوناته  إلىماعي يستدعي العودة والحديث عن التصور االجت

وحوصلتها على  وتجميعهاألن استقبال المعلومات . واألسرية التي نشأ فيها الفردالثقافية 
  . المستوى العقلي ال يكفي للحصول على تصور حقيقي يخص ظاهرة اجتماعية معينة

انه يختلف اختالفا عن الرأي . المحيطةإن لب التصور هو نواته المركزية ثم عناصره 
واإلدراك، فهو غير قابل للتغيير و تكمن قوته في قوة النواة المركزية وكذا قوة العناصر 

كما أنه في تشكل دائما مادام أن الفرد يقوم بعملية جمع المعلومات الضرورية . القريبة منها
  . لتكوين ادراكاته

ضوع معين على مراحل، وذلك انطالقا من أول معلومة تتم كرونولوجيا بناء التصور حول مو
حيث تكون سرعة البناء مرتبطة ارتباطا وثيقا بمدى استدخال . يتلقاها الفرد تخص موضوع ما

  .المعلومات من طرف الفرد
لقد اهتم الباحثون في العلوم اإلنسانية بمصطلح التصور على حساب مصطلحات كالرأي 

كتنفه هذا المصطلح من دروب وجوانب عديدة تستدعي البحث واالعتقاد مثال، وذلك لما ي
وبات من الضروري التعامل مع األفراد على أساس تصوراتهم، لما لها من مدلول  .والتنقيب

   .وعمق وشمول، بغض النظر عن اآلراء التي هي قابلة للتغيير
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  :تاريخية حول  ظاهرة االنتحار نبذة -1 

ر فلسفي أو ديني، ومع دخول القرن التاسع كان ينظر في القديم إلى ظاهرة االنتحار من منظو
 .صبح ينظر لالنتحار من منظور مرضي يرمي إلى البحث في السببية المرضيةعشر أ

  
ك سلوكا ضد حياته إال إذا إن الفرد ال يسل:" في االنتحار قائال Esquirolكتب اسكيرول لقد 

   ) Quidu.M 1974 p 25 (". كان في حالة هذيان، والمنتحرون هم مجانين 
كانوا يؤمنون بها  بية المختصين في الطب العقلي، وإنها الصورة التي كان يتقاسمها أغل
  .واستمرت حتى بداية القرن العشرين

في كل المجتمعات، وعالوة على  أن األفراد يقدمون على االنتحار ،التاريخ ظهر من خالل
ذلك فاإلحصائيات الجنائية في معظم دول العالم تشير إلى أن نسبة االنتحار في تزايد مستمر، 

  .وذلك كلما انتشر التصنيع وتعقدت الحياة واشتد الصراع وازدادت المشكالت
المتجه  أن المستوى المعيشي المرتفع يصاحبه انخفاض ملحوظ في العنف Portaيرى بورتا  

  .يظهر مباشرة في شكل انتحار الذاتنحو الخارج، وارتفاع في تهديم 
) Disertori.B 1975 p 117 (  
 
كشفت البحوث األنثروبولوجية على انتشار السلوك االنتحاري في كثير من المجتمعات  

إلى انتشار االنتحار لدى قبائل  1949عام  Malinowskyالبدائية، وقد أشار مالينوفسكي 
لدى جماعات الدوبو في جنوب  1953عام  Benedict.Rزر التروبريوند، كذلك بينيديكت ج

  .جماعات الكواكبوتيل في شمال غرب كنداوكذا المحيط الباسيفيكي، 
ففي جماعات الوايو في إفريقيا كان المعتدي على المحارم يقهر على االنتحار، أما في شمال 

ين والمرضى يقبلون على االنتحار في أوقات نقص آسيا ولدى جماعات االسكيمو فان المسن
  .الطعام

أما في أمريكا الشمالية، فيعرف قبائل الهنود نوع من االنتحار يعتبر من الشرف أن ينتحر 
  .الخدم والحجاب عند وفاة سيدهم ويدفنون معه في مقبرة واحدة
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وجواريه وأصدقائه وفي قبائل أمريكا الوسطى يقتضي موت الرئيس أن تقبل زوجاته وأقاربه 
  .على االنتحار اإلرادي

عرف االنتحار في الهند أين تنتحر األرملة تأكيدا على حبها ففي الشرق األقصى، أما 
وفي اليابان، اشتهرت جماعات الساموراي بنظام تنفيذ االنتحار . وإخالصها لزوجها الراحل

هذه الجماعات تقدم على تبعا لطقوس خاصة وفي حقل جماعي، حيث كانت الطبقة العليا في 
  عرف في اليابان نظام االنتحار الفدائيكما .االنتحار تخلصا من المأساة وسوء السمعة

  . خالل الحرب العالمية الثانية" كاميكاز "  
 
االنتحار قد تغير، ففي الشرق األقصى وفي شمال  جدير بالذكر أن موقف الجماعات منال 

أخذا اجتماعيا مقبوال، حيث تقام حفالت تكريم لمن ينفذ آسيا كان السلوك االنتحاري يأخذ م
   .االنتحار

يقدم األفراد على االنتحار في هذه الحالة كسبا لرضا الجماعة واستجابة لدواعي البطولة و 
  ) 272ص1984خ .م.الزراذ(.والشرف

. فة تماماأما في المجتمعات الحديثة فأختلف األمر تماما، فقد أصبحت النظرة إلى االنتحار مخال
انه أصبح يشكل مشكلة تثير الخوف والقلق واالستنكار، وذلك على مختلف المستويات منها 
االجتماعية، األخالقية والدينية، إلى درجة قام من خاللها الباحثون بتشبيه السلوكات الطائشة 

  ) Fox.R 1978 p 172 (.للشبان بأعراض تهديمية ذاتية لها عالقة بمحاولة االنتحار
  
  :حيال االنتحار اتجاهين  التشريعات القانونية اتخذتقد ل

يرى أن االنتحار عبارة عن سلوك فردي تقوده اإلرادة المطلقة، فليس من الضروري  :األول
لكن تقوم السلطات بالتحقيق للتأكد من أن الفرد نفذ الفعل بنفسه دون . أن يعاقب القانون ذلك

  .تحريض من طرف اآلخرين
  
سائد في بعض الدول العربية كمصر، كذلك الواليات المتحدة وبعض الدول  هذا االتجاه 

  . األوربية
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من الضروري ف ة وهي عنصر من طاقات الدولة،يعتبر أن الشخصية اإلنسانية مقدس: الثاني
ويعتبر هذا السلوك بمثابة جريمة بحق النفس البشرية، . أن يعاقب الفرد الشارع في هذه العملية

  . لمؤيدة لهذا االتجاه نجد انجلترا وفرنساومن الدول ا
أما في الشرق العربي والمجتمع اإلسالمي،  .وهناك دول يسود فيها االتجاهين مثل ايطاليا

فالتشريعات القرآنية واضحة في هذا المجال وتؤكد على تحريم قتل النفس واإلقدام على 
لكيان العام للحضارة المحمدية السلوك االنتحاري، فليس هناك ما يعد منافيا ومخالفا في ا

  ) Bensmail.B 1988 p87 (.كاالنتحار حسب اميل دركايم
 
في العصور الوسطى األوربية، فكانت بعض الدول توقع عقوبة على المنتحر وتصادر و 

وتطور األمر في انجلترا لدرجة أن أصبح االنتحار محرما . أمواله وثروته لمصالح الدولة
مازال االنتحار والشروع فيه يعاقب عليه بالغرامة والحبس و  .انونيويعاقب عليه دون نص ق

  .باعتباره خطيئة دينية
  :لقد مرت ظاهرة االنتحار عبر التاريخ بمراحل تتمثل في

  :المرحلة األولى
هي مرحلة األطباء العقليون، إذ كانوا يقومون بتهديد المرضى الذين ينوون االنتحار أو 

الء األطباء عملية االنتحار بردها إلى المرض العقلي، ومن أبرزهم وقد فسر هؤ. يشرعون فيه
  .1945عام  Bourdin، و بوردان 1866عام  Flaretفالري  ،1845عام  Borrwsبورس 

أهم األمراض التي يعتبرها هؤالء من أقوى العوامل الدافعة لالنتحار نذكر اإلحباطات، الهوس 
  ) 272ص  1984خ .م.الزراذ (.ن الكحولوالكآبة، الفصام، الهذاء المزمن وإدما

  
في نهاية القرن التاسع عشر، اختلفت النظرة وأصبح األطباء العقليون يعتبرون االنتحار 

االستفادة من البحوث النفسية  في الوقت الحاضر حاول األطباء وقد .عرضا ألمراض أخرى
والفرد وذلك من خالل  واالجتماعية، إذ خرج بعضهم ببحوث ترتكز على التفاعل بين البيئة

فنسبة االنتحار مرتبطة وظيفيا بدرجة االندماج االجتماعي حسب برنار تروفي . المجتمع
Trouvé.B ) Trouvé.B 1977 p 125 (  
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بدراسات  Thomas et Greenstreetباإلضافة إلى ذلك، قام كل من توماس وقرينستريت 
: في أربع حاالت تعد مرضية وهينفسية خاصة استطاعا بفضلها التنبؤ بظهور االنتحار 

  ) Fox.R 1978 p 173 (.األمراض العقلية، ارتفاع الضغط، أمراض القلب، األورام الخبيثة

  
  :المرحلة الثانية

االنتحار، دراسة في علم " دركايم في باريس في كتابه  إميلوضع أساسها العالمة الكبير 
السائد وتغيراته وانتهى إلى تصنيف ، حيث ربط المشكلة بالنظام االجتماعي "االجتماع 

  .االنتحار األثري، االنتحار االيثاري، االنتحار الفوضوي: االنتحار إلى ثالثة أنواع هي
 ويكون تحت تأثير عوامل أسرية  يرجع االنتحار األثري إلى أسباب فردية أو شخصية، -
نتحار الذي ينتج عن حالة يمكن إعطاء اسم أثري لنمط اال: " دركايم  إميلتفككها، حيث يقول ك

  ) Durkheim.E 1976 p 223 (" فردية لم تجد حدودها 
ذلك . أما االنتحار االيثاري أو الغيري فأساسه أنه مفروض من طرف تضامن الجماعة -

خالفا لالنتحار األثري أين ال يحس الفرد أنه مرتبط بالمجتمع، فهو يؤمن بقدراته الخاصة على 
  .تحديد مصيره

نتحار االيثاري يستسلم الفرد لوزن المتطلبات التقليدية والطقوس والواجبات االجتماعية، ففي اال
  .التي يمكن أن تطلب منه في ظروف معينة أن يسلم في حياته

واجب، وعدد من نقاط الشرف في  فالموت مفروض من طرف المجتمع على أساس أنه 
   ) Durkheim.E 1976 p 241 (موضع مساومة حسب اميل دركايم 

  
تظهر أمثلة هذا الشكل في الفداء والتضحية وموت الجندي في المعركة، ويكون هذا الشكل 

  .االنتحاري بتأثير القهر االجتماعي
اليوم، مازال هناك ميدان خاص أين يظهر االنتحار الغيري بشكل : " يقول إميل دركا يم و

   ) Durkheim.E 1976 p 247 (" دائم، أال هو عند الجيش 
ثالثهم االنتحار الفوضوي الذي يرجع سببه إلى نقص المعايير االجتماعية أو التأثير عليها،  -

فالفوضى في مجتمعاتنا الحديثة هي عامل ثابت وخاص . أو فوضى جماعية في مجتمع ما
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باالنتحار، بالتالي تعد أحد المصادر التي يتغذى عليها الثابت السنوي لالنتحار حسب إميل 
  ) Durkheim.E 1976 p264 (. دركا يم

من الفيلسوف جون ماري جيو "  anomieفوضى " لقد أخد دركايم اصطالح           
Jean-Marie Guyau ثم أعطي عدة أشكال لهذه الفوضى، كما أقترح عدة تعاريف لها ،.  

، يظهر وجود خلل اجتماعي بسبب غياب المعايير االجتماعية أناالنتحار، أراد دركايم   ففي
  .هذا ما يؤثر مباشرة على حجم المقبلين على الموت بطريقة قصديةو

فالفوضى هي عرض مرضي مرده التبديل الحاصل لألعراف، هذه األخيرة لم تصبح قادرة 
فاألفراد المتنافسين فيما بينهم لم يصبحوا قادرين على كبح . على تأطير العمليات االجتماعية

  .بالسخط والنفور اإلحساسحد  إلىفأكثر رغباتهم، فهم يطلبون الكينونة أكثر 
يقبلون على االنتحار الفوضوي حسب دركايم ، الذي يعتبره ظاهرة خاصة هذا ما يجعلهم 

  (Lallement.M 2005 p 160). بالمجتمعات الحديثة
لعل الفرق بين االنتحار األثري واالنتحار الفوضوي يظهر في انه في األول، ينشأ الفرد وسط 

مفروض عليه  فالفرد أما في الثاني .ومستقر ثم يضع حد لحياته ألسباب شخصية مجتمع ثابت
يشيد إميل دركا يم أن لهذين النوعين عالقات محدودة لكن  وضعية فوضى اجتماعية، حيث
  ) Disertori.B 1975 p 111 ( .يمكن محاربتهما بنفس الوسيلة

  
نتحار، يمكن القول انه كان بصدد البحث دركايم حول اال إميلتعليقا على الدراسة التي قام بها 

  .عية األخرى منها الدين واالقتصادعن تبيان العالقة بين االنتحار والظواهر االجتما
لم يعطى أهمية للعوامل الداخلية التي تعمل في المتعضى والتي تعتبر تهديمية  انه          

  ) Fox.R 1978 p 172 (.ذاتية
 

في المخطط األتي،حيث يؤكد على مسألة تحار حسب دركايم يمكن عرض مختلف أنواع االن
الرابطة االجتماعية  االنسجام االجتماعي وذلك بوضع عالقة بين مختلف أشكال عدم اتزان

فنموذج االنتحار الذي اقترحه يرتكز على متغيرين اجتماعين هما االندماج  .ونسب االنتحار
  : ار هيوالتنظيم أو الضبط، ويعطي أربع أنواع لالنتح
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وأخيرا القدري أو الجبري الذي هو  ي، االنتحار الفوضوي، االنتحار االيثارياالنتحار األثر
يبين أنماط االنتحار حسب  04والشكل   (Etienne.J et coll 2004 p 159).قليل الظهور

  :دركايم
  

  
  
  

  :المرحلة الثالثة
ي المشكلة من خالل حاالت داخل العيادات النفسية، وباستخدام بعد ذلك واجه التحليل النفس

  .المقابالت استطاعت جماعة التحليل النفسي وضع تفسير لمثل هذه الحاالت
  

الذي أقر أن التكوين النفسي يتضمن  Freud.Sإن هذا التفسير يعتمد على افتراض فرويد 
  عدواني، وغريزة الحياة مدر كل فعل تدميري مدرغريزة الموت : غريزتين متصارعتين هما

  
  
  

 انتحار أثري
مثل انتحار العزاب 

  

جتماعيالنسجام االا  

 انتحار إیثاري 
 مثل انتحار الجندي 

الندماجا  
 التعلق بالجماعة

 التنظیم و الضبط 
 تعلق بالقوانین

 انتحار فوضوي 
الناجم عن  االنتحارمثل 

 أزمات النجاح و الرفاھیة

 انتحار قدري أو جبري 
باألزواج الشبا انتحار  
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الفعل الخالق والسلوك البناء، مع التسليم بغلبة غريزة الموت في النهاية بفضل الميول السادية  
هذا ما يجعل . يحدث ذلك على اثر إعادة الكراهية والعدوان والتدمير إلى اآلنا. المازوشية

  .االنتحار غالبا حصيلة منطقية لمرض سوداوي اكتئابي شديد
 

إن : " يرجع فرويد هذه الظاهرة إلى مقابلة بين اللبيدو ونزوة الموت داخل العضوية ويقول
، هذه النزوة تعمل على تحطيم الكائن الخلوي إلى أجزاء، نزوة الموت أو التهديم اللبيدو تقابل

  ) Freud.S 1981 p 291 ( "وتدفع كل بنية أصلية فردية إلى حالة الثبات الغير عضوي 
  

القول يمكن "   :ضافة إلى ذلك، يقرب فرويد الميوالت المازوشية من نزوة الموت في قولهباإل
  ) Freud.S 1981 p 292 (" أن نزوة الموت التي تعمل في العضوية تشابه المازوشية 

       
الذي رده إلى  Meninger.kمن أشهر المحللين الذين تناولوا السلوك االنتحاري ميننجر  

ورغبة في الموت واستسالم " عقاب " ورغبة في أن أقتل " عدوان " ل رغبة في القت
  ) 276ص1984خ.م.الزراذ(.له

تختلف صور االنتحار تبعا لتغلب إحدى هذه العناصر على العناصر األخرى من خالل عملية 
  .مازوشي، لهذا اهتم المحللون برمزية وسائل االنتحار ودالالتها النفسية االرتداد السادو

 
لتحليل النفسي ربط بين غرائز الفرد وعملية التنشئة االجتماعية داخل األسرة بصورة إن ا

عامة، حيث اعتبر جسم المنتحر آخر طعن يقدم لآلخرين بواسطة معالجة لفكرة الموت، أي 
  : Gonin.Dيقول غونين  و .عملية استحضار اآلخرين وتبيان خسارتهم على اثر هذا الفعل

وأين يصل الجسم إلى قمة قوته " أنت " تعبير جديد أين يكون الفعل نهائيا  إنها عملية اقتراح"  
  ) Trouvé.B 1977 p127 ( "التعبيرية داخل استفهام أساسي على قيمته، باألخص حقيقته 

 
. لعل االنقسام بين مؤيدي السببية االجتماعية ومؤيدي السببية الفردية مازال إلى غاية اليوم

ظهرت دراسات ذات االتجاه االجتماعي قادها باحثون منهم  1930سنة حيث أنه إبتداءا من 
، ودراسات أخرى اتجاهها كان نفسي مرضي Dulbinوكذلك دولبان  Halbwachsهلبواش 
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، ميننجر Zilboorg، زلبورغ Deshaiesأو نفسي من طرف باحثين منهم ديسهي 
Menninger.  ) Quidu.M 1974 p 26 (  

من هذه الدراسات التوصل إلى إطار نظري مرجعي، يمكن من خالله  تجدر اإلشارة أن الهدف
  .تفاعل العوامل االجتماعية و العوامل النفسية لتكون قاعدة كل انتحار فردي

لذلك البد من تناول الفرد المنتحر ككل، ولفهم السلوك االنتحاري ال يجب إهمال جانب عن 
فاألعمال الحديثة  .ندماج في الجماعةآخر من صراعات شعورية وال شعورية، وكذا نمط اال

و االنتحار بنوع من التفصيل،   في هذا الميدان، درست الظروف التي تحيط بمحاولة االنتحار
انطالقا من الحوافز الدافعة، تاريخ حياة المنتحر، الميوالت النفسية والعالقات العائلية  وذلك

 .قبل كل سلوك انتحاريواالجتماعية، مع الحرص على العالقات مع اآلخرين  
 
هي إال وضعية يتخذها المنتحر إزاء اآلخرين، وسيلة لتبليغ  فالعدوانية الموجهة نحو الذات ما 

  .شيء ما أو كرسالة قد تكون على شكل نداء، تحدي، انتقام، أو حتى رفض
 يمكن وضع وقاية مفيدة Stengelانه من خالل وظيفة النداء هذه، والتي تحدث عنها ستينجل 

   ) Quidu.M 1974 p 26 (. فيها الكثير من الفعالية
  :ظاهرة االنتحارل تعاريف - 2

  : حسب بعض القواميس 2-1   
فعل عقلي  الموت، حيث أنه قد يكون فعل تعاطي Bloch.Hيعتبر االنتحار حسب بلوك * 

ع يرج إذأو عكس ذلك . منفذ نظرا العتبارات فكرية، اجتماعية، دينية، فلسفية أو شخصية
 ...)اكتئاب، هذيان مزمن، عته( لفعل مرضي ناتج عن تطورات لمختلف اإلصابات العقلية 

  .أو ناتج عن صدمة حقيقية حادة تحت شكل موجة عنيفة من القلق بعدوانية متجهة نحو الذات 
 ) Bloch.H et coll 2000 p 911(  
البا ما تكون شعورية، هو فعل قتل الذات بطريقة غأن االنتحار  Grofryd.Mويرى قروفيلد *

 )Grofryd.M 1992 p 114.( باعتبار الموت وسيلة أو نهاية

 إلىيؤدي  إراديأن االنتحار عدوان ضد النفس، شعوري أو  Sillamy.Nو يذكر سيالمي * 
  (Sillamy.N 1993 p 653 ).الموت
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تواصل  فعل تعاطي الموت، إذ قد يكون هناك فيعتبر االنتحار Kipman.S.Dأما كيبمان  *

بين ضعف اإلرادة االنتحارية، االبتزاز االنتحاري، المعادل االنتحاري، محاولة االنتحار 
  .واالنتحار المحقق

ففي حاالت، . في كل هذه السلوكات االنتحارية، يمكن اعتبار الفرد سيد حياته، أو انهيار األنا
وضعية غير مقبولة أو  ، انه فعل مرضي لتحاشي)انتحار منطقي ( نجد االنتحار كفعل عقلي 

  (Kipman. Simon-Daniel 2005 p 391 ) .جد مؤلمة
الفعل انتحر أي قتل نفسه إن كلمة انتحار في منجد اللغة العربية المعاصرة هي مصدر  *

كما تعني تعريض السلطة . واالنتحار هو قتل النفس عمدا، إصرارا على إنهاء الحياة. عمدا
واالنتحار األخالقي هو ما . بالذات أو جلب الكارثة عليهاوالنفوذ لخطر الزوال، إضرارا 

  )1388ص  2001المنجد في اللغة العربية المعاصرة (  .يسمى انتحار األمة
  

  :حسب علم االجتماع 2- 2
رغم أنه يأخذ طابع  ، إذ يعتبر كفعل فرديريقة قصديةاالنتحار هو تعاطي الموت بط    

اجتماعية نتحار ظاهرة اجتماعية مرتبطة بظروف اال وعلى هذا األساس يعد .اجتماعي أكثر
 (Affilé.B 2004 p 64)  .تمس كل المجتمعات

نسمي انتحارا كل حالة موت : " العالمة إميل دركايم يعرف االنتحار في قوله إن              
ناتجة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن فعل ايجابي أو سلبي، قامت به الضحية نفسها وهي 

 ) Durkheim.E 1976 p 05 (.." على يقين بما سينتج عنه
فدركايم ال يأخذ بالقصد في االنتحار، فالجندي الذي يواجه الموت إلنقاذ فرقته ال يقصد 

  . الموت
ففي فرنسا حاليا . حسب إميل دركايم ترتفع نسبة المنتحرين كلما انهارت الروابط االجتماعية

، أما محاوالت االنتحار فتفوق 2004مطلع عام مع  منتحر في السنة 12.000نحصي 
تحار لدى الرجال يعرف االنو  تتبعها مراحل استشفائية، 116.000 محاولة منها 160.000

 (Revel.S-Lacomme.C 2005 p 358 ). أكثر
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االنتحار هو فعل ضد اجتماعي ألنه : " االنتحار قائال Disertori.Bكما يعرف ديزرتوري 
ة تآلف تعد قبل ويمكن أن يرجع إلى أمراض نفسية، كما ينتج عن صعوبيقضي على الحياة، 
  ) Disertori.B 1975 p 110 ( "مرضية للشخصية 

ية ليست بين السلوك االنتحاري و أفعال التضحية، ألن التضح Esquirolيميز اسكيرول 
م الفرد ، ويرى البعض أن السلوك يكون انتحاريا عندما يقوعجابإسلوكا مرضيا إنما موضوع 

  .بقصد قتل ذاته دون أي تحريض لقيمة اجتماعية ما
فاالنتحار بهذا المعنى يختلف عن الشروع في االنتحار الذي يعمل على تدبير وتنفيذ االنتحار 

  .دون الوصول بالفعل إلى الموت الحقيقي
  
  :النظريات المفسرة لظاهرة االنتحار -3

  :النظرية النفسية المرضية 3-1    
سات الكالسيكية المبنية على متابعة مختلف األشكال الحادة لالضطرابات العقلية، منها الدرا إن

من المصابين يموتون على  %15-10الكحول والفصام، تبين أن  وإدماناضطرابات المزاج 
كما أن نصف المنتحرين تجد في سجلهم المرضي، ولو اتصال واحد بمصالح . اثر االنتحار
مرة خالل السنة التي  26صال يجعل خطر االنتحار يتضاعف بنسبة هذا االت .الطب العقلي

  .تليه
 

من  %90إن البحوث التي تعتمد على الفحص النفسي الدقيق، تقر بوجود اضطراب عقلي لدى 
  :المنتحرين، والتشخيص الغالب في معظم األحيان يكون على الشكل التالي

  .من الحاالت %50االكتئاب لدى  -
  .الحاالت من 1/3لدى تعاطي الكحول  -
  .من الحاالت %05الفصام لدى أكثر من  -
  (Hardy-Baylé.M.C et coll 2003 p 216) .الشخصية تمن الحاالت اضطرابا 1/3 -

أكد المشتغلون بالطب العقلي االرتباط الوثيق بين الصحة العقلية والسلوك االنتحاري، حيث 
  .ات األمراض العقلية بوجه عامتبين لهم ارتفاع نسبة االنتحار لدى نزالء مصح
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من األفراد في المجتمع والذين هم نساء أقبلن على  3/1لقد تبين في بعض الدراسات أن 
االنتحار، كن مرضى مكتئبات نتيجة أحداث صعبة، أو عجز أقعدهن عن العمل، أو فشل في 

  .تحقيق زواج سعيد وصعوبات أسرية أخرى
 

ار قهرية مصحوبة برغبات قوية في الموت والمعاناة لقد لوحظ أنه تفرض على المنتحر أفك
 Lamperiére.Jلمبريير  أما . واألرق، ويحتفظ بنزعات عدوانية ورغبات ال شعورية محرمة

 الل النصف األول من العمر من خاللعند النساء خ فيرى أن محاولة االنتحار تظهر خاصة
  ) Bensmail.B 1988 p 95 (.ليلتعاطي السموم المختلفة، وعالقتها باألمراض العقلية ق

 
ويستعذب األلم، وقد نبه المالحظون إلى مسؤولية  ثمباإلما يتحدث المنتحر عن الشعور  كثيرا

الطب العقلي في منع الشخص االنتحاري من تنفيذ انتحاره، ذلك بتحذير المريض من اإلقبال 
قبل تنفيذ العملية االنتحارية هذا ألن معظم المنتحرون يرددون عبارات انتحارية . عن االنتحار

  .بمدة سنة تقريبا
 

إن جماعة التحليل النفسي وعلى رأسهم فرويد واجهوا مشكلة االنتحار من خالل تفسيرهم 
للنزعات السادية المازوشية في الشخصية السوداوية، كذلك الصراع بين غريزتي الحياة 

ة أن تندمج و الخارج أو المقذوفيمكن لنزوة الموت الموجهة نح: " والموت، حيث قال فرويد
  "يكون النكوص إلى المرحلة األولى وذلك في ظروف معينة  وتتجه نحو الداخل، و

 ) Freud.S 1981 p 292 (  
تؤكد سلسلة الدراسات أن هناك فرق بين االنتحار وبين الشروع فيه من حيث الدوافع ووسيلة 

 .التنفيذ وهدف السلوك ووظيفته

اك فصل بين الفكرة االنتحارية، محاولة االنتحار واالنتحار كفعل محقق أن هن اإلشارةتجدر 
  .قائم بذاته

  :هناك دراسة حديثة أجريت في الواليات المتحدة األمريكية على العامة، بينت أن إذ
  .انتحارية أفكارمن أفراد العينة كانت لديهم  13.5% -
 .محاولة االنتحار إلى انتحارية، وخلصوا بعدها أفكارمن األفراد كانت لهم  51% -
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 .من األفراد %52كما هناك محاولة االنتحار التي تحمل طابع قهري موجودة لدى  -

 .من األفراد كانت لهم محاوالت انتحار مرتبة 48% -

  لعل أغلبية الذين ينتحرون، قد سبق فعلهم هذا محاولة انتحار أو عدة محاوالت بنسبة  
ثالث  من المنتحرين يحاولون  %10 ولة ثانية،نهم يعاودون محام 2/3حيث أن . 30-60%
  (Hardy-Baylé.M.C et coll 2003 p 216) . تمرا
  

ال يمكن وضع االنتحار ومحاولة االنتحار في  Bensmail.B إسماعيلالدكتور ابن  فحسب
فهما صنفان مختلفان عن . نفس الخانة، ألن محاولة االنتحار ليست هي إخفاق بسيط لالنتحار

لذلك هناك من العلماء من اقترح . حيث السمات الخاصة بهما وداللة كل منهما بعضهما من
 إسماعيلأما المعادالت االنتحارية، فيرى ابن  " استبدال مصطلح محاولة انتحار بشبه انتحار 

أنها مترددة بكثرة وتضع حياة الفرد في خطر، مثل بعض أشكال تعاطي الكحوالت واإلدمان، 
غذائية واإلفراط في السرعة وغيرها، فهي تفسر على  لتي تفرض قيوداكذلك أشكال الرفض ا

  (Bensmail.B 1988 p 96 )  .أساس رغبة ال شعورية في الموت
  

  :الثقافية النظرية االجتماعية 2- 3      
تتناول هذه النظرية الخلفية االجتماعية، الثقافية والدينية التي قد تكون وراء حلول خطر    

لنظرة الكالسيكية ترى أن الزواج واق من االنتحار، رغم أن درجة تأثيره تتناقص فا. االنتحار
أصبح الخطر وشيك في كل الحاالت سواء أكان الفرد متزوج،  1975-1973فمند . مع الوقت

أن الشباب الذين يعيشون تحت سقف أين يغيب أحد  إلى باإلضافة .أرمل أوأعزب، مطلق 
  .االندفاع نحو السلوك االنتحاري أكبر اآلباء أو يعوض، يكون احتمال

البطالة كعامل أساسي  إلى اإلشارة إلىأما الحديث عن المستوى االجتماعي االقتصادي، فيجر 
تتغير  نسبة االنتحار حسب هذا االتجاه إن .08.5نحو  إلىيجعل خطر االنتحار يتضاعف 

 اإلداراتن غيرهم هم عاملي حسب الطبقات االجتماعية، ففي فرنسا األفراد المعنيون أكثر م
في  51وعمال الخدمات العامة  100000في  61، عمال الزراعة 100000في  87الخاصة 

100000.(Hardy-Baylé.M.C et coll 2003 p 214) 
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كما أن عامل الفقر وضعف الدخل أي انحطاط المستوى االجتماعي االقتصادي يكون غالبا 
  .وراء ظهور خطر االنتحار

لمستوى االجتماعي البيئي، فنجد ذكريات الفقدان، الحرمان، االعتداءات الجنسية ا على أما
فالطفل الناشئ في ظل . خالل فترة الطفولة من عوامل السلوكات االنتحارية عند الراشدين

  .تنظيم عائلي مفكك، وال مباالة أفراد األسرة تجعله قد يمر اتجاه الفعل
المؤلمة خاصة الجديدة منها، وقالوا  الحياة وادثحدد بعض المختصين على وزن مختلف يش

عاشوا تجارب مؤلمة خالل الثالث أشهر األخيرة التي سبقت من المنتحرين  % 80أن حوالي 
  .االنتحار

هذا العامل يتناقص مع  أنهذه الحوادث قد يكون صداها على الرجل أكثر من المرأة، غير 
يره كلما كان الحرمان العاطفي وغاب السند فعامل الحوادث المؤلمة قد يزيد تأث .العمر

  .االجتماعي
 

تظهر السلوكات االنتحارية خاصة لدى الشباب، والسبب في غالب األحيان غياب الحوار بين 
  .اآلباء وأبنائهم، كذلك التفكك األسري

ففي . من باب آخر هناك العامل الثقافي الديني، والذي قد يكون وراء زيادة خطر االنتحار
ارتفع عدد المنتحرون من الديانات  1980-1970يات المتحدة مثال خالل السنوات الوال

وقد أظهرت المقارنات العالمية، أن عدد المنتحرين في . البروتيستانية، اليهودية والكاثوليكية
  (Hardy-Baylé.M.C et coll 2003 p 215) .الديانة اإلسالمية منخفض عن غيرها

 
كلة االنتحار من وجهة نظر نفسية بيولوجية، وانتهى إلى أن مش Lewisلقد تناول لويس 

حيث أكد أن المنتحر ال يستطيع التوافق مع الحياة . االنتحار هو نتيجة انهيار عملية التكيف
باالهتمام بالضغط  Fromm.Eوأشاد فروم   .بسبب ما لحقه من قصور وفشل في تعويضه

أردنا التطلع على الحالة الصحية العقلية للرجل  إذا: " فقال ةالممارس على الطبيعة اإلنساني
الغربي المعاصر، والتعرف على عوامل االختالل والصحة لديه في نمط معيشي معين، فال بد 

من دراسة الضغط الممارس على الطبيعة اإلنسانية بواسطة عوامل خاصة ومالزمة لنمط 
  ) Levy.A 1978 p 36 (" النظام السياسي واالجتماعي 
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  إلىفة المجتمع فقط إنما بالنظر أيضا وجب دراسة سلوكات األفراد ليس على أساس ثقا لهذا
ال يمكن دراسة : " على هذه الفكرة في قوله Linton.Rلينتون  ، وقد شددمتطلبات المجتمع

  سلوكات الفرد على أساس الثقافة الكلية للمجتمع فقط، إنما على أساس المكانة 
   ) Levy.A 1978 p 329 (" خاصة التي يحددها مجتمعه و المتطلبات الثقافية ال

 
يرتبط االنتحار ايجابيا بالجنس  Pichot.Pو ردا منه على بيشو  Stengel.Eحسب ستينجل 

الذكري، العمر، العزوبية، الترمل أو الطالق، غياب األطفال، اإلقامة في مدينة كبيرة بها 
دية، تعاطي الكحوالت، األمراض النفسية، كثافة السكان، مستوى معيشي مرتفع، أزمة اقتصا

و يرتبط سلبيا مع الجنس األنثوي، الشبيبة، كثافة سكانية قليلة،  .إصابة عقلية خصوصا اكتئاب
العمل في الريف، التدين، الزواج مع إنجاب عدد من األطفال، مستوى معيشي منخفض، 

  ) Bensmail.B 1988 p 95 (. الحرب
 

ار أو الشروع فيه كثيرا ما ألزم المحيطين بالفاعل ودفعهم لحل لقد لوحظ أن سلوك االنتح
مشاكله وتحقيق رغباته، كما أن التاريخ الشخصي للشارع في االنتحار يختلف عن التاريخ 

  .الشخصي للمنتحر
في مجال يجعل تدخل  تكون إذجال االجتماعي،فالشارع فيه قلما يقوم بمحاولته بمعزل عن الم

ليس المغزى العميق للفعل متماثل، : " في كلتا الحالتين يقول تروفي .حتمالآلخرين ممكنا أو ما
ففي االنتحار نتحدث عن البحث عن تحطيم ذاتي كلي، أما في محاولة االنتحار فهو لفت 

  ) Trouvé.B 1977 p 126 (" لالنتباه 
  

  :النظرية البيولوجية الوراثية 3- 3      
  وه أول من قال بالفرضية البيولوجية لالنتحار ومعاون Garelis.Eأ .لقد كان غارليس

نقص في نسبة حمض   ، والسبب في ذلك هوهدم السيروطونين إلى ، حيث يرجعه 1974سنة 
 في Acide Hydroxyl Indol Acetique (HIAA-5 )-5-هيدروكسيل اندول أسيتيك
خالفا للذين لهم  نتحاريجعل الفرد يقوم بمحاولة اال ، وهو ماL.C.R السائل الدماغي الشوكي

 (Hanus.M 2004 p 79) .الحمض نسبة كافية من هذا
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. يظهر دور السيروطونين في النوم، العدوانية واأللم، هذه المظاهر التي قد نجدها في االكتئاب

اختالل في السيروطونين قد يكون له عالقة بعوامل  أنلكن هناك من الباحثين من اعتبر 
  .ون االكتئابغير معروفة حتى اآلن د أخرى

على أهمية النظام الطاقوي  2000سنة  Traskman et Benz شدد كل من تراسمان و بينز
 إلى، وتؤدي االختالالت في هذا المستوى للسيروطونين كدافع من دوافع السلوك االنتحاري

تحرر  إلىفالخلل في المنطقة الجوفية للقشرة الدماغية يؤدي . االكتئاب الحاد واالنتحار
ارتفاع خطر  إلىي، أما السيروطونين فهو يساعد على كبح السلوكات، وهدمه يدفع سلوك

  .االنتحار
على االنتحار، منه لدى  ية تكون مرتفعة أكثر لدى المقبليننسبة العدوانية واالندفاع إن

  .عقلية الغير مقدمين على االنتحارالمصابين باالضطرابات ال
أن االندفاعية تزيد من الخطر العدواني ضد الذات وضد قد تقدم الباحثون بالفرضية القائلة و

فنقص عمل النظام الطاقوي للسيروطونين له ارتباط وثيق بالعدوان الموجه . العالم الخارجي
وكذلك االنتحار ومحاوالت  اإلجراميالحرق  –قتل األطفال  -القتل :نحو العالم الخارجي، مثل

   (Hanus.M 2004 p80) .االنتحار
 

. ا يخص الجانب الوراثي، فيمكن الحديث على وجود قابلية وراثية للسلوكات االنتحاريةأما فيم
عقلية  إصاباتقد تكون  إذ. مازال مشكوك فيها عوامل االنتحار الوراثية المحددةولعل طبيعة 

عوامل مستقلة عن األولى، أي سمات شخصية كاالندفاعية  أومشتركة بسلوكات انتحارية 
تكون سهلة الوضوح عن اشتراكها باضطراب  و .للحوادث المرهقة وغيرهاونمط االستجابة 

    (Hardy-Baylé.M.C et coll 2003 p 217) .عقلي
  

فيرى أن االنتحار هو نتيجة موقف يحد من مجال شعور الفرد إلى  Davidsonأما دافيدسون 
اكز العصبية العليا درجة فقدان االنتباه للحياة ذاتها، عندها يحدث انهيار عضوي وتصبح المر

غير قادرة على الضبط واالستجابة للمثيرات، فيفقد الفرد القدرة على التخيل وتكون النتيجة 
  .شلل القدرة الذاتية السوية على رفض أو تجنب ما يضر الحياة
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مختص  Pittsburghوهو باحث في جامعة  Brent.Dلقد أشاد الطبيب العقلي دافيد برانت 

. لدى المراهقين، بأهمية العوامل العائلية في حدوث االنتحار لدى المراهقين في مسألة االنتحار
الوسط العائلي  بالتوأم ومسائل التكفل باألطفال، وكذا دراسات اهتمتفالدراسات المختلفة التي 

  .بينت أن هناك عالقة بين االنتحار ووجود قاعدة عائلية مساعدة
أظهرت أن  1997ومعاونوه عام  Bridgeريدج وكذا ب 1996فأعمال برانت ومعاونوه عام 

فالنسبة لبرانت قد . االنتحار ينتقل بين أفراد العائلة كما هو حال األمراض الوراثية األخرى
تكون العلة النفسية المرضية وراء االندفاع نحو االنتحار أو محاولة االنتحار، لكن هذا العامل 

االنتحاري عبر مكن التفريق بين انتقال السلوك ال يكفي وحده لشرح السلوكات االنتحارية، وي
 .أفراد العائلة وانتقال السلوك المرضي عبر أفراد العائلة

  
توصل برانت إلى الفرضية التي مفادها وجود صلة بين العنف ذو الطبيعة االندفاعية 

  .والسلوكات االنتحارية
راهقون المقبلون على هناك دراسات كثيرة أكدت توفر محيط عائلي مكهرب يعيشه المكما 

وهذا ما يدعي الحديث على دور المحيط العائلي باإلضافة إلى العوامل . االنتحار أو المنتحرون
 (Renaud.J 1999 p 191 ).الوراثية في زيادة خطر االنتحار

حول الجروحية الوراثية  1995عام  Nielsonذلك، بينت دراسات نيلسون  إلى باإلضافة
لدى المراهقين المقبلين على االنتحار أو المنتحرين، وجود  االنتحاريةوعالقتها بالسلوكات 

  .عيوب وراثية تخص تعديل مادة السيروطونين وكذا بعض األنزيمات
إلى نموذج يشرح من  Mann.Jوارتكازا على هذه المعطيات توصل برانت بالتعاون مع مان 

وراثية  ذات طبيعة ى أساس عناصرخالله انتقال السلوكات االنتحارية بين أفراد العائلة عل
  (Renaud.J 1999 p 192) .وغير وراثية

والشكل التالي يبين أثر العوامل العائلية في حدوث محاوالت االنتحار المبكرة، وهو عبارة عن 
  . 1998تمثيل أعده الطبيب برانت سنة 
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  :مبكرةيبين أثر العوامل الوراثية في حدوث المحاوالت االنتحارية ال 05الشكل 

  
  

  الظروف العائلية الغير مالئمة 
  و

  العنف العائلي
  
  

  عدوانية محرضة                عدوانية محرضة                      عدوانية محرضة
  
  

  جروحية وراثية                    محاولة االنتحار                                    
  
  

  احتمال اإلصابة باالضطرابات           اضطرابات مزاجية            اضطرابات مزاجية
  واضطرابات أخرى      واضطرابات أخرى             المزاجية ضعيف                

  
  

  محاولة انتحار لدى األب       االبن بعد البلوغ                  االبن قبل البلوغ            
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  :واالنتحار شخصيةنظرية ال -4
التي تعني قناع الممثل، ومأخوذ منها  Personaإن كلمة شخصية مشتقة من الكلمة الالتينية 

  (Delay.J 1990 p 317).مميزات قناع المسرح القديم دوامه وثباته حيث أن. خصكلمة ش
 
 ترتكز نظرية الشخصية التي أشاد بها كارل روجرس على أساس بديهي لكنه جوهري، يتمثل 

  .أي أن الفرد قادر على قيادة نفسه بنفسه" قدرة العميل " في 
حول العالج المتمركز حول العميل، وصف تصوره من خالل بحوث كارل روجرس 

. تلعب العواطف دورا هاما أينو اعتبرها كل، متعضى مستقل وموحد  اإلنسانيةللشخصية 
  .توازن وإيجادلتكيف فالشخصية لها قدرة وميل نحو النمو واالرتقاء، التعرف، ا

لقد طور كارل روجرس خالل الخمسينات نظرية حقيقية عن الشخصية، ارتكزت على مفهوم 
اهتمت بالتغيير  إذ، Gendlinالمشتقة بدورها من أعمال جوندالن " التجربة الفورية " 

 وهذا خالفا للعلماء اآلخرين الذين تطرقوا. الحاصل على الشخصية والعوامل التي تسمح به
  (Wilmotte.J et coll 1986 p 126) .دراسة فارقية لمميزات الشخصية المرضية إلى

 
  :الشخصية السوية 4-1         

إن الشخصية نتاج االندماج الدينامي للمكونات العاطفية، العقلية، البيولوجية والسلوكية التي 
يرتكز على ثالث ركائز كما أنها اصطالح . تحدد ردود أفعال الفرد اتجاه نفسه واتجاه محيطه

  (Bottéro.A et coll 1992 p 193).الكلية، الثبات والدوام: أساسية هي
 

كارل روجرس بوجود مميزتين  أشادالفرد في قيادة نفسه بنفسه،  إمكانيةشرح  إلىللوصول 
وقدرة المتعضى على تنظيم نفسه الميل الفعلي للمتعضى من جهة، : فطريتين لدى كل فرد هما

  .بنفسه
  

فالمتعضى هنا يعتبر ككل أي جسم، قدرات نفسية، ومهام نفسية واجتماعية في احتكاك مع 
 .المحيط
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بغية المحافظة  إمكانياتهتطوير كل  إلىيتمثل الميل الفعلي في قوة نمو المتعضى، الذي يسعى 
 عإشبا إلىحيث يكتسب الفرد هذا النظام الفطري مند الطفولة، ويهدف هذا الميل  .على الجسم

بالتالي تكون . الحاجات الجسمية على حساب الحاجات الفكرية والعاطفية واالجتماعية
  .السلوكات حيال الواقع تتماشى وفقا لهذا الميل الفعلي

الحاجات الفعلية  إشباعفالسلوك هنا، عبارة عن جهد ثابت وموجه من طرف المتعضى، بغية 
  .كيفما يراها الفرد في وسطه

 
تمكن من تحقيق ذاته دون  إذامكن للطفل أن يشق طريقه نحو النضج ، يHuberحسب يوبر 
  .في اتجاه االستقاللية، االمتداد والتنشئة االجتماعية المتناميةحواجز، أي 

والذي يسمح " القدرة على ضبط المتعضى " ذلك، فان للطفل نظام ضابط يسمى  إلى باإلضافة
فيعطى الطفل لهذه التجارب قيمة ايجابية، بينما . برصد التجارب المالئمة للجسم والمطورة له

لهذا يمكن القول أننا بصدد عملية تقييم تكون مند . يعطي قيمة سلبية للتجارب الغير مالئمة
  .الطفولة األولى

 
اصطالح نمو  إن: " خالصة لما ورد في نظرية كارل روجرس في قوله Pagesيعطي بيج 

نظام تعليلي موحد، ونظام الميل الفعلي لتقييم التجارب : يدل على مجموع نظامين متزاوجين
 إتباعهذان النظامان يسمحان بالقول أن للفرد القدرة على ". الذي يعمل كضابط للنظام األول 

  (Wilmotte.J et coll 1986 p 128)  .يف أفعاله على حسبهاأهدافه، وتكي
  

ففي . تصور التجربة كواقع إلى المميزات األساسية للطفل تتمثل في الميل إحدىالمهم أن 
مرحلة معينة من نمو الطفل، يظهر جزء من التجربة ويرمز على مستوى الشعور، انه تصور 

 .بة األناما يسمى تجر أوشعور الوجود  أوالفرد لنفسه 
 إلى باإلضافةتعاقب مراحل عملية موحدة،  بتمعن بالنمو معتبرا إياهلقد اهتم كارل روجرس 

  .الظروف العامة التي توحي بكبح النمو أو تسهيالت مواصلته
في مقابل هذا، يظهر أن ماضي العميل ال يهم بقدر ما تهم العمليات الحالية التي مصدرها هذا 

  .الماضي
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ينتظم ليشكل ضى والوسط، يجعل شعور الوجود الذي تكلم عليه كارل روجرس تفاعل المتع إن
وشيئا فشيئا يتعقد األنا ليصبح نموذجا منتظما من تصور الذات، وذات في عالقة . أنا الشخص

  .مع اآلخرين وفي عالقة مع المحيط
نه ثابت هذا الكل حسب المدرسة الجشطالتية هو في جزئياته عبارة عن شيء مائع ومتغير، لك

وحسب كارل روجرس هذا األنا هو نواة تستعمل كقاعدة مرجعية كلما . في عناصره القاعدية
  .أراد الفرد القيام بخيارات، كما أنها تسمح بتعديل السلوكات

كل  إلى باإلضافةالتجربة وهو جامع لكل ما يقوم به الفرد حاليا،  إدراكالشعور هو  إن
  .اإلدراكيتي يمكن لها الدخول حاال في المجال التجارب الماضية أو الخارجية ال

عندما يصف نتائج العالجات، أو البحوث " األنا المثالي " اصطالح يستعمل كارل روجرس 
نظرية الشخصية فانه يدمج  أوأما في نظرية العالج . التي تخص تطور العميل االمبريقية

يوصف  أنوع الصفات التي يحبذ الفرد يعنى األنا المثالي مجم. اصطالح األنا المثالي مع األنا
  .بها، انه األنا الذي يريده

 
التي يعرفها على أنها نظام " التجربة الفورية "  إلىمن الستينات تطرق كارل روجرس  إبتداءا

للمشاعر المحسوسة التي حدثت في الحاضر الفوري، لها طابع جسمي وسبق تصورها من 
تجارب " فعبارة  .جع لها الفرد لتشكيل مصطلحاتهقبل، كما تحتوي على دالالت ضمنية ير

الشعور والالشعور، ويعتبر كارل روجرس التجارب خارجة عن  إدراكتغير طريقة " فورية 
  .الشعور، بينما التجارب الفورية عملية شعورية

يتمثل هذا التقدير  إذ، اآلخرينالتقدير االيجابي من طرف  إلىمع نمو األنا، يحس الفرد بحاجة 
التقدير االيجابي  إلىقد يحس الطفل بالحاجة .ي الجانب العاطفي، االحترام والقبول وغيرهاف

. من طرف المحيطين به، لكن نجده بعدها يرغب في تقدير ايجابي من طرف نفسه لنفسه
  الذين يكن لهم تقديرا ايجابيا خاصا هم األشخاص الذين سماهم كارل روجرس  واألشخاص

 (Wilmotte.J et coll 1986 p 131)".أفرادا معايير " 

تقدير ايجابي، قبول وحب يشبع خاصة من طرف األبوان  اللذان  إلىالطفل في حاجة ماسة ف 
  .يظهران تقديرا ايجابيا ال مشروطا البنهما، ويسمحان له بعيش تجاربه بطريقة مشروعة
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فراد المعايير يمكن ، وخاصة المهمين منهم أال وهم األاآلخرينالتقدير االيجابي من طرف  إن
  .ال مشروط أو مشروط: أن يكون على نوعين

ففي التقدير االيجابي الالمشروط، يعتبر اآلخرون كل التجارب التي يقوم بها الفرد هي نتيجة 
فالفرد يحس نفسه ذا قيمة، حر طليق، . أفكاره عن نفسه، بالتالي فهي تستدعي التقدير االيجابي

  .لق، ذلك لبلوغ النضج النفسي واالجتماعيبالخوف وال بالق إحساسدون 
، ألجل سلوكاته و تبديل آرائه أو بإنكارال يكون محكوم على الفرد  أنوحرية التجربة تستدعي 

  .كسب رضا وقبول األفراد المهمين بالنسبة له
أما في التقدير االيجابي المشروط، فتكون التجارب الذاتية للفرد محكوم عليها أو مقيمة من 

يصبح التقدير االيجابي للفرد لنفسه انتقائيا، بمعنى  إذ. األفراد المعايير بطريقة انتقائيةطرف 
 .يعطي قيمة لنفسه لكن على أساس شروط ما

المشروط من طرف اآلخرين، لها أهمية بالغة للوصول  التقدير االيجابي أن نتائجيمكن القول 
  . ل روجرسإلى فهم عملية عدم التكيف لدى الفرد في نظرية كار

  
  :سويةالغير  الشخصية 4-2        
لقد تبين من خالل عدد كبير من البحوث خالل األربع عشريات األخيرة، أن المكتئبين هم  

خاصة المراهقين  % 70-50الفئة الغالبة من بين المنتحرين، إذ يشكلون نسبة 
    (Hanus.M 2004 p 76).منهم

 
الفرد بتجاربه،  إحساسشخصية عدم التطابق بين يكون مصدر االضطرابات السلوكية وال 

  . والتقييم الصادر من طرف اآلخرين
كانت  إذاانه  إلىشير ، وي"التقدير االيجابي المشروط " حيث اقترح كارل روجرس ما يسمى 

على أنها ليست ذا قيمة " األفراد المعايير " بعض األفراد  تجارب الذاتية محكوم عليها منال
  .ح تقدير الفرد االيجابي لنفسه انتقائياايجابية، يصب

هذا ما يجعل الفرد غير قادر على مواجهة نفسه ومواجهة تجاربه، ويفضل القبول من طرف 
لسلوكات ال  وعلى هذا األساس تجده يعطي قيمة ايجابية. اآلخرين منه على تحقيق تجاربه
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وتناسبها مع حاجة تأكيد ذاته،  يحس في الحقيقة أنها ايجابية، وقيمة سلبية لسلوكات يعي لذتها
  .سلوك ايجابي اتجاه نفسه واتجاه تجاربه إيجادبالتالي تظهر عدم القدرة على 

 مزدوجةيصبح مشكال من تمثيالت وقيم " أنا الفرد " مصطلح  أن Puenteيرى بوانت 
  .األصل، أي األصل الجسمي الشخصي واألصل االجتماعي الخارجي

حسب حكم اآلخرين  أوك فيها الفرد بطريقة متناقضة، حسب لذته، يظهر القلق في كل مرة يسل
، ال يستطيع الحديث عن أبويهالطفل الذي يخشى فقدان حب : مثال على ذلك. المستدخل
التجربة العدوانية اتجاه  إظهارالذي مسه من جراء والدة أخ ثان، فهو ليس حرا في  اإلحباط

  .من طرف الطفل اإلحساسهذا  وإدراك، ساإلحسافالمنع هنا يمس التعبير عن . أخيه
يكون  Kinget-Rogersانطالقا من زمن تقييم التجربة المشروطة حسب كينجي وروجرس 

السلوك معدال من طرف األنا، أو من طرف بعض عناصر التجربة التي هي غير مندمجة في 
تغيير  إحداث إلىفالقلق هو رد فعل المتعضى على الخطر الذي يواجهه، ويسعى .هيكل األنا
  .األنافي هيكل 

  :حسب روجرس أساسينوالتجربة على  األناالغاية من ميكانيزمات الدفاع االتزان بين  إن
تزوير  أو، عبارة عن ميكانيزم يقوم الفرد بواسطته بتغيير Déformationالتشويه : األول

  (Wilmotte.J et coll 1986 p 134) .داللة التجربة بطريقة تصبح مطابقة لألنا
فالفرد يعترف بوجود التجربة و يرمزها، لكن يحول داللتها لتصبح منسجمة مع صورته عن 

وينجح في " أنا ال أساوي شيئا " فإذا كان هيكل أنا الفرد مثال، يحتوي على عنصر  .نفسه
  .بة هذا بالقول أنه كان معه الحظامتحانات انتقائية لمهنة ما، تجده يغير عنصر التجر

  
، ميكانيزم يقوم الفرد من خالله بنكران التجربة بغرض إبعاد التهديد Négationنفي ال: الثاني

فالفرد ال يعطي للتجربة قيمة رمزية، والجسم بدوره يعمل للهروب من . عن هيكل األنا
على هذا األساس إذا ما أحس الفرد فعال بعدم التطابق، يجد نفسه في حالة عدم اتزان .الواقع
الغير متزنة يمكن أن تصل إلى مرحلة إعادة االتزان، بشرط أن تجتمع إن الشخصية  .كلي

  ".التقدير االيجابي الالمشروط " جملة من العوامل الداخلية التي سماها كارل روجرس 
(Wilmotte.J et coll 1986 p 134)  
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  :الموالي يبين عمل الشخصية حسب كارل روجرس 06والشكل 
  
  فانه يرمزها                                         عاش الفرد تجربة ما   إذا -

  األنايدمجها في                                                                        
  
  حدث قبول التجربة من طرف األنا                             التطابق إذا -

  الشخصية بطريقة أفضلتعمل                                                          
  

           فانه يدرك الخطر ويميزه                  عاش الفرد تجربة مهددة              إذا -
                                                                              قة شعوريةيبطر

Subception  
  
  

  استعمال ميكانيزمات الدفاع                                                     ضغط و قلق
 Déformationالتشويه  -                                                             

  Négationاإلنكار  -                                                             
        
                                       

  هو التوافق بين األنا والتجربة:دفاله                                                     
       اهتمام ايجابي ال مشروط : العالج النفسيعدم تطابقه              أدرك الفرد  إذا -

محسوس                
  من طرف العميل                                                                 

  ضعف الدفاعات
  
  

  يمكن للفرد أن يعيش تجاربه
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  :الشخصية المنتحرة 4-3   

لماذا يصبح الفرد فردا منتحرا ؟ وما : لعل الحديث عن الشخصية المنتحرة يدفعنا للتساؤل
 أزمة االنتحار ؟

النتحار من منظور تحليلي، تراها من ثالث زوايا مختلف البحوث التي عالجت فكرة ا إن
  :تتمثل في

  .داللة االنتحار بالنسبة لالشعور -
  .دينامية االنتحار بالنسبة لمختلف هياكل األنا، وبالنسبة أيضا للعالقة الموضوعية -
  (Moron.P 1999 p 80) .المصدر الغريزي للنزوات االنتحارية -
  

  :عدة على االنتحاراألرضية المسا 4-3-1          
شدد ي إنماكارل روجرس في تفسير ظاهرة االنتحار على نظريات التحليل النفسي،  ال يعتمد

  .فكرة انبساط الفرد إلىعلى الميوالت االيجابية للشخصية، ويرجع األمر 
  

كان المحيط الذي ينشأ فيه الفرد مغمور بالحب والقبول، فهذا يسمح له باستعمال طاقته  فإذا
  .مادة تسمح له بالتطور السوي إيجادوية لالتصال بالواقع، أي الحي

فكرة عدم قدرة الفرد  إلىحسب كارل روجرس ترجع محاولة االنتحار واألفكار االنتحارية، 
غياب جو أسري مليء بالقبول  إلىوهذا راجع بدوره . وجه أحسنعلى أداء وظائفه على 

  .انعدام القدرة لتطوير نظام جسمي ذا قيمة إلىالالمشروط خالل فترة الطفولة، مما أدى 
  

الطفل من طرف األشخاص المهمين في وسطه،  إحساسفاألنا يتشكل على أساس طريقة 
ففي العائلة النووية المعاصرة مثال، يتمثل ". األفراد المعايير" والذين يسميهم كارل روجرس 

العائلي في غالب  اإلطارة داخل ، وتكون التهيئة النفسيخوةواإل اآلباءاألفراد المعايير في 
   .األحيان
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لبعض العائالت، وأعتبرها عائالت لها ميوالت النماذج التفاعلية  Richmanقد حلل ريكمان 
أنه يعرف السلوك االنتحاري على أنه فعل يرتكز على مجموعة عوامل تغلب  إذانتحارية، 

  .عليها الضغوطات العائلية
العائلي الذي نشأ فيه الفرد، دون االعتماد على فكرة فهمه  راإلطا إلىلذلك ال بد من الرجوع 

  .بمفرده بعيدا عن مجاله المعيشي
  

، هذا األخير تعرفه "نظام عائلي انتحاري " تم تحديد ما يسمى  اإلكلينيكيةعلى أساس التجارب 
  :مجموعة من المميزات التالية

الفراق، تعايش مع الغير يظهر على شكل رفض " جمود"عدم القدرة على قبول التغيير  -
  .دون تطابق، عدم استقرار العالقات

 .تعلق بالوجوه الوالدية ونماذج العالقات الطفلية -
  (Wilmotte.J et coll 1986 p 137). تعلق باألدوار االجتماعية األولية -

  
كان القبول  وإذا، اآلخرينبالحب والقبول من طرف  اإلحساسفالحاجة األساسية للطفل هي 

ف األفراد المعايير مشروطا، يستذخل الطفل القيم الخارجية ويجعلها ذاتية وايجابية من طر
  .بالضرورة مع مساره االنبساطيرغم أنها ال تتماشى 

عومل الطفل بعدم أحقيته في التقدير وال في القيمة  فإذالذلك تعد المعاملة الوالدية هي األساس، 
 إلىبالتالي لكي يصل . كان غير موجود إذا إالوب بشرط أن ال يكون، فانه ال يعتبر نفسه محب

 إنها. ومن طرف نفسه، ال بد له أن يتنازل عن حياته اآلخرينأن يكون محبوبا من طرف 
  .الفكرة التي تصف الشخصية المنتحرة حسب كارل روجرس

ض ورف طفليةالتنازل عن الحياة قد يأخذ أشكاال مختلفة انطالقا من التعلق بمرحلة تبعية  إن
  .األفكار أو المحاوالت االنتحارية أو االنتحار المحقق إلىالتغيير، 

الطفل  إهمال إلىال يتمكنون من تحمل الحداد الناتج عن وفاة طفل لهم، مما يدفعهم  اآلباءلعل 
، فيجد نفسه مقصى من العالقة مع ألبويهاالهتمام العاطفي ال يستطيع جلب  األخيرهذا . الثاني

  .يكون محبوباكما يحس خالل بحثه عن الحب انه غير مؤهل كي أخيه المفقود، 
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لنفسه كغير محبوب، تجعله يسلك سلوكا فريدا بمعنى التفكير  إدراكهفمعاناة الطفل الناتجة عن 
  .كي يصبح موضوع حب من طرف األولياء خاصة في الموت

 اآلخرينحب الفرد الذي لديه صورة سلبية عن نفسه، يصبح غير قادر على حب نفسه و إن
ثم ". ل على حنان األم، فسأموتصكان علي أن أموت ألح إذا:" Meerlooحيث يقول ميرلو 

انه ضحية أم أشتد حزنها على : " فيقول Van Goghفون غوغ  إلى باإلشارةيواصل حديثه 
 ".قبله كانت نهايته االنتحار Vincentموت طفل لها، وأخوه األكبر المدعو فنسون 

(Wilmotte.J et coll 1986 p 138)  
  

حرمان شخصي أو  أكانيمكن أن تكون هذه الوضعية في حاالت الحرمان األبوي سواء 
 اآلباءكان  إذا، وفي حالة األطفال الغير مرغوب فيهم و الغير مقبولين خاصة حرمان عاطفي

  .عصابين
تي تظهر أنها ال يعترفون بالمشاعر السلبية، كذلك المشاعر ال اآلباءهذا النوع من  يالحظ أن

بمعنى أنهم . غير مقبولة اجتماعيا، بالتالي يتصرفون على أساس أن كل شعور هو ايجابي
ال يدركون  إنهمبعدم قبول أي سلوك غير الئق ومغضب،  باإلحساسيرفضون االعتراف 

  .المزدوجة حقيقة رسائلهم
لكن " أحبك " ي يقولون ، بالتال"ال أحبذ سلوكاتك بهذه الطريقة  إنني: " فهم ال يستطيعون قول

 اإلحساسنالحظ تناقض بين القول والفعل، بين  إننا". أكرهك " ما تعنيه هذه الرسالة هي 
  .والقول
الحقيقية وهو مايسمى عدم  متطلعاتهيجتهدون دون فائدة، ألجل تشكيل أنا ال يتناسب مع  فاآلباء
  .التطابق

سلوكاته التجربة الناتجة عن  أنرغم الطفل يرمز بطريقة خاطئة عدم قبول نفسه كفرد،  إن
  .اآلباءهي التي لم تفرح 

سلوكات مطالبة بالموافقة  إلى، تقوده اآلخرينفالقيمة الذاتية للفرد وقدرته على جلب حب 
  .اآلخرينواالعتراف، والصورة التي يبنيها عن نفسه مرتبطة بحكم 

لفرد يستعمل الطاقة الحيوية بغية هذا الجو المبني على التقدير االيجابي المشروط، يجعل ا إن
  .تطوير دفاعاته بغية مواجهة القلق
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كما أن استعمال الدفاعات يحد من حرية الفرد، بالتالي ميالد سلوك جامد هدفه الحماية من 
وإذا فشلت هذه الدفاعات يجد الفرد نفسه . التهديدات الحقيقية أو الهوامية التي مصدرها المحيط

  .األزمةفي مواجهة 
  

  :أزمة االنتحار 2- 4-3         
: هيعناصر تشكل قاعدة فكرة االنتحار على ثالث  Menninger.kيتحدث كارل منينجر 

   (Moron.P 1999 p 81).الرغبة في الموت، الرغبة في القتل، والرغبة في أن أقتل
لتطور، عدم التوافق بين األنا والتجربة، يخلق لدى الفرد حالة ضغط وقلق قابالن ل إدراك إن

  .يجعل الفرد يجد نفسه في حالة أزمة وهو ما
بهدف مواجهة القلق، ألن الفرد أصبح ال يستطيع التصدي  الطاقة الحيوية تستخدملذلك 

للمشاكل المختلفة من فقدان للعمل وحداد وانقطاع وخيبة أمل، وهي التي يعتبرها مصدر 
  .األزمة التي يتخبط فيها

  
، هذا ما يجعله يتحكم في "الظاهرة العارضة " ة الخارجية يوجه الفرد قلقه صوب الوضعي

ولعل . ما شعر بحالة عدم تطابقه مع نفسه إذاويسمح بالتخلص من الخطر الذي قد ينتج  القلق
  .حالة الشعور هذه، هي مصدر اختالل الشخصية

ومريح شرح مقنع  إلعطاءالعامل المسبب هو العقلنة، التي يعتمد عليها الفرد  نيعتبر مورو
عاش وضعية أزمة بسبب مشكل ما، فانه سيبحث عن الحلول تكون في غالب  إذافالفرد . لفعله

حالة عدم  إنمادر األزمة، صألن العامل المسبب ليس هو م. األحيان حلول فاشلة ومتكررة
  .تطابق الفرد مع نفسه

عليه، يرون أنه األفراد الذين تطورت لديهم خالل طفولتهم أرضية مهيئة لالنتحار ومساعدة 
  .هو الحل األمثل والوحيد والممكن

حالة عدم التطابق التي  إخفاء، معناه محاولة والتفكير في االنتحار أو تحقيق محاولة االنتحار
فالفرد في هذه الحاالت يترجى لفت انتباه اآلخرين من حوله  .يعانيها الفرد من ساحة الشعور

   .اجة أساسية للحبعلى ح كإجابةطالبا التقدير االيجابي، 
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الكثير من االنتحاريين الحالمين، أي الذين يحلمون باالنتحار أو في بعض األحيان  فعند 
إذ أنهم يظنون أن موضوع الحب . المنتحرين فعال، تشكل الموت سبيل لبلوغ حب الموضوع

  (Moron.P 1999 p 86).سيأتي إلى نجدتهم وسينقذهم
  
تحارية أو المحاوالت االنتحارية، تدعمه الفكرة القائلة أن الفرد الحل المتمثل في األفكار االن إن

بالتالي يختلف . في العائلة يعطي قيمة كبيرة لألفراد اآلخرين بمقابل ال يناسبه ولم يكن يتوقعه
 Farberow et Calpanاالنتحار عن مفاهيم نظرية كل من فاربوروي و كالبن  إشكاليةشرح 

  . تطابق، وليس على العامل المسبب لالنتحارألنه يشدد على حالة عدم ال
  

تبين فكرة هذه النظرية أن بعض األفراد تتطور لديهم شخصية انتحارية، دون أن تكون األفكار 
يكون هناك مرور  أنأو السلوكات االنتحارية ظاهرة ومعرفة على ساحة الشعور، ودون 

  .للفعل
م يساعدوا في بناء نظام تقييم جسمي، جعل ول لإلصغاءفمعاشرة أفراد معايير لم يكونوا كسند 

بالتالي يظهر صراع بين مختلف نماذج األنا، أي . الفرد يطور سلوكا جامدا يخلو من العفوية
  .بين ما يفكرون وما يقولون وما يجربون

  
هو ممنوع ألنه واجه سلوكا انتحاريا لفرد آخر  في مقابل ذلك، ال يتمكن الفرد من استدخال ما

  .المعايير األفراده من كان يعتبر
 .الفعل في ظروف متشابهة، وذلك في عالقاته الدالة إلعادةانه استدخل نموذج لسلوك له ميل 

  .، بالتالي التناقض بين القول والفعلالفرد المعيار يظهر بوضوح فكرة منع االنتحارف
والتي يرى  مؤثرةيسلك تبعا للسلوكات ال فهو علم سلوكا ما خالل طفولته، بالتاليإن الفرد يت

  (Wilmotte.J et coll 1986 p 140) .أنها تعود بالفائدة عليه
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أزمة االنتحار حسب كارل روجرس والتي سببها حالة عدم التطابق التي يعاني  07يبين الشكل 
  :منها الفرد المنتحر

  
  مسبب األزمة                       ضغط وقلق = فرد في حالة عدم تطابق 

  من جراء الوضع المسبب                                                          
  

  البحث عن حلول                                                               
  
  

  فشل متكرر                                            
  ن الفرد في حالة عدم تطابقأل                                               

  
  

  السلوك االنتحاري                                                
      هو الحل بالنسبة لألفراد الذين طوروا خالل                                              

  طفولتهم  أرضية مهيئة لالنتحار
  

        ، باإلضافة إلى البحث عن التقدير االيجابي هو فمزايا السلوك االنتحاري في هذه الحاالت
  .إخفاء حالة عدم التطابق عن ساحة الشعور

  
 

يوضح من خالله كيفية تطور أزمة 1994فقد وضع مخططا بيانيا سنة   Grenierأما غرنييه 
ا كم.التي تهتم بما تسميه علم االنتحار، وذلك حسب الجمعية الكندية لدى المراهقين االنتحار

االضطرابات العقلية، أهمية العوامل : ذكر أهم مسببات االنتحار والتي تتمثل حسبه في
األسرية، فقدان أعز األصدقاء وكذا سمات شخصية المراهق، باإلضافة إلى توفر وسائل 

   (Lambin.M-Grenier.H 1997 p 529 ).التهديم الذاتي
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  :ي سببها وضعيات اإلجهادفيوضح أزمة االنتحار حسب غرينيه، والت 08أما الشكل 
  

  حل األزمة     ، استجابة مالئمة        استراييجية فعالة  وضعية إجهاد             
  عامل مسبب                  إستراتيجية غير فعالة                مرحلة عدم اتزان    

                                  
  حالة جروحية                                                              

  البحث عن أساليب أخرى لحل المشاكل                                                  
  

  أزمة تمثل: 01المرحلة                                                             
  ارتفاع حدة القلق                                                                  

  تمثل عابر  
  قلق هام                           )   اجترارات انتحارية( تمثل متواصل  

  تبلور التمثل                                                                
  اختالل التوازن                                     إذا لم تحل األزمة      * 

  محاولة االنتحار: 02المرحلة                                                                
  انتحار متمم                                             المرور إلى الفعل  

  البحث على حلول جديدة                                                               
  إذا كان التدخل غائب أو غير فعال                          

  
  تكرار محاولة االنتحار: 03المرحلة                                                          

  )   لفعمرور لل. 5اختالل التوازن . 4ور تبل. 3اجترار . 2تمثل . 1( إعادة المرحلة األولى* 
  .أو عدم فعاليته ، وغياب التدخل يصبح السيناريو جد سريع مع ارتفاع خطر الموت* 
  

  تكرارات بصفة دائمة: 04المرحلة                                                          
  .مندمج في الشخصية وضمن فهرس الحلوللعدة مرات، ويصبح الفعل  تتكرر العملية •
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  :الرجوعية -الجروحيةنموذج  -5  
لقد أصبحت ظاهرة االنتحار مشكل صحة عمومية مند السبعينات، وذلك في عدة بلدان     

 إلى 1960في سنة  100000في  05فمعدل االنتحار تضاعف من  .على رأسها كندا و كيبك
رغم أن الشبان . ، خاصة لدى المراهقين والشبان الراشدين1995سنة  100000في  19.5

نسبة قليلة منهم عانت من فترة مراهقة  إالال ينتحرون،  Cloutierوتيه حسب كل
 (Séguin.M-Huan.P 1999 p 33).صعبة

 إلىقد يعانون من مشاكل شخصية حادة تدفعهم بالتالي كيف يمكن شرح أن بعض المراهقين 
  حد االنتحار ؟

كذا الكثير من الباحثين، و Rutterالتي قال بها روتير  Résilienceعبارة المقاومة النفسية  إن
  .تشرح الظاهرة بوضوح

  
على أنها مقاومة  الرجوعيةيعرف نوربير سيالمي  :Résilience تعريف الرجوعية 5-1   

الفرد أو الجماعة لعوامل وجودية صعبة، بالتالي القدرة على العيش والنمو رغم الظروف 
  (Sillamy.N 1999 p 226 ).الكارثية أوالغير مالئمة 

  
خالل تطور فكرة االنتحار يسمح بفهم ن مالحظة الرجوعية انسبة للكثير من الباحثين، فبال

هي القدرة على رد الفعل في موقف  فالرجوعية. االنتحار إلىالتفاعالت المعقدة التي يؤدى 
 إزاءمحنة أو شدة، حيث يمكن اعتبارها كنابض ألنها تساعد الفرد على القفز واالرتداد 

  .الوضعية الصعبة
أو وضعية صعبة، وال تكون عملية  أزمةفاألفراد ال يستجيبون بنفس الطريقة عند مواجهة 

فالبعض يظهر نوع من السهولة في رد فعلهم، أما البعض اآلخر . االرتداد بنفس القوة والشدة
  .فيجد صعوبات كبيرة في ذلك

التي تتغير من فرد المقاومة النفسية عامل محدد للقدرة على مواجهة الوضعيات الصعبة  إن
  .آلخر

  فبعض الباحثين يتساءلون عن من لديه القدرة على االرتداد وتبعا ألي عوامل ؟
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  :عناصر الرجوعية 5-2  
تتشكل القدرة على مواجهة أي خسارة هامة على مدى الحياة، وهي نتيجة تفاعل أربع       
  :عناصر

عوامل الخطر حسب هي شخصية، تساعد على تطور عوامل الحماية أو : األولى -
  .الوسائل الداخلية الموجودة

 .تعد نمائية، تحدد قدرة األفراد على بناء عالقات تعلق مع أفراد آخرين مهمين: الثانية -

اجتماعية، يظهر من خاللها أن بعض األفراد يعانون من وضعيات مرهقة : الثالثة -
 .متراكمة أكثر من غيرهم

 حيث أن. بعض مشاكل الصحة العقلية إزاء تحدد تأثر األفراد بيولوجية،: الرابعة -
مدى  إلىالكثير من المراجع التي تناولت المراهقين والشباب الراشدين المنتحرين، تطرقت 

  .تأثير العائلة على الصحة العقلية
تجد في عائالتهم  االنتحار، الذين حاولوأن األطفال ا أظهرت 1996فأبحاث برينت سنة  

  (Séguin.M et Huan.P 1999 p35 )   .سوابق االنتحار المحقق
   :الجروحية وعواملها 5-3    

 اإلصابةتعرف الجروحية على أنها مميزات حالة فرد معين، تساعد على ارتفاع خطر  
 فمصطلح انجراحية في اللغة العربية يعني حالة ما هو  .بمرض ما في وجود عامل مسبب

فاألفراد القابلين لالنجراح هم  )190ة ص المنجد في اللغة العربية المعاصر.( قابل للجرح
كما أن بعض األشخاص تجدهم  .بالمرض لإلصابةاألفراد المهيئون وراثيا، بيولوجيا أو نفسيا 

البسيطة، في مقابل ذلك تجد البعض اآلخر لديه القدرة على مسايرة  اإلجهادحساسين لمصادر 
لالنجراح يقابلها في اللغة الفرنسية فالقابلية  .الوسط رغم أنه معرض لمصادر اجهادية حادة

والتي تنعت الشخص الذي يمكن أن يصاب، المصاب جسديا أو ذهنيا،  vulnérableالصفة 
  (Grand dictionnaire de la langue française p 1170) .أي الهش

  
هناك مجموعة من العوامل تحدد القدرة على مواجهة الوضعيات الصعبة، وهي عوامل 

  حيث أنها تتدخل في مختلف مراحل الحياة بواسطة . ية، وسطية وبيولوجيةشخصية، نمائ
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فبعض األفراد .العاطفية والتي مصدرها الوسط العائلي واالجتماعي اإلحاطةالحماية، العالج، 
في  يعيشون أكثر من غيرهم تجارب صعبة، قد يجدون منافذ لها ألنهم عاشوا نجاحات مهمة

وجدوا في محيطهم أفرادا يكنون لهم مشاعر الثقة والثبات أنهم  إلى باإلضافةحياتهم، 
  .والحماية

. بعين االعتبار سياق النمو األخذلفهم ظاهرة المقاومة النفسية، ال بد من  Rutterحسب رويتر 
، بواسطة عالقات بالتالي يمكن تحديد عناصر المقاومة الفردية سواء أكانت متينة أو هشة

الل فترة النمو، باإلضافة إلى تراكم الحوادث في حياته ومدى تأثير التعلق التي بناها الفرد خ
  .المرض العقلي

  
  : عامل النمو 1- 3- 5       

تعد صالت التعلق من السمات المركزية التي تحدد العالقات الفردية وكذا النمو النفسي 
  .كتئابارتفاع درجة الجروحية لال إلىاالجتماعي، وأي خلل على صعيد هذه الصالت يؤدي 

  
ارتفاع درجة  إلىلقد بينت الدراسات أن فقدان أحد األبوين خالل مرحلة الطفولة، يؤدي 

  .الجروحية لالنتحار
فنظرية التعلق، تظهر أن نوعية العالقة األبوية تبشر بنوعية العالقات مع األقران في 

ماية بسبب بالتالي فعدم القدرة على تكوين صالت عاطفية مستقرة تغمرها الح. المستقبل
وضعية عائلية مضطربة، يجعل الفرد في وضع هش منعدم الحماية، ويخلق له صعوبات ال 

  .حميمة في سن الرشدتسمح بتطوير عالقات 
. مستقلة عن بعضها قات التعلق خالل مرحلة النمو غيرمختلف عال  Bowlby.jيعتبر بولبي 

كون و  Bretherthon et al 1989والكثير من الدراسات التي كانت لكل من بريترتون 
Cohnو سلمون   ، وكذا جورجGeorge et Solomon 1989 أكدت فرضية االنتقال ،

لكل من  ،وصلت بعض الدراسات األخرىو  .االبن إلى األبالمباشر لنوعية عالقة التعلق من 
 Crittenden 1994وكذا كريتندن  Armsden et Greenberg 1987مسدن و غرينبرغأر
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ط بين نوعية عالقة التعلق األولى، والكيفية التي يسلك بها األفراد فيما بعد، وذلك حد الرب إلى
  .في عالقاتهم االجتماعية ومع أزواجهم

تحول عالقات  إمكانياتتشرح نظريات التعلق  Vanljzendoorn 1995فحسب فول زندورن 
يث يصبح النضج، حكما أن نمط التعلق قد يتغير خالل عملية . التعلق كلما كان هناك تغيير

حدوث  إلىهذا ما يؤدي . المعلومات المعقدة الالزمة لنموه الفرد قادر على تنظيم وإدماج
  .Beardsleeبيردسلي تغيرات في طريقة تصوره لنفسه ولآلخرين حسب 

التعلق في حد ذاته غير مستقر لدى األفراد الناشئين في ظل أسر منشقة، أين نجد االنفصال  إن
لذلك نالحظ خطر االنتحار مرتفع لدى المراهقين الذين يعانون . جه واالنتحارالمتعدد األو

  .نقص في االستقرار العائلي
  

لشرح جروحية بعض األفراد الذين يعيشون صعوبات  ةهام تعد نظرية التعلق مرجعية
  .التكيف، بسبب فقدان مهم

له يشك في قيمته الذاتية، فتجارب االنفصال والنبذ تضع الفرد في وضعية منعدمة الحماية، تجع
بناء صالت تعلق مستقرة يحكمها  إلىخلق صعوبات تحول دون الوصول  إلىوهذا ما يؤدي 
  .طابع الحماية

باالرتباط الحميم باآلخرين، يخلق جملة من الترددات  اإلحساسكما أن عدم القدرة على 
ارتفاع درجة  إلى و على هذا السياق تؤدي صعوبات التعلق. معنى الحياة إزاءوالشكوك 
، يسمح بارتفاع أو مهم تأثيرالعائلي يشكل عامل  فالجو .الحلقات االكتئابية إزاءالجروحية 

حيث تم . Adams 1982انخفاض خطر ظهور السلوكات االنتحارية لدى الشبان حسب أدمس 
ء العالقات الفوضوية، العنف واالعتداب العديد من الوضعيات العائلية التي تتميز إحصاء

اآلباء، عدم التوافق العائلي والسلوكات االنتحارية  إدمانالجسمي والجنسي، تعاطي الكحول أو 
  .Fareberow 1985لدى اآلباء حسب فاربرو 

  
أن غياب التبادالت المهمة على الصعيد  Brown 1985وعلى نطاق نظري، يرى براون 

فتور في  إلىن الحرمان يؤدي حيث أ. بتقدير الذات اإلحساسالعاطفي مع اآلباء، يؤثر على 
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الحياة االنفعالية، وهو ما نجده كسمة شخصية لدى األفراد الذين يعانون من اضطرابات في 
  .الشخصية وسلوكات اندفاعية

 إنها. ترتبط تجارب عدم االستقرار، االنفصال والنبذ مع عالقات التعلق في سائر حياة الفرد
   (Séguin.M et Huan.P 1999 p38 )  .لتكيفالقدرة على ا إضعافتقوية أو  إلىتسعى 

   
  : عامل المحيط 3-2- 5      

لعل تسلسل مجموعة من الظروف الصعبة، تجعل حياة الطفل في حالة جروحية يرتفع على 
مشاكل تصيب الصحة العقلية وبعدها  إلىاحتمال الوضعيات المؤلمة، وتؤدي بدورها  إثرها
البد لها أن تستمر في تأثيرها ليبقى الفرد يعاني من حالة هذه الظروف . سلوكات انتحارية إلى

  .جروحية
الميل االكتئابي على  1986سنة  Brownبراون  رأسهملقد شرح مجموعة من الباحثين وعلى 

 .للتعاسة أو الشقاء إدراكهم، وكذا سبيل النمو المعرفي لألفراد

يرجع  إنما. أو حادث واحد فقط فالنسبة لهم، قد ال يكون سبب االكتئاب تراكم حوادث مؤلمة
 .الفرد لهذا الحادث إدراككيفية  إلى

حيث أن الشخص الذي يظن فعال أنه قد ينتج عن الحادث فشل ذريع ومخيف، قد يكون  
هذا . معرضا لالكتئاب أكثر من ذلك الذي يرى الحادث من زاوية تعلم أو كوضعية عابرة

  .لهاألخير قد يجد مخرجا وينجح في مسايرة مشاك
الصراعات على المستوى  إثرهالذلك، يالحظ لدى األفراد مجموعة سلوكات تتضاعف على 

وهذا في حال الفرد القابل لالنجراح،  .العالئقي خاصة، وتظهر المشاكل المهنية وكذا المدرسية
 .الذي يعيشه اإلجهادوالذي يسعى في غالب األحيان ليكون ضحية 

الهجر، كلما كانت له  إصاباتجارب مؤلمة كالفقدان أو فالفرد كلما عاش خالل طفولته ت  
ألن هذه التجارب تخلق إحساس بعدم القدرة على تحمل . لتعديل مسار وجودهصعوبات 

وعلى هذا السياق تتراكم الحواجز في طريق الفرد ألنه لم يستطع   .مسؤوليات الحياة برمتها
  .1986سنة  Harrisحسب آريس  ، بهدف التحكم في زمام األمرتطوير قدراته الشخصية

( Séguin.M et Huan.P 1999 p38)  
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  :عامل المرض العقلي 5-3-3    
 إلىومعاونوه، ال يمكن رد السببية المرضية لالكتئاب  1991سنة  Mc Guffinحسب غوفن 

تفاعل عوامل النمو برمتها كما أشاد روتر  إلى إنماالجروحية البيولوجية فقط أو عامل المزاج، 
Rutter  والعوامل النفسية االجتماعية حسب براون وآريس  1985سنةBrown et Harris ،
  .تسبب قابلية لالنجراح لالكتئاب والتي قد

كما يظهر أن تفاعل العوامل الوراثية أو النمائية يؤثر على السلوكات الشخصية، بالتالي يرتفع 
  ومعاونوه Bebbingtonعبة في الحياة حسب بيبنغتون صاحتمال التواجد في وضعيات 

  .1988سنة  
األفراد  إلى 1986سنة  Harrisوكذا أريس  1988سنة  Brownتطرق كل من براون 

المغامرون الذين يضعون أنفسهم في وضعيات صعبة تأهلهم أكثر فأكثر ليكونوا قابلين 
  .لالنجراح للمرض

  
النبذ الخطير لرفض ونقطة انطالق هذه الوضعيات في غالب األحيان إشكالية الفقدان، أو ا

  .أين يكون الطفل منهمكا في عالقات تعلق ايجابية خالل مرحلة الطفولة،
فصعوبات إنشاء عالقات تعلق ايجابية قد تتواصل طوال الحياة، وينتج عنها عدم رضا 

تجعل هذه األخيرة الفرد في غالب األحيان . متواصل باإلضافة إلى إخفاقات عالئقية متكررة
  .حقابل لالنجرا

الجروحية تقع وسط عناصر مختلفة، فوجود مرض في العائلة يؤدي إلى صعوبات تعيق  نإ
الفراق المبكر يسمح بتأسيس أرضية خصبة لتطور األمراض  و. القات تعلق مستقرةنمو ع

  . العقلية في حالة ظهور مشكل ما
هة األحداث الرجوعية يشرح قدرة الفرد على مواج -خالصة القول تفيد أن نموذج الجروحية

القدرة على مقاومة أي فقدان أو صعوبات، تتشكل عموما على مدى الحياة أن حيث . المؤلمة
  .وبيولوجية - اجتماعية –نمائية  -شخصية: وهي نتيجة ألربع عوامل رئيسية

فقابلية االنجراح النفسية لفرد ما أمام المشاكل المتعلقة بالحداد، هي عبارة عن مجموع العوامل 
 (Séguin.M et Huan.P 1999 p43 ).ة، البيولوجية، النفسية وكذا المرتبطة بالمحيطالوراثي
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  :عبر العالم ظاهرة االنتحار - 1
باإلضافة إلى تعدد . إن االنتحار كظاهرة اجتماعية، عرف رواجا كبيرا في العالم بأسره   

  .وسائله، فانه لم يستثني فئة من فئات المجتمع وبات يشكل تهديدا رهيبا
ن هذا ليس باألمر الهين، البحث عن األسباب الكامنة خلف مختلف وضعيات االنتحار سيما أ 

الموضوع ما زال شائكا، ومن المواضيع التي يطبعها طابع العار خاصة في البلدان العربية 
هذه األخيرة، ورغم وجود الدين اإلسالمي بقوة ورغم طابع التحريم الذي يكتسيه . اإلسالمية

   .أنها لم تسلم منه إالفعل االنتحار، 
  :االنتحار في تونس 1-1    

ن طرف ثالث من أكبر األطباء المتخصصين في األمراض النفسية أجريت دراسة في تونس م
 إذ أعلى نسبة في العالم العربي، إلىوالعصبية، كشفت عن ارتفاع نسبة االنتحار في تونس 

  .عشرة آالف محاولة سنويا إلىوصلت األرقام 
ني أن أهم أسباب االنتحار، انتشار الفضائيات وأفالم العنف واألغا إلىأشارت الدراسة 

  .الغير قابلة للتحقيق عند الشباب خاصة واألحالمالطموحات المزيفة  إلى باإلضافةالهابطة، 
تفاقم األزمات النفسية  إلىيرجع عالم االجتماع التونسي عبد الوهاب محجوب الظاهرة 

هذه األخيرة يقف ورائها التناقض الذي يعيشه األطفال والمراهقون بين قيمهم  واالجتماعية،
  .، والواقع الفاسد الذي انتشرت فيه مختلف اآلفات الشنيعةواإلسالميةة العربي

شتى  إلىوبذلك انعدمت الثقة بين الشباب ومختلف ممثلي السلطة، انطالقا من المنزل ووصوال 
فحسب المثقفين التونسيين ال يتحمل مسؤولية مثل هذه الظواهر سوى الجهاز . مجاالت الحياة

فهو في النهاية  .مسؤوال، بيده كل شيء، ويتحكم في كل شيء إلهاسه الحاكم، ألنه جعل من نف
  .مسؤول عن كل ظاهرة من الظواهر السلبية أو االيجابية في المجتمع

الحاكم ومخابراته،  إلىلو كان هناك فعال مؤسسات حرة مستقلة تتصرف دون الرجوع 
ر ما لديها من الحرية في هذه المؤسسات تتحمل جزءا من المسؤولية بقد أنالقول  الستطعنا

لكن بما أن كل شيء يأتي من األعلى، وكل . وتربية األجيال اإلعالمالقرارات، وتوجيه  اتخاذ
األمن والمخابرات،  بإشرافاألوامر هي من العرش الملكي، وكل الخطط والمناهج توضع 
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كل  إليهتنسب  ماكيكون الرئيس المفكر والقائد الفذ هو المسؤول عن كل المصائب،  أنفالبد 
  .والوهمية االنجازات الصادقة والكاذبة

  
األسباب السياسية ألن مثل هذا يعتبر من المحرمات، وهناك  إلىهذه الدراسة لم تتطرق  إن

 إلىيشير المختصون التونسيون   .اإلعالميينحدود وخطوط حمراء ال يمكن الكالم فيها حسب 
في مقدمته الفراغ الروحي الهائل الذي يشعر به وورائها،  فوما يقظاهرة االنتحار في تونس 

ترك دينه عمليا بطريقة أو بأخرى،  األخير أجبر مند سنوات علىهذا . التونسي المواطن
من عقائد  اإلسالميوحجته في ذلك التقدم والعلم والعولمة التي تتنافى مع ما يقدمه الدين 

   .غيبية، وأحكام فقهية
ياحة في صناعة الحلم الوهمي في الهجرة نحو الغرب، أين المال كذلك اآلثار التي تخلفها الس

البلد ومعها  إلىوأثر الخمر وانتشاره كأساس في جلب السياحة . والجنس وكل المحرمات
  .  األموال الطائلة واالستثمارات التي تجلب العمل، لكن الدمار لألسرة والمجتمع

نسانية وقتل روح الطموح والجدية للشباب، ولم اإلاالستبداد وأثره في قتل النفس  إلى باإلضافة
تتكلم عن النفاق السياسي الذي أصبح سلعة رائجة في تدمير كل خلق شريف لدى الشاب، هذا 
األخير تحول إلى كائن وصولي يسعى نحو منصب أعلى أو أي امتياز عن طريق سبل غير 

  /:www.alwahdawi.net/http/ .أخالقية
 

  :ظاهرة االنتحار في األردن  2- 1      
يقول المختصون أنها  إذ، 2005تزايدت حاالت االنتحار في األردن خاصة في شهر ماي سنة 

وعلى الرغم من . كتئاب ألسباب اجتماعية واقتصاديةتمكن منهم اليأس واال تفشت بين شباب
حالة وحوالي  4035السنوات األربع الماضية مابين استقرار عدد حاالت االنتحار على مدى 

ارتفاع حاالت االنتحار خالل األشهر  إلىأن اختصاصيين وخبراء لفتوا  إالمحاولة،  400
  إلىاألخيرة  اآلونةوعزا علماء االجتماع ومختصون في تزايد ظاهرة االنتحار في . الماضية

تفشي " أن سببها  آخرون، بينما أكد "حياة االكتئاب النفسي الذي يفقد المنتحر أي رابط بال" 
 ".ظاهرة البطالة في المجتمع 

  

http://www.alwahdawi.net/
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حاالت انتحار متعددة في المجتمع األردني، شكلت الضائقة  2005لقد شهد شهر ماي من سنة 
، حيث كانت آخرها إقدام موظفة في الوزارة على المالية السبب الرئيسي في وقوع غالبيتها

سادس للمبنى، واتضح بعد ذلك أن السبب ظروف نفسية نابعة من إلقاء نفسها من الطابق ال
سوء األحوال المادية والمشاكل الزوجية، حيث حاولت االنتحار من قبل في منزلها من خالل 

  .تناول مادة سامة حسبما أكدته مصادر أمنية أردنية
سبب البطالة نفسه من بناية مرتفعة ب بإلقاءوحاول شاب مضطرب نفسيا االنتحار عندما هدد 

 بإلقاءكما هناك حالة أخرى لشاب أيضا هدد . التي يعاني منها، والضائقة المالية التي يمر بها
، وأعلن نفسه من بناية تزيد عن عشرة طوابق بالقرب من دوار الداخلية في العاصمة عمان

  .بعد أن تم القبض عليه أنه يمر بضائقة مالية دفعته لمحاولة االنتحار
على االنتحار بسبب خالفاته  2004التخدير في مستشفى الكراك الحكومي سنة  وأقدم طبيب
 .عثر عليه وابنته متوفيين داخل المنزل إذمع زوجته، 

أفاد رئيس المركز الوطني للطب الشرعي في األردن الدكتور مؤمن الحديدي أن جرائم انتحار 
ستشفى الكراك الحكومي الذي شهدها األردن ألسباب اجتماعية، نستذكر طبيب التخدير في م

لكن التحقيقات . عثر عليه وابنته متوفيين داخل المنزل إذانتحر بسبب خالفاته مع زوجته، 
سنوات ثم انتحر، تاركا وصية يقول فيها انه أقدم على  09لبالغة ا طفلتهبينت فيما بعد أنه قتل 

  .ههذا الفعل ليريح ابنته من معاناة المرض المزمن الذي تعاني من
  

محاولة انتحار  400 إلى باإلضافةأربعين حالة انتحار  2004لقد شهد األردن خالل سنة 
وأكد الدكتور الحديدي أن . المركز الوطني للطب الشرعي إحصائياتحسبما أكدته آخر 

  .االنتحار ال يرتبط بمواسم أو فصول محددة
 %20تئاب تبلغ ى المصابين باالكبين الطبيب النفسي محمد الحباشنة أن نسبة االنتحار  لد و قد
، في %15 إلى 10االنتحار لدى الفصاميين من حاالت االنتحار، فيما تبلغ نسبة  إجماليمن 

، ما يدل على أن معظم المنتحرين أو %70 إلىحين تصل نسبة االكتئاب لدى المنتحرين 
   .يري أو معرفياألشخاص الذين يحاولون االنتحار هم مضطربون نفسيا، ويعانون من خلل تفك
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وأضاف أن نظرية الثالثية المعرفية المتمثلة في فقدان الثقة بالمستقبل وبالمحيط والشعور 
بالفشل تسيطر على عقل الشخص بعد أن تجد مساحة من الفراغ لديه، وبناءا عليها يقدم على 

  .االنتحار
اغية من خالل يأتي على شكل موجات دم أن االنتحار، إلىتشير النظرية وفق الحباشنة 

  .سيطرة فكرة ملحة على عقل المنتحر تحفزه على االنتحار، مشبها بموجة الصرع أو التشنج
  
، إذ أنه ال يمكن تفسير ضرورة التمييز بين االنتحار ومحاولة االنتحار إلىما نبه الحباشنة ك

والكسب الثانوي األخيرة على أنها جدية أو تعود للشعور باالكتئاب، إنما محاولة للفت االنتباه 
لألشياء، فضال عن أن هناك من يستشعر باالرتياح عندما يعيش لحظات من األلم الناتج عن 

      .دون بلوغ مرحلة الموت رمحاولة االنتحا
منخفضة مقارنة مع الدول  واإلسالميأن نسبة االنتحار في العالم العربي  إلىلقد أشار 

ديني و األخالقي، كما أن التبليغ عن محاوالت وجود الحافز ال إلىاألجنبية، عازيا ذلك 
  .كانت حادثا عرضيا اإلصابةاالنتحار قليل، حيث يزعم ذوو الشخص الذي حاول االنتحار أن 

وأوضح أن هذه الفكرة، " ارحيل الغرابية"في الجامعة األردنية  اإلسالميةأيد أستاذ الشريعة 
ثم . حرم االنتحار وهي ثقافة سائدة بالنسبة لهمالتي ت اإلسالميةالعقيدة  إلىالمسلمين يستندون 

أن هناك سبب آخر، وهو أن المسلمين يؤمنون بالقضاء والقدر ويعتبرون أن هذا أمر  إلىنوه 
  .بيد اهللا ، حيث أن هذا االعتقاد يعالج أي اضطراب نفسي ألي شخص ينوي االنتحار

مجتمعاتنا، لكانت نسبة االنتحار أقل  منتشرة أكثر في اإلسالميةوأكد على أنه لو كانت الثقافة 
مهما بلغت أسبابه أو دوافعه  اإلسالميةمن ذلك بكثير، موضحا أن االنتحار محرم في الشريعة 

من وجأ : " قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم إلىواضح بهذا الخصوص، مستندا  صألن الن
  ".نفسه بحديدة فهو يوجئ بها نفسه في النار

الشباب وخاصة الذين تتراوح  إقدامظاهرة  "حسين الخزاعي"الجتماع أرجع أستاذ علم ا
تفشي ظاهرة البطالة في المجتمع، مما يخلق فراغا  إلىأعمارهم في العشرينات على االنتحار، 

على االنتحار النابغ عن شعور  اإلقدامكافيا يمنح فرصة التفكير في ارتكاب سلوكات سيئة، أو 
  .واإلحباطباليأس و الملل 
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ينتج عن تداخل العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية، آثار تنعكس على األفراد وتساهم 
  .في غرس الشعور بالهجر وفقدان جذور تربط بالحياة

دراسات مكثفة  إجراءأن األخصائيون في ميدان القضاء، أشادوا بضرورة  إلى اإلشارةتجدر 
السيما أن ارتفاع نسبة . الجة لجرائم االنتحارعند الدوافع واألسباب وطرق المعومعمقة تقف 

كما أظهروا . حاالت االنتحار في المجتمع األردني، مؤشر خطير يستحق تسليط الضوء عليه
أين يحقق   أن من يحاولون االنتحار معظمهم في العشرين من أعمارهم، أي في مقتبل العمر

لبية حاالت االنتحار يقدم عليها المراهقون أكبر قدر من النجاح واالنجاز، موضحين أن أغ
  .الفرد بنفسه دون تحريض أو مساعدة من قبل اآلخرين

  
حدد قانون العقوبات األردني اتخاذ عقوبة السجن بحق كل من حاول االنتحار أو حرض عليه، 

 إنسانامن قانون العقوبات على أنه يعاقب باالعتقال المؤقت من حمل  339حيث نصت المادة 
بقي االنتحار في  وإذا، 80، أو مساعدته بطريقة من الطرق المذكورة في المادة على االنتحار

سنتين، و تكون العقوبة حتى ثالث  إلىحالة الشروع عوقب ذلك الفرد بالحبس من ثالثة أشهر 
  .أو عجز دائمان إيذاءنجم  إذاسنوات 

  
من يقدمون على  بحق كل إدارية إجراءاتعلى ضرورة اتخاذ  ناألردنييركز أحد المحامين 

ألن . االنتحار، ودراسة حالتهم النفسية وعرضهم على أطباء أو وضعهم في مراكز مخصصة
، فالفرد الذي هانت عليه نفسه وأقدم على اآلخرينوجودهم في المجتمع قد يشكل خطرا على 

أن قادة ورجال الدين تقع عليهم  إلىوأشار . اآلخريناالنتحار قد يشكل خطرا على أرواح 
سؤولية توعية أفراد المجتمع بتحريم االنتحار وقتل النفس، بينما يترتب على رجال القانون م

  .مسؤولية توضيح وتوعية األفراد بالعقوبة المترتبة على من يحاول االنتحار
  

تحدث نفس المحامي عن حاالت انتحار لوافدات يعملن خادمات، وأرجع سبب ذلك إلى أن 
   .حت ضغوط وإجبار من أسرهن خاصة أزواجهنغالبيتهن ترسل إلى العمل ت

http://www.alwatanvoice.com  
  

http://www.alwatanvoice.com
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  :فرنسا ظاهرة االنتحار في 3- 1
نسبة األفراد المنتحرين، يتراوح  أنعلى  2000أقرت الدراسات التي أجريت في فرنسا عام  

  .دقيقة 40ا يوحي بحدوث انتحار واحد كل هذا م. كل سنة 12000و  10000بين 
يغلب عليها سوء التقدير بحوالي نسبة  إذتضاهي الحقيقة،  لعل هذه األرقام غير صحيحة و ال

  .حسب الهيئة العليا للصحة العامة بفرنسا 20%
  

سنة  15لقد عرف عدد المنتحرين في فرنسا ارتفاعا كبيرا خالل العشريتين األخيرتين، فمند 
  .اك عدد كبير من ضحايا ظاهرة االنتحار يفوق ضحايا حوادث المرورأصبح هن

محاولة انتحار كل سنة، بمعنى انتحار واحد  180000 إلى 160000ما يعادل  إحصاءيمكن 
  /http:// suicide.ecoute.free.fr .محاولة انتحار 15يقابله ما يفوق 

  
 إلىالمنتحرين، ويرجع ذلك  فرادلإلأن هناك سوء تقدير للعدد الصحيح  إلى اإلشارةتجدر 

والذي  suicide cachéالتصريح بظاهرة االنتحار، ووجود مايسمى االنتحار المخفي  إشكالية
  .يصنف في خانة الحوادث

على مستوى مصالح االستعجاالت االستشفائية،  إحصائهاكذلك محاوالت االنتحار التي يتم 
  .لمعنيينوالتي ال تتبعها مراحل استشفائية بالنسبة ل

تعاملوا مع ظاهرة  %38الفرنسيين أي ما يعادل  3/1أكثر من  أنتشير الدراسات أيضا 
. أين انتحر فرد قريب من العائلة مثل األب، األم، األخت، األخ أو االبن %05االنتحار، فمنهم 

  .العائلة بطريقة مباشرة إلىفرد ال ينتمي أين يكون انتحار  %13و
  

 5.2، أستجوب ما يقارب  2000لسنة " تابو = االنتحار" عنونت  وفي نفس الدراسة التي
وأقروا أنهم قرروا االنتحار في يوم ما من حياتهم، وهم . مليون فرنسي عن ظاهرة االنتحار

  .سنة 34-25الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
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سائل من الفرنسيين أنه ال بد من الحديث عن االنتحار أمام العامة، وخاصة في و %69يرى
 .اإلعالم

 %27رجال و  %73، منهم 11131 إلى 1997لقد وصل عدد المنتحرين في فرنسا سنة 
وكانت عوامل  .100000لكل  19كما قدرت نسبة الموت . سنة 50أقل من  %50نساء و

  :االنتحار على النحو التالي
  .إقصاء اجتماعي 28% -
 .المجتمع والمحيط 34% -

 .دون إجابة 13% -

 .الجو العائلي 21% -
    /http:// www.esculape.com .أسباب وراثية 04% -

لسنة  L’OMSحسب أرقام  100000في  24و  20مابين  إلىيصل معدل الموت في فرنسا 
 بين 20و  11نسا في صف ما بين و يضع هذا المعدل فر. دولة 97والتي مست  1999

  (Hardy-Baylé.M.C et coll 2003 p 213 ). لبلدان أين يرجع سبب الموت لالنتحارا
  
  :اليابانظاهرة االنتحار في  4- 1

 إذ. االنترنتتعاظم ظاهرة انتحار الشبان على  إزاءأطلقت السلطات اليابانية صيحة فزع 
  .2003جويلية  إلىأحصت ما ال يقل عن عشرين حالة انتحار بتلك الطريقة من فيفري 

انا يابانيين يتواعدون على شبكة ووفقا لما أوردته وكالة أسوشيتد برس، تعتقد السلطات أن شب 
  .على أساس ميثاق يعقدونه، ثم يلتقون في أعقابه لالنتحار الجماعي االنترنت

  
طابعا دوليا، غير أنه في  اتخذتلقد بدأت ظاهرة االنتحار مند أواخر التسعينات وسرعان ما 

  .أي وقت مضى اليابان التي تعرف معدالت مرتفعة، بدأت الظاهرة في جلب االهتمام أكثر من
غاية جويلية من نفس السنة، انتحر عشرون يابانيا من ضمنهم ثالثة في  إلى 2003مند فيفري 

  .متوسط العمر، فيما البقية في العشرينات

http://www.esculape.com/
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عادة ما يتم االنتحار بنفس الطريقة، حيث يشعل الشبان نيرانا في أماكن محددة ومن ثم 
وتنامت دعوات من رجال . المنبعثة منهايتجمعون حولها لشم غازات مونوكسيد الكربون 

األخيرة، بغية غلق أو تعديل مواضيع و محتويات المواقع التي عادة ما  اآلونةالسياسة في 
  .المواقع إلغالقويتزعم وزير التربية أتسوكو توياما الدعوات . يرتادها أولئك الشبان

يتو تاكاهاشي الخبير في ، حيث اعتبر يوشواإلغالقيقلل الخبراء من فاعلية قرار الشطب 
السلوكيات أن السماح ألشخاص يريدون االنتحار بعرض مشاكلهم وتبادل أفكارهم على 

  .ليس بالمشكل االنترنت
  

ثم حذر الخبير من أن المشكل الحقيقي في اليابان، يتمثل في وجود عدد كبير من المواقع التي 
ال توجد عدد من المواقع التي تقي تشرح طرق االنتحار، وتقرب الشركاء في هذا المجال، و

  .من االنتحار ويكون على األقل موازيا لعدد األولى
وقال المتحدث باسم وزارة االتصال اليابانية كازوتاكا نكاميزو أنه ال توجد وسيلة للتأكد أن 

 إقناعوأوضح أن هدف الكثير من تلك المواقع هو . موقعا ما هو السبب في حالة االنتحار
  .إغالقهابالعدول عن قراراتهم، لذلك ال نستطيع  المنتحرين

عادة ما يطغى اللون األسود على خلفيات صفحات مواقع االنتحار في اليابان، كما أن 
  .مصمميها يبدؤونها بتحذير من خطورة محتوياتها

بوابات للدردشة، يجد فيها مرتادوها وسيلة لالعتراف بنيتهم في  إلىتسمح المواقع بالدخول 
  .، ومن ثم تبادل التجارب واألفكار حول الوسيلة األنجع لتحقيق ذلك الهدفالموت

 إلىكما تعرض بعض المواقع الئحة مبيعات تعرض بالتفصيل أجهزة وآالت يؤدى استعمالها 
  .الموت اختناقا، أو غيرها من الطرق األخرى

سنة 27لعمر موقع منها شهرة كبيرة، حيث أنشأ أستاذ يبلغ من اال، اكتسب 1998في عام 
  .موقعا يوزع من خالله حقنا لمادة السيانور

  
وربطت السلطات بين حاالت االنتحار بتلك المادة والموقع، ومن ثم أغلقت الموقع وفتحت 

  .تحقيقا مع الرجل الذي فضل بدوره االنتحار
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أو غالبية مرتادي مواقع االنتحار في اليابان، هم من الشبان الذين يعانون من االكتئاب  إن
  .أمراض في القلب، أو سوء معاملة من قبل األهل

غير أن المواقع تستقبل أيضا أشخاصا من فئات عمرية أكبر، عادة ما يكونون ممن يعانون 
 .بمستحقات التأمين على الحياة أسرهمتمتيع  إلىمتاعب اقتصادية، ويهدفون من وراء االنتحار 

    2003   //arabic.cnn.comhttp:  
  
  :ظاهرة االنتحار في آسيا 5- 1

كشفت دراسة علمية حديثة أن ارتفاع معدالت االنتحار في الدول النامية في قارة آسيا تحديدا، 
صغيرات السن، وعلى نقيض المعدالت في باقي الدول حيث ترتفع  اإلناثأكثر شيوعا بين 
  .ين الرجال عن النساءثالثة أضعاف ب إلىمعدالت االنتحار 

 
الطبية بالضوء ألول مرة على ارتفاع معدالت " النسيت " ألقى البحث الذي نشرته دورية 

االنتحار بين المراهقات اللواتي تتراوح أعمارهن بين العاشرة والتاسعة عشر، بنسبة الضعف 
  .فق وكالة األسوشيتد برسو مرية من الذكور في جنوبي الهند،بين الفئة الع

حالة انتحار لكل 148 إلىوجد الباحثون أن متوسط معدالت االنتحار بين فئة النساء تصل و
ألف من الذكور، وعلى نقيض المعدالت الدولية حيث 100حالة لكل 58ألف، مقارنة ب 100

حالة انتحار لكل  6.8ألف مقارنة ب 100لكل  24تبلغ معدالت االنتحار بين الفئة الثانية 
  .ألف من النساء100

جنوبي الهند، حيث شهد المجتمع البالغ تعداد " فيلور " لقد تركز البحث العلمي على مدينة 
ألف من فئة شباب المنطقة 20حالة انتحار، بين قرابة  122ألف نسمة، حوالي 108سكانه 

حالة  40االنتحار بين الذكور  وبلغت حالة. سنة، خالل عشرة سنوات19 إلى 10غين من لالبا
  .اإلناثبين  82 إلىوتضاعفت 

    
أشاد الخبراء أن المعدالت التي اعتمدت على حاالت االنتحار المعلنة صحيحة،                 

في هذا . الحاالتالعرف السائد في المجتمعات النامية حيث التكتم على غالبية  إلىبيد أنه أشار 
في منظمة الصحة جوس بيرتولوت رئيس قسم االضطرابات العقلية والمخ . السياق قال د
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 إلىحاالت االنتحار في الدول الغربية، لكننا لم ننظر  نعرف كل شيء تقريبا عن: " العالمية
  ".يلعب العنصر الثقافي هناك عامال رئيسيا : " وأضاف قائال". الثقافات األخرى 

لقد ظهرت أولى أدلة ارتفاع معدالت االنتحار بين المراهقات في آسيا في دراسة أعدت في 
  .2005مناطق الصين النائية قبل عامين من سنة 

لنفس  23.8ألف مقارنة ب 100حالة لكل  30.4ووجد الباحثون أن المعدالت بين اإلناث تبلغ 
  .العدد من الذكور

كما كشف البحث عن الخالفات الرئيسية في وسائل االنتحار بين النساء في الغرب، واللواتي 
فيما تلجأ نظيرتهن في الهند . ع كميات كبيرة من الحبوبيلجأن إلى قطع شرايين اليد وابتال

إلى وسائل الشنق وتناول السم، وعلى رأسها المبيدات الحشرية المحظورة في جميع أنحاء 
وضع الباحثون العديد من النظريات وراء ارتفاع معدالت انتحار كما .العالم، فضال عن الحرق

   .، وفشل العالقات العاطفية وارتفاع المهورالنساء، منها قلة التعليم والزواج المرتب
http://arabic.cnn.com/    2004  

  
  :االنتحار في بعض الدول األخرىظاهرة  1-6
تناقضات العالم الغربي كثيرة، غير أن التناقض الذي يزعجهم أكثر هو زيادة حاالت القلق  إن

  .ار في مجتمعات الحرية والعدل كما يزعمونواالكتئاب واالنتح
 

إن عدد حاالت االنتحار في أوربا بلغ : " إذ يقول المفوض األوربي للصحة وحماية المستهلك
من جملة المصابين باالكتئاب  %71ومعظمهم شباب، وان  2002ألف أوربي خالل سنة  85

  ". فقط  %15في أوربا يقدمون على االنتحار، وال يقع التنفيذ إال في 
http:// www ii cwc.org/ other/ osra   

حسب فريق من األطباء البريطانيين، فان نسبة االنتحار لدى فئة الشباب االنجليزي ارتفعت 
  .100.000فرد منتحر من أصل  14، أي 1992 إلى 1980من سنتي  %80ب
  
بلغ عددها  ب، واالت االنتحار في وسط الشبانموا في ح اإلسرائيليةسجلت وزارة الصحة و 

  .سنة 24و 15الفئات التي تتراوح أعمارها بين  ، لدى1991ل سنة خال 1204

http://arabic.cnn.com/
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دراسة قام بها باحثون  أما في الصين فيمس االنتحار فئة النساء أكثر من الرجال، حسب
أن االنتحار تسبب في وفاة عدد كبير من الشباب  إلىتوصلت الدراسة . أمريكيون وصينيون
من المنتحرين هم شباب تتراوح أعمارهم بين  %20أن  اإلحصائياتالصيني، وأوضحت 

بالتالي تعتبر الصين البلد الذي عرف أكبر . نساء من نفس الفئة العمرية %33سنة، و 34و15
  .نسبة من انتحار النساء في العالم

ير ألجل معالجة هذه الظاهرة، نظم رئيس الواليات المتحدة األمريكية ندوة تم من خاللها تحر
 2002.08.01تقرير من المكتب الفيدرالي الوطني لألسرة، وذلك أمام الرأي العام يوم 

  .بالتعاون مع وزارة الصحة
مليون  1.3، منهم 2002لقد عولج أكثر من ثالث ماليين من األطفال فكروا في االنتحار سنة  

  info@elmoustakbel.com . حاولوا االنتحار تم التكفل بهم
  

في مقابل ذلك هناك عدد من البلدان التي تتكاثر فيها حاالت االنتحار، وفشلت برامج 
  .المعالجات النفسية المتعددة فيها مثل كندا، أستراليا، فنلندا والسويد

وقد أوضح الباحث األسترالي دجو دي ليو مدير معهد األبحاث والتدخل ضد االنتحار 
الذي عقد بكندا، أنه من السهل معالجة  بأستراليا، في المؤتمر العالمي للتدخل ضد االنتحار

  .اإلحباط
في حين أن الواقع يؤكد لنا أننا عجزنا فعال عن معالجة االنتحار وبواعثه التي يصعب  

مؤكدا أن نحو  ،المخدراتحصرها، كالمشكالت العاطفية، البطالة، الفشل الدراسي وتعاطي 
  .ممن يقدمون على االنتحار ينجحون في تحقيق رغبتهم 80%
  

تزال  وأشاد الباحث بريان ميشارا أن برامج التدخل ضد االنتحار في العيادات الخاصة، ال
في مواجهة  اإلخفاقاتأن  إلىمشيرا . حياة الكثير من الشباب والمراهقين إنقاذقادرة على 

  .البحث عن مبادرات أخرى بأكثر تفاؤلحاالت االنتحار يجب أال تمنع الباحثين من 
كما أقترح حلوال خارج نطاق المعالجات التقليدية، كطرح بعض األدوية والمهدئات العصبية، 

فوق الجسور وفي  ةالمرتفعبناء الحواجز  إلى باإلضافةوبيعها من دون وصفات طبية، 

mailto:info@elmoustakbel.com
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يمها على المنتديات األماكن المكشوفة على األنهار، فضال عن تكثيف حمالت التوعية وتعم
  .الشبانية

  
وقدم كيت هيوتن مدير مركز األبحاث في قسم العلوم النفسية في جامعة أكسفورد، دراسة 

زيون في التصدي لظاهرة تهاون التلف إلى، مشيرا اإلعالمتناول من خاللها دور وسائل 
هذه المشاهد محذرا أن ردود الفعل على . االنتحار من حيث قيامه ببث مظاهر لشباب منحرف

  .%15ساهمت في زيادة حاالت االنتحار بنسبة 
االنترنت مناهضة لثقافة أوصى المؤتمر بضرورة إنشاء مواقع خاصة على شبكة  كما

  )21ص  2005.01.28الصادر في  9558العدد  جريدة الراي اليومية(  .االنتحار
  

رصد بعض  إلىلوا ظاهرة انتحار األطفال وتوص إلىأما في كندا فقد تطرق الباحثون 
  . والتي أظهرت أن األطفال قليل ما ينتحرون 1994لعام  اإلحصائيات

لم تسجل أي حالة انتحار لدى األطفال الذين لم يبلغوا بعد الخمسة  1992-1950فما بين 
 .سنوات

 1992-1950حالة انتحار مابين  18سنوات، فسجل  09-05أما لدى الفئة المحصورة بين  
  .نسمة في السنة 100.000في  0.2وهو ما يعادل 

  نسمة 100.000في  0.1من  1994-1951لقد ارتفعت نسبة المنتحرين في كندا ما بين 
، وذلك لدى فئة )حالة موت 34(  1994نسمة سنة  100.000في  1.8إلى ) موت واحد(  

  .سنة 14-10األطفال التي تتراوح أعمارهم بين 
في السنة الواحدة لدى الشباب الذين تتراوح  100.000في  12.9كما وصلت النسبة إلى 

  (Mishara.B.l 1995 p 501 ). سنة 19-15أعمارهم بين 
االنتحار ظاهرة اجتماعية تمس كل المجتمعات، ورد فعل هذه األخيرة يكون غالبا على  إن

  .أساس الثقافة السائدة والحقبة الزمنية التي ظهر فيها االنتحار
نسمة في مجموعة من البلدان حسب منظمة  100.000االنتحار في  والجدول التالي يبين نسبة

  (Affilé.B et coll 2004 p 64): الصحة العالمية



 - 85 -

  
  
 

  نساء  رجال    السنة     البلد       
  07.3    20.2    1999     ألمانيا

    05.1  19.5    1998     كندا
  11.8    13    1999     الصين
  04      12.4      1999    اسبانيا

الواليات 
  المتحدة

   1999     17.6    04.1  

   10.9    34.6   2000     فيلندا
    09.1    26.1     1999     فرنسا

  03.3   11.8     1999     بريطانيا
  09.1   12.2   1998     الهند

  14.1    36.5    1999    اليابان
  11.9   70.1    2000     روسيا
  08     19.7   1999     السويد

  03     09.9     1996     رجنتيناأل
  09.8   27.3     2001     النمسا

           
  "حسب منظمة الصحة العالمية  100.000جدول يبين نسبة االنتحار في "    
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  :الجزائر االنتحار في - 2
  :المجتمع الجزائري 2-1    

 :قوامه 1-1- 2      
لبة تتمثل في البعد الروحي والحضاري تقوم االستمرارية التاريخية للجزائر على نواة ص

هذه األخير تظهر وظائفها في الدين اإلسالمي الذي يجمع ويوحد، واللغة العربية التي . للهوية
باإلضافة إلى أمازيغية سكنت بيت . ال عالقة لها بالعرق والطائفة وال بالتقدم أو التخلف

 .اإلسالم

في أي جهة من الوطن، باستثناء واحدة هي  فلم تدخل الهوية في صراع مع أية لغة أو لهجة
  .الفرنسية التي كانت جزءا من جهاز القمع واالحتواء االستعماري

  )186ص  2003محمد العربي ولد خليفة ( 
من الجزائريين، والبربرية أيضا لها  % 75فاللغة العربية هي اللغة الرسمية المتداولة لدى 

  .مكانتها
  

، والذي نص على أن تكون كل الوثائق 1990العربية سنة  كان أول قانون لتعميم اللغة
هذا ما أدى إلى تظاهرات عنيفة في العاصمة، بحجة . الرسمية مدونة باللغة العربية

  .الديمقراطية والدفاع عن البربرية،فقرر الرئيس الراحل محمد بوضياف تأجيل هذا القرار
المنتخب عليه مند أربع سنوات، فأكدت على التعريب  1994أما الهيكلة الجديدة لسنة 

  .واعترفت في مقابل ذلك بأحقية البربرية إلى جوار التعريب واإلسالم
تم االنتخاب مرة أخرى ألجل تعميم التعريب، ونظرا للمعارضة تم تأجيلها مرة  1996في سنة 

، كما أجلت أيضا على مستوى التعليم العالي إلى غاية 1998أخرى إلى جويلية 
2000.07.05.  

أن اإلسالم دين الدولة، واألغلبية الساحقة للجزائريين هم  1976لقد أقر الدستور الوطني لعام 
  .مسلمون

أعتبر النظام التربوي في الجزائر في ماض قريب، كمثال لكل الدول التي كانت مستعمرة، إذ 
  )C.D rom Encarta 2003. ( سعى دوما إلى تقوية روح االنتماء الوطني
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سنة، والذين يتبعون النظام  16إلى  6لتعليم مجاني وضروري لكل األطفال من وا 1962مند 
  .1998سنة  ئية وثالثة في المتوسطة حتىمنها في المدرسة االبتدا 6سنوات، 9األساسي لمدة 

 650.000تعتبر الجزائر العاصمة هي العاصمة الثقافية للبالد، إذ تحوي المكتبة الوطنية قرابة 
  .مكتبات الوطن، بها مراجع في غاية األهمية حجم وهي من أغنى

حجم، كذلك معرض ماقبل التاريخ  700.000باإلضافة إلى مكتبة جامعة الجزائر التي تحوي 
كما يوجد معرض سيرتا .واالثنوغرافيا، والمعرض الوطني لآلثار الكالسيكية واإلسالمية

  )C.D rom Encarta 2003. ( بمدينة قسنطينة به تشكيالت فنية أثرية
  

يمكن القول أن الكتاب الجزائريين من وارثي التقاليد القديمة، حيث استلهموا من غنى األدب 
لكن تزامن األحداث في الجزائر خالل  .واللغة العربية وأضفوا إلى ذلك معارفهم للغة الفرنسية

ى العشرية الدموية، أدى إلى نتائج وخيمة خاصة خارج الوطن، حيث وجدت أطراف عملت عل
والهدف من ذلك إضعاف قطب الهوية الوطنية، . تضخيم الصراع الثقافي السياسي في الجزائر

والتهويل من احتمال فرار أمواج من الالجئين إلى الغرب، بالتالي ظهر مايسمى الحالة 
استخدمت بعض األوساط المغرضة طريقة التالزم وقد  . Le cas algérienالجزائرية 

هكذا تحول المواطنون . ة إرهابي تعني مسلما وفي الغالب جزائريباالقتران، لتصبح كلم
ولالمعان في ضرب الروح الوطنية للشعب الجزائري  .الجزائريون إلى مشبوهين بالجملة

وتحقير الذات الفردية والجماعية، أصبح التنقل من الداخل إلى لخارج صعب المنال، ويخضع 
المادي على الكفالة المادية، كأن الجزائري لص أو  إلى تحقيق إلثبات البراءة وتقديم الدليل

في مقابل ذلك، فان زيارة الجزائر من طرف أشخاص رسميين يعتبر مغامرة في حد .متسلل
  )192ص  2003محمد العربي ولد خليفة .( ذاتها

  
لقد ساعد على انتشار هذه المظاهر موجة من تحقير الذات الوطنية والسخرية على واقع مؤلم، 

ا كتاب وأدباء وفنانون ال تنقصهم الموهبة، ولكنها موهبة استغلتها أجهزة عتيدة في نشطه
  .ذلك لتشويه صورة الجزائري وتدمير ذاته الواقعية. الخارج بتواطؤ من الداخل أحيانا
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  :قديما و حديثا الجزائرية األسرة 1-2- 2     
ؤسسة اجتماعية، قضائية وأخالقية يرى رائد علم االجتماع اميل دركايم أن العائلة عبارة عن م

  :أربع حقوق وواجبات إلىفال بد لألفراد فيها أن يخضعون . في آن واحد
  .واجب االنتقام لآلباء على كل التعديات -
 .حق كل والد على اإلرث العائلي -
 .حق حمل لقب معين -

   (Beitone.A et coll 2004 p 225).واجب المشاركة أو االنتماء إلى دين معين -
خصائص العائلة الجزائرية التقليدية أنها عائلة موسعة، حيث يعيش في أحضانها عدة من ف

  .عائالت زواجية تحت سقف واحد
فهي عائلة بطريقية، األب أو الجد هو القائد الروحي للجماعة العائلية وينظم فيها أمور تسيير 

وغالبا بواسطة  التراث الجماعي، وله مرتبة خاصة تسمح له بالحفاظ على تماسك الجماعة
  .نظام محكم

كذلك تعد .كما أنها عائلة اكناتية، النسب فيها للذكور واالنتماء أبوي ،وانتماء المرأة يبقى ألبيها
عائلة ال منقسمة أي أن األب له مهمة ومسؤولية على األشياء، البنات يتركن المنزل العائلي 

 .المنحدرون من أبناء أبناءه ن أبناءه ورون مك خالفا للذكور أي األبناء المنحدعند الزواج وذل
) Boutefnouchet.M 1982 p 37 (  
  

إن العائلة كلمة جدية ال يمكن أن تكون موضوع هزل حيث يمكن أن يمزح مع بعض 
األقارب، لكن العائلة كلمة مشحونة بحساسيات عندما ينطق بها، لهذا فالمصطلح يعني بما 

  .لة عن العائلة الجزائريةيعنيه كقيمة أخالقية وروحية فكرة كام
إن العائلة عبارة عن مجتمع ما كامل، حيث تمتد حركته :" يعرف اميل دركا يم العائلة فيقول 

كل ما نقوم به وما يعتبر مهم ...إلى األعمال االقتصادية والدينية منها، كذلك السياسية والعلمية
  ) Boutefnouchet.M 1982 p05 (".حتى ولو كان خارج المنزل

  
لقد تحول األب الجزائري من السيطرة في العائلة إلى اكتساب وضع يتميز بعدالة اكبر 
  .وتساوي أكبر مع أبنائه، ومن رئيس تسلطي إلى رئيس ديمقراطي مدفوع من األحداث



 - 89 -

يميل تغير وضع األب الجزائري إلى أن يغيب عن االنتباه في تحليل أولي، لكنه التغير األكثر 
التقليدية، فكل من األبناء و المحيط يحسون بذلك لكن بدون وضوح، كما  أهمية داخل العائلة

  .يالحظ االحترام المطلق الذي يحظى به األب في الجيل السابق
فالوضعية الحالية لألب تجعله يضع نفسه في نفس الوقت في مكان الجد، فهو الذي يسير 

  .بنائهالمصالح الالمنقسمة للعائلة وهو الذي يمنح الدم العائلي أل
إن الضرورة االجتماعية لتحديد مركز القرار للجماعة العائلية جعلت من األب ليس فقط رب   

  . العائلة، لكن رائدا اجتماعيا
  

: إلى أهمية الوظيفة األبوية بالنسبة للطفل فيقول S.Leboviciوفي هذا السياق يشير ليبوفيسي 
روري في الميدان الذي ينشأ فيه الطفل، إن الوظيفة األبوية عبارة عن عامل يعد وجوده ض" 

ذلك لتكوين شخصيته، فكل مجتمع وكل ميدان اجتماعي يحتم على األب أدوارا ال تتماثل غالبا 
 ) (Lebovici.S 1970 p 438". مع بعضها

  
لقد وقع تغير واضح على مستوى أب العائلة الذي لم يستطيع التصرف بطريقة أخرى إال 

أن يكون أو ال، متفقا مع تصرفات أبنائه ورغم قيام األبناء بدور اتخاذ موقف سلبي، إما 
متفوق عليه إال أنه يجد وئاما بين األبناء و األهل، إذ يظهر األهل افتخارا جديدا بالحاجات 
االجتماعية المهنية ألبنائهم، كما يظهر األبناء عطفا صادقا اتجاه األبوين مؤكدين االعتراف 

  . بالجميل و العطف نحوهم
ظهر مما سبق قدرة األبناء على نسج عالقات خارجية تنمي شخصيتهم حسب ما جاء ي       

إن تطور الشخصية يكون موازيا مع تكوين آنا مستقل :"  B.Bettelheimفي قول بيتلهاينم 
وتطوير آنا غني ومستقل، يتصادف مع وجود قدرة كبيرة على الدخول في عالقات مع 

 ) (Bettelheim.B 1970 p226". اآلخرين وبكل حرية
 

فوضعية األب تخول له الحفاظ على نظام القيم التقليدية، التركة األخالقية الغير مادية الموروثة 
أما األم فكانت في البنية المنزلية االقتصادية التقليدية، تلعب دورا أكثر انعزاال من  .من األجداد
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ئري عالمة االفتخار و االعتزاز، وقد يصل فقد أصبحت تمثل بالنسبة للراشد الجزا دور األب،
  .إلى أقصى درجة من التضحية من أجلها

في مقابل ذلك هناك األم الصغيرة التي هي عضو من أعضاء عائلة متحضرة، تمتاز بوضعية 
اقتصادية مهمة أكثر حيث تشتغل في إدارة ما وتأتي بموارد مالية للبيت، وان لم تقم بأي واحد 

  .تسير الميزانية العائلية من الدورين فإنها
إن األم الحديثة تأخذ موقفا جديدا وهو القطيعة مع النمط التربوي التقليدي الذي تسير عليه 

  .المجموعة كلها
بصفة عامة، وضعية المرأة في العائلة المعاصرة جد مشرفة بالنسبة لوضعية األم في العائلة 

  .التقليدية
ل العائلة، فالمرأة في البنية العائلية كانت ابنة عائلة يجب اإلشارة إلى تطور دور البنت داخ

أوال تحت سلطة أبيها وأمها ثم تحت سلطة زوجها، ولم تعرف إال في سن متقدم حالة قانونية 
  .بادرة في تسير البيتمتسمح لها بالقيام بجزء من ال

  
ها كذلك مواطنة لها ابنة العائلة، لكن معاصرة هي في الحقيقةإن المرأة في البنية العائلية ال

حقوق بدأت تستعملها، كما أنها لم تعد تلك المرأة التي هي البنت أو الزوجة المنعزلة أو 
اآلن تنقص :"   F.Doltoدولتوفرانسواز المتحفظة أمام الرجل، وقد تعدل دورها حسب قول 

 مواطنة، الوظيفة األمومية للمرأة موازاة مع وظيفتها كامرأة في المجتمع،إذ أصبحت امرأة
أو المرأة التي هي مكرسة من أجل  )عهد الرومان (وأخذت أهمية أكبر من المرأة المسنة

  ) Dolto.F 1988 p149 (".األوالد فقط
اء إن عملية ارتقاء المرأة إلى القطاعات التربوية والمهنية حديثة جدا، وال زال هذا االرتق

  .مترددا في كثير من الميادين
  

ضد عدد من التفاسير التشاؤمية النعكاسات تعدد األوجه  M.Meadمييد .مثارت  وقد 
 ضد األنوثة، فإذا أصر الرجل على اتجاهه القائل أن للمرأة قيمة واحدة، و اعتبرتها  األمومية

  ) Lebovici.S 1970 p395 ( .فهذا بغية وضعها في المنزل ومنعها من أقل الحريات
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، ألن االبن من المفروض "ابن-أب"كثر تعقيدا من العالقة أنها أ" بنت-أم"تتميز العالقة الجديدة 
 عليه أن يكون حرا، أما البنت من الناحية النفسية االجتماعية فإنها في نفس الوقت حرة مدنيا،

  .مطيعة ألبيها اجتماعيا
 

إن تكوين األنا األنثوي أساسه تضخم في األنا األعلى والذي :"  M.Kleinكالين .تقول م
  ) Klein.M 1978 p247 (".الحترام والطاعةيفرض عليه ا

فعندما ترتقي البنت إلى العمل المأجور في وضعية أكثر التباسا، يتقبل األب المساعدة مع 
محاولة اتحاد الموقف الذي ال ينتظر هذه المساعدة، ما يجعل ابنته تحس أنها تعمل بمحض 

  .ون ناكرة لجميل األبوينإرادتها دون أي التزام آخر، إال أنه من واجبها أن ال تك
والتي  Leplay.Fأما في أوربا الغربية فقد عرفت ثالث نماذج لألنظمة العائلية حسب لوبلي  

  :تتمثل في
أين يتزوج كل الذكور في "  famille patriarcaleالعائلة البطريركية " النموذج المشترك  -

  .المنزل األبوي
أين يختار األب واحد من أبنائه كوريث يتمتع "  famille souche" نموذج أصل العائلة  -

فهم مقصيون  اآلخرينأما األبناء . بامتيازات، ويبقى هذا االبن عندما يتزوج في بيت والديه
  .من التركة، ويتلقون من حين آلخر تعويضات على شكل هبات

بوي، ويرتكز على زواج األبناء خارج البيت األ"   famille nucléaire"النموذج النووي  -
  (Beitone.A et coll 2004 p 230) .ويكون التقسيم الميراثي بالتساوي

 
  :التنشئة االجتماعية وسط األسرة الجزائرية 3- 2-1        

 والمجتمع الذي ينتمي عليه عةجماالقيم ومعايير  استدخالهي عملية تعلم  التنشئة االجتماعية 
التي تلعب  يسمى عناصر التنشئة االجتماعية فهي تستمر طوال العمر، وذلك بواسطة ما. الفرد

  .دورا خاصا
تتمثل هذه األخيرة في العناصر األولية كاألسرة ودور الحضانة، والعناصر الثانوية كجماعة 

   (Affilé.B et coll 2004 p 28).الرفاق والجمعيات وغيرها
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عملية استدخال  عملية إدماج الفرد ضمن إطار ثقافي عام ومحدد، وذلك عن طريق كما تعتبر
  .التراث الثقافي في تكوينه وتوريثه إياه، باإلضافة إلى غرس المعتقدات الشائعة في نفسه

فينشأ الفرد مند طفولته في جو ملئ بهذه المعتقدات، فال يستطيع التخلص منها وال يعرف 
  .سواها، ألنه قد شب عليها وأصبحت من مكونات شخصيته

هي تكييف الفرد مع الوضعيات االجتماعية  Piaget.Jبياجيه فالتنشئة االجتماعية حسب جون 
فاالستيعاب يعني  .االستيعاب والمالئمة: بواسطة ميكانيزمين مهمين هما كاألكثر تعقيدا، وذل

محاولة تغيير المحيط االجتماعي من طرف الفرد كي يصبح مناسبا للذاته، أما المالئمة فتحتم 
  (Affilé.B et coll 2004 p 29)  .ن طرف مجتمعهعلى الفرد تغيير سلوكاته ليقبل م

  
فالمشاركة االجتماعية في الحياة الجماعية، كانت مند القديم إحدى األسس الالزمة التي يرتكز 

  ) Levy-Bruhl.) Huisman.D 1982 p34عليها فكر اإلنسان البدائي حسب 
قافي ألجل إشباع الحاجات إن تنشئة الطفل هي مسؤولية األبوان، فهما ينقالن كل التراث الث

   .النفسية واالجتماعية، من حب وأمن وانتماء وغيرها
  .الثقافة في حد ذاتها ارث اجتماعي، وتعد مجموعة من المعارف، المعتقدات والممارسات و
مجموع معقد يحتوي  هي : "قائال Taylor.E.Bيعرفها األنثروبولوجي األنجليزي تيلور  

، الحقوق، األخالق، التقاليد وكل االستعدادات والعادات التي تعلمها المعارف، المعتقدات، الفن
  (Montousse.M-Renouard.G 1997 p 74)".الفرد بصفته عضو في المجتمع

كما أن . مصدر التمييز االجتماعي واالندماج الفردي، إنها فوظيفة الثقافة هي االنسجام
ذج ثقافي معين على كل نموالجماعات االجتماعية تقع في صراعات سببها فرض 

   (Montousse.M-Renouard.G 1997 p 75).المجتمع
  

في نظريته  Bourdieu.Pأما النموذج التقليدي للتنشئة االجتماعية فقد أشاد به بيير بورديو 
حيث أنه يعتبر المظهر نظام لنصوص دائمة وقابلة ".  l’habitusنظرية المظهر "   المساة
  :الث نقاط مهمةولهذا التعريف ث. للتغيير
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. أوال كقائد للفعل، كنحو، وليس كبرنامج محدد مسبقا l’habitusيعرف المظهر  -
  .فاصطالح مظهر يعطي استقاللية مهمة الفرد

 .قائد الفعل هو نتاج لمجموعة ظروف اجتماعية معينة -

  (Jayat.M 2000 p 60) .انه مصدر كل اللذات والسلوكات -
ول الذي يمد الطفل بأهم مكونات الشخصية الجزائرية، فاألسرة الجزائرية تعد المسؤول األ

كما أنها . وهي اللغة، الدين اإلسالمي، الثقافة العربية اإلسالمية والتاريخ العربي اإلسالمي
مسؤولة عن الحياة االجتماعية للفرد، حيث تعلمه العادات والتقاليد وطرق العمل والزواج 

  .يخرج الفرد عن ما هو مقرر وال عن إطار األسرة الخاصة بالمجتمع الجزائري، بالتالي ال
  

. أما بالنسبة الميل دركايم رائد علم االجتماع، تعد التنشئة االجتماعية بمثابة تعلم باالشراط
  .فالمجتمع ينتج أفراد يمتثلون له ويخضعون لما هو عليه

لتنشئة لكن هذا الطرح أصبح ال يتماشى مع المجتمعات المعاصرة، أين دخلت عناصر ا
االجتماعية باإلضافة إلى مجموعة من النماذج المعيارية في مجال منافسة على غرار العائلة 

 (Barbusse.B-Glaymann.D 2004 p 87). والمدرسة ووسائل اإلعالم

إن تنشئة الفرد في ظل األسرة الجزائرية الكبيرة الممتدة، يأخذ طابعا اجتماعيا تبعا للحياة 
الكبيرة هي التي تلقن القوانين والقواعد التي يقوم عليها حياة الفرد، وكل  فاألسرة. االجتماعية

لذلك ال يحاول الفرد الخروج عن إطار األسرة الكبيرة حيث . نزعة أو تمرد يقابل بالقهر
  . يظهر احترام األب بالصمت، ألنه سيذوب داخل الجماعة

ات الخاصة باألفراد اإلنسانيين، قأشاد إلى أهمية العالأن ستروس ليفيس  إلىتجدر اإلشارة 
االتصال، اللغة، الحياة االجتماعية، التبادالت : والتي تعد قاعدة التبادالت بينهم والمتمثلة في

  ) Huisman.D 1982 p34 ( .االجتماعية
ظهور التصنيع، خروج : لقد تغير الوضع في األسرة الجزائرية الحديثة لعدة عوامل منها

ي عمل ودخولها ميدان التعليم، االنفتاح اإلعالمي الواسع، وأثر كل ذلك فالمرأة إلى ميدان ال
أسرة نواة، وأثر ذلك بدوره على تنشئة الفرد وتماسك  تقلص حجم األسرة، من ممتدة الى

  ...العالقات االجتماعية األسرية وروابط القرابة وغيرها
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ديث عن ما يسمى أزمة العائلة، فالتغيرات الجذرية التي حصلت في العائلة المعاصرة تدفع للح
  .رغم ذلك تبقى هذه األخيرة تحظى بدور أساسي في الحياة االجتماعية

 (Jayat.M 2000 p 89)  
تقوم بعملية التنشئة  التغير السريع الذي طرأ على األسرة الجزائرية، إال أنها مازالت و رغم

فوصول  .لتي ال يقبلها المجتمعإذ تضبط سلوك الفرد وتعلمه تجنب كل األفعال ااالجتماعية، 
الفتيات على سبيل المثال إلى المدرسة وهي مؤسسة نشر المعرفة والممارسات الثقافية الحديثة، 

  .يؤدي بشكل ال رجعة فيه إلى تحول في دورهن ووضعهن ما حددته التقاليد الثقافية
  

تتوافق مع القيم  في الواقع لم تعد تصرفات الفتيات ومشاريعهن وأنماط االستهالك عندهن
  .القديمة القائمة في نظام المعاش االقتصادي، والتي كانت تنظم تربية الفتيات التقليدية

حيث كان حقل العمل يقتصر على جو البيت المغلق، وكانت هذه التربية تقوم بوظيفة اقتصادية 
  .ين قواعدهافي إدارة التنظيم المنزلي الداخلي، ووظيفة المحافظة على الثقافة بتوارث تلق

ولغاية تحقيق الذات تظهر مجموعة من المواقف المجددة والتي تشهد على إرادة الفتيات 
  .المراهقات المشاركة في الحياة االقتصادية للمجتمع الجزائري ونموه

عكس بعض األفكار المتوارثة، نالحظ وجود توافق بين أذواق المراهقات والمجال التعليمي  
  .تنتظره منهن أوساطهن العائلية مجمل استعدادهن اتجاه المستقبل وما وبشكل أعم بين. خاصة

أن هوامات البنت :"  M.Kleinكالين .هنا تظهر وضعيات صعبة تعيشها الفتاة حسب قول م 
التي ترمي إلى تهديم األب واألم لرغبة أو لكره،تعد مصدر اإلحساس بالذنب األكثر 

   ) Klein.M 1978p248 ( ".اعمقا،والوضعيات المرهقة والمقلقة أكثر
  

في . إن الصورة التي تكونها الفتاة عن مستقبلها تشهد استبطان مشروع عقالني وقيم تسانده
فالتعليم  .الواقع يدل نمط النشاطات التي تتصورها الفتاة على قطعة من القوانين التقليدية

قوية قدرتها على القرار وترقب العمل يوسعان إمكانيات الفتاة في االختيار، ويؤديان إلى ت
في قاعدة كل مراهقة نجد  D.Winnicottفحسب وينيكوت  .واالستقالل من السيطرة الوالدية

  .قتل التمثيالت التي وضعها المراهق ألبنائه بوان على المستوى الرمزي،حالة قتل، قتل األ
) Braconnier.A-Marcelli.D 1991 p37 (  
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إن النزعة المهيمنة في المجتمع تعبر عن إرادة العائالت في تزويد بناتها برأسمال مدرسي 
أن استبطان نموذج  كما. هام، ويبدو أن هم العائالت يتجاوب مع تحقيق شروط النجاح للفتيات

 .القيم الحديثة ال يقتصر على المجال الدراسي فقط

ة فيما يخص طريقة عيشهن، أضف إلى هذا قرار معظم الفتيات تقريبا يتمتعن باستقاللية واسع
اختيار الزوج بأنفسهن لم يعد يخضع لقواعد التبادل الزواجي اللحمي السائد في المجتمع 

                                              . التقليدي
بشكل  إن بعض المالمح الثقافية التي تعود صراحة لألخالق التقليدية يعيشها قسم من الفتيات

صدمي، فهن يعلن عن صدمات مع أهاليهن حول السلطة، األزياء، الخروج من المنزل، 
الثاني للمعادلة الصراعية االختالط والمبادئ، حيث يشكل اآلباء في كثير من األحيان الطرف 

على الوالدان أن يتقبال أن يكونا :"  A.Braconnier حسب قول الوضعيةعليهما تقبل هذه  و
 ".خط لعدوانية عدد من المراهقين عنيف متجه نحوهما، فهما يقعان في أولموضع ضغط 

41) Braconnier.A-Marcelli.D 1991 p  (  
  

يرتدي هذا التفاوت الذي يمكن مالحظته عند مجابهة بين جيل من الكهول وجيل من الشباب 
ة والمتمثلة حيث يوجد أساس هذا التفاوت في تلك األزمة المنبثق. معنى خاص في سياق محدد

في ضرورة التكيف على اقتصاد حديث والنماذج الثقافية المرتبطة به، والتي أخضعت لها 
  .األجيال السابقة في المجتمع الجزائري بعنف

وفقا للمسار االجتماعي الثقافي للمجموعة التي تنتمي إليها الفتاة، يجري كل شيء كما لو كانت 
من األخالق التقليدية ومن األخالق الحديثة أخضعت بدرجات مختلفة للضغط المتناقض 

الفتيات اللواتي يعشن هذه االزدواجية هن أقليات في كل حال، فهن يتمتعن داخل ف. العقالنية
المدرسة باستقاللية واسعة، لسبب الحاجة إلى التكيف مع التحوالت االقتصادية والطابع 

  .الشرعي للجماعة
  
، ال يمكن فهمها إال بردها إلى محل المجتمع الجزائري فعلى الشباب مواجهة أوضاع متناقضة 

  . المتحول من التقليدية إلى الحداثة، والى الصراعات والتسويات الناجمة عن ذلك
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ربع سنوات إن البنت الصغيرة ذات األ:" خلفيات تفكير البنت بعد البلوغ علىوينيكوت  تحدث
بعة عشر تصبح قادرة على أن تكون وفي الرا على قدرتها في اإلدراك، تتقمص أمها غيرة

  ) Winnicott.D.W 1974 p234 (".حامال أو تهدي جسدها مقابل المال
  

هكذا يتحدد هذا التلقين الثقافي المهيمن في الجزائر بمصدره المزدوج، نظام ثقافي حديث ذو 
  .طابع غربي ونظام ثقافي تقليدي ليس ذو أصل وشكل غربيين

 
حسب المعارف واالستعدادات وطرق تلقن بطرق مختلفة  يثة خاصة،إن التربية المدرسية الحد

الفتيات اللواتي حصلن عليها في تربيتهن األولى،إذ أن التربية والتأثير الثقافي  عيش هته
الخاص بالعائلة يجب أن يعتمد على االتصال خاصة مع هؤالء الفتيات، لكي يجدن معالمهن 

يبقى  :"على أهمية الحوار مع المراهقين فقال A.Braconnier وقد شدد . هذه الحياة في
فغياب ...ن،وتنظم حوله مختلف خطوط الضغطالحوار عنصرا مهما في عالقة اآلباء بالمراهقي

  ."حقيقية الحوار أو التملص منه من طرف اآلباء يعيشه المراهق كإشارة على المباالة
 Braconnier.A-Marcelli.D 1991p41) (  
  
 :كل منهما تصرفات المختلفة بين الفتيات، نستخلص نزعتين وفقا لمصدرمن المواقف و ال 

بيئة تمتاز برأسمال مدرسي مرتفع نسبيا أي أب ذو وظيفة فكرية، وأخرى من عائالت ذات 
  .منعدم، أب ذو وظيفة غير فكرية رأسمال مدرسي ضعيف أو

 اط يمكن وصفها وفق تعبيرأقربهن إلى النظام الثقافي الحديث هن الفتيات المنتميات إلى أوس 
فهن البنات  ، أما الفتيات اللواتي يتأثرن أكثر بالتربية التقليدية،"النخبة الفكرية "   بورديو.ب

  المنحدرات من مجموعات تمتاز بثقافة شفهية شعبية محصلة أساسا بواسطة اللغة العربية
  ) 93ص 1983جغلول .ع (.فقط

  
تي يجب على الفتيات المنحدرات من هذه المجموعة العودة ترتبط النماذج الثقافية المعقدة ال

  .إليها بالظروف التاريخية واالجتماعية االقتصادية التي يتم بموجبها نزع التقليدية عنهن
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بالرغم من التباين الثقافي، يسجل تعليم الفتيات القطيعة مع القواعد التقليدية، وتبقى الوسيلة 

       . ق تحرر النساء في الجزائر،وهو شرط لبناء االقتصاداألكثر عقالنية وفعالية لتحقي
في كثير من المجاالت تبقى النماذج الثقافية األكثر قدما منغرسة بعمق في سلوك الفتيات وال 

سيما وسط العائالت، حيث نالحظ إنفاقا استعراضيا لمالمح ثقافية تقليدية، تظهر على مستوى 
  .يقة التقليدية والمراسم والشعائر التي تكرسها اجتماعياسائر نشاطات الفتاة ووالئها للطر

  
و التي  ال تزال هذه النماذج الثقافية التقليدية تكيف غالبا تنظيم العالقات العائلية أو االحتفاالت،

تبقى اللحظات التي تسود كثافة كبيرة من العالقات االجتماعية وصيانتها المفضلة حسب العادة 
  . المتبعة

لفتيات من يرتدين الزى التقليدي داخل البيت، وقسم من المراهقات يتلقين تربية هناك من ا
دينية من خالل المدرسة القرآنية، وفي المقابل توجد فئة منهن يمقتن الثقافة التقليدية ويبحثن 

عن التطبع بطابع الثقافة الحديثة التي تغلب عليها صور الغرب، مما خلق مشاكل عالئقية 
ل في مشاك ايكون سبب فالتأقلم على ثقافة جديدة قد  .س التأقلم في المجتمعواضطرابات تم

يمكن أن تظهر على أنها " خاصة بالثقافة"األعراض المسماة اجتماعية قد تكون شخصية، و
  ) Pincus.H.A 1998 p151 ( .مشاكل تخص المثاقفة

  
ومات فنية تنقلها المدرسة عن الفتيات معرفة حسية ومعل مما يقوي هذه التربية البعيدة النظر

التي تعود أصولها وعملها إلى الحضارات ذات الطابع الغربي، وينجم عن هذه المواقف تعبير 
  .عن مالمح ثقافية مستنبطة وواعية

  
، وهذا ما يبينه الجدول تلف حسب المرحلة العمريةتخ ة للفرديمكن القول أن التنشئة االجتماعي

  (Barbusse.B-Glaymann.D 2004 p89):التالي
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 Principauxأهم الرهانات   السن     
enjeux     

 Principaux  الفاعلينأهم 
agents 

 -األدب -اللغة -القيم العائلية  الطفولة
 -األسس القاعدية للحياة االجتماعية
معايير معرفة كيفية التعايش مع 

  .اآلخرين

 -المدرسة -الحضانة -العائلة
  .التلفزة

التوجيه  -التكوين األولي -سيةالجن  المراهقة
مشاريع االندماج  -القبل مهني

االلتزام  -االجتماعي والمهني
  .السياسي

 -المدرسة -جماعات الرفاق
  .وسائل اإلعالم

اإلدماج  -القرابة -العائلي مااللتزا  سن الرشد
  .المهني

 -جماعات الرفاق -شركات
  .النقابات -الجمعيات

التزامات مدنية  -المكانة والتقاعد  الشيخوخة
  .جديدة

  .نوادي السن الثالث -جمعيات

  
                     
  

تعريفا تركيبيا للتنشئة االجتماعية، حيث اعتبرها عملية بناء  Dubar.Cلقد اقترح دوبار 
  :ترتكز على ثالث ركائز متكاملة. جماعي غير متواصل للسلوكات االجتماعية

  .يتمثل في القواعدالطابع المعرفي هو هيكل السلوك، و -
  .الطابع العاطفي، ويتمثل في القيم -
    (Beitone.A 2004 p 245).يرمز العالمات دالئل السلوك و أيالطابع التعبيري،  -
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  :يالجزائر المجتمع  االنتحار في 2- 2
مليون نسمة سنة  32.8، حيث بلغ 1960لقد تضاعف النمو الديموغرافي في الجزائر من سنة 

  .أن الجزائر تعرف أيضا ظاهرة االنتحار على غرار أغلب الدولكما . 2003
يعيشون في األرياف، ثم بدأت ظاهرة  1970من الجزائريين سنة  %60فقد كان أكثر من 

ومن بين .النزوح الريفي نحو المدن، وسهل في تطور األزمة االجتماعية التي تعرفها الجزائر
  .السكن، الهجرة الغير شرعية وغيرها المشاكل يمكن إدراج الفقر، البطالة، أزمة

كل هذه المشاكل أدت إلى ظهور ظواهر غريبة عن المجتمع الجزائري والدين اإلسالمي 
  .الحنيف

  
   :بعض اإلحصائيات 1- 2-2         
سنة، وقد عولجت أكثر  40إلى  18يكثر االنتحار لدى فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم من  

 2001حالة سنة  211سجلت  قدو  .2004سنوات التي سبقت عام  حالة في الست 2741من 
سنة،  18االنتحار أيضا لدى فئة األقل من  و يظهر. 2003سنة  428و 2002حالة في  323و

  .2003سنة حالة  77و 2002حالة سنة  102حيث سجلت 
ى مقدم عل 4411، فمن بين في الجزائر أميون أكثر األشخاص المقدمين على االنتحار إن

  .%80منهم أميون أي ما يقارب  3523االنتحار في العشر سنوات األخيرة، 
  

يتراوح مستواهم الدراسي بين االبتدائي والمتوسط، الثانوي والجامعي الذي  %20في حين أن 
  .يمثل الطلبة وبعض اإلطارات مثل األطباء، المحامين والمهندسين

منها دون  %63ت كل الفئات االجتماعية، لقد أكدت آخر اإلحصائيات أن ظاهرة االنتحار مس
تزاول المهن الحرة، أما الطلبة فبلغت نسبتهم  %18عمال و %12موظفين،  %11مهنة، 

06%.  
الباقية عن طريق  %30من عمليات االنتحار تتم عن طريق الشنق،  %70يشار إلى أن  و

   info@elmoustakbel.com.التسمم، األسلحة البيضاء، القفز من مكان عال أو الغرق
  

mailto:info@elmoustakbel.com
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التي قامت بها على المستوى الوطني سنة  اإلحصائياتأما مصالح الدرك الوطني، فقد بينت 
محاولة انتحار، مست بالدرجة األولى الفئة التي  223حالة انتحار مقابل  192وجود  ،2005

 رت القائمة كل من والية بجاية ثم وهران وسنة، وتصد 40و 18تتراوح أعمارها بين 
  .البويرة

  
تعيش في  لة انتحار، حيث أنهامحاو 11حالة انتحار مقابل  22تصدرت والية بجاية القائمة ب 

  .األخيرة ظروفا اجتماعية جد مزريةالسنوات 
  )17ص  2006.02.23الصادر الخميس  1618جريدة الشروق اليومية، العدد (
  

لحماية المدنية ببجاية أن هذه المدينة تحتل المرتبة األولى وطنيا من حيث كما كشف أرشيف ا
حالة  300، والتي قاربت 2006النتحار خالل الخمس سنوات التي سبقت عام عدد حاالت ا

  .حالة تم تسجيلها على المستوى الوطني 400، ومن بين 2004سنة سجلت في  68منها 
حالة للرجال، و تسعة حاالت  56توقيع النساء و  حالة من 12أن  تبين من خالل التفاصيل

من الحاالت سجلت في  %85كما ظهر أن . سنة 20تخص فئة الشباب التي يقل أعمارهم عن 
  .المناطق الريفية، ويعد فصل الربيع هو فصل االنتحارات في بجاية

  )13ص  2006.03.25الصادر السبت  4660 جريدة الخبر اليومية، العدد( 
  
محاولة انتحار،  11و حاالت انتحار 10والية وهران ب ية بجاية في عدد المنتحرينيلي وال 

احتلت والية معسكر المرتبة األولى فيما يتعلق بمحاوالت االنتحار التي بلغت في  في حين
  . محاولة 12محاولة وتلمسان ب  14ب ، تليها كل من البويرة 28نفس الفترة 

والواليات التي لم . محاوالت انتحار 05ث انتحار مقابل حواد 05في العاصمة فقد شهدت  أما
أن هناك واليات  إلى باإلضافة. تمنراست األغواط، بشار و: يتم تسجيل أي حادث انتحار فهي

الصادر  1618جريدة الشروق اليومية، العدد .(أدرار والبيض: محاولة انتحار هي لم تشهد أي
  )17ص  2006.02.23الخميس 
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حالة  30تسجيل  2005زي وزو، أحصت مصالح الحماية المدنية خالل سنة و في والية تي
الصادر الخميس  11774العدد  اليومية، النصرجريدة . ( محاولة انتحار 60انتحار وأكثر من 

  )24ص  2006.03.02
في حين كانت أعلى نسبة حاالت االنتحار حسب مديرية الدرك الوطني، من نصيب الذكور ب 

، وتصدرت هذه األخيرة أكبر نسبة في عدد محاوالت لإلناثبالنسبة  36بل انتحار مقا 159
  .محاولة قام بها الذكور 25مقابل  145االنتحار المقدرة ب 

  
 محاولة انتحار 26شخص يقابله  53سنة،  40قدر عدد المنتحرين الذين تتجاوز أعمارهم  و 

في  بدأتط على الكبار، بل لم تقتصر فق اآلفةهذه  أنالغريب في األمر و.2005في سنة 
محاولة  25حالة انتحار و  16سنة، حيث سجلت  18دون  األخيرة تمس حتى األطفال اآلونة
وهي األرقام التي يراها المختصون خطيرة ومقلقة تستدعي تدخل الجهات . انتحار

  )17ص  2006.02.23الصادر الخميس  1618جريدة الشروق اليومية، العدد .(المختصة
فقد رجعت مصالح الدرك الوطني بأرقام جديدة تخص الظاهرة، وهي أرقام  2006سنة أما في 

محاولة انتحار سنويا معظمها لدى  1423هذه المصالح  أحصت إذدقت ناقوس الخطر، 
األكيد أن الجزائر مازالت بعيدة عن و  .فرد أنفسهم خالل هذا العام 112كما شنق . النساء

وكلها تقع في جمهوريات االتحاد السوفياتي سابقا، لكنها لألسف منافسة دول االنتحار الكبرى 
  .تزحف بثبات نحو القمة المؤلمة

  
ما يخشاه المالحظون في الجزائر، هو أن يصبح االنتحار وباء فتاك يقتل أكثر من األمراض 

كما حدث مع العديد من الدول األوربية التي استطاعت القضاء نهائيا على األمراض . األخرى
الدول  والجدول يوضح  .لبدنية لكنها عجزت عن مواجهة كل ما يقف وراء ظاهرة االنتحارا

 2007.02.03الصادرة يوم  1907جريدة الشروق اليومية العدد (  :المعروفة بدول االنتحار
  )16ص 
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عدد االنتحارات في   البلد

  ألف نسمة100كل 
  41.9  ليتوانيا -1
  40  استونيا -2
  37.6  روسيا -3
  33.9  ليتونيا -4
  32.9  المجر -5
  31  سيريلنكا -6
  24.3  كازاخستان -7

  01.30  الجزائر -95
  "أرقام االنتحار في العالم حسب المنظمة العالمية للصحة"

  
  :األسباب الرئيسية لظاهرة االنتحار في الجزائر 2- 2-2  

للشريعة اإلسالمية ومنافية إن األسباب الرئيسية لالنتحار باتت مجهولة، ألنها ظاهرة مخالفة 
لذلك بقي االنتحار يشكل طابوها لم يكسر جداره بعد، ألن حاالت عديدة لم . للعادات والتقاليد

  .يصرح بها األطباء من منطلق الحفاظ على سمعة العائلة
فالعدد اإلجمالي لألخصائيين النفسيين ليس بإمكانه ضمان تغطية عادية لظاهرتي االنتحار 

الوضع تعقيدا هو الهجرة شبه الجماعية لألطباء النفسيين  دت العصبية، وما زاواالنهيارا
  .الجزائريين إلى فرنسا

  .في المدن وراء ارتفاع حاالت االنتحار في األرياف نباإلضافة إلى أن تمركز األخصائيي
  

باب أكبر االضطرابات العقلية تعد أساسا إلى أس: االضطرابات العقلية  2-2-2-1           
نفسية عقلية، تفقد الفرد االتصال بالواقع، ازدواجية الشخصية، مخاوف نفسية واكتئابية 

  .ومخاوف جسمية
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فرد منتحر يعاني من اضطرابات عقلية، هذا ما يعني أن هذه الفئة  845أثبتت الدراسات أن 
ر مصرح كما أن عدد األفراد الذين يعانون من هذه األمراض غي. مهمشة ولم يتم التكفل بها

     info@elmoustakbel.com  .بهم حتى في مؤسسات األمراض العقلية
  

أن كال من األمراض العقلية واالنهيارات  2005الدرك الوطني لسنة  إحصائياتكما أوضحت 
  .نتحار لكل منهمامحاولة ا 14حالة انتحار، و 22و  34العصبية تسببت على التوالي في 

. منها بالفشل 90االنتحار، باءت  إلىشخص  117في حين كانت المشاكل العائلية وراء لجوء 
 إلى باإلضافةوكانت نسبة تأثير حاالت اليأس على المنتحرين هذه المرة ضعيفة بعض الشيء، 

  .كانت ألسباب مختلفة 199االنتحار المقدرة ب أن بقية حاالت ومحاوالت 
  )17ص  1618العدد  اليومية الشروق جريدة( 
  

إن تطور العائلة الجزائرية نجم أساسا عن  :المشاكل االجتماعية  2- 2-2-2          
التغيرات السوسيو اقتصادية الحاصلة في المجتمع، هذا ما ترك آثارا حول البنية التحتية 

  . للمجتمع
التي صدمت بعمق المجتمع ومن بين األعراض الناتجة عن هذا التغيير ظاهرة اإلرهاب 

بأكمله، فالعنف والبربرية الناجمة عن اإلرهاب هما سبب معاناة وآالم واضطرابات عميقة 
  .هزت المجتمع

لقد ظهر شعور جديد في تشكيل عدة صور كالعصبية، االعتداء، عدم القدرة على تصور 
هذا زيادة على . لجزائريالمستقبل، باإلضافة إلى تدمير القيم االجتماعية األساسية للمجتمع ا

الفشل على جميع األصعدة، اإلقصاء وغياب إعادة اإلدماج، أزمة السكن وعدم االستقرار، 
  .الصراع الثقافي ومشاكل التواصل االجتماعي

  
، 1995إلى  1983إن مختلف التحقيقات والدراسات بينت توسع بقعة الفقر في الجزائر من 

كل هذه المشاكل االجتماعية والعائلية أثرت . % 27.3ة إلى هذا ما أدى إلى ارتفاع شبح البطال
  .على سلوكات األفراد

mailto:info@elmoustakbel.com
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من المنتحرين يعانون من مشاكل اجتماعية، وبلغ عدد حاالت االنتحار جراء  %12إن 
  .سنوات الماضية 10في ظرف  %15حالة، أي ما يعادل نسبة  673االنهيار العصبي 

تمع الجزائري ال يقبل انتحار فرد من أفراد العائلة، إن المج: أسباب أخرى 2-3- 2- 2       
لهذا أصبح من الصعب . ويبقى االنتحار دائما عمال مخالفا للشريعة اإلسالمية وللعادات والثقافة

التعرف على األسباب الحقيقية له، ألن أغلب العائالت الجزائرية ترفض الكشف عن الحقيقة 
.  %33حالة انتحار أسبابها غير معروفة أي  1710ألجل الحفاظ على سمعة العائلة، فنجد 

  ،%66.10حالة محاولة انتحار لدى الرجال أي  59سجلت  2004ففي الثالثي األول من سنة 
كما عالجت وحدات الدرك الوطني خالل .  %33.90حالة، ما يعادل  39أما لدى النساء فهي 

حالة انتحار سجلت  2500حار، وحالة انت 3342قضية من بينها  4411الست سنوات الماضية 
أغلب الحاالت المسجلة بواليات تيزي وزو، بجاية، سطيف،  نساء، 842لدى الرجال و

  . 2003حالة انتحار بالجزائر سنة  213البويرة، تلمسان، 
سنة، إضافة إلى  40إلى  18كما يكثر االنتحار لدى الفئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 

من   %80، وحسب الدرك الوطني دائما 2003راهقا في الجزائر سنة م 77تسجيل انتحار 
  info@elmoustakbel.com . المنتحرين أميون

    
 :ظاهرة االنتحار من وجهة نظر الشريعة اإلسالمية - 3

مية، إال في السنوات لم تكن حوادث االنتحار هاجس مقلق في المجتمعات العربية اإلسال
  .األخيرة حيث أصبح مجرد طرح المسألة يشكل نقطة تحول في المجتمع خاصة وسط الشباب

  
يرى المختصون في المجال النفسي أن االنتحار قد يصدر عن أفراد ذوي شخصيات هشة، أو 

  .ميةحساسة يسهل التالعب بعقولها بغية ضرب الثقافة الدينية التي هي قوام المجتمعات اإلسال
يرى الشيخ الدكتور عقيل عبد الرحمن العقيل من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، أن 

مستدال بقول اهللا عز وجل في كتابه . االنتحار جريمة عظيمة محرمة في الدين اإلسالمي
  )29النساء اآلية  سورة " (و ال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيما:" الكريم

  )195البقرة اآلية  سورة "(و ال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة :" وتعالى ويقول سبحانه

mailto:info@elmoustakbel.com
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من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في :" كما يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم
  )رواه البخاري".( نار جهنم، ومن قتل نفسه بسم فسمه بيده يتحسأه في نار جهنم 

االنتحار كيف ما كانت أسبابه أو دوافعه محرم في اإلسالم، كما فقتل الفرد نفسه هو ما يعرف ب
    http://www.swmsa.com . ذكر أهل العلم أن من قتل نفسه فال يصلى عليه

فحسب الشيخ عبد اهللا عزام الباكستاني فانه من أجل حفظ الدين شرع اهللا الجهاد و قتل المرتد، 
  .أجل حفظ النفس شرع القصاص وحرم االنتحار ومن

فاالنتحار حرام ألن النفس ليست ملكا لصاحبها بل هي هللا عز وجل، فال يجوز للفرد أن 
  .يتصرف فيها إال بما يرضي اهللا ، والمنتحر يستحق النار

من حلف بملة سوى :" قد روى الشيخان عن ثابت بن قيس أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
سالم كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، ومن رمي مؤمنا بكفر اإل

  ".فهو كقتله، ولعن المؤمن كقتله 
  

أما تضحية الفرد بنفسه خدمة لإلسالم ورفعا لمعنويات المسلمين أو انكاء بأعداء اهللا عز وجل، 
البروج، قصة الغالم الذي  فقد وردت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في تفسير سورة

ل له خذ سهما بعد تجمع الناس و فذله الغالم على طريقة القتل، وقا. عجز الملك عن قتله
  .، فقتله و فقال الناس آمنا برب الغالم"باسم رب الغالم أقتل هذا الغالم:" صلبني، وقلأ

ري نفسه ابتغاء تيشومن الناس من :" فهذا وأمثاله ممن نظن أن اهللا تعالى قال فيهم        
  )207-206سورة البقرة اآلية ( ".مرضاة اهللا 

هذا ما نص عليه شيوخ اإلسالم منهم محمد بن الحسن والجصاص والسرخسي، بأن المسلم 
يجوز له الهجوم على ألف من الكفار وان تيقن فوات نفسه وقتلها، إن كان في ذلك مصلحة 

سلمين ضعف وتخاذل فأراد أن يقوي هممهم ويحشد للمسلمين أو نكاية بالكافرين، أو كان بالم
  .عزائمهم

من هذا القبيل أيضا قصة البراء ابن مالك، عندما طلب من الصحابة أن يضعوه على لوح 
ويرفعوه على رؤوس الرماح، ثم يلقوه في حديقة الموت على جند مسيلمة الكذاب يوم 

    /http://www.tawhed.ws.اليمامة

http://www.swmsa.com
http://www.tawhed.ws/
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نتحار يفرض علينا التطرق إلى شكل آخر من أشكالها، أال وهو العمليات لعل تناول ظاهرة اال
االنتحارية التي راجت في السنوات األخيرة، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني المسلم ضد 

  .اليهود
  

ترى رابطة علماء فلسطين أن هذه العمليات االنتحارية االستشهادية، هي من أعظم أنواع 
فيها من النكاية بالعدو اإلسرائيلي من قتل وإلقاء الرعب في قلبه  لما. الجهاد في سبيل اهللا

  .بالتالي يتناقص عدد المهاجرين إلى فلسطين، ويكبد اليهود بخسائر مادية كبيرة. وإرهابه
، على أساس أدلة من القرآن الكريم في هذه العملياتالمعاصرون بشرعية  لقد أفتى العلماء

ن المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل اهللا إن اهللا اشترى م:" قوله تعالى
  )111-110سورة التوبة اآلية (  "فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة واإلنجيل والقرآن

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اهللا :" وقال أيضا            
  )60-59نفال اآلية سورة األ(  ".وعدوكم

ومن السنة النبوية المطهرة ما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الحاكم، أن رجال قال يا 
  رسول اهللا أرأيت لو انغمست في المشركين وقاتلتهم حتى قتلت؟ إلى الجنة ؟

وقال الرسول صلى اهللا عليه  .، فأنغمس الرجل في صف المشركين فقاتل حتى قتل"نعم :" قال 
من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو :" موسل

أما من اإلجماع، فقد أجمع العلماء . رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم" شهيد 
وقالوا أن مسلما حمل على ألف رجل من األعداء، فان كان يطمع أن يظفر بهم، وأن ينكأ بهم 

ترهبون به عدو اهللا :"  بأس، ألنه يقصد بفعله النيل من العدو، وصدقا لقوله تعالىويرهبهم فال
  )60-59سورة األنفال، اآلية ( .."وعدوكم وآخرين من دونهم

  
. لم ينكر أبو أيوب األنصاري وال أبو موسى األشعري أن يحمل الرجل وحده ويثبت حتى يقتل

فبلغ ذلك " ألقى بيده إلى التهلكة:" قتل، فقيلإذ روي أن قوما حاصروا حصنا فقاتل رجل حتى 
كذبوا أليس يقول اهللا تعالى ومن الناس من :" الخليفة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه فقال

  ".ري نفسه ابتغاء مرضاة اهللا تيش
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وقال اإلمام الغزالي حجة اإلسالم في كتاب األحياء، ال خالف في أن المسلم الواحد له أن 

  .كفار فيقاتل وان علم انه سيقتليهجم على صف ال
كما قال اإلمام النووي أن االنغماس في الكفار والتعرض للشهادة جائز ال كراهة فيه لدى 

لقد أفتى علماء مسلمون معاصرون كبار بأن العمليات االستشهادية هي جهاد .جمهور العلماء
اإلسالمي الكبير، حيث في سبيل اهللا، منهم فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي الداعية 

اعتبرها من أعظم أنواع الجهاد في سبيل اهللا تعالى، وهي من اإلرهاب المشروع الذي جاء في 
  .اإلسالم

  
إن تسمية عمليات انتحارية تعد خاطئة ومضللة في هذا المجال بالنسبة لإلسالميين، إذ هي 

بها أبعد ما يكون عن نفسية عمليات بطولية استشهادية أبعد ما تكون عن االنتحار، ومن يقوم 
  .المنتحر

كما أفتى فضيلة الشيخ حمود بن عقالء الشعيبي أحد كبار علماء السعودية، في العمليات 
االستشهادية التي تنفذ في فلسطين والشيشان وغيرها من بالد المسلمين ضد أعدائهم، على أنها 

لمنتحر قياس مع الفارق، فقياس المستشهد با .عمل مشروع وهي من الجهاد في سبيل اهللا
فالمنتحر يقتل نفسه جزعا وعدم الصبر أو يائسا في غير ما يرضي اهللا، أما المجاهد في 
العملية االستشهادية فنفسه فرحة مستبشرة متطلعة للجنة ورفعة الدين، بالتالي فالمنتحر و 

  .المستشهد ال يستويان
  

شكك في العمليات االستشهادية، كفضيلة وعلى النقيض هناك من العلماء المسلمين الكبار من 
ال أعلم لها وجها شرعيا وال أعتبرها من :" الشيخ عبد العزيز آل شيخ مفتي السعودية الذي قال

  ".الجهاد في سبيل اهللا، وأخشى أن تكون من قتل النفس 
إن العمليات االنتحارية :" كذلك فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي مفتي األزهر الذي قال

  http://www.palestine.info.net". شهادية إذا وجهت للجنود وليس لألطفال والنساء است
  

http://www.palestine.info.net
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الديانات األخرى ليس  أنأما الفكر الغربي فيتساءل عن ظاهرة المفجرين االنتحاريين، وكيف 
  .ال الشهادةلها مفهوم من يقدم على قتل نفسه نصرانا لدينه، ين

، اإلفريقيةالزرادشتية والديانات  و بأن الديانات القديمة مثل اآلمونيةحيث يستدلون في أقوالهم 
بل والبوذية نفسها التي تقول أن أعمال المرء في الدنيا هي التي تحدد مصيره في العالم 

  .اآلخر
القرون الوسطى، حيث  أنه في اليهودية والمسيحية مفهوم االستشهاد موجود مند إلى باإلضافة

وعلى الرغم من أن المسيحية تعتبر االنتحار  .يموت الفرد من أجل الدفاع عن موقفه الديني
أن بعض مسيحي عصر االضطهاد الروماني آثروا أن يموتوا على أن يرجعوا  إالمحرما، 
   /http:// www egyptiant talks.org/ invb .عن دينهم

 
 :من وجهة نظر الدكتور بن اسماعيل االنتحار في الوسط المغاربي - 4

هو شائع ال يجوز الحديث في الجزائر عن ظاهرة االنتحار، إنما نتحدث عن نزوة الموت، وما 
                                                             ) Adams.k 1999 p13 (.نزوة القتل ونزوة العدوانية حسب الدكتور ابن إسماعيل وعام هو

  
كما أن الحديث عن االنتحار في المجتمع المغاربي يستدعي الحديث عن عالقة نسبية بين 
  الطب العقلي والثقافة، والذي يفيد بدوره إلى طب عقلي متعدد الثقافات، هذا ما يطلق عليه

  ".االثنوسيكاتري"  
لقاعدي القائل بوحدة النفس ال باإليمان بالمبدأ اطريقة مقارنة الثقافات ال يتحقق افاالعتماد على 

:                                                                               بالتالي تجنب خطرين البشرية،
.                     عدم فرض المعايير الخاصة واحترام اآلخر في شخصه، حريته وهويته: األول
حده مؤثرا، بالتالي تجنب هذا العامل كآساسي وفاعل مع عدم جعل العامل الثقافي لو :الثاني

.                                                              إهمال األبعاد المرضية األخرى خاصة المالحظة منها
فوصف المحيط الثقافي أو عرض من األعراض اإلكلينيكية أو نمط من أنماط التفريغ، البد أن 

ميم، كذلك حكاية المريض، معاشه، ومعاناته، بمعنى تحاشي كل ما هو سطحي، يكون في الص
.                                                                              والبحث في المعنى العميق للسلوك الظاهر
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لة وفهم الفرد البشري، إن معرفة الثقافة السائدة أمر ال مفر منه إذا أراد الباحث التحكم في الحا
  .وفي هذا الصدد فان الرجوع إلى مقارنة طبوعقلية يعتبر وسيلة تحليل جد مفيدة

) Adams.k 1999 p 13 (  
تعرف الثقافة على أنها مجموع المعارف، المعتقدات، القيم والمعايير التي يعرف بها مجتمع  

مكتسبة يتميز بها مجتمع معين، الثقافة هي طائفة منتظمة من استجابات " و حسب لنتون . ما
أما الفرد فهو كائن حي قادر على التفكير والفعل والشعور بذاته، لكن استجاباته هذه تتشكل 

   ) 08ص 2003السيد عبد العاطي السيد  (".إلى حد كبير في ضوء احتكاكه بالمجتمع والثقافة
                                                                           

بواسطة الثقافة و مؤسساتها المتمثلة في النظام الرمزي، اللغة، الدين، التربية وغيرها، يصل 
فالثقافة تسمح للفرد بتحديد محيطه . الفرد إلى طريقة خاصة في التفكير، السلوك والفعل

  .     وتحديد نفسه بنفسه
هما : سماعيل على ركيزتين أساسيتينيرتكز المجتمع المغاربي التقليدي حسب الدكتور ابن إ

اإلسالم والتنظيم العائلي الموسع، حيث أن هذا المجتمع كان قبل االستقالل عبارة عن نمط 
  .اجتماعي قاعدي

إن الشخصية القاعدية المغاربية مشكلة على أساس اإلحساس باالنتماء، ومعرفة تيارين األول 
الجماعة، المجتمع : ف، أما الثاني فأفقي وقوامهاألب، المسار الذكوري، األسال: عمودي قوامه

  .العائلي، والقبيلة
  

رغم غياب اإلحصائيات إال أنه معروف أن االنتحار ومحاولة االنتحار كانا قليال الظهور في 
المجتمع التقليدي المغاربي، وهذا يمكن رده إلى عوامل منها الدين اإلسالمي الحنيف كالحصن 

.                                                       نتحار ويعتبر كل من يقدم عليه كفرد مذنبالمنيع، والذي يحرم اال
كذلك النظام االجتماعي السائد ضمن قواعد منسجمة تحكمها التربية والتضامن، فرغم ظروف 

.                     ةالمعيشة الصعبة إال أنه يحدد لكل فرد واجبات وحقوق، بالتالي تحدد األدوار االجتماعي
فإذا .لعل هذا النظام كان ينمي لدى الفرد اإلحساس بالحماية ويسهل عملية االندماج االجتماعي

اختل األنا الفردي أو انحرف عن الضوابط المعروفة، سانده األنا الجماعي وبذلك يظهر للعيان 
                                                    .  أن هذه الحركية النظامية هي حصن منيع ضد التفريغ االكتئابي
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تجدر اإلشارة إلى أنه غالبا ما يكون مصدر القلق واالكتئاب، هو نمط العالقات العائلية 
                                                    ) Dacourt.P et Pringvey.D 1987 p178 .(التي يجب البحث فيها واالجتماعية

تعاني الجزائر مند االستقالل من خطر يداهمها أال وهو الغزو الثقافي الذي مس الدوائر 
.                                                                             الكبرى خاصة، وبطريقة مذهلة ومتواصلة

ل من عشرية واحدة، فغابت القيم االجتماعية إذ تغير المجال االجتماعي الثقافي جذريا في أق
وظهر النزوح الريفي اتجاه المدن الكبرى، الثورة الصناعية الغير مكيفة، تضخم في عدد 
المتمدرسين أدى إلى انحطاط مستوى التعليم، كذلك البناءات الفوضوية المحيطة باألحياء 

.                                                                                    ية المهنيةالسكنية، الصدامات والصراعات الفردية العائلية واالجتماع
  .مظاهر لمجتمع فشل اقتصاده الوطني في سد حاجيات أفراده نظرا لنمو ديموغرافي هائل اإنه

        
لة، أزمة السكن، لقد عان المجتمع كثيرا وتولد عن هذه المعاناة مشاكل عديدة تمثلت في البطا

عدم ارتياح معيشي لدى الشباب خاصة، وهذا جراء أزمة عميقة مست الثقافة والهوية في 
مدلول األنوميا االجتماعية حسب دور كايم، و هذا ما يؤدي إلى ارتفاع عدد محاوالت 

  .                                    االنتحار
  التي أنهكت المجتمع الجزائري حدث ما يسمى نظرا لألزمة االجتماعية المتعددة األشكال

لذلك لم يعد  في مقدرة النظام . ، حسب الدكتور ابن إسماعيل"االنحطاط االجتماعي الثقافي"  
الحماية، اإلطار التربوي، االتصال أو الوصول إلى : األولية مثل االجتماعي إشباع الحاجات

  .                  قنوات القرار الجماعي
صبح الفرد في المجتمع يعتمد على قواه الخاصة كي يعيش، فهو معرض على الدوام لقد أ

.                           لإلجهاد والضغوطات الناشئة بين األفراد، وهذا ما يزيد في حدة القلق، التعب والعدوان
،إنها  Klinebergفة في حد ذاتها طريقة متميزة للحياة كما قال كلينبرغ قد تعتبر الثقا     

كما هناك من علماء االجتماع من يحدد الثقافة في أفعال ظاهرة  .الكل المتعلق بأسلوب الحياة
                                    ) 10ص  2003السيد عبد العاطي السيد  (.في العالم الواقعي السوسيوثقافي

 
على ضوء الدراسات التي تمت على المستوى المغاربي في سياق البحث بصدد محاوالت 
:                              االنتحار، يمكن التطرق إلى بعض النقاط التي تظهر مدى تأثير المحيط االجتماعي الثقافي
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فالمعدالت السنوية المحصل عليها في البلدان الثالث ليست فيما يخص محاوالت االنتحار،  -
ونالحظ  100.000حالة في  34إلى  31لها داللة إذا ما قورنت مع بعضها، إذ نجد من 
سنة خاصة الفتيات،  25هم أقل من  % 70ارتفاع النسبة لدى الشباب حيث هناك حوالي 

                                        % 0.7سنة، وهي  60البالغين أقل من والنسبة ليست لها داللة لدى . فتاتان مقابل ذكر واحد
يمكن التعليق على هذه النسب بالقول أن الفرد المقبل على محاولة االنتحار أكثر من غيره، 

تجده يتأثر بإشكالية المكانة االجتماعية و البحث عن القيمة الذاتية، وذلك بالنسبة لكل من 
.                                                                          ة أو الشيخ في المجتمع المغاربي الحاليالشاب، المرأ

فالشباب . سنة 20هم أقل من  % 60إن أغلبية الشعب الجزائري عبارة عن شباب، حيث  
 .    في عمقهوالمراهقين هم في أزمة نفسية، ينشئون في مجال نفسي اجتماعي غير مهيكل 

   
يمكن التنبؤ بعدم االرتياح المعيشي لدى الشباب خاصة في المحيط الريفي، أين تطغى صورة 

العائلي المدرسي واالجتماعي، : األب القوي المسيطر، وكذا الحرمان التربوي بفروعه
وجية، باإلضافة إلى صراع القيم واألجيال، التناطح بين المحافظة والحداثة، الصراعات اإليديول

كذلك الفروق االجتماعية الشاسعة، إذ ظهر مايسمى طبقة األغنياء . االختالفات اللغوية والدينية
.                                                                              الجدد، كل هذا ال يسمح للشباب والمراهقين بتقمصات مناسبة ومنسجمة

 
انقسامات منها الرجوع إلى األصل طلبا للحماية، أو العكس أي تقليد لى إلعل كل ذلك، يدفع 

  .كاريكاتوري لنماذج غربية
بالنسبة للذكور تتم التفريغات على شكل مرور للفعل و سلوكات منحرفة كالجنوح، تعاطي 

أما البنات، فتظهر لديهن الحاالت االكتئابية مصاحبة بأعراض هستيرية . الكحول واإلدمان
دة األشكال وإقبال على االنتحار رغبة في االستقاللية من جهة، أو مواجهة ضغط متعد

  .المتطلبات التي تفرضها العادات والتقاليد العائلية
  
 .قد يكون االنتحار غالبا مشتركا باالكتئاب، لكنه يشترك بأقل درجة مع القلق ن فحسب مورو 
) Dacourt.P-Pringvey.D 1987p170 (  
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لجزائرية إلى الفعل بطريقة اندفاعية على اثر صراع حاد مع األولياء، أو فشل تمر الفتاة ا
فالنساء  .وفي بعض الحاالت نتيجة صدمة جنسية أو حمل غير شرعي. عاطفي أو دراسي

ال تكون  هن، هن معرضات لالكتئاب  و قدالالتي عشن تجارب سلبية خالل الطفولة مع أوليائ
  ) Hermman . ) Seguin.M-Huan.P 1999 p41ن لديهن مؤهالت أبوية حسب هيرما

  
فئة المسنين البالغين ف. تعاطي األدوية الوسيلة األكثر انتشارا وهيتتم محاولة االنتحار بواسطة 

  .سنة ال تشكل سوى نسبة قليلة من العدد اإلجمالي، نظرا للنمو الديموغرافي الهائل 65أقل من 
  

ئد في المجتمع وبداية زوال التصورات التقليدية، إال أن فرغم التطور االجتماعي الثقافي السا
فتراه في األعياد العائلية أو الدينية في . الفرد المسن مازال يحظى بمكانة ضمن الهيكل العائلي

  .دوره كوسيط لحل النزاعات العائلية، كما تجد له صداه في تربية أحفاده
وهذا السلوك . جاالت العالقات االجتماعيةإن االحترام الذي يكن للفرد المسن يظهر في شتى م

الجماعي يقويه الدين اإلسالمي الحنيف الذي يحث على مراعاة المسن واحترامه ومساندته 
  .واألخذ بآرائه، وكل من يخالف هذه الضوابط يعد مذنبا

 
تجدر اإلشارة إلى أن االندماج االجتماعي للفرد المسن، باإلضافة إلى المجال العالئقي 

هذا ما يساعد . بتقدير الذات حساساإلاطفي اللذان ينشأ فيهما، تسمحان له بالحفاظ على والع
وبكل قوة على مواجهة التيارات الخارجية التي تستهدف نرجسية المسن، وتسهل له الهروب 

  .من االكتئاب والرغبة في الموت
  

االنتحار خالل  هناك عامل آخر ال بد من التطرق إليه، وهو االنخفاض المدهش لمحاوالت
شهر رمضان الكريم، والسبب في ذلك هو دون شك الدين اإلسالمي الحنيف، الذي نجد ضمن 

أركانه صوم رمضان كواجب عين على كل مسلم ومسلمة، ومعروف أن من يقبل على 
  .االنتحار يعتبر كافرا ومذنبا
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وم صالشهر، ونظرا للكما تقوى الروابط االجتماعية العائلية وتتضاعف التبادالت خالل هذا 
  . يكون الفرد في حالة اقتصاد طاقة، فهي فترة راحة مؤقتة أين يؤجل كل نشاط أو قرار

أما المنتحرون، فعددهم في المجتمع المغاربي جد ضعيف مقارنة بالدول الغربية، ففي  -
.  100.000في  4.5ما في تونس فهي ، أ100.000منتحرين في  02الجرائر والمغرب نجد 

وضع بروفيل  ،1987تشفى الجامعي بقسنطينة عام لى اثر دراسة ميدانية تمت في المسعو 
  : الفرد المنتحر في نقاط رئيسية

             .سنة 40أقل من  من المنتحرين% 80اب أو راشد شاب حيث أن المنتحر المغاربي ش *
     فالمتزوج أو األعزب كالهما الوضعية العائلية قد ال تكون عامال من عوامل االنتحار، * 

  .ينتحر، خالفا لوجهة النظر القائلة أن األعزب أو المطلق هما من ينتحر أكثر
  .المستوى االجتماعي االقتصادي ال بأس به *    
هناك عالقة وطيدة بين االنتحار والمرض العقلي تم التحقق منها في الوسط المغاربي،  * 

  ) Adams.k 1999 p 13 ( .نوا ذهانيينمن المنتحرين كا % 40حيث أن 
  
 :من هنا البد اإلشارة إلى نموذجين إكلينيكيين جديدين، هما وراء االنتحار كظاهرة اجتماعية 

تظهر مواضيع الهذاء لدى المريض ويغلب عليها الشعور بالذنب والموت، وهذا له  :األول
لدينامية العائلية، وعلى المسار النفسي عالقة كبيرة بالوثبات االجتماعية الثقافية وآثارها على ا

  .وقد نجد هذه المواضيع خاصة عند المثقفين والقاطنين بالمدينة. العاطفي للشخصية
االعتماد الكلي على المهدئات بالنسبة للذهانين والتي لها آثار مستحسنة، لكن في مقابل : الثاني

  .وداوية حادة تنتهي باالنتحارذلك قد تؤدي لذا البعض إلى ظهور حالة حداد تنتج عنها س
يشير الدكتور ابن اسماعيل إلى قلة حاالت االنتحار في المؤسسات االستشفائية المتخصصة،  

سنة، رغم أن المصلحة االستشفائية بمدينة قسنطينة تستقبل  30حاالت خالل  10 إذ وجدت
يحدث في المؤسسات  إنها مالحظة تتنافى مع ما. عددا كبيرا من المرضى في حالة إثارة حادة

خلها يضاعف مرتين االستشفائية في فرنسا خاصة، أين يكون عدد المرضى المنتحرين بدا
  ) Adams.k 1999 p 14 ( . العدد بالجزائر
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:نوع الدراسة - 1     
التعرف على خصائص التصور  إلىتهدف  والتي ،ةالوصفي من الدراسات دراسةال هذه تعد 

.االجتماعي لظاهرة االنتحار وكيفية تكونه لدى الطالب الجامعي  
يسمح مما تعتمد على جمع أكبر قدر ممكن من البيانات ثم محاولة تفسيرها وتحليلها،  إذ

ئمة بين التصور االجتماعي لظاهرة االنتحار والمتغيرات الديموغرافية بتوضيح العالقة القا
.البيئة األصلية -الجنس ثلة فيالمتم  

:الدراسة المراحل التالية و قد تم إتباع في هذه  
النظرية جمع المادة واالطالع على التراث األدبي، سواء أكان من الناحية : المرحلة األولى -

لنا بمعرفة الدراسات السابقة حول الموضوع والنتائج  مما سمح أو من الناحية التطبيقية،
.إليهاصل المتو  

الظاهرة، واالعتماد على ما يخدم  م خاللها تصنيف المواضيع التي تعالجتو  :المرحلة الثانية -
.الموضوع تبعا لألهداف المسطرة  

مع المعلومات، حيث تم تم تطبيق االستمارة على عينة الدراسة و ج فيهاو : المرحلة الثالثة -
.تجريب األداة وأعيد صياغة بعض بنودها وحذف البعض اآلخر منها  

.هي مرحلة تفريغ البيانات المحصل عليها، ثم جدولتها والتعليق عليهاو  :المرحلة الرابعة -  
.ضوء الفرضيات المصاغة سلفا حيث تمت مناقشة النتائج على  

 
:مجاالت الدراسة -2  
:غرافيالمجال الج 2-1    
:لمحة عن جامعة محمد خيضر 2-1-1      

: 1992-1984مرحلة المعاهد   المرحلة األولى *        
:جامعة محمد خيضر من خالل المعاهد الوطنية التي ضمت إنشاءتم    
 

.1984المعهد الوطني للري سنة  -  
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كهرباء التقنية المعهد الوطني لل إلى باإلضافة، 1984المعهد الوطني للهندسة المعمارية سنة  -
.1986سنة   

: 1998-1992مرحلة المركز الجامعي   المرحلة الثانية *        
إذ تتكفل هيئة مركزية . كانت المعاهد الوطنية تتمتع باستقاللية إدارية، بيداغوجية ومالية

.بالتنسيق فيما بينها  
/ 07/07 المؤرخ في 92.295تحولت هذه المعاهد إلى مركز جامعي بمقتضى المرسوم رقم 

1992.  
 

:تم فتح فروع أخرى و هي على التوالي 1992مند   
.معهد العلوم الدقيقة -  
.معهد الهندسة المدنية -  
.معهد العلوم االقتصادية -  
.معهد اإللكترونيك -  
.معهد اإلعالم اآللي -  
.معهد األدب العربي -  
.معهد علم االجتماع -  
.معهد االنجليزية -  

:ةتعداد الطلبة واألساتذ  
 

97 - 98  
 

96 - 97  
 

95 - 96  
 

94 -95  
 

93 -94  
 

92-93  
السنة 

 الجامعية
   4452    3354    2792   2575    2769    2898  عدد الطلبة 

 
   260  

 
   231  

 
   205  

 
   221  

 
   198  

 
  190  

عدد 
 األساتذة
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  إلى يومنا هذا 1998مرحلة الجامعة  :المرحلة الثالثة *   
تحول المركز الجامعي  1998/ 07/07المؤرخ في  98.219رقم اثر صدور المرسوم على 
:معاهد 07جامعة تضم  إلى  
.معهد العلوم الدقيقة -  
.معهد الري -  
.معهد العلوم االقتصادية -  
.اآللي اإلعالممعهد  -  
.واإلنسانيةمعهد العلوم االجتماعية  -  
.معهد الهندسة المعمارية -  
.التقنية معهد الكهرباء -  

 02/12/1998المؤرخ  397/98و بإصالح التعليم العالي وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 17/09/1983المؤرخ  83.544المتعلق بتنظيم وتسيير الجامعة المتمم للمرسوم رقم 

:للجامعة، بحيث تشكلت الجامعة من ثالث كليات هيالنموذجي  األساسيالمتضمن القانون   
.لوم الهندسةكلية العلوم وع*   
.كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية*   
.كلية الحقوق والعلوم االقتصادية*   

 
المعدل للمرسوم  2004/ 29/08المؤرخ في  255.04وبصدور المرسوم التنفيذي رقم 

والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة، أصبحت  07/07/1998المؤرخ في  219.98التنفيذي رقم 
:تكون من أربع كليات اختصاصها كمايليالجامعة ت  

.كلية العلوم وعلوم المهندس*   
.كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية*   
.كلية الحقوق والعلوم السياسية*   
)13ص  2006 الجامعةدليل (.كلية العلوم االقتصادية والتسيير*   

:مبررات اختيار مدينة بسكرة  2-1-2      
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سكرة تضم في ثناياها أصنافا اجتماعية متعددة، فموقعها كبوابة الجنوب جعلها مدينة ب إن
فمنهم من يشغل قطاع الصناعة . أناس الجنوب وأناس الشمال على حد سواء إليهاتستقطب 

.ومنهم قطاع االقتصاد وكذا قطاعات التربية والتعليم العالي  
. يقبلون عليها لتوفر جميع المرافق فيها إذأناس األرياف المترامية على محيطها،  كما يقطنها
.تقاطع كل الطبقات االجتماعية إلى باإلضافة  

بين الريفيين والحضريين، حيث تلتقي  االختالط المالحظ في مدينة بسكرة  إلى اإلشارةتجدر 
.و العصرنة بالتراث والتقاليدمظاهر الحداثة   

التصور االجتماعي الذي ال تناول موضوع ثقافية واالجتماعية مهمة لبحثنا الذي يفالتعددية ال
.ه إال بالرجوع إلى المجال االجتماعي الذي بني فيهيمكن فهم  

 
  :المجال البشري ومبررات اختياره 2-2   
:لعدة اعتبارات هي تم اختيار طلبة جامعة محمد خيضر عينة لبحثنالقد   
وهذا ما يسهل علينا عملية . فيه بصفتنا أساتذة في الجامعة، اخترنا الوسط المهني الذي نعمل -

االتصال مع أفراد العينة الذين هم طلبة جامعيين أي طالبنا، كما يتيح لنا الفرصة لشرح 
أهمية لألسئلة  وإعطاءالهدف من دراستنا شرحا وافيا بالتالي حث الطلبة على مصداقية أكبر 

.الواردة في االستمارة  
علمي أكثر من غيره، وهذا ما يجعله يحس نفسه معرفة الطالب الجامعي لقيمة البحث ال -

.معني أكثر من غيره بالنتائج التي قد نتوصل إليها، حيث يبقى شغوفا لالطالع عليها  
المجال الذي ينشط فيه الطالب الجامعي، أي الحرم الجامعي هو مجال يتجمع فيه أهل العلم  -

.نحو النضج والتطور الفكري والمعرفة من طلبة وأساتذة باحثين، انه يساعد على السير  
المستوى الثقافي للطالب الجامعي باإلضافة إلى مستواه التفكيري يجعالن من معلوماته عن  -

.الظاهرة المراد دراستها أكثر علمية، وضوح ومصداقية  
ينقسم طلبة جامعة محمد خيضر ببسكرة على أربع كليات، تحوي كل واحدة منها مجموعة 

:حو التاليأقسام، وذلك على الن  
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 كلية العلوم وعلوم المهندس
 األقسام عدد الطلبة

    809  الهندسة المعمارية  
    342  الهندسة المدنية 
    163  الري 

     212  الهندسة الميكانيكية 
     247  الكهرباء التقنية 
     118  اإللكترونيك 
     399  اإلعالم اآللي 

      61  الفيزياء 
      99  الكيمياء 
     140  الرياضيات 

      85  اآللية 
      23  التعدين 
      275  العلوم الفالحية 
      1535  البيولوجيا 

 
 

 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية
 األقسام عدد الطلبة

      1900  األدب العربي 
       476  علم االجتماع 
       920 ةاالنجليزي   
      1080  الفرنسية 
      379  الترجمة 
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       633  علم النفس 
       470 لاإلعالم واالتصا   
       420  التربية البدنية والرياضية 

 
كلية الحقوق والعلوم السياسية     

 األقسام عدد الطلبة
     1947  العلوم القانونية و االداربة 

       923 قات الدوليةالعلوم السياسية والعال   

 
كلية العلوم االقتصادية والتسيير    

 األقسام عدد الطلبة
     645  العلوم االقتصادية 
     1201  علوم التسيير 

      153  اإلعالم اآللي للتسيير 
طالب 15655 المجموع الكلي لطلبة جامعة محمد خيضر ببسكرة يساوي  

 
:المجال الزمني 3- 2  

معتمدين على وات الدراسة الميدانية، شرعنا في الجانب التطبيقي بعد أن تم انتقاء أد   
المالحظة واالستمارة، باإلضافة إلى مجموعة من المقابالت الحرة مع الطلبة سمحت لنا 

.باالحتكاك بهم أكثر التقرب من مدى تصورهم للظاهرة المدروسة  

 
عة من الطلبة في شهر سبتمبر تم إعداد االستمارة األولية وتجريبها على مجمولقد           

، وبعد تعديلها وتحصلنا على صيغتها النهائية بدأنا في تطبيقها مباشرة وذلك في شهر 2006
.2006نوفمبر   

:عينة الدراسة -3  
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لكن كلما تجاوز العدد . يكمن كمال البحث العلمي في استعالم كل عناصر مجتمع البحث  
الوصول إلى المبتغى وقد يصبح من المستحيل اإلجمالي بعض المئات، كلما زادت صعوبة 

.عندما نصل إلى الماليين  
لقد اقتضى األمر في دراستنا التوجه إلى مجال بشري معين، يتمثل في الحرم الجامعي 

والطالب الجامعي بالضبط، لما له من كم ثقافي يسمح له باإلجابات على تساؤالتنا ويسمح لنا 
.في عملية التحليل أيضا بالحصول على بيانات تفيدنا  

. أنه قد ال يكون لكل الناس رأي فيما يخص كل الظواهر Bourdieu.Pيرى بيير بورديو   
وذلك ما تفسره النتائج التي تحصل عليها الباحثون والتي تفيد ارتفاع نسب األجوبة الملغية أو 

  .المنعدمة في االستبارات
جع إلى المستوى التعليمي ودرجة ويضيف أن احتمال الحصول على رأي في موضوع ما، ير

 (Beitone.A et coll 2002 p 330 ).مشاركة الفرد المستجوب
 

إن طبيعة الموضوع  و مميزاته جعلتنا نختار نمط معين من المعاينات وهو المعاينة العنقودية 
Echantillonnage en grappe . هذه األخيرة، تعتمد على أخذ عينة من مجتمع البحث

ث بالصدفة لوحدات تشمل كل واحدة منها على عدد معين من عناصر مجتمع بواسطة البح
  (Angers.M 1997 p 233 ).البحث

إن قاعدة مجتمع البحث في المعاينة العنقودية ليست قائمة العناصر التي يتكون منها مجتمع 
ليات األربع البحث، إنما قاعدة األفواج التي تشكل األقسام وقاعدة األقسام التي تشكل بدورها الك

  .لجامعة محمد خيضر ببسكرة
بعد اختيار األقسام المعنية بالدراسة، نزلنا إلى المستوى األدنى أال وهو مستوى األفواج في كل 

إذ سحبت األفواج أيضا بطريقة عشوائية، حيث يخضع عدد األفواج المختارة في كل قسم . قسم
.عشرة بالمائة من العدد اإلجمالي لكل قسمإلى عدد الطلبة اإلجمالي للقسم،وأخذنا في كل مرة   

 
تجدر اإلشارة إلى إقصاء طلبة السنة األولى ككل من دراستنا، وهذا بسبب عدم قدرتهم على 
التجاوب معنا وانخفاض درجة مشاركتهم من خالل الدراسة االستطالعية، كما كانت األجوبة 

.في كثير من األحيانالتي تحصلنا عليها جوفاء خالية من أي مضمون، أو ملغية   
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هذا ما اقتضى علينا حذف هذه الفئة من الدراسة للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المصداقية 
.في النتائج  

الهندسة المعمارية، الهندسة : قسم وهي 14، وتتشكل من كلية العلوم وعلوم المهندس -
ك، اإلعالم اآللي، الفيزياء، المدنية، الري، الهندسة الميكانيكية، الكهرباء التقنية، اإللكتروني

ين، العلوم الفالحية، البيولوجيا، بالتالي يقدر عدد الطلبة في الكيمياء، الرياضيات، اآللية، التعد
.طالب 4508: هذه الكلية   

هي قسم الهندسة المعمارية، قسم ، وقسم بطريقة عشوائية 14أقسام من بين  06وقد تم سحب 
.، قسم العلوم الفالحية وقسم البيولوجيااإلعالم اآلليت، قسم الهندسة المدنية، قسم الرياضيا  

طالب، قمنا باختيار كل فوج من كل سنة، أي  809عدد طلبة قسم الهندسة المعمارية  -1
. السنة الثانية ممثلة بفوج واحد وكذا السنة الثالثة والرابعة والخامسة  

طالب 21، فوج من السنة الثانية   
طالب 24من  ، فوجالسنة الثالثة   
طالب 20 ، فوج منالسنة الرابعة   
.طالبا من هذا القسم 85بالتالي كان لنا  و طالب 20 ، فوج منالسنة الخامسة   
:طالب 342:عدد طلبة قسم الهندسة المدنية -2  

طالب 16السنة الثانية، فوج من   
طلبة 10السنة الثالثة، فوج من   

طلبة 10السنة الرابعة، فوج من   
.طالبا 44طلبة و بالتالي المجموع  08امسة، فوج من السنة الخ  

طالبا 140: عدد طلبة قسم الرياضيات -3  
طالب 12السنة الثانية، فوج من   
طالب 12السنة الثالثة، فوج من   

طالب 13السنة الرابعة، فوج من   
.طالبا 48طلبة وكان المجموع  11السنة الخامسة، فوج من   

399: ليعدد طلبة قسم اإلعالم اآل -4  
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طالب 12السنة الثانية، فوج من   
طالب 13السنة الثالثة، فوج من   

طالب 11السنة الرابعة، فوج من   
.طالب 46وكان المجموع  طالب 10السنة الخامسة، فوج من   

طالبا 275: عدد طلبة قسم العلوم الفالحية -5  
طالب 17السنة الثانية، فوج من   
طالب 18السنة الثالثة، فوج من   

طالبا 53طالب والمجموع  18نة الرابعة، فوج من الس  
طالبا 1535عدد طلبة قسم البيولوجيا  -6  

طالب 52السنة الثانية، فوجين من   
طالب 53السنة الثالثة، فوجين من   

.طالبا 156طالب والمجموع  51السنة الرابعة، فوجين من   
نكان العدد اإلجمالي للطلبة الذي إنها األقسام الست الممثلة لكلية العلوم وعلوم المهندس، حيث  

  .طالبا 432أجابوا على بنود االستمارة 
األدب : أقسام هي 08، وتتشكل من كلية اآلداب والعلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية -

عالم واالتصال، التربية العربي، علم االجتماع، علم النفس، االنجليزية، الفرنسية، الترجمة، اإل
.طالب 6278البدنية، بالتالي عدد الطلبة في هذه الكلية يقدر ب   

، وهي أقسام من بين الثمانية بطريقة السحب العشوائي كي تمثل الكلية 05 خمسة تم اختيار
.قسم علم االجتماع، قسم االنجليزية، قسم الفرنسية، قسم الترجمة، وقسم علم النفس  

.طالب 476: قسم علم االجتماع عدد الطلبة -1  
طالب 15السنة الثانية، فوج من   
طالب 22السنة الثالثة، فوج من   

.طالبا 58طالب والمجموع  21السنة الرابعة، فوج من   
طالب 920: عدد طلبة قسم االنجليزية -2  

طالب 28السنة الثانية، فوج من   
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طالب 33السنة الثالثة، فوج من   
.طالبا 96طالب والمجموع  35 السنة الرابعة، فوج من  

طالب 1080عدد طلبة قسم الفرنسية  -3  
طالب 35السنة الثانية، فوج من   
طالب 36السنة الثالثة، فوج من   

.طالبا 106طالب والمجموع  35السنة الرابعة، فوج من   
طالب 379عدد طلبة قسم الترجمة  -4  

طالب 25السنة الثانية، فوج من   
طالبا 50طالب والمجموع  25 السنة الثالثة فوج من  

طالب 633عدد طلبة قسم علم النفس  -5  
طالب 22السنة الثانية، فوج من   
طالب 28السنة الثالثة، فوج من   

.طالبا 79طالب والمجموع  29السنة الرابعة، فوج من   
العدد  إنها األقسام الخمس الممثلة لكلية اآلداب والعلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية، حيث كان

. طالبا 389اإلجمالي للطلبة المعنيين بالبحث   
 

علوم العلوم القانونية واإلدارية، ال: ، وتتكون من قسمينكلية الحقوق والعلوم السياسية -
.طالب 2870السياسية والعالقات الدولية، وعدد الطلبة اإلجمالي فيها يقدر ب   

طالب 1947: عدد طلبة قسم العلوم القانونية و اإلدارية -1  
طالب 65السنة الثانية، فوجين من   
طالب 63السنة الثالثة، فوجين من   

.طالبا 192طالب والمجموع  64السنة الرابعة، فوجين من   
طالب 923: عدد طلبة قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية -2  

طالب 32السنة الثانية، فوج من   
طالب 30السنة الثالثة، فوج من   
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.طالبا 93طالب والمجموع  31، فوج من السنة الرابعة  
إنهما القسمين اللذان يمثالن كلية الحقوق والعلوم السياسية، أين كان العدد اإلجمالي للطلبة 

.طالبا 285الذين مسهم البحث   
 العلوم االقتصادية، علوم: أقسام وهي 03، وتتكون من كلية العلوم االقتصادية والتسيير -

.طالب 1999ي للتسيير، وعدد الطلبة اإلجمالي فيها يساوي التسيير، اإلعالم اآلل  
.لتمثيل الكلية والعلوم االقتصاديةتم سحب قسمي علوم التسيير   

طالب 645: عدد طلبة قسم العلوم االقتصادية -1  
طالب 22السنة الثانية، فوج من   
طالب 24السنة الثالثة، فوج من   

.طالبا 67طالب والمجموع  21السنة الرابعة، فوج من   
طالب 1201: عدد طلبة قسم علوم التسيير -2  

طالب 41السنة الثانية، فوجين من   
طالب 42السنة الثالثة، فوجين من   

.طالبا 128طالب والمجموع  45السنة الرابعة، فوجين من   
.طالبا 195وكان العدد اإلجمالي للطلبة المعنيين بالبحث في هذه الكلية   

قمنا بعملية استطالعية أولية بغية . استمارة 1301لنا على عدد بعد جمع االستمارات تحص
التمعن في أجوبة الطلبة، وهذا ما سمح لنا بمالحظة بعض الهفوات في األجوبة باإلضافة إلى 

.إلغاء بعض األسئلة واإلجابة على البعض فقط من طرف الطلبة  
الشروط، وتحصلنا في نهاية هذا األمر دفعنا إلى إلغاء بعض االستمارات ألنها ال تستوفي 

.للطلبة الذين تم قبول إجاباتهم استمارة وهو العدد اإلجمالي 1237المطاف على   

 
  

:المنهج -4  
إن اختيار المنهج المناسب لدراسة ما، يرجع حتما إلى طبيعة المشكلة المراد التطرق إليها 

.منهج دون سواه باإلضافة إلى اإلمكانيات المتاحة للباحث والتي تسمح له باتخاذ  
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التعرف  إلىترمي  إذوتماشيا مع الدراسة التي نحن بصددها والتي تعد ترابطية في صميمها، 
المتمثلة في الجنس والوسط الذي نشأ فيه الطالب،  ةالديموغرافيعلى العالقة بين المتغيرات 

والتصور أو قد يكون هناك عالقة بين الجنس حيث انه . والتصور االجتماعي لظاهرة االنتحار
.بين الوسط والتصور  

 هذا ما دعانا إلى استخدام المنهج الوصفي الذي يعتمد على اإلحصاء والتحليل، والذي يسمح 
.بوصف الجوانب المتعلقة باإلشكالية أال وهي متغيرات الدراسة  

 كما وجدنا أنه المنهج المناسب الذي يساعد على كشف العالقة التي تربط المتغيرات، بالتالي
الحصول على قيمة عددية تقييمية لهذا االرتباط، وعلى هذا األساس يمكن قبول أو رفض 

.الفرضيات المطروحة  
 

:األدوات 1- 4   
يعرف مصطلح المالحظة في قاموس علم النفس أنه مصطلح عام، :المالحظة 4-1-1    

في  يرمي إلى إدراك وتسجيل دقيق ومصمم لعمليات تخص موضوعات، أو لحوادث وأفراد
 (Flohlich.W 1996 p 277 ).وضعيات معينة

كانت من نوع المالحظة المنظمة، والتي يحدد فيها نوع  إذايحتمل أن تزداد دقة المالحظة 
نوع المصطلحات  إلى باإلضافةالموضوعات المراد مالحظتها مسبقا وكذا مدتها ومكانها، 

  .المستخدمة في تسجيل المالحظات وتسلسلها
هي أن نكون هنا من أجل :" المالحظة في العلوم االجتماعية فيقول Loflandيعرف لوفلون 
هي وصف للثقافة من وجهة نظر :" هدفها في قوله Spradleyويبين سبرادلي  "غايات التحليل

  "المشاركين فيها أو متبيعيها
هي تسجيل ألفعال مدركة في قالبها :" فيقوالن Friedrichs et Ludtkeأما فرديريك ولودق 

 (Benoit.G 1984 p 230 ). الطبيعي
 
القاعدة الذهبية في مثل هذه الطرائق هي أال نقاطع المفحوص موضوع الدراسة، وأال  إن

لما يراد مالحظته، حيث أن الحضور الشخصي للباحث قد يتدخل في السير  أدائهنتدخل في 
  .العفوي للفعالية ويصبح السلوك مصطنعا أكثر منه طبيعيا
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أن يعي أن السلوك المالحظ أو الموصوف هو ابن زمانه ومكانه ومجموعته،  ال بد للباحث
تعميم النتائج من المالحظة  إمكانومثل هذا يفترض عدم . يتكرر كما حدث وأنه قد ال
دراسة النتائج في ظروف تجريبية لالطمئنان بالتالي عند محاولة التعميم البد من . الطبيعية

  .على صدق المالحظات
م يتجه نحو التحقق من االفتراضات في الواقع، بالتالي فمالحظة هذا الواقع هي في كل عل إن

  (Angers.M 1997 p 06 ). قلب الطريقة العلمية
 
  :المقابلة 4-1-2   

تهيأ المقابلة الفرصة أمام الباحث للقيام بدراسة متكاملة للحالة، وذلك عن طريق المحادثة 
على  إليهاصدق بعض االنطباعات والفرضيات التي يصل  المباشرة لفهم المبحوث والتأكد من

  .سبيل مختلف األدوات
ولقد اعتمدنا على أسلوب المقابلة خاصة خالل الدراسة االستطالعية، بغية جمع أكبر قدر من 

  .المعلومات حول حقيقة الواقع المادي الذي سوف تتم فيه الدراسة
لنا بالتقرب أكثر من حقيقة الواقع، ومعرفة وكانت لنا محادثات مع مجموعة من الطلبة سمحت 

  .معاقل الصعوبة في األسئلة التي شكلت استمارة البحث
كما كان للمقابالت دور كبير في معرفة المستوى الثقافي واألدبي للطالب على أساس اختالف 

 .التخصص

  
نهم لم يصلوا وعلى اثر المقابالت قررنا االستغناء على طلبة السنة األولى لمختلف الشعب أل 

  .إلى فهم مبتغانا من الدراسة، حيث لم تكن المقابالت والمناقشات معهم ثرية
  
  
  

  :االستمارة 4-1-3   
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ت الديموغرافية المتمثلة في أهداف البحث والمتمثلة في عالقة المتغيرا إلىبغية الوصول 
 قمنا بإعدادالجتماعي لظاهرة االنتحار الجنس والوسط الذي نشأ فيه الطالب، بتصوره ا

  :سؤال 35استمارة بحث تتكون من 
  

  .عبارة عن بيانات شخصية األسئلة الست األولى هي -
 )35، 34، 33، 26، 13، 11( محور مفهوم االنتحار  -

 )28، 27، 24، 23، 22، 21 (محور أسباب االنتحار في الجزائر -

 )32، 31 ،30، 29، 25 ،20، 12، 09، 08، 07 ( محور آثار االنتحار في الجزائر -

 )19، 18، 17، 16، 15، 14( في الجزائر محور كيفية مواجهة االنتحار  -
 .يبين كرونولوجيا بناء التصور االجتماعي عن ظاهرة االنتحار 10البند  -
 
  :اختبار الصدق 3-1- 1- 4       

ال يمكن للمقياس الصادق في علم النفس أن يتغير في جوهره، وذلك في وجود عوامل خارجية 
  .فاالختبار ال يعد صادقا إذا لم نستطع االعتماد عليه فعال. تؤثر على النتائجصدفة قد 

( Durand.M- Barlow.D 2002 p 50) 
بد أن تكون صادقة وذلك من خالل اختبار  ال البحث العلمي،مستوى  إلىحتى ترقى األداة و 

التأكد من مدى فهم باإلضافة إلى . شمولية البنود للتصور االجتماعي للظاهرة المراد دراستها
  .واستيعاب مجتمع الدراسة أي الطلبة الجامعيين لمحتوى البنود

  
الصدق الظاهري المعبر عنه تم اعتماد صدق المحتوى للتأكد من صدق األداة المتكون من 

مع الغاية من الدراسة، وكذا الصدق المنطقي المعبر عنه بتمثيل البنود لمحتوى  البنود بتوافق
  .الصدق بنوعيه ثم الرجوع إلى احتكام الخبراء األداة لتحقيق

  
للحكم على مدى قياس البنود لما من أساتذة التعليم العالي لقد تم تقديم االستمارة إلى مجموعة 

  .أعدت له، وعلى ضوئها تم القيام بالتعديالت الالزمة وفق االقتراحات
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مجموعة من  تم حذف و بعين االعتبار فرضيات إجرائية أخذناهاأقترح في بادئ األمر، 
  .كما تم إعادة صياغة األسئلة المفتوحة. األسئلة، وكذلك حذفت عبارات استبدلت بأخرى

  
وترتيبها لتكون ذات منهجية بتعديل البيانات الشخصية  جامعة بسكرة،نا  دكتور من ونصح

حد وواحد علمية، باإلضافة إلى االهتمام بمعاني المصطلحات والتي ال بد أن تكون ذا معنى وا
  .فقط

باالهتمام بترقيم  قسنطينة أيضا، و الذي نصحجامعة هذا األمر استدعى اهتمام أستاذ آخر من  
  . التي ال يفهمها الكثير من الطلبة) التابو( وحذف بعض العبارات كعبارة  األسئلة

تحديدا كذلك حذف األسئلة البديهية واألسئلة التي تحمل طابع النفي، مع تحديد معنى العبارة 
  .مميزا

  
جامعة بسكرة حذف األسئلة البديهية واألسئلة العامة، وإعادة كما اقترح أستاذ دكتور من 

  صياغة بعض األسئلة األخرى
  

  :اختبار الثبات 2- 3- 4-1        
إن مصطلح ثبات في علم النفس والذي يخص أي مقياس، يعني قدرة هذا األخير على تقدير   

 (Durand.M- Barlow.D 2002 p 51 ) .عالالمتغير المراد قياسه ف
  

فاألداة الصادقة من المفروض أن تكون ثابتة، حيث اعتمدنا في دراستنا هذه على طريقة 
طالبا سحبوا  18على مجموعة من الطلبة عددهم  (T-Retest)االختبار وإعادة االختبار 

المدة الفاصلة بين االختبار  بطريقة عشوائية وحذفوا الحقا من العينة النهائية للدراسة، وكانت
  .يوما 20األول والثاني 

  
  :بعد حساب معامل االرتباط بيرسون بين االستجابتين كانت النتائج كالتالي
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y.x y² x² y x N 
208 159 256 13 16 01 
40 25 64 05 08 02 
462 441 484 21 22 03 
462 484 441 22 21 04 
380 400 361 20 19 05 
380 361 400 19 20 06 
484 484 484 22 22 07 
420 400 441 20 21 08 
506 484 529 22 23 09 
506 529 484 23 22 10 
576 529 625 23 25 11 
210 225 196 15 14 12 
462 441 484 21 22 13 
289 289 289 17 17 14 
441 441 441 21 21 15 
324 324 324 18 18 16 
600 625 576 25 24 17 
484 484 484 22 22 18 

 مج 357 349 7563 7125 7234
 
 

 
:حساب معامل الثبات  

 N.x.y -  Σ x.  Σy 
                              RP =  

   √ (N Σx²-  (Σx) ² ) (N Σy ²- ( Σy) ²) 
 

            (18.7234)- (357.349)  
                        RP =   

                 √ (18.7563)- (357)². (18.7125)-(349)²  
 

RP = 5619/ 7483= 0.75 
 

  .وهو معامل ثبات مقبول في مثل هذه الدراسات االستكشافية
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:طريقة معالجة البيانات 4-2  
.لقد اعتمدنا في هذه الدراسة على األسلوبين الكمي والكيفي بغرض معالجة البيانات وتحليلها    
بعض الطرق  إلىللبيانات، تم الرجوع  اإلحصائيتحليل فمن حيث األسلوب الكمي وال 

:مثل اإلحصائيةواألساليب   
.حساب النسب المئوية -  
.حساب المتوسطات الحسابية -  
.حساب معامل االرتباط ومعامل االرتباط الرتبي -  
.المتعلقة ببعض المتغيرات اإلحصائيةالفروق والدالالت  إلظهاروكذا اختبار كاي تربيع  -  

ستويات التحليل درب متعدد الجوانب من حيث ممن حيث التحليل الكيفي، فقد اعتمدنا على أما 
.النفسي االجتماعي واالنثروبولوجي   
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عرض النتائج المتحصل عليها حسب الجنس إناث وتحليلها: أوال  

 
:يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس 01 جدول  

الجنس/ العينة العدد النسبة المئوية  

65.89%  اإلناث 815 

34.11%  الذكور 422 

100%  المجموع 1237 

 
 

طالبة 815: يوضح النتائج المتحصل عليها حسب اإلناث 02 جدول  
   

النسبة 
 المئوية

%التكرارات والنسب  األجوبة السلبية رقم  األجوبة االيجابية 
 البند

24.04%  196 %75.95 619 07 

13.37%  109 86.62%  706 08 

 
 

37.54%  

 
 

306 

% 
13.25%  
15.09%  

  
  

10.67%  
09.44%  
06.38%  
07.60%  

 
62.45%  

 
 

 التكرارات
108 
123 

 
87 
77 
52 
62 

 
509 

 
  نظرا لسياسة الدولةتعتيم إعالمي  -
تحاشي التأثير على األفراد وتفادي  -

 انتشار   االنتحار  
ستر الحقائق واألسباب الحقيقية  -  
عار أمام الرأي العالمي          -  
حرام في الدين اإلسالمي        -  
دون تعليل -  
  

  :المجموع

 
 
 
 

09 
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  % 
20.85%  
37.17%  
41.96%  

 
100%    

  

 التكرارات
170 
303 
342 

 
815 

 

 
سنوات 05مند   
         سنوات 10مند 

سنوات 10مند أكثر من   
 

المجموع                
 

 
 

10 

  % 
32.63%  
67.36%  

 
100%  

 

 التكرارات
266 
549 

 
815 

 
مشكلة اجتماعية  -  
استجابة ناتجة عن مشاكل -  
 

  المجموع                     
 

 
11 

 
 

17.91%  

 
 

146 

% 
15.33%  
17.30%  

 
14.47%  
14.72%  
09.81%  
10.42%  
82.08%  

التكرارات 
125 
141 

 
118 
120 
80 
85 
669 

 
االنتحار محرم في الدين اإلسالمي  -  
العائلة هي السبب الرئيسي وراء  -

 االنتحار
االنتحار يمس شرف العائلة -  
الثقافة العربية تستنكر االنتحار  -  
تدني المستوى الثقافي لألفراد  -  
ليل دون تع -  

 المجموع

 
 
 
 

12 

  % 
27.11%  
38.52%  
10.06%  
12.26%  
12.02%  

 
100%  

التكرارات 
221 
314 
82 
100 
98 
 

815 

 
هروب من الواقع األليم ومشاكله  -  
قتل النفس عمدا  -  
ضعف الوازع الديني  -  
ضعف الشخصية  -  
آفة اجتماعية  -  
 

:المجموع  

 
 
 

13 

31.65%  258 68.34%  557 14 

09.07%  74 90.92%  741 15 

 
 

 % 
75.95%  

 التكرارات
619 

 
تقوية اإليمان بقراءة القرآن  -

 
 



 - 136 -

 
 

02.94%  

 
24 

 

 
05.03%  

 
16.07%  
97.05%  

 
41 
 

131 
791 

 والصالة 
التنشئة األسرية التي تمكن من  -

 اكتساب تربية دينية صحيحة 
دون تعليل  -  

  :المجموع

 
16 

26.87%  219 73.12%  596 17 

40.73%  332 59.26%  483 18 

49.20%  401 50.79%  414 19 

 
22.20%  

 
181 

 

% 
45.15%  
14.72%  

 
08.71%  
09.02%  

 
77.79%  

 التكرارات
368 
120  

 
71 
75 

 

634 

 
العائلة وصمة عار على  -  
العائلة هي السبب المسؤول على  -

 االنتحار
تدني المستوى الثقافي لألفراد  -  
دون تعليل  -  
 

 المجموع

 
 
 

20 

 
 

17.30%  

 
 

141 
 

% 
23.92%  
14.84%  
22.94%  
08.95%  
04.04%  
07.97%  

 
82.69%  

 التكرارات
195 
121 
187 
73 
33 
65 
 

674 

 
الشباب عرضة للمشاكل المختلفة  -  
فترة المراهقة  -  
كثرة المشاكل االجتماعية في البالد  -  
ضعف شخصية الشباب -  
مظاهر العولمة الثقافية -  
  :دون تعليل -
 

:المجموع  

 
 
 

21 

 
 

45.15%  

 
 

368 

% 
19.26%  

 
19.38%  
08.95%  
04.04%  
03.19%  
54.84%  

 التكرارات
157 

 
158 
73 
33 
26 

447 

 
الذكر مؤهل للمسؤولية و محتك  -

 بالخارج 
كثرة مشاكل الذكر االجتماعية   -  
ضعف الشخصية  -  
ضعف الوازع الديني  -  
دون تعليل  -  

 المجموع

 
 
 

22 
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37.79%  

 
 

308 

% 
14.96%  

 
11.04%  

 
18.77%  
07.85%  
09.57%  

 
62.20%  

 التكرارات
122 

 
90 

 

153 
64 
78 

 

507 

 
أهمية الجانب العاطفي في هذا  -

 السن
الفشل العاطفي هو نهاية العالم عند  -

 الشاب
ضعف الشخصية  -  
ضعف الوازع الديني  -  
دون تعليل  -  
 

:المجموع  

 
 
 

23 

35.58%  290 64.41%  525 24 

 
82.69%  

 
674 

% 
07.85%  
06.62%  
02.82%  

 
17.31%  

 التكرارات
64 
54 
23 

 

141 

 
ظروف معيشية مزرية في الريف  -  
انحطاط المستوى الثقافي لألفراد  -  
دون تعليل  -  

 
:المجموع  

 
 

25 

20.73%  169 79.26%  646 26 

55.58%  453 44.41%  362 27 
  

 
 

% 
44.17%  
21.10%  
12.26%  
09.93%  
12.51%  

 
100%  

 التكرارات
360 
172 
100 
81 

102 
 

815 

 
كثرة المشاكل االجتماعية  -  
ضعف الوازع الديني  -  
اضطرابات نفسية شخصية  -  
مظاهر العولمة الثقافية -  
أسباب أسرية  -  
 

:المجموع  

 
 
 

28 

22.69%  185 77.30%  630 29 
23.80%  194 76.19%  621 30 
10.42%  85 89.57%  730 31 

09.07%  74 90.92%  741 32 
10.67%  87 89.32%  728 33 
42.33%  345 57.66%  470 34 
18.15%  148 81.84%  667 35 
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:النتائج وتحليل مناقشة  
  )35، 34، 33، 26، 13، 11( محور مفهوم االنتحار  :المحور األول - 1
مفهوم االنتحار حسب الطالب الجامعي، حيث أظهرت النتائج بعض  إلىيتطرق هذا المحور  

  .مهمة في هذه الدراسةالنقاط التي تعد 
ترى االنتحار كاستجابة ناتجة عن مشاكل شخصية بنسبة  11فالطالبة الجامعية في البند 

االنتحار في خانة اآلفات االجتماعية التي  من الطالبات يضعن% 32.63، مقابل 67.30%
 هخنق إلىذلك ألن هذا األخير لم يشرف على الفرد وعمد . يتحمل مسؤوليتها المجتمع ككل

وقتل تطلعاته، وقد كان عليه أن يكون فضاءا للتعبير عن المشاعر وصرحا للذات حسب 
فالمجتمع على هذه الشاكلة ) Mishara.B.L- Tousignant.M 2004 19(فرويد وروسو 

نطاق لمبادئ األساسية للفرد وهي اللذة في يكبح تطور القدرات اإلنسانية، ويرفض مبدأ من ا
  .محدد

  
% 38.52وبينت النتائج أن  يظهر فيه معنى مصطلح االنتحار لدى الطالباتف 13أما البند 

منهن يعرفن االنتحار على أنه قتل النفس عمدا، مرتكزات في ذلك على نصوص الشريعة 
أن قوة ووضوح التحريم كانت  إذاإلسالمية التي لم تترك الشك إزاء موقفها من االنتحار، 

ليء بالمعاناة، تحار على أنه هروب من الواقع األليم الممنهن عرفن االن% 27.11و . الفاصلة
 .، بالعكس كان من الكابحين لهاإمكانياتهالفرصة للفرد للتعبير عن  هذا الواقع لم يترك

والتخلص منها   إلى الهروب من آالمهوالمنتحر على هذا النحو يسعى من خالل فعل االنتحار 
منهن % 12.26ما البعض من الطالبات أي أ  (Charazac-Brunel.M 2002 p23) نهائيا

فعرفن االنتحار على أنه ضعف الشخصية، فالمقبل على هذا الفعل يعرف بهشاشة شخصيته 
من الطالبات رأين في % 12.02و . وعدم قدرته على مواجهة أبسط المشاكل في حياته

نها، إذ تعمل على االنتحار آفة اجتماعية من مجموعة أخرى من اآلفات السلبية التي ال فرق بي
 فاالنتحار على هذا النحو يمكن إرجاعه إلى تعريف .تهديم المجتمع وتعيق حركة ازدهارها

االنتحار سلوك وفعل ناتج عن قوى اجتماعية : " الذي يقول Durkheim.Eدركايم  إميل
   )Mishara.B.L- Tousignant.M 2004 p 19( ".قاهرة للفرد
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ضعف الوازع الديني أي ضعف  إلىعن معنى االنتحار من الطالبات، فأرج% 10.06أما 
هذا األخير يحرم االنتحار تحريما واضحا، وما انخفاض . إيمان المنتحر وعدم تمسكه بدينه

والجدول الموالي يبين النتائج   .نسبة المنتحرين في البلدان اإلسالمية إال دليل على ذلك
  :13المتحصل عليها في البند 

  
 الترتيب المعنى  %النسبة المئوية 

38.52%  01 قتل النفس عمدا 

27.11%  02 هروب من الواقع المليء بالمشاكل 

12.26%  03 ضعف الشخصية 

12.02%  04 آفة اجتماعية 

10.06%  05 ضعف الوازع الديني 

  ى االنتحار لدى الطالبات الجامعياتيبين معن: 03جدول 
الجانب القصدي في اختيار الموت  شرن إلىمنهن، أ% 20.73من الطالبات مقابل % 79.26 إن
تتوفر نية القتل والعلم أن  إذشعور واسع في ذلك،  ويحدوه يؤكدن أن المنتحر يختار الموت إذ

.هذه األخيرة المفر الوحيد من معاناة خلفت أضرارا بليغة في نفسه. نهايته الحتمية هي الموت  
كرة تأكيد الذات في وف ،%10.67مقابل  %89.32بنسبة  33هذا الطرح برز في البند و لعل  

باتت صعبة المنال، والبحث عن مكانة اجتماعية بهدف  التي شخصيةال تطلعاتمجتمع يقهر ال
حيث كان  34هذا ما ظهر في البند و . بالنسبة للمنتحر الرضا عن الذات أمر من الصعب تجسيده

ا منخفضة مقارنة بالنسب ، فالنسبة تظهر نوعا م%42.33مقابل % 57.66نسبة الطالبات 
التخصصات  فيالمذكورة سالفا، لكنها معبرة وقد يرجع ذلك إلى عدم تداول عبارة تأكيد الذات 

.األخرى في الجامعة والتي هي بعيدة نوعا ما عن العلوم اإلنسانية  
ون فقد أشارت الطالبات أن االنتحار عبارة عن تمرد على معايير اجتماعية قد تك 35أما في البند 

مرفوضة، رغم انتماء الفرد إلى مجتمع له معايير وقيم وثقافة محددة، وأظهرت النتائج أن 
.التمرد االجتماعي إلىيرجعن االنتحار % 18.15مقابل % 81.84  

مما يدفع إلى البحث  بمعنى رفض المعايير االجتماعية، وهذا ما يوحي بفشل التنشئة االجتماعية
. حرية لتفجير الطاقات الكامنة لدى الشباب خاصةعن فضاء آخر يعطي نوعا من ال  
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أن االنتحار فعل اجتماعي كامل  Mauss.Mوعلى هذا األساس يرى األنثروبولوجي موس  
  ) Mishara.B.L- Tousignant.M 2004 p 23. ( وناتج عن تأثيرات اجتماعية متعددة

  
  )28، 27، 24، 23 ،22، 21 (محور أسباب االنتحار في الجزائر: المحور الثاني - 2

تبين أن الفئة  فاإلحصائيات. يعالج هذا المحور السببية القائمة وراء انتشار االنتحار في الجزائر 
مقابل % 82.69األكثر عرضة لالنتحار هي فئة الشباب، وهذا ما أكدته آراء الطالبات بنسبة 

  .21في البند  17.30%
معرضة للمشاكل االجتماعية، و تتهيأ لحمل  ترى الطالبات أن السبب في ذلك هو أن فئة الشباب

وتجد على كاهلها عتق ال تقدر عليه، بالتالي يحس الشاب بالفشل . المسؤوليات وبناء األسر
بالتالي كانت نسبة الطالبات الالتي . ةوالخيبة وتنكسر طموحاته أمام صعوبات الحياة الال متناهي

  %.82.69من مجموع % 23.92شددن على هذا األمر 
أرجعن السبب إلى كثرة المشاكل االجتماعية خاصة والتي  منهن% 82.69من % 22.94 و

  .تعاني منها الجزائر وعلى رأسها الفقر والبطالة، قلة مناصب العمل واالنشقاقات العائلية وغيرها
كما شددن على دور فترة المراهقة التي تعتبر كأزمة تقف في وجه بعض العائالت الالتي ال 

  . ، ويعتبرونها كمرحلة عاديةتعامل معهايعرفن ال
قد تكون فقيرة لقلة االستثمارات العاطفية أو لعدم االهتمام ) مراهقين -آباء( فنوعية العالقة 

أو بواسطة ردود فعل عدوانية تترجم بسلوك . كأحالمه، مشاريعه: بالحياة الداخلية للمراهق
% 82.69 من% 14.84نسبة لذلك ظهرت   (Charazac-Brunel.M 2002 p45). رفضي

  .الطالبات يرجعن سبب انتحار الشباب إلى هذه الفترة الحرجة من
أن سبب انتحار الشباب يعود إلى ضعف الطالبات فقد أكدن  من% 82.69 من% 08.95أما 

يتسم بنوع  ال الشخصية وعدم اكتمال النضج الفكري، وهو العامل األساسي الذي يجعل الشباب
من % 82.69من  % 04.04وفي مقابل ذلك . حكمة في التعامل مع مشاكلهمن العقالنية وال

الطالبات تطرقنا إلى إشكالية العولمة في مظهرها الثقافي، وتطلع الشباب إلى تقليد المجتمعات 
فيرى الشاب . الغربية التي ال تمد بصلة إلى المجتمع العربي اإلسالمي المعروف بتقاليده وأعرافه

ية الحرية والحياة اليسيرة، بينما يري في المجتمع العربي اإلسالمي القيد في الثقافة الغرب
  .واالنكسار وعسر الحياة
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فالتحديات الثقافية تشكل عامال أساسيا من العوامل المؤثرة في انتشار مظاهر العنف في المجتمع 
والحضارية  العربي الراهن، إذ تخضع حياة الفرد لتأثير مجموعة كبيرة من المؤثرات الثقافية

التي يزداد انتشارها بقوة مع انتشار وسائل اإلعالم الحديثة، خاصة صحون التلفزة الفضائية 
  ) 72ص  2003أ .األصفر.( وسرعة التواصل وتبادل المنتجات اإلعالمية والثقافية

  
  :21والجدول اآلتي يبين نتائج البند 

%النسبة المئوية   الترتيب سبب انتحار الشباب 
23.92%  01 الشباب عرضة للمشاكل المختلفة 

22.94% كثرة المشاكل االجتماعية في  
 البالد

02 

14.84%  03 فترة مراهقة 

08.95%  04 ضعف شخصية الشباب 

04.04%  05 مظاهر العولمة الثقافية 

يبين سبب انتحار الشباب حسب الطالبات الجامعيات: 04جدول   
  

تحرين لدى الشباب خاصة الذكور، وهو ما أكدته ارتفاع نسبة المن إلى 22و يتطرق البند 
  .ألنهن يرون أنفسهن معرضات لالنتحار كالذكور% 45.15مقابل % 54.84الطالبات بنسبة 

والسبب في ذلك يرجع بالدرجة األولى إلى كثرة المشاكل االجتماعية التي يعاني منها الذكر 
  %.54.84من مجموع  %19.38وذلك بنسبة  مقارنة بالفتاة

  
كما أن الذكر مؤهل للمسؤولية وهو على احتكاك دائم بالمحيط الخارجي، ويتهيأ ليكون رب  

  %.54.84من % 19.26انت نسبة حضور هذا العامل أسرة مستقبال، حيث ك
  

: وألحت الطالبات على سببين مهمين قد يكونان وراء انتحار الذكر في المجتمع الجزائري وهما
من  %04.04و ضعف وازعه الديني بنسبة % 54.84 من %08.95ضعف شخصيته بنسبة 

  :22والجدول اآلتي يبين النتائج المتحصل عليها في البند   %.54.84
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%النسبة المئوية   الترتيب سبب انتحار فئة الذكور 
19.38% كثرة المشاكل االجتماعية التي  

 تواجه الذكر
01 

19.26% الذكر مؤهل للمسؤولية وهو على  
الخارجاحتكاك دائم ب  

02 

08.95%  03 ضعف الشخصية 

04.04%  04 ضعف الوازع الديني 

يبين سبب انتحار فئة الذكور حسب الطالبات الجامعيات: 05جدول  
 

ومدى تأثيره في ظهور  ،فقد تطرفنا إلى مشكلة الفشل العاطفي لدى الشباب 23أما في البند 
عتبرن الفشل العاطفي من دواعي من الطالبات ي% 62.20حيث أن  .االنتحار لدى هذه الفئة

%37.79انتحار الشباب في الجزائر مقابل   
الطالبات يرجعن انتحار الشاب بعد الفشل العاطفي إلى ضعف  من% 62.20 من% 18.77

فالشاب يجد نفسه في عالقة من نوع خاص ولها ميزات خاصة، يصعب عليه التحكم . الشخصية
فيستسلم . ه الرجوع إلى الفكر على حساب العاطفةكما يصعب علي. فيها والتحكم في مشاعره
.رت عالقته العاطفية ومآله االنتحالليأس والقنوط إذا ما فشل  

الطالبات ركزنا على أهمية الحياة العاطفية وأهمية العالقات العاطفية  من% 62.20 من% 14.96
ها بأنها ال تتماشى ، رغم أن الكثيرات منهن يرفضن مثل هذه العالقات ويعلقن عليفي هذا السن

من الطالبات اعتبرن الفشل العاطفي بمثابة % 62.20من % 11.04و  .وأصول الدين اإلسالمي
.نهاية للعالم بالنسبة للمنتحر الشاب  

ضعف  إلىالطالبات فيرجعن انتحار الشاب بعد الفشل العاطفي  من% 62.20 من% 07.85أما 
.وهوامات ال تجد التجسيد على أرض الواقع الوازع الديني أي ترك الدين والتشبث بأحالم  

 
من الطالبات يشددن على دور القلق الحاد في % 35.58مقابل % 64.41ظهر  24في البند  

األفكار السوداوية هذا القلق الذي يدخل المنتحر في دوامة . غالب األحيان في حدوث االنتحار
.ما يحدث من حوله خلق فضاء خاص به جراءيواالنعزال عن اآلخرين، بالتالي   
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منهن، ال يوافقن على فكرة دور % 44.41من الطالبات مقابل % 55.58كان  27وفي البند 
فالتعليم عامل مهم . المستوى التعليمي في حدوث االنتحار رغم أن الدراسات والبحوث بينت ذلك

.يساعد في التقليل من نسبة المنتحرين  
. ظاهرة االنتحار في الجزائر من وجهة نظر الطالباتالسبب الرئيسي في شيوع  28يتناول البند 

منهن يرجعن ذلك إلى كثرة المشاكل االجتماعية التي تعاني منها % 44.17وأبرزت النتائج أن 
الجزائر من فقر وبطالة وتفشي االنحالل الخلقي في أوساط الشباب باإلضافة إلى االنشقاقات 

الل ذلك أن المشاكل وظهر من خ% 12.51بات بنسبة الطال إليهاهذه األخيرة، تطرقت  .العائلية
وعلى رأس هذه المشاكل الطالق، الهجر أو . األسرية قد تكون وراء انتحار األفراد في الجزائر

االنحراف والتشرد واإلدمان العائلي ويظهر على اثر ذلك  اإلطاروفاة أحد الوالدين بالتالي ينكسر 
  .وغيرها

ي يعد فيه األب عنصرا مهما، يصبح في حالة عدم اتزان إذا ما غاب فنوعية اإلطار العائلي الذ
.األب أو جمدت مهامه  

كما تظهر متطلبات جد قوية على األطفال في الميدان الدراسي خاصة، هذه المتطلبات الملحة  
  .                                ت التلميذ الحقيقيةإمكانيا ي وجهوالمتسارعة تشكل حاجزا ف

ا أرجعت الطالبات سبب االنتحار في الجزائر إلى ضعف الوازع الديني لدى األفراد كم
ذلك ألنهم تركوا الشريعة . المنتحرين، وعدم قدرتهم على مجاراة صعوبات الحياة اليومية

.وأهملوها، رغم أن بها نصوص صريحة وواضحة في هذا المجال اإلسالمية  
بتقوية اإليمان باهللا عز وجل وال يكون إال بالرجوع  البالصبر على المصائب ال يكون إ فالتحلي

وقد يكون ذو % 21.10وقد ظهرت قوة هذا العامل لدى الطالبات بنسبة  .إلى دين اهللا عز وجل
داللة واضحة مقارنة بالعوامل األخرى كاالضطرابات النفسية الشخصية التي كانت بنسبة 

، هذه األخيرة تحمل في طياتها خصائص %09.93ومظاهر العولمة الثقافية بنسبة % 12.26
ففي المجال الثقافي مثال، يظهر الهجوم الالذع . الحياة الغربية التي تسعى إلى قتل الروح الوطنية

برامجه أو لضعف المهنية فيه، بل ، ليس فقط تقديرا لةباليتيمعلى التلفزيون في الجزائر وسمي 
الثقيل وبيعه في المزاد، أو السماح لرأس  عالمياإلدعوة لعولمة أكثر من داخل ذلك الوسيط هي 

وتوجيهاته  اإلعالميةآخر مواز أو بديل في رسائله  وسيطالمال باالستيالء عليه أو تمويل 
)273ص  2003محمد العربي ولد خليفة .( ، خاصة فيما يتعلق بالهوية الوطنيةالثقافية  
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والتفاخر بين األفراد قائمة على األنماط فخطورة الثقافة الوافدة جعلت من معايير التفاضل  
من  إالفأصبح الفرد ال يشعر بمكانته االجتماعية التي تحظى باالحترام . السلوكية االستهالكية

خالل ممارسته االستهالكية الفاخرة، وممارسته ألنماط سلوكية تعكس قدرا كبيرا من تخلفه 
.االجتماعي  

                     :28ليها في البندوالجدول اآلتي يبين النتائج المتحصل ع
%النسبة المئوية   الترتيب سبب االنتحار 

44.17%  01 كثرة المشاكل االجتماعية 

21.10%  02 ضعف الوازع الديني 

12.51%  03 أسباب أسرية 

12.26%  04 اضطرابات نفسية شخصية 

09.93%  05 مظاهر العولمة الثقافية 

في الجزائر حسب الطالبات الجامعيات يوضح أسباب االنتحار: 06جدول  
 

، 29، 25، ، 20، 12، 09، 08، 07( محور آثار االنتحار في الجزائر  :المحور الثالث - 3
30، 31 ،32(  
التعرف على آثار ظاهرة االنتحار في الجزائر من خالل مجموعة  إلىيرمي هذا المحور    

أشرن أن االنتحار % 24.04ات مقابل من الطالب% 75.95، ظهر أن 07ففي البند . من البنود
  . يعيق حركة نمو وازدهار البالد

النظرة التشاؤمية  إلىمن الطالبات تطرقن % 13.37مقابل % 86.62، 08كما ظهر في البند 
هذه النظرة السلبية خاصة من . شيع فيه مثل هذه اآلفاتتالتي يمكن أن تالحق المجتمع الذي 
تعد دليل على انحطاط نمط المعيشة في شتى المجاالت طرف المجتمعات األخرى، والتي 
وهي مظاهر ال بد أن تكون دخيلة على مجتمع معروف . وسيطرة أصحاب النفوذ والسلطة

  .بعروبته وإسالمه
  
فالحديث على كينونة المجتمع كوحدة ثابتة وهيكل اجتماعي حقيقي، يقتضي وجود عالقات  

   Rousseau.J.J. ( Spector.B 2000 p 141) روسو جاك  مبنية على الحقوق حسب
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، فقد تناول فكرة تجنب الحديث عن ظاهرة االنتحار في الجزائر من طرف 09أما البند 
من % 62.45فظهر من خالل النتائج أن . واألسباب الكامنة وراء هذا الحجب اإلعالموسائل 

  .منهن% 37.54الطالبات يوافقن على هذه الفكرة مقابل 
على أفراد المجتمع،  تحاشي التأثير إلىالطالبات يرجعن السبب من % 62.45 من% 15.09 

منهن  % 62.45من  %13.25أما . وحجب الحقيقة يعني السيطرة على الظاهرة ومنع تفشيها
فقد أرجعن ذلك إلى السياسة التي تنتهجها الدولة، والتي تقف أمام وسائل اإلعالم كحاجز 

  .مواضيع التي تحمل طابع العارلمنعها من التطرق إلى مثل هذه ال
  

ستر الحقائق في شتى  إلىالطالبات أن الدولة تسعى من % 62.45 من% 10.67 ورأت
األسباب الكامنة وراء االنتحار والتي تكون اجتماعية أو  إخفاء إلىالمجاالت، كما تسعى 

ن ويظهر فالتستر هنا يرمي إلى إخالء المسؤولية من على كاهل المسؤولي. خاصة اقتصادية
هذه النقطة بالضبط، تناولتها الطالبات كعامل مؤثر بنسبة  .المجتمع في صورة تليق به

حيث أن العار أمام الرأي العالمي كفيل بستر ظاهرة االنتحار في % 62.45من % 09.44
  .الجزائر، كما هو كفيل بسرد محاسن المسؤولين أمام الدول األجنبية

  
من الطالبات % 62.45من  %06.38لتحريم الديني بنسبة ذلك، ظهر عامل ا إلى باإلضافة

كحجة لتجنب الحديث  اإلعالموسائل  وتتخذهضعيف مقارنة بالعوامل المذكورة لكنه موجود 
  .عن االنتحار حسب الطالبات الجامعيات

  
كما وقفت . نهائي على غرار الديانات األخرىحرم االنتحار بشكل قاطع و اإلسالميفالدين 

في وجه المنتحرين ألسباب مشابهة لإلسالم، ذلك ألن الحياة بيد اهللا عزوجل وتخضع اليهودية 
وعلى هذا السياق ذكر التلمود أن هذا النوع من الموت يقضي على فعل الخلق الذي . إلرادته

  )Mishara.B.L- Tousignant.M 2004 p 13(  .يرجع هللا عزوجل لوحده
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  :09صل عليها في البند والجدول اآلتي يبين النتائج المتح 
%النسبة المئوية   الترتيب السبب 

15.09%  01 تحاشي التأثير على األفراد وتفادي تفشي الظاهرة   

13.25%  02 تعتيم إعالمي نظرا لسياسة الدولة                   

10.67%  03 ستر الحقائق واألسباب الكامنة وراء انتشار االنتحار 

09.44% العالمي                               عار أمام الرأي   04 

06.38%  05 االنتحار حرام في الدين اإلسالمي                    

يبين األسباب الكامنة وراء الكتمان على ظاهرة االنتحار في الجزائر: 07جدول  
حسب الطالبات الجامعيات من طرف وسائل اإلعالم  

 
على السبب القائم وراء فكرة االنتحار كتابو لدى العائالت  التعرف 12وقد حاولنا من خالل البند 

من الطالبات يرون فيه تابو فعال، وذلك لعوامل عديدة تتمثل في % 82.02المعنيات بها، وكانت 
لم تقم ذلك ألنها  .أن األسرة هي المسؤول األول على أبنائها وهي السبب الرئيسي في انتحارهم

بالتالي ظهر التمرد والعصيان واالنحراف، وهذا دليل على  ،أبنائهابالدور المنوط بها ولم تحمي 
%.82.02من % 17.30ر تأثير هذا العامل بنسبة حيث ظه. فشل التنشئة االجتماعية األسرية  

% 82.02من  %15.33بنسبة  اإلسالميوالحظنا قوة العامل الثاني أال وهو التحريم في الدين 
العائالت من التصريح باالنتحار ألنهن قد يظهرن مخالفات ، هذا التحريم يكبح من الطالبات

.للقواعد اإلسالمية ومنحرفات عن أصول الشريعة اإلسالمية  
من  %14.72وبرز عامل الثقافة العربية التي تستنكر هذا الفعل في المرتبة الثالثة بنسبة 

شدة  إليهاقائي باالنتماء هذه الثقافة التي تؤكد الهوية، ازداد الشعور التل.من الطالبات% 82.02
بالعزل والدس  اإلحساسوعمقا بعد االحتالل، حيث عمل الغزاة بأساليب شيطانية القتالع ذلك 

بالمعنى الوطني  اإلسالمأدناها بلد يقترن فيه  إلىفال يوجد في المنطقة من أقصاها . والتغرير
حال بين العاديين من الناس ثقافة ولسانا وليس عرقا، ووطنية مثلما هو ال الجهادي والعروبة

كما يرد عامل المساس  )179ص  2003محمد العربي ولد خليفة .( والجزائر األمس واليوم
% 82.02من  %14.47به بنسبة  نالمعنيي سبب وراء التكتم على االنتحار منبشرف األسرة ك

حالة االنتحار ب  اإلشادة، حيث أن الخوف من الفضيحة والعار جعل األسر تنفر من من الطالبات
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المستوى الثقافي ألفراد العائلة  وكان لدى. ك كي تتحاشى كالم الناسالحاصلة على مستواها، ذل
والجدول اآلتي يبين ، %82.02من % 09.81ائج وذلك بنسبة ضح في النتالمعنية خاصة أثر وا

:12النتائج المتحصل عليها في البند   
 

%النسبة المئوية   الترتيب السبب 
17.30%  01 العائلة هي السبب الرئيسي وراء االنتحار           

15.33%  02 االنتحار محرم في الدين اإلسالمي                   

14.72%  03 الثقافة العربية تستنكر االنتحار                      

14.47%  04  عائلة                          االنتحار يمس شرف ال 

09.81% مستوى الثقافي لألفراد                      تدني ال   05 

يوضح أسباب الكتمان على االنتحار لدى العائالت المعنية :08 جدول  
  حسب الطالبات الجامعيات

من الطالبات أن % 77.79بحاالت االنتحار في العائلة، ورأت  اإلدالء إشكالية 20يتناول البند 
طابع العار الذي  إلىوهذا راجع %. 22.20مقابل  بنائهاأالعائالت المعنية ال تعلن عن انتحار 

نسبة وكان لمسؤولية العائلة في الظاهرة . %77.79من  %45.15تحمله الظاهرة وذلك بنسبة 
، حيث أن الطالبات يرجعن السبب الرئيسي لالنتحار إلى العائلة بالدرجة %77.79من  14.72%

روري تعليم األطفال واقع االنتحار في المجتمعات فمن الض  .األولى التي ال تقم بدور التوعية
المعاصرة، فإذا كانت البرامج التربوية في المدرسة أو التعليم من طرف اآلباء لألطفال ال يصف 

قد يبقى الطفل يطور صورة عن انتحار مثالي يرتكز أساسا على تصورات مصدرها . الحقيقة
  )Mishara.B.L- Tousignant.M 2004 p 73( . التلفزة

هذا %.77.79من  %08.71أثره بنسبة  كما كان للعامل الثالث أي تدني المستوى الثقافي لألفراد
التدني يقف كحاجز أمام اإلدالء باالنتحار، ورأت الطالبات أن األفراد ذوي المستوى المتوسط 

  .األخرى والعالي يتعاملون مع الظاهرة بشكل عادي ويعتبرون االنتحار كباقي اآلفات االجتماعية
فقد تطرقنا فيه إلى مناطق انتشار االنتحار في الجزائر أي المناطق الحضرية أو  25أما البند 

  .من الطالبات أن االنتحار يكثر في المناطق الحضرية% 82.69والحظ . المناطق الريفية
 من % 07.85مزرية بنسبة المعيشية الظروف فكانت للمناطق الريفية، وذلك لل% 17.31 أما  

  %.17.31من % 06.62وى الثقافي لألفراد بنسبة وانحطاط المست% 17.31
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، صنفن االنتحار كفعل إجرامي في %22.69من الطالبات مقابل % 77.30كانت  29في البند 
  . فالمنتحر يلحق الضرر بنفسه وبمجتمعه. حق المجتمع ككل

حر كفرد مجرم في حق يصفن المنت% 23.80من الطالبات مقابل % 76.19كانت  30وفي البند 
  .نفسه وفي حق اآلخرين

منهن، يظهرن أن المنتحر ال % 10.42من الطالبات مقابل % 89.57فكانت فيه  31أما البند 
. أسبابها إلىيمس بفعله نفسه فقط بل عائلته التي هي بصدد مواجهة حقيقة مرة يصعب التطرق 

  .ظهور بوادر العار والفضيحة إلىمما يؤدي 
من الطالبات يشددن على أن المنتحر يمس بفعله % 09.07مقابل % 90.92ظهر فيه ي 32والبند 

  .دينه، هذا األخير الذي حرم هذا الفعل تحريما ال غبار عليه
المالحظ أن المنتحر فرد خرج على أطر الجماعة التي ال بد أن تتماسك بغية بنيان              

للفرد أن يضع نفسه وبكل قوته تحت تصرف  لذلك ال بد. مجتمع مرصوص األركان والثوابت
اإلرادة الجماعية لنحصل على جسد واحد، يبقى كل عضو منه غير قابل لالنفصال حسب جاك 

 (Spector.B 2000 p 144 ).روسو
  
  )19، 18، 17، 16، 15، 14( محور كيفية مواجهة االنتحار في الجزائر: المحور الرابع -4  

وقوف على الوسائل التي تعتبرها الطالبات كفيلة للحد والتقليل من أردنا في هذا المحور ال    
يعرفن % 31.65من الطالبات مقابل % 68.34، كانت 14ففي البند  .انتشار االنتحار في الجزائر

وتجدر  .أن كل الديانات تحرم فعل االنتحار وعلى رأسها اإلسالم الذي كان فيه التحريم واضحا
على حافة  منتحر أثناء دفنه، حيث تدفن جثتههودية ال تمنح كل الحقوق للاإلشارة أن القوانين الي

  )Mishara.B.L- Tousignant.M 2004 p 14. ( المقابر
  

مقابل % 90.92أهمية حماية األبناء داخل األسرة من االنتحار، وظهر أن  15وقد تناول البند 
  .األسرة بين اآلباء واألبناء من الطالبات يوقعن بايجابية االتصال المتواصل داخل% 09.07

، ظهرت ايجابية مواجهة االنتحار بالرجوع إلى الدين اإلسالمي الحنيف والتمسك 16ي البند ف
  .على أحقية الدين في هذه المواجهة% 02.94مقابل % 97.05حيث أجاب . بأصول الشريعة
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ويتمثل في لبات من الطا% 97.05من % 75.95األول ظهر بنسبة : واقترحت الطالبات أسلوبين
الرجوع إلى الدين بتقوية اإليمان والتمسك بأركان اإلسالم وعلى رأسها الصالة ألنها عماد الدين 

كما اقترحت الطالبات تالوة القرآن الكريم واالطالع على األحاديث . وتنهى عن الفحشاء والمنكر
  .النبوية الشريفة

على التنشئة األسرية التي تمكن الفرد  ويعتمد %97.05من  %05.03أما الثاني فظهر بنسبة  
وهما أسلوبان في نظر الطالبات الجامعيات كفيالن للتقليل من . من اكتساب تربية دينية صحيحة

  :16والجدول اآلتي يبين النتائج المتحصل عليها في البند  .شيوع االنتحار في الجزائر
    

 الترتيب وسيلة مواجهة االنتحار النسبة المئوية
75.95% قراءة القرآن والصالة: الرجوع إلى الدين بتقوية اإليمان   01 

05.03% التنشئة األسرية لتمكين الفرد من اكتساب تربية دينية  
.صحيحة  

02 

حسب الطالبات الجامعيات يوضح كيفية مواجهة االنتحار في الجزائر: 09جدول   
 

ألبناء من االنتحار، وهو أمر حتمي فقد ظهر فيه دور األسرة الجزائرية في حماية ا 17أما البند 
.من الطالبات وافقن على هذه الفكرة% 26.87مقابل % 73.12وكان بنسبة   

كان لدور المدرسة في هذه الحماية، هذا الدور الذي ال يقل شأنا عن دور األسرة وكان  18البند 
مية ألن مفهوم فالتعليم كمفهوم ال يعني محو األ .من الطالبات %40.73مقابل % 59.26بنسبة 

هذه األخيرة هو معرفة القراءة والكتابة، بينما يهدف التعليم إلى وعي هذه المعرفة ويتم ذلك من 
.خالل تنويع مواضيع القراءة وتحليلها إلى جانب تكريس أساليب الكتابة وأهدافها  

على  العتمادوفتح اآلفاق نحو المستقبل با تفتيق األذهان وتخصيب أو أداةوعليه فالتعليم وسيلة 
.أسس تتمثل في قواعد فكرية لوعي المستقبل  

   
فكان بنسبة  أيضا في حماية األبناء من االنتحار، اإلعالمفقد ظهر فيه دور وسائل  19أما البند 
.لإلعالممن الطالبات مع الدور االيجابي % 49.20مقابل % 50.79  
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:النتحاري لبناء التصور االجتماعيبين كرونولوجيا  العاشر البند -5  
من خالل المعلومات التي تحصلنا عليها استطعنا التوصل إلى تحديد التصور االجتماعي 

.لالنتحار، لدى الطالبات الجامعيات  
من الطالبات تعرفن على % 20.85، أي أن 10هذا التصور بني في فترة زمنية حددها البند 

 .سنوات فما فوق 10عليه مند  من الطالبات تعرفن% 80سنوات وما يقارب  05المصطلح مند 
    :كما يوضحه الجدول اآلتي

 
 الترتيب الطالبات النسبة المئوية

41.96% سنوات  10على مصطلح االنتحار مند أكثر من  الالتي تعرفن   01 

37.17% سنوات 10على مصطلح االنتحار مند  الالتي تعرفن   02 

20.85% سنوات 05على مصطلح االنتحار مند  الالتي تعرفن   03 

يوضح كرونولوجيا بناء التصور االجتماعي لمصطلح االنتحار لدى الطالبات: 10جدول   
 الجامعيات

فالنواة المركزية . فالتصور االجتماعي ينظم على أساس نواة مركزية تحدد المدلول والتنظيم
يسمح لها  كما أنها تعرف بنوع من االلتحام والثبات، وهذا ما .مشتركة بين كل أفراد الجماعة
.1976 بمقاومة التغيرات حسب أبريك  

 
يحيط بها . فالنواة المركزية هي نتاج محددات تاريخية رمزية واجتماعية، وهو ما يهيكل التفكير

مع الهياكل ما يسمى العناصر المحيطة وهي الحوادث اليومية، والتي تسمح بتأقلم التصور  

Deswarte. E (2007) www.psychologie-sociale.com  االجتماعية المتغيرة.  
النواة المركزية والعناصر المحيطةتقنية الفرز التسلسلي بهدف الفصل بين    Abric لقد اقترح    

  .نستعملها في بحثنا لتحديد التصور االجتماعي لمصطلح االنتحار بالنسبة للطالبات و سوف
حيث . ه التقنية على تحديد العناصر القوية والعناصر الضعيفة على أساس نسبها المئويةتعتمد هذ

تم استخراج هذه العناصر من كل محور على حدى، فالعناصر ذات النسب المئوية العالية هي 
ة فهي التي تشكل العناصرالتي تشكل النواة المركزية أما العناصر ذات النسب المئوية الضعيف  

Beauchamp.J.F (2006) www.famidac.net المحيطة.  

http://www.psychologie-sociale.com
http://www.famidac.net
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مثل هذه األقطاب األربعة محاور االستمارة التي اعتمدنا عليها، وهي المعنى واألسباب واآلثار ت
. حيث تظهر قوة كل عنصر في كل قطب في نسبته المئوية المرتفعة. ووسائل مجابهة االنتحار

إنها أهم النتائج التي تم التوصل إليها لدى الطالبات . ه عنصر مهم في النواة المركزيةبمعنى أن
:الجامعيات  

 
ب :سبب االنتحار                                  أ :  مفهوم االنتحار  
1ب .....%44.17 كثرة المشاكل االجتماعية            1أ .........%38.52. قتل النفس عمدا  

 2ب ..........%21.10ضعف الوازع الديني        2أ .....%27.11. الواقع األليمهروب من 
3ب ......................%12.51األسرة         3أ %............12.26ضعف الشخصية    

4ب ...........%12.26اضطرابات نفسية          4أ %................12.02آفة اجتماعية   
5ب ............%09.93مظاهر العولمة           5أ %.......10.06 ضعف الوازع الديني   

 
 

د :طرق مواجهة االنتحار                              ج:  آثار االنتحار  
1د.... %75.95..التمسك بالدين بالصالة وقراءة القرآن      1ج ......وصمة عار على العائلة  
2د ..............%05.03 التنشئة األسرية الدينية           2ج .......عار أمام الرأي العالمي  

3ج ................نظرة تشاؤمية  
4ج.......إعاقة االزدهار والتطور  

5ج .....جريمة في حق الدين والمجتمع  
           

يوضح النواة المركزية للتصور والعناصر المحيطة بها، حيث أننا  إن الشكل اآلتي            
فقوة . هذه القوة تتالشى شيئا فشيئا باتجاه العناصر المحيطة. ظ قوة أعضاء النواة المركزيةنالح

ووجود فكرة ما وثبوتها يعني تشكيلها للنواة المركزية وضعفها معناه ابتعادها عنها ومكوثها مع 
.العناصر المحيطة أو زوالها  
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 العناصر المحيطة 
05أ   
04أ   

03أ  المعنى   
02أ   

01أ  

02د 01د  النواة المركزية  01ج02ج 03ج 04ج  05ج  
        المواجهة             01ب                  اآلثار         

02ب   
03ب  السبب   
04ب   
05ب   

 
 العناصر المحيطة 

 
 

 شكل تخطيطي يوضح التصور االجتماعي لالنتحار عند الطالبات الجامعيات
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عرض النتائج المتحصل عليها حسب الجنس ذكور وتحليلها: ثانيا  
 

طالب   422: يوضح النتائج المتحصل عليها حسب الذكور 11 جدول  
 

النسبة 
 المئوية

%التكرارات والنسب األجوبة السلبية رقم  األجوبة االيجابية 
 البند

23.93%  101 %76.06 321 07 

14.21%  60 85.78%  362 08 

 
 

36.01%  

 
 

152 

% 
20.61%  

%10.66 
 

11.84%  
09.95%  
05.92%  
04.97%  

 
63.98%  

 التكرارات
87 
45 

 

50 
42 
25 
21 

 

270 

 
تعتيم إعالمي نظرا لسياسة الدولة  -  
تحاشي التأثير على األفراد وتفادي  -

 انتشار   االنتحار  
ستر الحقائق واألسباب الحقيقية  -  
عار أمام الرأي العالمي          -  
في الدين اإلسالمي        حرام -  
دون تعليل -  
  

: المجموع  

 
 
 
 

09 

  % 
19.66%  
30.56%  
49.76%  

100%    

 التكرارات
83 
129 
210 
422 

 
سنوات 05مند   
سنوات  10مند   

سنوات 10مند أكثر من   
المجموع       

 
 

10 

  % 
35.78%  
64.21%  
100%  

 التكرارات
151 
271 
422 

 
مشكلة اجتماعية  -  
ة ناتجة عن مشاكلاستجاب -  

المجموع                        

 
11 

 
 

28.90%  

 
 

122 

% 
20.14%  
15.40%  

 
 

التكرارات 
85 
65 

 

 

االنتحار محرم في الدين اإلسالمي  -  
العائلة هي السبب الرئيسي وراء  -

 االنتحار
 

 
 

12 
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11.84%  
13.03%  
05.21%  
05.45%  
71.09%  

 50 
55 
22 
23 
300 

لةاالنتحار يمس شرف العائ -  
الثقافة العربية تستنكر االنتحار  -  
تدني المستوى الثقافي لألفراد  -  
دون تعليل  -  

 المجموع
  % 

22.98%  
38.38%  
11.37%  
13.03%  
14.21%  

100%  

التكرارات 
97 
162 
48 
55 
60 
422 

 
هروب من الواقع األليم ومشاكله  -  
قتل النفس عمدا  -  
ضعف الوازع الديني  -  
ة ضعف الشخصي -  
آفة اجتماعية  -  

 المجموع

 
 
 

13 

23.22%  98 76.77%  324 14 

11.61%  49 88.38%  373 15 

 
 
 

02.94%  

 
 

09 
 

% 
76.77%  

 
07.10%  

 
14.45%  
97.05%  

 التكرارات
324 

 
30 

 

61 
413 

 
تقوية اإليمان بقراءة القرآن  -

 والصالة 
التنشئة األسرية التي تمكن من  -

 اكتساب تربية دينية صحيحة 
دون تعليل  -  

 المجموع 

 
 
 

16 

32.93%  139 67.07%  283 17 

38.15%  161 61.84%  261 18 

45.49%  192 54.50%  230 19 

 
 

38.38%  

 
 

162 
 

% 
45.02%  
10.66%  

 
04.73%  
01.18%  
61.61%  

 التكرارات
190 
45 

 

20 
05 

260 

 
وصمة عار على  العائلة -  
العائلة هي السبب المسؤول على  -

 االنتحار
دني المستوى الثقافي لألفراد ت -  
دون تعليل  -  

 المجموع

 
 
 

20 

 
 

 
 

% 
31.27%  

 التكرارات
132 

 

 
 

الشباب عرضة للمشاكل المختلفة  -  
 

21 
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18.24%  

 
 

77 
 

13.03%  
17.29%  
10.66%  
07.10%  

%02.36 
81.75%  

55 
73 
45 
30 
10 

345 

فترة المراهقة  -  
كثرة المشاكل االجتماعية في البالد  -  
خصية الشبابضعف ش -  
مظاهر العولمة الثقافية -  
: دون تعليل -  

 المجموع
 
 
 

40.75%  

 
 
 

172 

% 
35.54%  

 
%09.47 

04.94%  
07.10%  
02.13%  
59.24%  

 التكرارات
150 

 
40 
21 
30 
09 

250 

 
الذكر مؤهل للمسؤولية و محتك  -

 بالخارج 
كثرة مشاكل الذكر االجتماعية   -  
ضعف الشخصية  -  
الديني  ضعف الوازع -  
دون تعليل  -  

 المجموع

 
 
 

22 
 

 
 
 
 

45.02%  

 
 
 
 

190 

% 
13.02%  

 
14.21%  

 
12.79%  
10.66%  
04.26%  
54.97%  

 التكرارات
55 

 
60 

 
54 
45 
18 

232 

 
أهمية الجانب العاطفي في هذا  -

 السن
الفشل العاطفي هو نهاية العالم عند  -

 الشاب
ضعف الشخصية  -  
ضعف الوازع الديني  -  
ليل دون تع -  

 المجموع

 
 
 

23 

35.78%  151 64.21%  271 24 

 
 

71.80%  

 
 

303 

% 
16.82%  
08.53%  
02.84%  
28.19%  

 التكرارات
71 
36 
12 

119 

 

ظروف معيشية مزرية في الريف  -  
انحطاط المستوى الثقافي لألفراد  -  
دون تعليل  -  

 المجموع

 
 

25 

21.56%  91 78.43%  331 26 

52.36%  221 47.63%  201 27 
  

 
% 
45.02%  
28.43%  

 التكرارات
190 
120 

 
كثرة المشاكل االجتماعية  -  
ضعف الوازع الديني  -  

 
28 
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 12.32%  
07.58%  
06.63%  

100%  

52 
32 
28 

422 

اضطرابات نفسية شخصية  -  
مظاهر العولمة الثقافية -  
أسباب أسرية  -  

 المجموع
19.66%  83 80.33%  339 29 
22.51%  95 77.48%  327 30 
12.55%  53 87.44%  369 31 

13.27%  56 % 86.72 366 32 
13.98%  59 86.01%  363 33 
40.52%  171 59.47%  251 34 
15.87%  67 84.12%  355 35 

 
:النتائج وتحليل مناقشة  

  )35، 34، 33، 26، 13، 11( محور مفهوم االنتحار  :المحور األول - 1
ظهر من خالل النتائج  11ففي البند . يينيمثل هذا المحور معنى االنتحار لدى الطلبة الجامع

يوافقون على أن االنتحار استجابة ناتجة عن مشاكل متعددة، % 35.78مقابل % 64.21أن 
حيث أن الفرد قد يلقى في جميع المجاالت ما يعيقه عن تحقيق أغراضه المعيشية ويرى أن 

  .المجتمع هو السبب في ذلك
مجال للطلبة وبكل حرية لتعريف مصطلح االنتحار، وذلك فأردنا من خالله فتح ال 13 البندأما 

على أنه % 22.98منهم على أنه قتل النفس، و % 38.38فأجاب  .بأول فكرة تخطر بالبال
فالواقع بالنسبة للفرد المنتحر في الجزائر . هروب من الواقع األليم وما يحمله من مشاكل

هذا األساس لم يعد وجود لفكرة وعلى . أصبح يحمل مظاهر سلبية توحي بمستقبل مظلم
  .عند هذه الفئة من الناس والتضحية من أجله المواطنة وحب الوطن

يمكن القول أنه ضرب بالثقافة والمعايير االجتماعية والدينية عرض الحائط، إذ يقول  
ليست هناك صلة اجتماعية عزيزة لفرد ما غير الصلة :" في هذا السياق Cicéronسيسيرون 
فقد تكون لنا عاطفة اتجاه آبائنا وأبنائنا وأقاربنا، لكن الوطن ال بد أن تكون له  .مع الوطن

  " تحتم به األمر؟ إذافمن يستطيع التقدم حتى الموت من أجل الوطن . جملة هذه العواطف
( Spector.B 2000 p 56)  
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وتجلب العار  من الطلبة فقد اعتبروا االنتحار آفة اجتماعية خطيرة قد تعيق النمو% 14.21أما 
ضعف الشخصية بمعنى ضعف البعد  إلىمنهم ردوا االنتحار % 13.03و . والتشاؤم

الحقوق  ئر لم تعد مسألة الموازنة بينففي الجزا. االجتماعي في شخصية المنتحر أو غيابه
والواجبات مسوغة في أي مستوى من مستويات التفاعل، ولذلك تزداد القوانين وتتنوع وظائفها 

يقبل على الحياة وهو فقوة البعد االجتماعي في الشخصية تجعل الفرد . عاليتهاوتضعف ف
  .محترم للحقوق والواجبات، يعمل مقدما في سبيل تقوية الجماعة

  
من الطلبة فقد أشاروا إلى أن االنتحار هو ضعف للوازع الديني، فضعف % 11.37أما 

ر تتنافى والدين اإلسالمي والحكم في اإليمان باهللا عز وجل يجعل الفرد المسلم يفكر في أمو
فطابع التحريم القطعي لالنتحار في اإلسالم جعل نسبة  .الدين فيها واضح وهو التحريم

منخفضة نوعا ما في البلدان اإلسالمية ومرتفعة بكثرة عند البروتستانيين ثم المنتحرين 
لموالي يبين النتائج والجدول ا )Mishara.B.L- Tousignant.M 2004 p 13( .نالكاثوليكيي

  :13المتحصل عليها في البند 
 

% النسبة المئوية   الترتيب المعنى 
38.38%  01 قتل النفس عمدا 

22.98%  02 هروب من الواقع المليء بالمشاكل 

14.21%  03 آفة اجتماعية 

13.03%  04 ضعف الشخصية 

11.37%  05 ضعف الوازع الديني 

  ذكور ى الطلبة الجامعيينمعنى االنتحار لد يبين: 12جدول 
   
% 78.43من خالل النتائج، حيث كان  تجلت فكرة القصد في الفعل االنتحاري 26في البند   

من الطلبة يوافقون على ثبوت النية في إزهاق الروح، فالمنتحر يسعى للموت % 21.56مقابل 
راد المصابين بعلل وتجدر اإلشارة أن فكرة القصد هذه، ال تنطبق على األف. وهو يشعر بذلك

عقلية أو اضطرابات نفسية معينة، كما ال تعني األفراد الذين يتعاطون المهلوسات والمهدئات 
.ذات األثر على الجهاز العصبي  
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من الطلبة يشاطرون فكرة أن االنتحار % 13.98مقابل % 86.01فقد ظهر  33أما في البند 
.من معاناة حقيقية أنهكت قواه وسيلة للتحرر من المعاناة، فالمنتحر يعاني فعال  

مقابل % 59.47فكرة تأكيد الذات لدى المنتحر، وهي الفكرة التي يشاطرها  34تتجلى في البند 
فاإلحساس بأنا قوي يقتضي القدرة على فرض الذات في المجتمع، وهذا ال يكون %. 40.52

.كانة اجتماعية مرموقةإال من خالل تحقيق األهداف المنشودة والتي تمكن الفرد من اعتالء م  
من الطلبة، يوقعون على أن االنتحار هو % 15.87مقابل % 84.12فقد كان  35أما البند 

يعيش في مجتمع بمعايير فالمنتحر . تمرد على المعايير االجتماعية المرفوضة ال شعوريا
ة عالقاته مع اآلخرين خاصوأسس معروفة لكنه ال يرضى بها، وهذه الفكرة قد تتجلى في 

حيث ترى العالقات تطبعها التوتر والخوف والغضب وغيرها من مظاهر السلوك . األقارب
.التي تعكر صفو المعيشة السلبية  

فالمجتمع واالتحاد بين األفراد ال يتم المحافظة عليهما إال بإظهار الكثير من العطف والرفق     
(Spector.B 2000 p 53) .طيدة حسب سيسيرونخاصة نحو الذين تربطنا بهم عالقات و   

  
  )28، 27، 24، 23، 22، 21( محور أسباب االنتحار في الجزائر: المحور الثاني - 2
.يعالج هذا المحور األسباب القائمة خلف تفشي ظاهرة االنتحار في الجزائر   

على فكرة أن الفئة األكثر تعرضا % 18.24من الطلبة مقابل % 81.75وافق  21ففي البند 
ة الشباب وذلك لعدة أسباب على رأسها التعرض للمشاكل المختلفة بنسبة لالنتحار هي فئ

، باإلضافة إلى كثرة المشاكل االجتماعية في الجزائر بنسبة من الطلبة% 81.75من  31.27%
.وهما العنصران األكثر أهمية في هذا البابمن الطلبة % 81.75من  17.29%  

 
علم االجتماع اهتم بها  ا من المواضيع المهمة التيوأفرادهفمشاكل الفرد في المجتمع والجماعة 

فقد يتشتت الفرد ويتيه وسط الجماعة بسبب عدم قدرته على . وعلم النفس االجتماعي مند القدم
إنها عملية ".المقارنة االجتماعية" تأكيد ذاته فيها، وذلك تبعا لما سماه علماء االجتماع فكرة 

وذلك لتأمين آرائهم وقدراتهم وكذا تقييم  آلية حسب جيلبرتيتبعها األفراد في المجتمع بطريقة 
إنها تسمح لكل فرد . ما يمكن تقييمه بهدف نفخ التقييم الذاتي والتلقيح ضد التأثير الخارجي  

( Leyens.J.P- Yzerbyt.V 1997 p 27)  بتعريف نفسه كفرد وحيد ومشابه لآلخرين.  
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بب انتحار الشباب إلى مرحلة المراهقة، من الطلبة فيرجعون س% 81.75من % 13.03أما 
هذه األخيرة وما تحمله من تغيرات جسمية ونفسية واجتماعية تجعل المراهق يضل ويجد نفسه 

وقد كان لفترة المراهقة اهتمام كبير من طرف الباحثين والمنظرين الذين . في مفترق طرق
.سعوا إلى دراستها وتوضيحها  

اعية والتسرع قصد تحقيق أهدافه وتأكيد ذاته، بالتالي تأكيد فالمراهق يسعى بنوع من االندف 
فتحطم أحالم  .هويته والتطلع إلى مكانة اجتماعية مثالية لكنه يصطدم بواقع يحطم أحالمه

ذا األساس يترآى المستقبل  المراهق معناه تحطيم نزوة الحياة االختراعية لديه، وعلى ه
(Charazac-Brunel.M 2002 p45) .لم دون منافذ، مليء بمظاهر العنف والقلقكعالم مظ  

ضعف الشخصية  إلىمن الطلبة فقد أرجعوا سبب انتحار الشباب % 81.75من % 10.66أما 
.القدرة على مواكبة الحياة االجتماعيةوعدم   

من الطلبة أرجعوا سبب انتحار الشباب إلى مظاهر العولمة % 81.75من % 07.10وأخيرا 
وسائل اإلعالم وصحون التلفزيون وغيرها من الصحف والمجالت الثقافية التي تحملها 

.الغربية  
األسلحة  إحدىالتعليم الذي يعد من خالل  إالفال يمكن الحفاظ على الثقافات الموروثة وتنميتها 

.خاصة في المجتمعات العربية اإلسالمية لمقاومة اآلثار السلبية لظاهرة العولمة  
بالتعليم، فهو كعملية منظمة ال يهتم فقط بتبادل المعرفة  إالنمو شخصية الفرد ال تنشأ وال ت إن

واكتساب الخبرة، بل يتعداه ليلعب دورا مهما في تكوين المواقف الصحيحة اتجاه التحصيل، 
)25ص  2005أحمد حويتي .( اتجاه العمل واتجاه اآلخر في المجتمع  

:21والجدول الموالي يبين النتائج المتحصل عليها في البند   
%النسبة المئوية   الترتيب سبب انتحار الشباب 

31.27%  01 الشباب عرضة للمشاكل المختلفة 

17.29% كثرة المشاكل االجتماعية في  
 البالد

02 

13.03%  03 فترة مراهقة 

10.66%  04 ضعف شخصية الشباب 

07.10%  05 مظاهر العولمة الثقافية 

ذكور طلبة الجامعيينيبين سبب انتحار الشباب حسب ال :13جدول   
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مقابل % 59.24في الجزائر، حيث أن  رتظهر الفئة الشبابية المعنية باالنتحا 22في البند 
. من الطلبة، قالوا أن الجنس الذكري معني باالنتحار أكثر من الجنس األنثوي% 40.75

ؤولية عوامل أهمها أحقية الذكر بالمسؤولية التي تنتظره وهي مس إلىوالسبب في ذلك يرجع 
فالذكر رب البيت . بناء األسرة وتوفير الظروف الالزمة لذلك سواء أكانت مادية أو اجتماعية

رت نسبة تأثير وقد ظه. في المستقبل القريب وهو على احتكاك دائم بالخارج مقارنة باألنثى
.من الطلبة% 59.24من % 35.54هذا العامل   

 
بعامل كثرة المشاكل االجتماعية التي تواجه من الطلبة فقد أشادوا % 59.24من % 09.47أما 

فقد . تها مع زيادة متطلبات الشباب الرامية إلى مستقبل أفضلتزيد نسبالذكر، هذه األخيرة 
يكون سبب كثرة المشاكل االجتماعية ضعف المؤسسات االجتماعية خاصة تلك التي تنظم 

.عالقات األفراد  
 

اد بهدف تحقيق حياة أفضل وتعد وظائفها مختلفة فالمؤسسات االجتماعية تنظم عالقات األفر
عدد كبير من المظاهر السلوكية في نمط واحد منها تيسير العمل لألفراد وتنظيم . في المجتمع

متكامل، لهذا ال بد من مقاومة التغيير االجتماعي على أساس أنه يجري على وتيرة واحدة 
.وبانتظام  

نتشار االنتحار لدى الذكور فضال عن اعوامل في األخير ظهر عامالن آخران يعدان من 
وضعف  من الطلبة% 59.24من  %07.10بنسبة  ، وهما ضعف الوازع الدينياإلناث

.من الطلبة% 59.24من % 04.94بنسبة  الشخصية  
فرد غير  ، فالمنتحربة كعامل مهمالوازع الديني الذي يعتبره الطل فالعامل األول هو ضعف

.يساعد على دحر األفكار االنتحارية التي تتنافى والشريعة اإلسالميةذي مزود بزاد التقوى ال  

 
أما العامل الثاني فيوحي بعدم توازن أقطاب الشخصية الثالث حسب التحليل النفسي، فالضعف 

بالتالي يظهر . معناه عدم قدرة األنا على القيام بعمله بغرض الموازاة بين الهو واألنا األعلى
والجدول الموالي يبين النتائج المتحصل  . ة أي غياب االرتياح النفسيعدم االتزان الشخصي

: 22عليها في البند   
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%النسبة المئوية   الترتيب سبب انتحار فئة الذكور 

35.54% الذكر مؤهل للمسؤولية وهو على  
 احتكاك دائم بالخارج

01 

 02 كثرة المشاكل االجتماعية 09.47 %

07.10%  03 ضعف الوازع الديني 

04.94%  04 ضعف الشخصية 

ذكور سبب انتحار فئة الذكور حسب الطلبة الجامعيين يبين: 14جدول  
 

. حاولنا إظهار حقيقة الفشل العاطفي كعامل مسبب في انتحار الشباب في الجزائر 23في البند 
فالفشل . منهم يوافقون على هذه الفكرة% 45.02من الطلبة مقابل % 54.97فكانت نسبة 

مفاهيم الخاطئة التي يؤمن بها ي قد يكون وراء انتحار الشباب وذلك ألسباب تتمثل في الالعاطف
.باب الجزائري حول دور الجانب العاطفي في حياة اإلنسانالش  

من الطلبة يعتبرون الفشل العاطفي كنهاية العالم بالنسبة % 54.97من % 14.21حيث أن 
خيبة األمل تجعل الشاب المراهق يفكر في حل و اإلهانةبالضعف و فاإلحساسللشاب المنتحر، 

وفي هذا السياق بين الباحثون . وهضم حقوقهسريع لالنتقام من مجتمع لم يوليه االهتمام 
.االكلنيكيون أهمية الجانب العاطفي في حياة المراهق  

األولى هي وظيفة : فوجود طرف ثان في حياة المراهق يأخذ بعد دفاعي يتميز بوظيفتين
ف بالحاجات النزوية التناسلية، أما الثانية فهي وظيفة نرجسية لتأكيد العبور إلى االعترا  

(Charazac-Brunel.M 2002 p58) . مصف الراشدين   
. من الطلبة فقد أشاروا إلى أهمية الجانب العاطفي في هذا السن% 54.97من  %13.02أما 

ث يتم في هذه المرحلة االنبثاق حيزها في حياة الشباب، حي وتأخذفالعالقات العاطفية مهمة 
.والتسامي اإلعالءالوجداني ويظهر غنى الحياة العاطفية على اثر ميكانيزمات نفسية مثل   

طلب هوية مستقلة وتقدير ذاتي مميز، كما تتعزز النرجسية بغية الوصول  إلىفيسعى الشاب 
ر بعد الفشل العاطفي من الطلبة االنتحا% 54.97من % 12.79وأرجع  .أنا منشودةمثالية  إلى
ضعف الشخصية خاصة، فالشاب الذي يعيش العالقة العاطفية ال يؤمن بفشلها وال يستطيع  إلى

.مقاومة هذا الفشل لذلك ينتحر  
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وعلى هذا األساس يبني الشاب حياته على ضوء عالقة ال يعلم نهايتها، ويتم استثمار  
ه على مواجهة المتغيرات درتق ضعف األنا وعدم إلىبصفة كلية مما يؤدي  الموضوع

فاإلثارة الجنسية في فترة البلوغ تؤدي إلى ظهور . الخارجية التي تعيق مثل هذه العالقات
مفاجئ لطاقة حرة هدفها التفريغ، بالتالي يضعف األنا من جراء انقطاع قنوات االتصال ويجد 

ات التناسلية، وطاقة هذا ما يدفع لظهور نكوصات نحو النزو. صعوبة في توجيه متطلبات الهو  
( Terrier.G 2001 p 175) الهو تترجم على شكل مظاهر عنف.  

من الطلبة عن دور الفشل العاطفي في انتحار الشاب % 54.97من % 10.66وتحدث 
.الجزائري و ذلك راجع إلى ضعف الوازع الديني لدى هذه الفئة  

مقابل % 64.21الطلبة بنسبة فيتناول وجود القلق لدى المنتحر، حيث أجاب  24أما البند 
فالقلق هو إحدى األعراض الظاهرة قبل  .على وجود القلق لدى المنتحر ال محال% 35.73

العملية االنتحارية، وقد يكون في شكل انطواء أو تحاشي اآلخرين وعدم القدرة على مجاراة 
ة على شكل قهر أو الفعل تتميز غالبا بمعانا إلىوالظروف التي تسبق المرور . الحياة اليومية

بالرفض إقصاء من طرف سلطة محترمة أو شخص محبوب، لذلك يحس المنتحر   
(Despinoy.M 2002 p 153) .واإلهانة   

% 47.63فكان . انحطاط المستوى التعليمي كداع من دواعي االنتحار إلى 27يتطرق البند 
والمالحظ أن الطلبة الذكور ال يولون . من الطلبة يوافقون على هذه الفكرة% 52.36مقابل 

فالتعليم هو السالح األول الذي يحمي الثقافة . أهمية للجانب التعليمي في التقليل من المنتحرين
. بالتعليم إالوالتقاليد ويجعل المتعلم متمسك بأصوله ووطنه، ذلك ألن شخصية الفرد ال تنمو   

ق التربوي ال بد للفرد أن يكون مؤدبا ال يواكب الوحشية، مثقف في مختلف وعلى النطا  
(Kant.E 1989 p 82) .المجاالت، متكيف ومحبوب ومؤثر في اآلخرين  

فكانت كثرة . فقد تناولنا سبب االنتحار في الجزائر من وجهة نظر الطلبة 28أما في البند   
، هذه األخيرة حددها الطلبة في الفقر %45.02المشاكل االجتماعية في المرتبة األولى بنسبة 

فأصبح الفرد ال يحس بانتمائه . والبطالة وغياب هيبة الدولة وانتشار الفساد واالنحالل الخلقي
 االجتماعي ونسي ثوابته االجتماعية واألخالقية، فزالت صفة االجتماعية وراح الكل يلهث 

لضرورة ما، فهوتبعا للحوادث الخارجية ال وراء قوته اليومي رغم أن الفرد اجتماعي بطبعه   
 ( Leyens.J.P- Yzerbyt.V 1997 p 20) . اثيا حسب فالونركذلك و   
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ضعف الوازع الديني،  إلىمن الطلبة فقد أرجعوا سبب االنتحار في الجزائر % 28.43أما 
رزق باهللا عزوجل وبقضائه وقدره جعل األفراد يلهثون وراء  اإليمانفغياب السكينة وضعف 
.مكتوب عند اهللا عز وجل  

التي قد تكون وراء انتحار  االضطرابات النفسية الشخصية إلىمن الطلبة أشاروا % 12.32
فالذكور . الفعل إلىفالقلق، العنف واالنطواء من المظاهر التي تقف وراء المرور . الفرد

أفعالهن غالبا ما دود ، أما البنات فان رمع العائلة يظهرون نوعا من العنف واالنقطاع المفاجئ  

(Despinoy.M 2002 p 152) .على شكل هروب أو توقف عن الدراسة تكون  
فالعولمة تفرض أنماطا جديدة من %. 07.58ر العولمة الثقافية بنسبة ثم ظهر عامل مظاه

كما يجري تشكل ثقافة . السلوك في العمل والمنزل، تتصادم فيها القيم االقتصادية والقيم الثقافية
انية جديدة عالمية الطابع، وعلى هذا النحو بدأت تكنولوجيا المعلومات في تهميش إنس

يليه عامل األسباب األسرية بنسبة   .المؤسسات االجتماعية في التنشئة كالمدرسة واألسرة
، هذه األخيرة لخصها الطلبة في وضعيات االنشقاقات العائلية كالطالق والهجر 06.63%

.ما يجعل دور األسرة يضمحل ووظائفها تنكسر وهذا. المحذراتوتعاطي   
 

. فالعائلة كنواة أساسية لتكوين أفراد أسوياء تضعف هيبتها ويتأثر بذلك المجتمع برمته
األبوية بالنسبة للمراهق العالقات فالتصور السلبي للعائلة هو أحد أهم المظاهر الدالة على 

(Despinoy.M 2002 p 152)المنتحر 
:28بين النتائج المتحصل عليها في البندوالجدول اآلتي ي  

%النسبة المئوية   الترتيب سبب االنتحار 
45.02%  01 كثرة المشاكل االجتماعية 

28.43%  02 ضعف الوازع الديني 

12.32%  03 اضطرابات نفسية شخصية 

07.58%  04 مظاهر العولمة الثقافية 

06.63%  05 أسباب أسرية 

ذكور ار في الجزائر حسب الطلبة الجامعيينيوضح أسباب االنتح: 15جدول   
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، 29، 25 ،20، 12، 09، 08، 07( محور آثار االنتحار في الجزائر  :المحور الثالث - 3
30، 31 ،32(  

أن  07وظهر في البند . اآلثار الناجمة عن ظاهرة االنتحار في الجزائريبين هذا المحور 
. عيق حركة نمو المجتمعأن االنتحار يمنهم يوافقون % 23.93من الطلبة مقابل % 76.06

على النظرة التشاؤمية التي يمكن أن تالحق % 14.21مقابل % 85.78أقر  08وفي البند 
  .المجتمع الذي يكثر فيه نسبة المنتحرين

في الجزائر الحديث  اإلعالمفقد ظهرت العوامل التي تقف وراء تجنب وسائل  09البند  في أما
  .عن ظاهرة االنتحار

  
منهم يوافقون على فكرة التجنب لعدة أسباب % 36.01من الطلبة مقابل % 63.98د كان وق

للحديث في كل وعلى رأسها سياسة الدولة التي ال تعطي كامل الحرية لوسائل اإلعالم 
  .من الطلبة% 63.98من % 20.61يع بصفة تامة، وذلك بنسبة المواض

  
إلى أن الدولة ترمي إلى ستر الحقائق من الطلبة فقد تطرقوا  % 63.98من  %11.84أما 

. واألسباب الحقيقية التي تكون وراء االنتحار، كي تظهر بصورة مستحسنة أمام الرأي العالمي
  .فستر األسباب الكامنة وراء االنتحار هو بهدف تجنب التساؤالت الخاصة بالموضوع

ث عن االنتحار، من الطلبة على تجنب وسائل اإلعالم الحدي% 63.98من % 10.66وتحدث 
.ذلك يتم السيطرة عليهاب شي الظاهرة، ووذلك لتحاشي التأثير على األفراد وتفادي تف  

من الطلبة أن تجنب وسائل اإلعالم الحديث عن االنتحار مرده % 63.98من % 09.95ورأى 
العار الذي سيلحق بالمجتمع أمام الرأي العالمي، بالتالي الحفاظ على الصورة أمام الدول 

عامل التحريم الديني الذي قد  إلىمن الطلبة فقد تطرقوا  %63.98من  %05.92أما  .ألجنبيةا
األثر الذي قد تخلفه وسائل اإلعالم في األفراد الذين يعيشون ف .يكون وراء التكتم عن الظاهرة
األول وهو أبسطها هو عامل التقليد، فاألشخاص المتأثرون : أفكارا انتحارية له عدة شروح

فون بقراءة الجرائد أن االنتحار وسيلة من وسائل معالجة المشاكل، وهذا الفعل قد يكون له يعر
ما الثاني فهو عبارة عن تقمصأ. صدى لذا ضعاف التفكير بسبب مشكل في الصحة العقلية  

( Mishara.B.L- Tousignant.M 2004 p 102) لحكاية أو مميزات فرد آخر منتحر.  
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:09نتائج المتحصل عليها في البند الجدول الموالي يبين ال  
%النسبة المئوية   الترتيب السبب 

20.61%  01 تعتيم إعالمي نظرا لسياسة الدولة 

11.84%  02 ستر الحقائق واألسباب الكامنة وراء انتشار االنتحار 

10.66% التأثير على األفراد وتفادي تفشي االنتحار    تحاشي   03 

09.95% لمي                        عار أمام الرأي العا   04 

05.92%  05 االنتحار حرام في الدين اإلسالمي                    

يبين األسباب الكامنة وراء الكتمان على ظاهرة االنتحار في الجزائر: 16جدول  
حسب الطلبة الجامعيين ذكور اإلعالممن طرف وسائل   

 
% 71.09عائالت المعنية بحاالت االنتحار، حيث أن فيتناول إشكالية التابو لدى ال 12أما البند 

%.28.90من الطلبة يوافقون على أن االنتحار تابو في المجتمع الجزائري مقابل   
طابع التحريم في الدين  إلىعوامل أرجعها الطلبة  إلىويرجع مشكل تابو ظاهرة االنتحار 

كما أنه هناك من . لطلبةمن ا% 71.09من  %20.14وراء هذا األمر وذلك بنسبة  اإلسالمي
العائلة بصفتها المتسبب الرئيسي في انتحار أبنائها وذلك بنسبة  إلىالطلبة من أرجع ذلك 

%.71.09من  15.40%  
انتمائها  إلىعن االنتحار من الطلبة فقد أرجعوا كتمان العائلة % 71.09من % 13.03أما 

الطلبة أشادوا  من% 71.09 من%  11.84.الثقافي العربي الذي يستنكر هذا الفعل ويستهجنه
بشرف العائلة، وعللوا عن كتمانها التصريح بسبب الحفاظ على كرامتها وشرفها وستر 

.الفضيحة التي قد تالحقها طوال وجودها  
الطلبة أقروا بتدني المستوى الثقافي لألفراد في  من% 71.09 من% 05.21وفي األخير، 

.ذا النوع من القضايا الذي يشوه صورتهاالمجتمع، جعل العائلة ال تبوح بمثل ه  
فقد . لقد ظهر على مستوى هذا البند الفشل العائلي الذريع، وإذا قلنا العائلة فنقصد األبوان

أثبتت البحوث التي أجريت على مراهقين أقدموا على محاوالت انتحارية وجود عالقات سيئة 
  ع األمهات، لسبب بسيط هو أنمع اآلباء لها أهمية كبرى مقارنة بالعالقات السيئة م

( Mishara.B.L- Tousignant.M 2004 p 62) .األب قليل الحضور مع أبنائه  



 - 166 -

:12والجدول الموالي يوضح النتائج المتحصل عليها في البند   
 

%النسبة المئوية   الترتيب السبب 
20.14%  01 االنتحار محرم في الدين اإلسالمي               

15.40% ي السبب الرئيسي وراء االنتحار      العائلة ه   02 

13.03%  03 الثقافة العربية تستنكر االنتحار                  

11.84%  04 االنتحار يمس شرف العائلة                      

05.21%  05 تدني المستوى الثقافي لألفراد                   

لدى العائالت المعنيةيوضح أسباب الكتمان على االنتحار  :17 جدول  
 حسب الطلبة الجامعيين ذكور

 
فقد تناول فكرة ستر حاالت االنتحار لدى العائالت المعنية، وظهر من خالل  20أما البند 

وقد تتعدد األسباب . يوافقون على هذه فكرة% 38.38من الطلبة مقابل % 61.61النتائج أن 
قد تمس العائلة من جراء الفضيحة وكالم حسب الطلبة الذين أرجعوها إلى وصمة العار التي 

منهم % 61.61من  %10.66ثم من الطلبة % 61.61من  %45.02الناس وذلك بنسبة 
تحدثوا عن مسؤولية العائلة، حيث أنها تتكتم على االنتحار كي ال تجلب لنفسها التساؤالت من 

 اري الموضوع لذلك فالعائلة تسعي لكي تد. طرف الجهات المختصة ومن طرف الناس عامة
.بهدف التملص من المسؤولية وكذا ستر أخطائها  

 
ستوى الثقافي لألفراد في الطلبة فقد أشاروا إلى تدني الم من% 61.61 من% 04.73أما 

.والذي جعلهم ال يتعاملون مع االنتحار كباقي اآلفات االجتماعية األخرى المجتمع  
من الطلبة % 28.19ر في الجزائر، وكان المناطق التي يكثر فيها االنتحا 25تناول البند 

.فعلى المناطق الحضرية% 71.80يركزون على المناطق الريفية أما   
األول هو الظروف   :والسبب في وجود االنتحار في الريف يرجع إلى عامالن مذكوران 

أما الثاني فيتمثل في  من الطلبة،% 28.19من  %16.82المعيشية المزرية في الريف بنسبة 
.منهم% 28.19من  %08.53طاط المستوى الثقافي لألفراد بنسبة انح  
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منهم يرون أن االنتحار فعل % 19.66من الطلبة مقابل % 80.33فقد كان  29في البند 
% 77.48 أنحيث ال حظنا  30كد هذا الطرح في البند في حق المجتمع ككل، ويتأ إجرامي

يمس بفعله هذا عائلته  إذردا مجرما، يعتبرون الفرد المنتحر ف% 22.51من الطلبة مقابل 
. من الطلبة% 12.55مقابل % 87.44 وبنسبة 31وهو ما ظهر في البند . بالدرجة األولى

مقابل % 86.72بنسبة  32إلى أن المنتحر يمس بفعله دينه، وهو ما ظهر في البند  باإلضافة
.من الطلبة% 13.27  

حظنا أن الفرد المنتحر هو فرد نتج عن ضعف من خالل ما ورد في البنود األربع األخيرة، ال 
المؤسسات االجتماعية خاصة التربوية التي لم تؤدي واجبها مع األطفال راشدي المستقبل، 
حيث كان زادهم من التربية ضئيل ال يقوى على مجابهة ظروف الحياة الجديدة بمتغيراتها 

وأنماطها السلوكية، وعلى هذا  فالتغير االجتماعي قد يهدد المؤسسات التربوية. االجتماعية
تبعا للوضع المستقبلي  إنمااألساس ال ينبغي تربية األطفال تبعا للوضع الراهن   

(Kant.E 1989 p 79) .المتوقع، تماشيا مع االتجاه الكلي لإلنسانية  
 

، 17، 16، 15، 14( محور كيفية مواجهة االنتحار في الجزائر: المحور الرابع -4  
18،19(  
التطرق في هذا المحور إلى الكيفية التي يراها الطلبة مناسبة لمواجهة انتشار االنتحار لقد تم 

.في الجزائر  
من الطلبة يعلمون أن االنتحار فعل محرم من % 23.22مقابل % 76.77ظهر  14ففي البند 

ر فالبحوث الميدانية بينت أن االنتحا. طرف كل الديانات السماوية رغم اختالف كيفية التحريم
 موجود بكثرة عند البروتستانيين وبعدها الكاثوليكيين، لكنه قليل لدى اليهود 

(Charazac-Brunel.M 2002 p58) و موجود بكثرة لدى األرامل منهم.  
 

فنرى من خالله أن الطلبة يؤكدون على دور االتصال داخل األسرة للحد من  15أما البند 
، وذلك لما لألسرة من أهمية في المجتمع %11.61مقابل % 88.38انتشار االنتحار بنسبة 

.ولما لألبوان من دور في تربية األبناء ورعايتهم  
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 اإلشرافمن ، بالتالي ال بد فاألبناء في مرحلة نمو وتطور نحو النضج على كافة المستويات
فمادام أن هناك مرحلة نمو، فالمسؤولية تكون على عاتق األوجه . عليهم وتوجيه سلوكاتهم

كما أن الطفل والمراهق كالهما فرد غير ناضج والبحث عن النضج . ويةاألب  
 ( Terrier.G 2001 p 175) .يقتضي عالج واحد وهو سيران الوقت حسب وينيكوت  

وردت الوسائل التي تمكن الفرد المسلم من مواجهة األفكار االنتحارية والتي  16في البند 
األحاديث النبوية والصالة ألنها  إلىرآن، والرجوع والتفرغ لقراءة الق اإليمانتتمثل في تقوية 

كذلك دور التنشئة األسرية التي تمكن الفرد من اكتساب %. 76.77عماد الدين وذلك بنسبة 
% 07.10تربية دينية صحيحة بنسبة   

تعاليم الدين  إلىوعلى اثر ما سبق تبين أن الطلبة يوافقون على مواجهة االنتحار بالرجوع 
%97.05لك بنسبة وذ اإلسالمي  

: 16النتائج المتحصل عليها في البند والجدول الموالي يوضح  
 الترتيب وسيلة مواجهة االنتحار النسبة المئوية

76.77% قراءة القرآن والصالة: الرجوع إلى الدين بتقوية اإليمان   01 

07.10% التنشئة األسرية لتمكين الفرد من اكتساب تربية دينية  
.صحيحة  

02 

حسب الطلبة الجامعيين ذكور يوضح كيفية مواجهة االنتحار في الجزائر: 18جدول  
 

حيث أن الطلبة . األنباء كما سبق الذكردور األسرة في حماية  إلىفتطرق  17أما البند 
دور  18ثم ظهر في البند % 32.93مقابل % 67.07يصرون على دور األسرة بنسبة 

طلبة على دور المدرسة التي تكمن وظيفتها في المدرسة كذلك في هذا العمل، إذ وافق ال
مقابل % 61.84المشاركة في إعداد النشء القادر على تحمل مسؤولياته وذلك بنسبة 

38.15%  
 

وبنسبة  أيضا في مواجهة االنتحار لدى األبناء خاصة اإلعالمتبين دور وسائل  19في البند 
مية عن األسرة والمدرسة ألنها من ، فدور وسائل اإلعالم ال يقل أه%45.49مقابل % 54.50

.القنوات الهامة التي تساعد في تنشئة الفرد تنشئة سوية  
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:يبين كرونولوجيا بناء التصور االجتماعي لالنتحار البند العاشر -5  
 في اعي لظاهرة االنتحار تم بناءهحسب النتائج التي تحصلنا عليها، الحظنا أن التصور االجتم

سنوات أو أكثر، ويبقى  10تقريبا من الطلبة يعرفون المصطلح مند % 80إذ أن . مرحلة معينة
.سنوات 05تقريبا منهم تعرفوا على المصطلح مند % 20  

:والجدول التالي يوضح النتائج  
 

 الترتيب الطلبة النسبة المئوية
49.76% سنوات  10االنتحار مند أكثر من  مصطلح الذين تعرفوا على   01 

30.56% سنوات 10على مصطلح االنتحار مند  الذين تعرفوا   02 

19.66% سنوات 05الذين تعرفوا على مصطلح االنتحار مند    03 

 يوضح كرونولوجيا بناء التصور االجتماعي حول مصطلح االنتحار لدى الطلبة: 19جدول 
ذكور الجامعيين  

 
:لظاهرة ما على مراحليتم بناء التصور االجتماعي   

.لى النموذج الوجهي أي استخراج المعلومات وانتقائهااالنتقال من الموضوع إ -  
.االنتقال من الوجه إلى التصنيف -  
.االنتقال إلى النموذج العملي -  

Canatas.M( 2003) www.Cadredesante.com – بناء تصور موطد .  
سطة ادراكاته وتتم عملية التصفية في المرحلة فالفرد يقوم بعملية استقبال المعلومات بوا

.ثم يقوم بعملية التصنيف دون االهتمام بالمظهر الخارجي للمعلومة. األولى  
بعدها ينتقل إلى ما يسمى الميدان العملي أي تبدأ عملية البناء التصوري ليتحصل في النهاية 

.على تصور موطد غير قابل للتغيير  
محاور االستمارة التي اعتمدنا عليها، وهي المعنى واألسباب  ليةع الموااألقطاب األرب تمثل

حيث تظهر قوة كل عنصر في كل قطب في نسبته المئوية . واآلثار ووسائل مجابهة االنتحار
إنها أهم النتائج التي تم التوصل إليها . بمعنى أنه عنصر مهم في النواة المركزية المرتفعة،

:لدى الطلبة الجامعيين  

http://www.Cadredesante.com
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ب: سبب االنتحار                                 أ  :  النتحارمفهوم ا  
1ب .....%45.02 كثرة المشاكل االجتماعية     1أ .........%38.38. قتل النفس عمدا  

2ب .......%28.43ضعف الوازع الديني     2أ ...%22.98. هروب من الواقع األليم  
3ب...........%12.32 طرابات نفسيةاض      3أ ....%.14.21....... آفة اجتماعية  

4ب ...........%07.58 .مظاهر العولمة       4أ ..%..13.03.. ضعف الشخصية  
5ب ............%09.93 .......األسرة      5أ ..%.11.37ضعف الوازع الديني    

 
 

د: طرق مواجهة االنتحار                              ج:  آثار االنتحار  
1د.... %76.77..التمسك بالدين بالصالة وقراءة القرآن  1ج ...على العائلة وصمة عار  

2د ..............%07.10التنشئة األسرية الدينية     2ج .......عار أمام الرأي العالمي  
3ج ................نظرة تشاؤمية  

4ج.......إعاقة االزدهار والتطور  
5ج .....جريمة في حق الدين والمجتمع  

           
يوضح النواة المركزية للتصور والعناصر المحيطة بها، حيث أننا نالحظ  إن الشكل اآلتي     

فقوة . هذه القوة تتالشى شيئا فشيئا باتجاه العناصر المحيطة. قوة أعضاء النواة المركزية
ومكوثها ووجود فكرة ما وثبوتها يعني تشكيلها للنواة المركزية وضعفها معناه ابتعادها عنها 

.مع العناصر المحيطة أو زواله  
فقتل النفس عمدا و كثرة المشاكل االجتماعية ووصمة العار ثم المواجهة بالتمسك بالدين 

.اإلسالمي الحنيف، هي ما يسمى النواة المركزية  
وقد يكون الهروب من الواقع باإلضافة إلى ضعف الوازع الديني والعار أمام الرأي العالمي 

.المهمة أيضا في النواة المركزية من العناصر  
ضعف الشخصية كمفهوم  في ثم تأتي العناصر المحيطة بالتصور والتي تمثل في هذا المثال

.لالنتحار و مظاهر العولمة واالضطرابات الشخصية كسبب من أسباب االنتحار في الجزائر  
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 العناصر المحيطة 
05أ   
03أ   

04أ  المعنى   
02أ   

01أ  

02د 01دالنواة المركزية    01ج02ج 03ج 04ج  05ج  
      المواجهة             01ب                 اآلثار         

02ب   
04بالسبب    

05ب  
03ب  

 
 العناصر المحيطة 

 
 

 شكل تخطيطي يوضح التصور االجتماعي لالنتحار عند الطلبة الجامعيين ذكور
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الذي نشأ فيه الطالب الحضري عرض النتائج المتحصل عليها حسب الوسط :ثالثا  
 و تحليلها

 
:يوضح توزيع أفراد العينة حسب الوسط الذي نشأ فيه الطالب 20 جدول  

الوسط/ العينة العدد النسبة المئوية  

63.45%  الحضري 785 

36.54%  الريفي 452 

100%  المجموع 1237 

 
   طالب 785: تائج المتحصل عليها حسب الوسط الحضرييبين الن 21جدول 

النسبة 
 المئوية

%التكرارات والنسب  األجوبة السلبية رقم  األجوبة االيجابية 
 البند

30.70%  241 %69.29 544 07 

25.60%  201 74.39%  584 08 

 
 

38.34%  

 
 

301 

% 
11.21%  
15.28%  

 
11.33%  
11.46%  
07.03%  
05.22%  
61.65%  

 التكرارات
88 

102 
 

89 
90 
56 
41 

484 

 
تعتيم إعالمي نظرا لسياسة الدولة  -  
تحاشي التأثير على األفراد وتفادي  -

 انتشار   االنتحار  
ستر الحقائق واألسباب الحقيقية  -  
عار أمام الرأي العالمي          -  
حرام في الدين اإلسالمي        -  
دون تعليل  -  

 المجموع 

 
 
 
 

09 

  % 
25.98%  
36.56%  
37.52%  

100%     

 التكرارات
204 
287 
294 
785 

 
سنوات 05مند   
سنوات         10مند   

سنوات 10مند أكثر من   
المجموع                

 
 

10 
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  % 
41.14%  
58.85%  
100%  

 التكرارات
323 
462 
785 

 
مشكلة اجتماعية  -  
استجابة ناتجة عن مشاكل -  

المجموع                       

 
11 

 
 

26.87%  

 
 

211 

% 
13.88%  
13.37%  

 
16.43%  
17.57%  
05.85%  
05.98%  
73.12%  

التكرارات 
109 
105 

 
129 
138 
46 
47 
574 

 
االنتحار محرم في الدين اإلسالمي  -  
العائلة هي السبب الرئيسي وراء  -

 االنتحار
االنتحار يمس شرف العائلة -  
الثقافة العربية تستنكر االنتحار  -  
الثقافي لألفراد  تدني المستوى -  
دون تعليل  -  

 المجموع

 
 
 
 

12 

  % 
22.03%  
40.89%  
10.57%  
12.61%  
13.88%  

100%  

التكرارات 
173 
321 
83 
99 
109 
785 

 

هروب من الواقع األليم ومشاكله  -  
قتل النفس عمدا  -  
ضعف الوازع الديني  -  
ضعف الشخصية  -  
آفة اجتماعية  -  

 المجموع

 
 
 

13 

33.50%  263 66.49%  522 14 

22.42%  176 77.57%  609 15 

 
 
 

10.19%  

 
 
 

80 
 

% 
68.53%  

 
08.78%  

 
14.39%  
89.80%  

 التكرارات
538 

 

69 
 

113 
705 

 
تقوية اإليمان بقراءة القرآن  -

 والصالة 
التنشئة األسرية التي تمكن من  -

 اكتساب تربية دينية صحيحة 
دون تعليل  -  

  المجموع

 
 
 

16 

35.66%  280 64.33%  505 17 

43.56%  342 56.43%  443 18 

45.22%  355 54.77%  430 19 
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27.38%  

 
215 

 

% 
42.67%  
12.99%  

 
05.73%  
11.21%  
72.61%  

 التكرارات
335 
102 

 

45 
88 

570 

 
وصمة عار على  العائلة -  
العائلة هي السبب المسؤول على  -

 االنتحار
تدني المستوى الثقافي لألفراد  -  
دون تعليل  -  

جموعالم  

 
 
 

20 

 
 
 

27.26%  

 
 
 

214 
 

% 
18.34%  
17.19%  
20.63%  
09.17%  
04.96%  
02.42%  
72.73%  

 التكرارات
144 
135 
162 
72 
39 
19 

571 

 
الشباب عرضة للمشاكل المختلفة  -  
فترة المراهقة  -  
كثرة المشاكل االجتماعية في البالد  -  
ضعف شخصية الشباب -  
مظاهر العولمة الثقافية -  
: يلدون تعل -  

 المجموع

 
 
 

21 

 
 
 

45.85%  

 
 
 

360 

% 
14.90%  

 
20.76%  
06.24%  
03.69%  
08.53%  
54.14%  

 التكرارات
117 

 

163 
49 
29 
67 

425 

 
الذكر مؤهل للمسؤولية و محتك  -

 بالخارج 
كثرة مشاكل الذكر االجتماعية   -  
ضعف الشخصية  -  
ضعف الوازع الديني  -  
دون تعليل  -  

 المجموع

 
 
 

22 
 

 
 

38.47%  

 
 

302 

% 
15.92%  

 
13.50%  

 
14.14%  
08.91%  
09.04%  
61.52%  

 التكرارات
125 

 

106 
 

111 
70 
71 

483 

 
أهمية الجانب العاطفي في هذا  -

 السن
الفشل العاطفي هو نهاية العالم عند  -

 الشاب
ضعف الشخصية  -  
ضعف الوازع الديني  -  
دون تعليل  -  

 المجموع

 
 
 

23 

39.49%  310 60.50%  
 

475 24 
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84.71%  

 
665 

% 
06.87%  
06.11%  
02.29%  
15.28%  

 التكرارات
54 
48 
18 

120 

 
ظروف معيشية مزرية في الريف  -  
انحطاط المستوى الثقافي لألفراد  -  
دون تعليل -  

 المجموع

 
 

25 

29.17%  229 70.82%  556 26 

49.42%  388 50.57%  397 27 
  

 
 

% 
40.76%  
20.12%  
10.82%  
10.70%  

17.57%  
100%  

 التكرارات
320 
158 
85 
84 

138 
785 

 
كثرة المشاكل االجتماعية  -  
ضعف الوازع الديني  -  
اضطرابات نفسية شخصية  -  
مظاهر العولمة الثقافية -  

أسباب أسرية -  
 لمجموع

 
 
 

28 

31.33%  246 68.66%  539 29 
33.75%  265 66.24%  520 30 
22.42%  176 77.57%  609 31 

24.58%  193 75.41%  592 32 
21.91%  172 78.08%  613 33 
43.56%  342 56.43%  443 34 
26.36%  207 73.63%  578 35 

 
:مناقشة وتحليل النتائج  

)35، 34، 33، 26، 13، 11( محور مفهوم االنتحار : المحور األول - 1  
. ريمفهوم االنتحار لدى الطلبة الجامعيين الناشئين في الوسط الحض إلىيتطرق المحور األول   

من الطلبة يرون أن االنتحار استجابة ناتجة عن مشاكل، % 58.85ظهر أن  11ومن خالل البند 
.فيرون أنه مشكلة اجتماعية% 41.14أما   
من الطلبة يعرفون % 22.03نالحظ المعاني المختلفة لكلمة انتحار حيث أن  13البند في و

يعرفونه أنه قتل النفس عمدا، كما ف% 40.89ر على أنه هروب من الواقع األليم، أما االنتحا
ضعف  إلىيردون االنتحار % 12.61من الطلبة على أنه آفة اجتماعية مقابل % 13.88يعرفه 
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حار لذلك يمكن اعتبار االنت. الشخصية وعدم قدرة المنتحر على مجاراة صعوبات الحياة اليومية
.أركان الشخصيةنتيجة الهتزاز   

أن كانت صغيرة إال أنها تمثل دائما فقدان مؤقت للقدرة على كما أن محاولة االنتحار مهما  
 البقاء في صلة مع الواقع الخارجي، بالتالي ال بد من اعتبارها حلقة ذهانية حادة 

(Canoui.P et coll 1994 p 349)  حسب لوفر ولوفر.  
ى لدى الفرد من الطلبة فيعرفون االنتحار أنه ضعف الوازع الديني، لهذا فقلة التقو% 10.57 أما

:13والجدول الموالي يبين النتائج المتحصل عليها في البند  .المسلم وراء انتحاره وقتل نفسه  

 
% النسبة المئوية   الترتيب المعنى 

40.89%  01 قتل النفس عمدا 

22.03%  02 هروب من الواقع المليء بالمشاكل 

13.88%  03 آفة اجتماعية 

12.61%  04 ضعف الشخصية 

10.57%  05 ضعف الوازع الديني 

الجامعيين الناشئين في الوسط الحضري  يوضح معنى االنتحار لدى الطلبة: 22جدول   
 

منهم يؤكدون على الصيغة القصدية % 29.17من الطلبة مقابل % 70.82الحظنا  26في البند 
دة ويوضحون أن المنتحر يسعى للموت وهو يعلم نهايته وبداية حياة جدي. في اختيار الموت

من الطلبة مقابل % 78.08، حيث ظهر 26فقد تأكدت نتائج البند  33أما في البند  .بالنسبة له
منهم يقرون أن المنتحر يهدف إلى التحرر من معاناته اليومية ووسيلته في ذلك وضع % 21.91

إليه فالفرد على هذه النمطية يري أن أهدافه بات من المستحيل تحقيقها، ألن ما يطمح . حد لحياته
.والواقع المعاش شيئان متضادان  

أين تتم المواجهة " اختبار الواقع " على أهمية ما تسميه في هذا السياق شددت ميالني كالين  
هذا األخير . والمقارنة بين عالم اإلنسان الداخلي وعالمه الخارجي، ويجد نفسه في وضعية حداد

الفرد، لكن نهايته ال يمكن  بيعي يواجهتطرق إليه المنظرون في علم النفس واعتبروه كعرض ط  
( Hanus.M 2002 p 19) توقعها.  
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من الطلبة مقابل % 56.43فكرة تأكيد الذات بالنسبة للمنتحر، ورأى  إلىتطرقنا  34في البند 
هذا األخير ضاعت معالمه وضاقت .منهم أن االنتحار هو تأكيد للذات بالنسبة للمنتحر% 43.56

.لذلك أصبح ال يحس بكيانه وال يقدر على فرض نفسه. يهاالفضاءات التي ينشط ف  
من % 73.63فقد ظهر تمرد فئة المنتحرين على المعايير االجتماعية، وأعتبر  35البند  في أما

منهم أن هذا التمرد مصدره المجتمع بالدرجة األولى، و عدم القدرة على % 26.36الطلبة مقابل 
. لموضوعات محبوبة حسب علماء النفس بالنسبة للمنتحر واكبة الحياة جراء تعدد الفقداناتم

نرجسي قد يكون نتيجة فاأللم الذي يحسه هذا األخير هو في غالب األحوال إشارة على جرح   
( Hanus.M 2002 p 23)  لصدمة نرجسية أساسها الفقدان.  

 
)28، 27، 24، 23، 22، 21(  أسباب االنتحار في الجزائر حورم :المحور الثاني - 2  
% 72.73ظهر  21حيث أنه في البند . في الجزائرانه المحور الذي يتناول أسباب االنتحار   

أن فئة الشباب هي الفئة المعرضة لالنتحار أكثر من منهم يوقعون % 27.26من الطلبة مقابل 
عددها الطلبة في أن فئة الشباب هي الفئة المعرضة للمشاكل االجتماعية وذلك ألسباب . غيرها

ذلك إال بصورة جسمية مثالية باإلضافة  له فالشاب ال بد له من تأكيد ذاته، وال يكون. مختلفةال
.إلى عملية تقمصات مستحسنة  

 
الطلبة، وذلك بعد العامل األول  من% 72.73 من% 18.34وقد ظهر هذا العامل بقوة وبنسبة  

فهذه . من الطلبة% 72.73 من% 20.63المتمثل في كثرة المشاكل االجتماعية في البالد بنسبة 
المشاكل ردها الطلبة إلى البطالة وغياب العدالة االجتماعية والفقر الذي يعاني منه الفرد في 

.الجزائر، باإلضافة إلى المشاكل العائلية كالهجر والطالق  
 

إن البحوث الميدانية في موضوع االنتحار أظهرت أنه من عوامل االنتحار رفض             
أبوي، شجار مع صديق أو أحد اآلباء، اغاضة، غياب العدالة االجتماعية واإلحساس عاطفي   

(Canoui.P et coll 1994 p 349) .بالحياة  
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تحدثوا على فترة المراهقة واعتبروها من دواعي  فقد الطلبة من% 72.73 من% 17.19أما 
على التعامل معها في غياب االنتحار لدى الشباب في الجزائر، بصفتها فترة حرجة ال يقدر الفتى 

.االتصال داخل األسرة وكذا غياب الدفء العائلي  
 

فالمراهق يسعى دوما نحو المثالية في مجتمع قد يكون مليء بالحواجز، وكل فقدان على هذا 
.المستوى يجعل المراهق في وضعية حداد قد تكون مقدمة النتحاره  

. راهقة تكون آثاره وخيمة، إذا غاب السند العاطفيفالحداد مالزم للفرد في حياته لكن في فترة الم
 فحسب سيغموند فرويد الحداد رد فعل على فقدان شخص محبوب، فقدان الوطن 

( Hanus.M 2002 p 15) .أو الحرية أو شيء مثالي، انه عبارة عن استثمار نرجسي   
 

فالشاب الطلبة أرجعوا انتحار الشباب إلى ضعف الشخصية،  من% 72.73 من% 09.17إن 
لذلك يكون رد . على هذا النحو فرد ضعيف ال يقوى على التصدي إلى موجات الحياة ومشاكلها

.فعله االنتحار  
الطلبة تحدثوا على أثار العولمة الثقافية التي قد تكون سببا  من% 72.73 من% 04.96أخيرا، 

الثقافية والتكنولوجية فقد أصبحت مظاهر العولمة االقتصادية و. ال يستهان به في انتحار شبابنا
تهيمن على المجتمع، وأضحت فئة الشباب جد متأثرة بالحياة الغربية متناسية في ذلك أنماطها 

وعلى هذا ال بد للنظام التربوي في الجزائر أن يحافظ على ثقافة . الحياتية أي الثقافية خاصة
عة الجزائرية للوقوف في وهو تحدي يجب أن ترفعه المدرسة والجام. وتقاليد األمة كي ال تزول

.وجه الثقافات الدخيلة التي تحمل فيروسات الهيمنة  
 

إن العولمة ساهمت بشكل كبير في عمليات االنفتاح على العالم والولوج في مرحلة جديدة تسودها 
.الرفاهية واالنفتاح على العالم وتذويب الفروق الواهية بين الشعوب  

لمستوى الثقافي لمواجهة أضرارها، التي تتمثل في ضياع عدا ذلك ال بد من تكوين جبهة على ا
.الخصوصيات الثقافية للشعوب وهيمنة دولة واحدة على العالم  
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:21الجدول الموالي يبين النتائج المتحصل عليها في البند   

 
%النسبة المئوية   الترتيب سبب انتحار الشباب 

20.63% كثرة المشاكل االجتماعية في  
 البالد

01 

18.34%  02 الشباب عرضة للمشاكل المختلفة 

17.19%  03 فترة المراهقة 

09.17%  04 ضعف شخصية الشباب 

04.96%  05 مظاهر العولمة الثقافية 

الجامعيين الناشئين في الوسط الحضري يبين سبب انتحار الشباب حسب الطلبة: 23الجدول   
 

% 54.14فأجاب . لالنتحار ضمن الشباب فقد أردنا معرفة الفئة األكثر عرضة 22أما في البند 
وذلك ألسباب حددها  اإلناثمنهم أن الذكور ينتحرون أكثر من % 45.85من الطلبة مقابل 

هذا االحتكاك جعله . الطلبة في المسؤولية التي هي على عاتق الذكر واحتكاكه المستمر بالخارج
.ع المخدراتعرضة لجملة من اآلفات االجتماعية كرفاق السوء وتعاطي أنوا  

وجاء بعد العامل األول والمهم، أال وهو كثرة  %54.14من  %14.90لقد ظهر هذا العامل بقوة 
والتي تمس الذكر والتي باتت تغذي يوميات الفرد في الجزائر وذلك  المشاكل االجتماعية عامة

التي هي  فالفقر والبطالة من أهم العوامل االجتماعية .من الطلبة% 54.14من  %20.76بنسبة 
.من وراء االنتحار في الجزائر  

حالة انتحار سجلت بين  1263وقد كشف تحقيق ميداني أعدته مجموعة من المختصين وشمل 
والية في الجزائر، وذلك على هامش الملتقى الوطني لألمراض  14في  2003-1995سنوات 

ت حيث الذا إثبات من المنتحرين كانوا يعانون من مشكل% 79 :أن 2007النفسية في نوفمبر 
أو كانوا سخرية من طرف اآلخرين خاصة المراهقين " الحقرة " عانى معظمهم من التهميش و 

.إليهمالذين ال يجدون عادة من يستمع  منهم  
% 37الطرد من العمل وساهم الفقر والمعاناة في هذه الظاهرة بنسبة  إلىمنهم % 59كما تعرض 

.لتي تنعدم فيها التنميةخاصة في المناطق الريفية الفقيرة ا  
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المنتشرة في المدن الكبرى حيث يكثر  خاصة في المناطق الشعبية% 53وساهمت البطالة بنسبة 
جريدة الشروق اليومية . ( الشباب الحالم بالحياة الغربية السهلة كما يراها من خالل الفضائيات

)15ص  2148العدد  2007.11.14الصادرة في   
الطلبة فقد أرجعوا انتحار الذكور إلى ضعف الشخصية، من% 54.14 من% 06.24أما   

منهم فقد أشاروا إلى ضعف الوازع الديني لدى الذكور وغياب % 54.14من % 03.69و  
.قاعدة دينية متينة تسمح للذكر بمواجهة ضغط الحياة اليومية  

وفي  آنفا،وقد تطرق المختصون في الجزائر عقب الملتقى الوطني لألمراض النفسية المذكور 
العينة إلى  أفراد من% 18نفس التحقيق المذكور أن المشاكل االجتماعية العائلية دفعت أكثر من 

. من المنتحرين إلى ضغوط نفسية من طرف األولياء أو األقارب% 33االنتحار، بينما تعرض 
 منهم العالج في مستشفيات% 11وهو ما يجعلنا نؤكد على عامل ضعف الشخصية، حيث زاول 

من أفراد العينة من جراء أمراض إصابتهم سواء أكانت نفسية أو % 16كما انتحر  .خاصة
ويري المختصون في الجزائر أن غياب أو ضعف الوازع  .جسدية على غرار السيدا والسرطان

جريدة الشروق اليومية الصادرة (  .الديني من أكبر مسببات االنتحار خاصة في المناطق الريفية
)15ص  2148العدد  2007.11.14في   

 
:22الجدول الموالي يبين النتائج المتحصل عليها في البند و    

%النسبة المئوية  فئة الذكور سبب انتحار   الترتيب 
20.76%  01 كثرة المشاكل االجتماعية 

14.90% الذكر مؤهل للمسؤولية وهو على  
 احتكاك دائم بالخارج

02 

06.24%  03 ضعف الشخصية 

03.69% الوازع الدينيضعف    04 

الجامعيين الناشئين في الوسط الحضري يبين سبب انتحار فئة الذكور حسب الطلبة: 24جدول   
 

 إذفكرة الفشل العاطفي ودورها في انتحار الشباب في الجزائر،  إلىتم التطرق  23في البند 
راء منهم على أهمية الفشل العاطفي كعامل و% 38.47من الطلبة مقابل % 61.52أجاب   
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من  %15.92أهمية الجانب العاطفي في مرحلة الشباب بنسبة : االنتحار وذلك ألسباب أولها
أن الفشل العاطفي  إلىالطلبة  من% 61.52 من% 13.50كما أشار . ةمن الطلب% 61.52

.بالنسبة للشباب يعني نهاية العالم  
مرحلة االنبثاق الوجداني على اثر ما ذكرنا، تظهر أهمية االهتمام بهذه المرحلة التي تعد 

إليه ويبين له ضوابطه ومعنى من يصغي  إلىوالتحرر العاطفي، ففيها يحتاج المراهق 
فالمراهق حسب الدام يجد نفسه مسجون ال يستطيع الذهاب وال البقاء، . االستقاللية وطلب الهوية

التحرر من ، فاالنتحار يمكن من "تفرد  -انفصال" بالتالي ال تتم العملية الطبيعية   
(Canoui.P et coll 1994 p 349)  الصالت المرضية والمميتة لحماسة المراهق.  

 من% 61.52 من% 14.14انتحار الشباب في الجزائر بعد وضعية الفشل العاطفي رده  إن
الطلبة إلى ضعف الشخصية ونقص في النضج االنفعالي لدى الشباب، باإلضافة إلى ضعف 

.الطلبة من% 61.52 من% 08.91الوازع الديني بنسبة   
لعل الشاب المراهق في هذا السن يعاني من أزمات عديدة انطالقا من الفترة التي يعيشها، هذه 

أو تدريجية إلى فالبلوغ يؤدي بطريقة فجائية . األخيرة تقتضي البحث عن الهوية واثبات الذات
التقمصات األولية تصادم عملية إعادة تنظيم االنشغاالت التي تمس الهوية باإلضافة إلى   

( Kestemberg.E 2001 p 105) Kestemberg   حسب كستمبرغ  
 

منهم يوافقون على أن القلق الحاد وراء % 39.49من الطلبة مقابل % 60.50ظهر  24في البند 
.انتحار األفراد في الجزائر  

تجد هذا األخير  إذ .فالقلق كقاعدة سواء أكانت مرضية أو غير ذلك، له تأثير هام على المنتحر 
.في دوامة رهيبة خاصة إذا غاب عامل االتصال الثقافي الذي يساعد في بناء الشخصية  

من % 50.57وقع  إذ. دور المستوى التعليمي في انتحار األفراد إلىفقد تطرق  27أما البند 
.منهم على دور التعليم في الحد من االنتحار% 49.42الطلبة مقابل   

التعليمي يجعل الفرد يستسلم لألفكار االنتحارية ألن سالح المقاومة لديه  فانحطاط المستوى
.ضعيف إن لم نقل منعدم، أال وهو التعليم الذي ينمي الشخصية ويعطيها قوة المواجهة  

منحنا الطلبة كامل الحرية لتحديد األسباب الكامنة وراء االنتحار في الجزائر، وقد  28في البند 
لى أن كثرة المشاكل االجتماعية كالفقر وقلة مناصب العمل والسكن، منهم ع% 40.76أجاب 
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باإلضافة إلى بعض اآلفات االجتماعية التي مصدرها االنحالل الخلقي، يعد السبب الرئيسي في 
.شيوع ظاهرة االنتحار في الجزائر  

د من الطلبة أن ضعف الوازع الديني سبب أيضا من أسباب االنتحار، فالفر% 20.12وأضاف 
مهما أن كانت كان مؤمنا حقا ومتمسكا بأصول دينه، ال تقوى المؤثرات الخارجية على هزه  إذا

.مشاكل اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها  
من الطلبة إلى االضطرابات النفسية الشخصية التي قد تكون وراء االنتحار، % 10.82كما أشار 

.ة مزريةوهي عبارة عن رد فعل على محيط اجتماعي قاهر ومعيش  
 

فرانتز فانون بالبليدة على فقد كشف الدكتور شكالي محمد مختص في األمراض العقلية بمستشفى 
هامش المؤتمر الدولي للطب النفسي، أن العديد من األمراض النفسية والعقلية المنتشرة في 

ة ببالدنا مشيرا أن آخر الدراسات المنجز. الجزائر حاليا ذات عالقة بالمحيط االجتماعي للمريض
من الجزائريين يحتاجون إلى % 10مليون نسمة أي ما يعادل  3.5توصلت كون ما ال يقل عن 

  .رعاية نفسية
، بينما يعاني %26وأضاف الدكتور شكالي محمد أن حاالت االكتئاب في الجزائر وصلت إلى 

العدد  2007.11.08جريدة الخبر اليومية الصادرة .( ألف شخص من انفصام الشخصية 150
)24ص  5163  

التي تقف كعامل مسبب لالنتحار في الجزائر،  من الطلبة عن مظاهر العولمة% 10.70وتحدث 
وهذا يدعمه . الفرد ينظر إلى الحياة الغربية كحياة ميسرة وممتعة، خالية من المشاكل إذ أصبح

.االنتشار الهائل للفضائيات األجنبية والصحف والمجالت  
من الطلبة % 17.57ووردت األسباب األسرية من أسباب االنتحار في الجزائر أيضا، إذ عبر 

هذا . قات العائلية ووضعيات التشتت األسريعلى هذا العامل الذي تتمثل مظاهره في االنشقا
العامل إن دل على شيء فانه يدل على أن األسرة فقدت هيبتها ولم تبقى تلك النواة التي تحمي 

.أفرادها وتهيئهم ألجل حياة أفضل  
فاألسرة  ال بد لها أن تكون ذكاء الطفل االجتماعي الذي يتجلى في قدرته على بناء عالقات 

.مع اآلخرين، ألن نجاحه العملي الحالي والمستقبلي يتوقف على هذا الذكاء اجتماعية صحيحة  
)191ص  2001محمد المهدي الشافعي  -أحمد إبراهيمعدنان (   
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:28في البند  إليهاوالجدول الموالي يبين النتائج التي توصلنا   
%النسبة المئوية   الترتيب سبب االنتحار 

40.76%  01 كثرة المشاكل االجتماعية 

20.12%  02 ضعف الوازع الديني 

17.57%  03 أسباب أسرية 

10.82%  04 اضطرابات نفسية شخصية       

10.70%  05 مظاهر العولمة الثقافية       

الجامعيين الناشئين في الوسط  يوضح أسباب االنتحار في الجزائر حسب الطلبة:  25جدول 
 الحضري

 
 ،30، 29، 25 ،20، 12، 09، 08، 07( في الجزائر  محور آثار االنتحار :المحور الثالث - 3

31 ،32(  
من % 69.29وافق  07ففي البند . يتناول هذا المحور اآلثار التي يخلفها االنتحار في المجتمع   

على أن االنتحار يعيق حركة النمو واالزدهار إذا ما حط أوزاره في % 30.70الطلبة مقابل 
.مجتمع ما  

منهم على أن % 25.60من الطلبة مقابل % 74.39إذ وافق أيضا  08بند وتأكد هذا الطرح في ال
.المجتمع الذي يشيع فيه االنتحار تهيمن عليه النظرة التشاؤمية من قبل أفراده  

ففكرة التشاؤم إذا ما أصابت الفرد تدخله في دوامة التفكير في االنتحار أو محاولة ذلك، بغية 
فاالنتحار ومحاولة االنتحار  .بطريقة غير مباشرة جلب اهتمام اآلخرين وطلب المساعدة

و متطورة ترمي ومعادالت االنتحار ال تعتبر إشكاليات متفرقة، إنها تواصل لسلوكات خطيرة   
(Canoui.P et coll 1994 p 349) إلى محددات مشتركة حسب شابرول.  

 
حيث أجاب . الجزائر يتناول قضية تكتم وسائل اإلعالم على حاالت االنتحار في 09إن البند 
وذلك . من الطلبة على أن وسائل اإلعالم تتكتم على حاالت االنتحار% 38.34مقابل % 61.65

% 15.58تحاشي التأثير على األفراد وتفادي انتشار االنتحار وذلك بنسبة : يرجع ألسباب أولها
.الطلبة من% 61.65 من  
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 إذ. بالجزائر 2007اض النفسية شهر نوفمبر هذا األمر تم التطرق إليه في الملتقى الوطني لألمر
أكد المختصون أن االنتحار ظاهرة موجودة دوما، لكنها كانت من المحرمات التي ال ينبغي 

ويري . 1989إلى أن كسرت الصحف هذا الصمت بعد إطالق الحريات سنة . التحدث عنها
وكانت  .حدث عنهأحد يت ال كريم سالمي مختص في علم االجتماع أن االنتحار كان موجودا لكن

.األسر التي يقدم أحد أفرادها عليه تحرص على كتمان األمر  
أصبحت تتكلم كثيرا عن هذا الموضوع معطية بذلك انطباعا خاطئا  في مقابل هذا، فالصحف

.كما أعترف في الوقت نفسه باحتمال حدوث زيادة في معدالت االنتحار. بأنها ظاهرة جديدة  
)15ص  2148العدد  2007.11.14ومية الصادرة جريدة الشروق الي(   

الطلبة إلى عامل آخر وراء التكتم على االنتحار وهو التعتيم من % 61.65 من% 11.21تطرق 
فحسب رأيهم تقف الدولة وسياستها المنتهجة حاجز ضد اإلعالن . اإلعالمي نظرا لسياسة الدولة

.عن مثل هذه الظواهر االجتماعية السلبية  
الطلبة عامل العار أمام الرأي العالمي الذي تبقى الصحافة من % 61.65من % 11.46وأضاف 

ستر  إلىالطلبة فقد أرجعوا سبب التكتم  من% 61.65 من% 11.33أما . الجزائرية مقيدة أمامه
الحقائق واألسباب الكامنة وراء مثل هذه الظواهر كالفقر الذي يعيشه األفراد في الجزائر 

.الة وغيرهاومعاناتهم من البط  
الطلبة تكتم وسائل اإلعالم عن الحديث عن ظاهرة  من% 61.65 من% 07.13في األخير علل 

.التحريم فيها قاطعا كون هذه الظاهرة محرمة شرعا، واالنتحار في الجرائر إلى   
:09الجدول الموالي يبين النتائج المتحصل عليها في البند   

%النسبة المئوية   الترتيب السبب 
15.28%  01 تحاشي التأثير على األفراد وتفادي تفشي الظاهرة 

11.46%  02 عار أمام الرأي العالمي                               

11.33%  03 ستر الحقائق واألسباب الكامنة وراء االنتحار         

11.21%  04                      تعتيم إعالمي نظرا لسياسة الدولة  

07.13% حار حرام في الدين اإلسالمي                   االنت   05 

يبين األسباب الكامنة وراء الكتمان على ظاهرة االنتحار في الجزائر: 26جدول  
حسب الطلبة الجامعيين الناشئين في الوسط الحضري من طرف وسائل اإلعالم   
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% 73.12أجاب  إذأبنائها، طابع العار الذي تحمله العائلة المعنية بانتحار أحد  12تناول البند 
: وذلك لعوامل منها. من الطلبة أن االنتحار من المواضيع التي تحمل طابع عار% 26.87مقابل 

 من% 73.12 من% 16.43أن االنتحار يمس شرف العائلة ويفتح أبواب الفضيحة وذلك بنسبة 
.الطلبة  

وراء االنتحار، لذلك  من الطلبة أن العائلة هي السبب الرئيسي% 73.12من  %13.37وأضاف 
والعائلة على هذا األساس لم تقم بواجبها اتجاه أبنائها، فغاب االتصال . فهي تسعى للتكتم عليه

إنها ال تعمل على تهذيب سلوك  .الثقافي خاصة وحل محله الالمباالة والتملص من المسؤولية
االتصال الحقيقيتتميز بغياب لذلك ترى العالقات العائلية . أنبائها و ال تساعد في بناء شخصيتهم  

(Canoui.P et coll 1994 p 349)   والصالت العاطفية القوية.  
كما أن االتصال الثقافي هدفه إشاعة ثقافة تقوم على العقل واالستنارة وإحالل قيم ومثل وأهداف 

.تقوم على الحقائق وعلى أسس موضوعية  
والتقييم، وسلوك عام لدى الطفل من أجل لذلك ينبغي أن نساعد في خلق نظرة عامة في الحكم  

)20ص  2001مريم سليم .( بناء شخصيته  
الطلبة إلى أنه ما يجعل العائلة تتكتم على انتحار أبنائها هي  من% 73.12 من% 17.57وأشار 

الثقافة العربية التي تستنكر هذا الفعل، باإلضافة إلى عامل التحريم الديني أيضا الذي ورد عند 
.من الطلبة والذي يجعل العائلة ال تبوح باألمر% 73.12 من% 13.88  
الطلبة أرجعوا أمر الكتمان إلى تدني المستوى الثقافي لألفراد  من% 73.12 من% 05.85أخيرا 

:12والجدول الموالي يبين النتائج المتحصل عليها في البند  .وعدم تقبلهم لمثل هذه التصرفات  
 

%النسبة المئوية   الترتيب السبب 
17.57%  01 الثقافة العربية تستنكر االنتحار                      

16.43%  02 االنتحار يمس شرف العائلة                             

13.88%  03 االنتحار حرام في الدين اإلسالمي                       

13.37%  04  بب االنتحار         العائلة هي المسؤول الرئيسي وس 

05.85%  05 تدني المستوى الثقافي لألفراد                         

حسب الطلبة الجامعيين  يوضح أسباب الكتمان على االنتحار لدى العائالت المعنية :27 جدول
 الناشئين في الوسط الحضر



 - 186 -

حيث  تناول األسباب التي يقف وراء تستر العائالت على عمليات انتحار أبنائها، 20وتناول البند 
منهم على أن العائالت تتحاشى اإلدالء بحاالت % 27.38من الطلبة مقابل % 72.61وافق 

من  %42.67االنتحار وذلك ألن االنتحار وصمة عار على العائلة حسب نسبة من الطلبة تقدر ب
فقد أرجعوا السبب إلى العائلة في حد ذاتها  من الطلبة% 72.61من  %12.99، أما 72.61%

الطلبة فقد  من% 72.61 من% 05.73أما . ا على أداء وظائفها كما أسلفنا الذكروعدم قدرته
عامل تدني المستوى الثقافي لألفراد، والذي يجعل العائلة تتخوف من رد فعل  إلىأشاروا 
.الذي ال يرضى بالفضيحة المجتمع  

 
في أداء دورها، الجزائرية حسب الطلبة  ةالعائل إخفاقفي هذا البند مدى على هذا السياق ظهر 

.أال وهو تربية األبناء وإعداد نشء صالح  
لقد أصبحت العالقات في ظل العائلة الجزائرية يطبعها التوتر والعنف، وال مجال للحوار 

وعلى هذا النحو أصبحت العائلة تنتج . واالتصال الثقافي الذي يساعد في تنمية شخصية الطفل
إن التناقض الوجداني األبوي يتجلى في .ئة األسريةأفرادا منتحرين وهو دليل على فشل التنش

بالتالي .حالة الهجر النفسي، فالعالقات القائمة بين اآلباء واألبناء ال تساعد في حل الصراعات
انه يتقمص األب المختفي يرضخ الشاب بطريقة ال شعورية إلى لذة موت األب حسب ليتمان،   

( Samy.M 1995 P 440)  أو الغائب.  
 

% 84.71المناطق التي ينتشر فيها االنتحار في الجزائر، وقد أجاب  إلىفقد تطرق  25لبند أما ا
منهم فتحدثوا على % 15.28من الطلبة أن االنتحار موجود بكثرة في المناطق الحضرية، أما 

أولهما الظروف المعيشية المزرية في الريف  :وجوده في المناطق الريفية وذلك لسببين مهمين
من % 06.11فراد بنسبة وثانيها انحطاط المستوى الثقافي لأل %15.28من  %06.87بنسبة 

.من الطلبة% 15.28  
 

منهم على أن االنتحار فعل إجرامي في % 31.33من الطلبة مقابل % 68.66أجاب  29في البند 
 .حق المجتمع، بمعنى أن الفرد المنتحر هو فرد مجرم يشارك في انتشار أشكال الجريمة بطريقته

.منهم% 33.75من الطلبة مقابل % 66.24بنسبة  30وهو ما ظهر في البند   
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منهم % 22.42من الطلبة مقابل % 77.57، حيث وقع 31ونواصل في نفس المسار في البند 
على أن الفرد المنتحر يمس بفعله عائلته ألنه سيجلب إليها األنظار ويفتح عليها أبواب الفضيحة 

.والعار  
منهم على أن المنتحر يمس بفعله دينه % 24.58من الطلبة مقابل % 75.41 وقع 32وفي البند 

.أيضا، هذا األخير حرم الفعل تحريما قاطعا وصريحا  
.والثقافةالمالحظ أن البنود األربع السابقة تشكل محددات الحياة االجتماعية، وهي العائلة والدين    

 
. األساس ال يكون له أسلوب حياة معينثقافة مجتمعه، وعلى هذا  المنتحر ال يراعيفالفرد 

والضحية في ذلك هي العائلة بصفتها النواة التي ينتمي إليها الفرد، ثم المجتمع الذي ينظم 
لذلك فغياب الثقافة يعني غياب كيان من أساليب السلوك التي . المؤسسات، فالدين الذي يحميها

ألن كل مجتمع له . رية ونظم اجتماعيةتقوم على معايير وقيم ومعتقدات واتجاهات و نتاجات فك
)17ص  2001مريم سليم .( ثقافة خاصة به مادامت الثقافة أسلوب حياة  

 
)19، 18، 17، 16، 15، 14( محور كيفية مواجهة االنتحار في الجزائر: المحور الرابع -4    

ذي يتناول تحريم ال 14لمجتمع الجزائري، إبتداءا من البند يعالج هذا المحور آثار االنتحار في ا
منهم على أن كل % 33.50من الطلبة مقابل % 66.49أجاب  إذ. االنتحار في كل الديانات
دور االتصال المتواصل داخل العائلة في  إلىفقد تطرق  15أما البند . الديانات تحرم االنتحار

همية منهم على أ% 22.42من الطلبة مقابل % 77.57وقد وقع . حماية األبناء من االنتحار
.الحوار البناء في ردع مثل هذه اآلفات االجتماعية  

 
من % 89.80وقد وافق . فقد ظهر فيه دور الدين وأصوله في مواجهة االنتحار 16أما البند 

كسالح لدحر األفكار االنتحارية وذلك  اإلسالميةمنهم على دور الشريعة % 10.19الطلبة مقابل 
 إلىبقراءة القرآن والصالة، أي الرجوع  اإليمانة األول يتمثل في تقوي: بواسطة أسلوبين

نصوص الشريعة واالعتماد على سيرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم بقراءة األحاديث النبوية، 
.من الطلبة% 89.80من % 68.53وقد ظهر هذا العامل بنسبة   
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تربية دينية أما األسلوب الثاني فيعتمد على التنشئة األسرية التي تمكن الفرد من اكتساب 
هنا يظهر دور األسرة والتربية  .من الطلبة% 89.80من  %08.78، وذلك بنسبة صحيحة

خاصة، هذه األخيرة ليست نظاما اجتماعيا مستقال عن غيره من النظم االجتماعية، بل هي نظام 
جة ترابط فكلما زادت در. يتفاعل سلبيا أو ايجابيا مع بقية النظم االجتماعية يؤثر فيها ويتأثر بها

  .النظم االجتماعية زادت درجة التأثير المتبادل بينها
بالتالي فان دور التربية في المجتمع يزداد ويتناقص بزيادة أو تناقص درجة الترابط بين النظم  

)223ص  2002الثبيتي عبد اهللا بن عايض سالم (  .االجتماعية المتفاعلة في المجتمع الواحد  
:16نتائج المتحصل عليها في البند الجدول الموالي يبين ال  

 الترتيب وسيلة مواجهة االنتحار النسبة المئوية
68.53% قراءة القرآن والصالة: الرجوع إلى الدين بتقوية اإليمان   01 

08.78% التنشئة األسرية لتمكين الفرد من اكتساب تربية دينية  
.صحيحة  

02 

حسب الطلبة الجامعيين الناشئين في  ئريوضح كيفية مواجهة االنتحار في الجزا: 28جدول
 الوسط الحضري

 
منهم على دور األسرة في حماية األبناء % 35.66من الطلبة مقابل % 64.33وافق  17في البند 

من % 56.43دور المدرسة كذلك في هذه الحماية إذ  وافق  18كما برز في البند . من االنتحار
. درسة في هذا المجالمنهم على أهمية الم% 35.66الطلبة مقابل   

منهم % 45.22من الطلبة مقابل % 54.77، حيث وقع اإلعالمدور وسائل  19وورد في البند 
.على الدور االيجابي لوسائل اإلعالم في التصدي لمثل هذه الظواهر  

لقد ظلت الوسائل الثالث المذكورة ذات أهمية بالغة في كبح معظم اآلفات االجتماعية وعلى 
.حار، إذا ما قامت بمهامها على أحسن وجهرأسها االنت  

.فقد شدد الباحثون على الدور التكاملي بين األسرة والمدرسة في التأثير على العملية التعليمية   
كما راهنوا على دور التربية والتعليم المتمثل في النظم المدرسية على وجه الخصوص في تحقيق 

  .ي بين الشرائح االجتماعية داخل المجتمع الواحدالعدالة االجتماعية وإحداث التوازن الوظيف
)183ص  2002الثبيتي عبد اهللا بن عايض سالم (   
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:يبين كرونولوجيا بناء التصور االجتماعي لالنتحار البند العاشر -5  
تقريبا من الطلبة الذين نشئوا في الوسط الحضري، % 25لقد ظهر من خالل النتائج أن    

% 75أما ما يقارب . سنوات 05تعرفوا على مصطلح االنتحار مند  طالب 785والذي عددهم 
.سنوات فما فوق 10منهم فقد تعرفوا على هذا المصطلح مند   

:10والجدول الموالي يبين النتائج المتحصل عليها في البند   
 

 الترتيب الطلبة النسبة المئوية
37.52% وات سن 10الذين تعرفوا على مصطلح االنتحار مند أكثر من    01 

36.56% سنوات 10الذين تعرفوا على مصطلح االنتحار مند   02 

25.98% سنوات 05الذين تعرفوا على مصطلح االنتحار مند   03 

يوضح كرونولوجيا بناء التصور االجتماعي حول مصطلح االنتحار لدى الطلبة : 29جدول 
الناشئين في الوسط الحضري الجامعيين  

 
. سنة 24سنة إلى  18لبة الجامعيين يتراوح في غالب األحيان مابين معلوم أن معدل سن الط    

من الطلبة تطور مصطلح % 75وإذا رجعنا إلى النتائج التي توصلنا إليها لوجدنا أن ما يقارب 
.سنوات أو أكثر 10االنتحار لديهم في   

رفة بمصطلح بداية ألول معسنوات واعتباره ك 10إلى السن بعملية حسابية بسيطة يمكن الرجوع 
يجمع كما  برات المتراكمة يستطيع الطالب أناالنتحار، ومع مرور السنوات ومع التجارب والخ

.من المعلومات يسمح له ببناء تصور اجتماعي حول ظاهرة ما  
تجدر اإلشارة إلى عامل مهم في بناء تصور ما حول شيء ما، أال وهو اختصاص الطالب 

.الدراسي  
 

الجتماعية مثال يسمح للطالب بالحصول على معلومات كثيرة  وبطريقة فاالختصاص في العلوم ا
عكس طالب آخر في العلوم التقنية الذي سوف يستغرق . سريعة تخص ظاهرة اجتماعية معينة

األول بغرض بناء تصور اجتماعي يخص موضوع ذا طابع اجتماعي وقتا أطول من الطالب 
.كاالنتحار  
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سنوات أو أكثر  10بناء التصور االجتماعي لالنتحار كانت المالحظ في هذا البند أن فترة 
إذ سمحت له هذه الفترة بتكوين قاعدة . في الوسط الحضري الناشئبالنسبة للطالب الجامعي 

 معلومات عن هذا المصطلح، وتتكون هذه القاعدة من عدة جوانب إبتداءا من مفهوم
Ferreri ولعله في نفس السياق تحدث فيريري. االنتحار ثم سببه وآثاره وكيفية مواجهته  
. عن اصطالح الموت وقال أنه قبل السن الخامسة، ال يعرف الطفل الموت بتاتا إال بالغياب

.سنوات 10و 05فمصطلح الموت يأخذ شكله ما بين السن   
وعلى هذا األساس فان تطور معنى الموت لدى الطفل له عالقة وطيدة بالتربية التي    

( Lebovici.S 2002 p 102) يتلقاها.  
تتمثل أهم النتائج المتحصل عليها لدى الطلبة الجامعيين الناشئين في الوسط الحضري والذي 

:طالب فيمايلي 785عددهم يعادل   
 

ب: سبب االنتحار                                 أ  :  مفهوم االنتحار  
1ب%..... 40.76اكل االجتماعية كثرة المش           1أ %.........40.39. قتل النفس عمدا  

 2ب%.......... 20.12ضعف الوازع الديني        2أ%..... 22.03. هروب من الواقع األليم
3ب%....................... 17.57األسرة             3أ%............ 13.88آفة اجتماعية   

4ب... ............%...10.82اضطرابات نفسية     4أ...... %...12.61ضعف الشخصية   
5ب..... ...%.......10.70مظاهر العولمة           5أ... %.10.57ضعف الوازع الديني    

 
 

د: ج                              طرق مواجهة االنتحار:  آثار االنتحار  
1د%... .68.53..التمسك بالدين بالصالة وقراءة القرآن      1ج...... وصمة عار على العائلة  
2د%.............. 08.78التنشئة األسرية الدينية            2ج....... عار أمام الرأي العالمي  

3ج................ نظرة تشاؤمية  
4ج.......إعاقة االزدهار والتطور  

5ج..... جريمة في حق الدين والمجتمع  
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ر والعناصر المحيطة بها، حيث أننا إن الشكل اآلتي يوضح النواة المركزية للتصو            
فقوة . هذه القوة تتالشى شيئا فشيئا باتجاه العناصر المحيطة. نالحظ قوة أعضاء النواة المركزية

ووجود فكرة ما وثبوتها يعني تشكيلها للنواة المركزية وضعفها معناه ابتعادها عنها ومكوثها مع 
.العناصر المحيطة أو زوالها  

 
 

  العناصر المحيطة
05أ   
04أ   

03أ  المعنى   
02أ   

01أ  

02د 01دالنواة المركزية    01ج02ج 03ج 04ج  05ج  
        المواجهة             01ب                  اآلثار         

02ب   
03ب السبب    
04ب   
05ب   

 
 العناصر المحيطة 

 
 

 شكل تخطيطي يوضح التصور االجتماعي لالنتحار عند الطلبة الجامعيين
 الناشئين في الوسط الحضري
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الذي نشأ فيه الطالب الريفي عرض النتائج المتحصل عليها حسب الوسط: رابعا  
او تحليله  

 
 

طالب   452: يبين النتائج المتحصل عليها حسب الوسط الريفي 30جدول     
النسبة 
 المئوية

%التكرارات والنسب  األجوبة السلبية رقم  األجوبة االيجابية 
 البند

27.62%  125 %72.37 327 07 

18.80%  85 81.19%  367 08 

 
 

 
35.84%  

 
 

 
162 

% 
13.49%  
15.92%  

 
07.30%  
12.61%  
06.63%  
08.18%  
64.15%  

 التكرارات
61 
72 

 

33 
57 
30 
37 

290 

 
تعتيم إعالمي نظرا لسياسة الدولة  -  
تحاشي التأثير على األفراد وتفادي  -

 انتشار   االنتحار  
ستر الحقائق واألسباب الحقيقية  -  
أمام الرأي العالمي          عار -  
حرام في الدين اإلسالمي        -  
دون تعليل  -  

 المجموع 

 
 
 
 

09 

  % 
22.78%  
34.73%  
42.47%  

100%  

 التكرارات
103 
157 
192 
452 

 
سنوات 05مند   
سنوات         10مند   

سنوات 10مند أكثر من   
المجموع                

 
 

10 

  % 
41.81%  
58.18%  
100%  

 التكرارات
189 
263 
452 

 
مشكلة اجتماعية  -  
استجابة ناتجة عن مشاكل -  

  المجموع                       
 

 
11 
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22.12%  

 
 
 

100 

% 
12.83%  
18.14%  

 
22.56%  
12.16%  
05.08%  
07.07%  
77.87%  

التكرارات 
58 
82 

 

102 
55 
23 
32 
352 

 

االنتحار محرم في الدين اإلسالمي  -  
لسبب الرئيسي وراء العائلة هي ا -

 االنتحار
االنتحار يمس شرف العائلة -  
الثقافة العربية تستنكر االنتحار  -  
تدني المستوى الثقافي لألفراد  -  
دون تعليل  -  

 المجموع

 
 
 
 

12 

  % 
28.31%  
39.82%  
09.07%  
12.61%  
10.17%  

100%  

التكرارات 
128 
180 
41 
57 
46 
452 

 
ه هروب من الواقع األليم ومشاكل -  
قتل النفس عمدا  -  
ضعف الوازع الديني  -  
ضعف الشخصية  -  
آفة اجتماعية  -  

 المجموع

 
 
 

13 

33.40%  151 66.59%  301 14 

14.38%  65 85.61%  387 15 

 
 
 

04.42%  

 
 
 

20 
 

% 
65.04%  

 
16.59%  

 
15.04%  
95.57%  

 التكرارات
294 

 

75 
 

68 
432 

 
تقوية اإليمان بقراءة القرآن  -

 والصالة 
التنشئة األسرية التي تمكن من  -

 اكتساب تربية دينية صحيحة 
دون تعليل  -  

 المجموع 

 
 
 

16 

29.20%  132 70.79%  320 17 

34.95%  158 65.04%  294 18 

48.45%  219 51.54%  233 19 

 
26.76%  

 
 

121 
 

% 
43.58%  
16.37%  

 
06.85%  
06.41%  

 التكرارات
197 
74 

 
 

31 
29 

 
ار على  العائلةوصمة ع -  
العائلة هي السبب المسؤول على  -

 االنتحار
تدني المستوى الثقافي لألفراد  -  
دون تعليل  -  

 
 
 

20 
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76.23%  
 

331 
 

 

 المجموع

 
 
 

20.57%  

 
 
 

93 
 

% 
25.88%  
18.80%  
19.46%  
06.85%  
02.65%  
05.75%  
79.42%  

 التكرارات
117 
85 
88 
31 
12 
26 

359 

 
الشباب عرضة للمشاكل المختلفة  -  
ة المراهقة فتر -  
كثرة المشاكل االجتماعية في البالد  -  
ضعف شخصية الشباب -  
مظاهر العولمة الثقافية -  
: دون تعليل -  

 المجموع

 
 
 

21 

 
 
 
 

38.49%  

 
 
 
 

174 

% 
23.00%  

 
16.37%  
07.07%  
06.19%  
08.84%  
61.50%  

 التكرارات
104 

 

74 
32 
28 
40 

278 

 
الذكر مؤهل للمسؤولية و محتك  -

 بالخارج 
كثرة مشاكل الذكر االجتماعية   -  
ضعف الشخصية  -  
ضعف الوازع الديني  -  
دون تعليل  -  

 المجموع

 
 
 

22 
 

 
 
 

35.39%  

 
 
 
 

160 

% 
15.48%  

 
17.03%  

 
12.16%  
10.39%  
09.51%  
64.60%  

 التكرارات
70 

 
77 

 

55 
47 
43 

292 

 
أهمية الجانب العاطفي في هذا  -

 السن
عالم عند الفشل العاطفي هو نهاية ال -

 الشاب
ضعف الشخصية  -  
ضعف الوازع الديني  -  
دون تعليل  -  

 المجموع

 
 
 

23 

34.51%  156 65.48%  296 24 

 
 

87.38%  

 
 

395 

% 
04.20%  
04.86%  
03.53%  
12.61%  

 التكرارات
19 
22 
16 
57 

 

ظروف معيشية مزرية في الريف  -  
انحطاط المستوى الثقافي لألفراد  -  
دون تعليل  -  

عالمجمو  

 
 

25 
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25.44%  115 74.55%  337 26 

54.42%  246 45.57%  206 27 
  

 
 

% 
44.24%  
22.56%  
08.62%  
08.62%  
15.92%  

100%  

 التكرارات
200 
102 
39 
39 
72 

452 

 
كثرة المشاكل االجتماعية  -  
ضعف الوازع الديني  -  
اضطرابات نفسية شخصية  -  
مظاهر العولمة الثقافية -  
أسباب أسرية  -  

عالمجمو  

 
 
 

28 

21.46%  97 78.53%  355 29 
26.99%  122 73.00%  330 30 
14.15%  64 85.84%  388 31 

11.72%  53 88.27%  399 32 
13.71%  62 86.28%  390 33 
40.26%  182 59.73%  270 34 
23.89%  108 76.10%  344 35 

 
:مناقشة وتحليل النتائج  

)34،35، 33، 26، 13، 11( محور مفهوم االنتحار : المحور األول - 1  
وقد عبر . يتناول هذا المحور مفهوم االنتحار لدى الطلبة الجامعيين الناشئين في الوسط الريفي 

، ويقابلها نسبة %58.18على أن االنتحار استجابة ناتجة عن مشاكل بنسبة  11الطلبة في البند 
تعبر عن رد فعل  فالنسبة األولى. من الطلبة اعتبروا االنتحار مشكلة اجتماعية% 41.81

، جعلته يقرر االنتحار ظروف ما، سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها إزاءالمنتحر 
أما الثانية فهي ترجع االنتحار إلى مشكلة اجتماعية معينة لم يقدر الفرد  .ويضع بذلك حدا لها

.على حلها فأختار الموت كحل سريع  
 

. للطالب، كي يعطينا معنى لالنتحار حسب ما يراه مناسبافقد كانت فيه الحرية مطلقة  13البند 
من الطلبة أن االنتحار قتل للنفس عمدا معتمدين في إجاباتهم على نصوص % 39.82فأجاب 

.الشريعة اإلسالمية وما ورد في القرآن الكريم من عبارات تصف االنتحار  
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ل ما يحمله من مشاكل، من الطلبة أن االنتحار هروب من الواقع األليم وك% 28.31وعبر 
فاإلشكالية كامنة في واقع يتمثل في المجتمع الذي ينتمي إليه . جعلت الفرد المنتحر يقهر ويصدم

.الفرد المنتحر  
و المجتمع المعاصر يتعرض لظروف تغيير سريع في جميع الجوانب، وإذا لم تتوفر له فرصة 

يعيش في هوة ثقافية بأفراده التكيف مع تلك التغيرات فانه سيتعرض لحاالت التفاوت و
.وجماعاته  

. من الطلبة على أن االنتحار هو ضعف للشخصية وتفكك لدعائمها% 12.61كما تحدث 
.فالمنتحر لم يستطع التكيف مع الوضع الراهن لغياب قاعدة متينة تبنى الشخصية على أساسها  

الخصائص التي  وفي هذا السياق يمكن الحديث على مايسمى جروحية الشخصية، وهي إحدى
.يتميز بها الفرد المنتحر  

 
خرين، تعد منفالجروحية الشخصية ونقص تقدير الذات والفشل المتكرر في العالقات مع اآل  

( Charbonneau.L 1995 p 401) دواعي تأزم الوضعية بالتالي االنتحار حسب رادفورد.  
اجتماعية، حيث يظهر دور  أنه آفة إلىمن الطلبة فقد أرجعوا مفهوم االنتحار % 10.17أما 

الطلبة االنتحار إلى ضعف الوازع الديني وقلة من % 09.07ورد . المجتمع أي طابع االجتماعية
.اإليمان لدى المنتحرين بعد أن غابت طمأنينة النفس  

لم نكن نجد من المصابين :" في هذا السياق كتب العالم السويسري كارل غوستاف يونج يقول
سنة أو أكثر حتى شخص واحد لم تكن ترجع  35من أصحاب األعمار باألمراض النفسية 

واألفضل أن نقول أن كل واحد منهم كان مريضا . الديني اإليمانعوز في  إلىمشكلته النفسية 
أي واحد منهم من دون استعادته اإليمان بعلة انعدام معطيات الدين فيه، ولم يعالج ولم يشفى 

)19ص  2000عبد العلي الجسماني(  "الديني  
 

تزول آثار الكمد عن   وباإليمانيمكن أن تتحرر الخواطر من ثقل الهموم والغموم،  باإليمان إن
هو الذي أنزل السكينة في قلوب :" ولقد جاء قول الحق سبحانه وتعالى. القلب والضمير

) 03سورة الفتح، اآلية " ( المؤمنين  
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:13ي البند والجدول الموالي يبين النتائج المتحصل عليها ف  
% النسبة المئوية   الترتيب المعنى 

39.82%  01 قتل النفس عمدا 

28.31%  02 هروب من الواقع المليء بالمشاكل 

12.61%  03 ضعف الشخصية 

10.17%  04 آفة اجتماعية 

09.07%  05 ضعف الوازع الديني 

الريفي  الجامعيين الناشئين في الوسط يوضح معنى االنتحار لدى الطلبة: 31جدول   
 

منهم على أن االنتحار اختيار % 25.44من الطلبة مقابل % 74.55فقد وقع  26أما في البند 
للموت بطريقة قصدية، حيث أن المنتحر يندفع إلى فعل االنتحار وهو يعلم النتيجة النهائية عن 

.فعله لذلك فنية القتل الشعوري متوفرة  
منهم يرون أن االنتحار وسيلة % 13.71بل من الطلبة مقا% 86.28، ظهر أن 33في البند 

.تسمح للمنتحر بالتحرر من معاناته، وهي على هذا النحو تأكيد للذات بطريقة خاصة  
وهذا ما ظهر . فاختيار نهاية بهذه الصورة يسمح للمنتحر بفرض نفسه في مجتمع كبح تطلعاته

.منهم% 40.26من الطلبة مقابل % 59.73بنسبة  34في البند   
 

منهم، أن االنتحار تمرد على % 23.89من الطلبة مقابل % 76.10فقد اعتبر  35في البند أما 
، وهذا ما يدفع لذلك فهو بمثابة انحراف عن الضوابط المتعارف عليها. المعايير االجتماعية

بالتالي ظهرت بعض الصور الغريبة عن  .األسريةللقول بفشل التنشئة االجتماعية و خاصة 
.المخدرات وغيرها وإدمانهمد لها بصلة كانحراف األبناء العائلة ال تم  

الفرد المنتحر يعرف بمظاهر معينة،  إليهفالبحوث الميدانية أثبتت أن الوسط العائلي الذي ينتمي 
لنمط الضد الشخصية من ا أهمها االضطرابات االكتئابية، سلوكات العنف واضطرابات  

( Brent.D 1995 p 367) اجتماعية.  
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)28، 27، 24، 23، 22، 21(  أسباب االنتحار في الجزائر حورم: المحور الثاني - 2  
من الطلبة % 79.42يتناول هذا المحور أسباب االنتحار في المجتمع الجزائري، حيث رأى    

وذلك ألسباب عددها الطلبة في . منهم أن االنتحار يضرب فئة الشباب خاصة% 20.57مقابل 
% 79.42من % 25.88ردت قوة هذا العامل بنسبة ل المختلفة، و وكون الشباب معرض للمشاك

فالشباب الجزائري المقبل على الحياة يعاني من مشاكل جمة خاصة االجتماعية منها .من الطلبة
هذه الفكرة رسمتها كثرة المشاكل االجتماعية في البالد والتي . المخدراتكالفقر والبطالة وتناول 

، والذين أقروا أن انتحار الشباب % 79.42من  %19.46هم ب ظهرت عند طلبة قدرت نسبت
الجزائري مرده الحالة االجتماعية التي يتخبط فيها المجتمع ككل، والتي تغمرها المشاكل العديدة 

.الغير موحية بالمستقبل الزاهر الذي يحلم به الشاب الجزائري  
فه المنشودة من الغايات البعيدة ، وجد األبواب موصدة في وجهه، وبات تحقيق أهداهذا األخير
.والمستحيلة  

 
لعل التدهور االجتماعي الذي يعيشه المجتمع الجزائري يرجع إلى تهافت األفراد بحثا عن 

وهي عالمات الطابع االستهالكي الذي . المكانة االجتماعية والنفوذ والسيطرة وتكديس المال
.قي ميزة الفرد العربي المسلميطبع المجتمع، بالتالي غاب الجانب الروحي واألخال  

فالبناء االجتماعي الجديد حسب بوتفنوشت فتح األبواب أمام التنافس بغية المكانة االجتماعية 
.والبرستيج والثراء، حتى وان كان ذلك على حساب اآلخرين وممتلكاتهم  

 
الطلبة عن فترة المراهقة كسبب من أسباب انتحار  من% 79.42 من% 18.80كما تحدث 

وما . هذه الفترة المعروفة بصخبها ومتطلباتها، جعلت المراهق يفقد معالمه. لشباب في الجزائرا
وهذا ما يؤدي إلى ظهور . في معاناته هو غياب اآلذان الصاغية له، وعدم االكتراث بآالمه دزا

.التقدير السلبي نحو الذات من جراء آراء اآلخرين فيه وعدم تمكنه من بلوغ هوية يستحسنها  
ومن طرف األولياء وكذا  انطالقا من صورة الذات المستهجنةللذات يتشكل  يفالتقدير السلب  

( Aimard.P 1980 p 71) التعاليق والنتائج المتحصل عليها في المدرسة والشارع.  
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 % 06.85كما رد الطلبة سبب انتحار الشباب في الجزائر إلى ضعف الشخصية، وذلك بنسبة 
زت المجتمع وأثرت على فئة اإلضافة إلى مظاهر العولمة الثقافية التي غمنهم، ب% 79.42من 

. التي أصبحت تحلم بالحياة الغربية الخالية من القيود واليسيرة السهلة الشباب و  
عامل  انه. منهم %79.42من  %02.65ند الطلبة بنسبة فعامل تأثير العولمة هذا، ظهر ع
العولمة أصبحت قوت كل يوم، فهي تحدد مصائر ذلك ألن . موجود و مؤثر رغم أنه ضعيف

.الشعوب وتستشرف رؤاها المستقبلية في حضارتها وثقافتها  
بجانب ارتباطها بمنظومات هامة وآنية في االقتصاد والسياسة وااليديولوجيا وفي الحياة الثقافية  

)07ص  2003عبد اهللا عثمان عبد اهللا .( لشعوب العالم واإلعالميةواالجتماعية   
:21والجدول الموالي يبين النتائج المتحصل عليها في البند   

 
%النسبة المئوية   الترتيب سبب االنتحار الشباب 

25.88%  01 الشباب عرضة للمشاكل المختلفة 

19.46% كثرة المشاكل االجتماعية في  
 البالد

02 

18.80%  03 فترة المراهقة 

06.85%  04 ضعف شخصية الشباب 

02.65% العولمة الثقافيةمظاهر    05 

الجامعيين الناشئين في الوسط الريفي نتحار الشباب حسب الطلبةيبين سبب ا: 32الجدول   
 

ظهرت فئة الذكور معنية أكثر من فئة اإلناث باالنتحار، وهذه الفكرة وافق عليها  22في البند 
.منهم% 38.49من الطلبة مقابل % 61.50  
الموافقين على هذه الفكرة عللوا ذلك بأن الذكر مؤهل الطلبة من بين % 61.50 من% 23.00

فالمسؤولية الملقاة على عاتق الذكر والمتمثلة في . للمسؤولية وهو على احتكاك دائم بالخارج
تكوين أسرة وتوفير الضروريات الالزمة لذلك، جعلته يدخل دوامة التفكير حول قدراته 

.تحقيق أغراضهقصد  وإمكانياته  
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الطلبة انتحار فئة الذكور بكثرة المشاكل  من% 61.50 من% 16.37ذلك، علل باإلضافة إلى 
مما يدل  على احتكاك دائم بالمحيط الخارجياالجتماعية التي تواجه الذكر خاصة، هذا األخير 

.على رفضه اللتزاماته الشخصية والعائلية، وفراره من الجو العائلي بحثا عن الحرية  
اهرة عالمية متعددة األوجه، فمعظم الشباب الذين يختارون مثل فالحياة في الشارع أصبحت ظ

هذا النوع من المعيشة ينحدرون من أوساط مليئة بالمشاكل االقتصادية واالجتماعية حسب 
فاللجوء إلى حياة الشارع يعني البحث عن الحرية المطلقة ورفض موانع المدرسة . رادفورد  

( Charbonneau.L 1995 p 401) والعائلة.  
نتحار فئة الذكور في الجزائر إلى ضعف الطلبة ا من% 61.50 من% 07.07كما أرجع 

حيث ظهر . شخصيتهم وعدم قدرتهم على المواجهة، باإلضافة إلى ضعف الوازع الديني لديهم
.الطلبة% 61.50 من% 06.19هذا العامل عند   

 
وعلم النفس الحديث . انهفاإليمان باهللا عز وجل يضفي على النفس توازنها وعلى السلوك اتز  

Void- self يؤكد هذه الحقيقة، إذ هناك في علم النفس ما يطلق عليه علم النفس الخاوية 
و النفس الخاوية يحس صاحبها أنه أشبه بجدع نخلة يابس منقعر فيحس الخواء في داخله 

"خاويةكأنهم أعجاز نخل :" وقد ورد في قوله عز وجل. ويستشعر الخوف داخليا ومما حوله  
)07سورة الحاقة، اآلية (   

:22الجدول الموالي يبين النتائج المتحصل عليها في البند   
 

%النسبة المئوية  فئة الذكورسبب انتحار    الترتيب 
23.00% الذكر مؤهل للمسؤولية وهو على   

 احتكاك دائم بالخارج
01 

16.37%  02 كثرة المشاكل االجتماعية 

07.07%  03 ضعف الشخصية 

06.19%  04 ضعف الوازع الديني 

الجامعيين الناشئين في الوسط الريفي يبين سبب انتحار فئة الذكور حسب الطلبة: 33جدول   
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حيث . ظهرت حقيقة الفشل العاطفي كسبب من أساب انتحار الشباب في الجزائر 23في البند 
%35.39من الطلبة على هذه الفكرة مقابل % 64.60وافق   

ذلك بعوامل منها أن الفشل العاطفي معناه نهاية العالم بالنسبة للشباب، وذلك لدى وقد علل الطلبة 
منهم فقد أكدوا على أهمية % 64.60من  %15.48أما . من الطلبة %64.60من  % 17.03

.الجانب العاطفي في هذا السن  
البحث عن فمرحلة الشباب هي مرحلة االنبثاق الوجداني والتحرر النزوي الذي يدفع الشاب نحو 

وحجته في ذلك أنه وصل إلى مرحلة االستقاللية والنضج وبوسعه أن  .السند العاطفي دون قيود
غير أن شوفير أكد في بحوثه أن االضطرابات العاطفية عموما . يختار طريقة حياته لوحده

 تكون غالبا ثانوية لحاالت تعاطي المخدرات خاصة عند الذكور، وهذا الطرح لم يلقى صدا في 
 ( Brent.D 1995 p 363) Pittsbourg البحوث التي أجراها البيتسبورغ 

يبقى أن الفشل العاطفي له دوره في التأثير على فئة الشباب التي تسعى إلى تعويض إخفاقاتها 
.باالستثمار في الجانب العاطفي  

الفشل وورد في هذا البند أيضا عامل ضعف الشخصية لدى الشباب الذي يختار االنتحار بعد 
.من الطلبة% 64.60من  %12.16العاطفي، وذلك بنسبة   

 .من الطلبة %64.60من  %10.39باإلضافة إلى ضعف الوازع الديني الذي ظهر عند  
فضعف الوازع الديني دليل على وجود فراغ داخلي نتيجة العتقاد الفرد أنه لم يعد قادرا على أن 

فالفرد على هذا النحو لم . جتماعية ويستسلم لليأسفيفقد إحساسه بذاته وهويته اال. يعمل وينشط
.يعد بمقدوره التأثر بما في محيطه، ويبدو عاجزا عن التأثير في بيئته  

 
فتجلت فيه أهمية القلق كعامل مؤثر وواضح وراء انتحار األفراد في المجتمع  24أما البند 

فالقلق قد يكون نتيجة . منهم% 34.51من الطلبة مقابل % 65.48الجزائري، وهذا ما أكده 
 لوضعية مؤلمة يعاني منها الفرد، فهو بمثابة الذنب واأللم وقد يرتفع إلى درجة ال تحتمل ويكون 

( Charazac.B.M 2002 p 30) الحل الوحيد هو عملية عدم استثمار األب أو الولي .  
مستوى عامل انحطاط ال إلىمنهم % 54.42من الطلبة مقابل % 45.57أشار  27في البند 
لدى المنتحرين في الجزائر، مما يدل على عدم الموافقة على أثر التعليم كعامل مهم  التعليمي

.وراء االنتحار  
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فكان . فقد كانت الحرية مطلقة للطلبة في تحديد أسباب االنتحار في الجزائر 28في البند  
لجزائري أصبح حسب فالمجتمع ا. منهم يردون االنتحار إلى كثرة المشاكل االجتماعية% 44.24

بوتفنوشت مجتمعا غير متجانسا، عرف تشكل مجموعة من الطبقات انطالقا من الطبقة الفقيرة 
على اثر ذلك اآلفات  لتفاوت واضح في نمط المعيشة وظهروهو ما جعل ا. إلى الطبقة الغنية

.االجتماعية كالفقر وتعاطي المخدرات وغيرها  
ر في الجزائر إلى ضعف الوازع الديني وإهمال مبادئ من الطلبة سبب االنتحا% 22.56و رد 

.الشريعة اإلسالمية السمحة، التي ترمي إلى طمأنينة النفس وطهارة القلب  
.النفس، وبخالف ذلك يمرض القلب وتنحرف النفس وإيمانفالمسألة تكمن في سالمة القلب   
القيم  لداءن أن تستجيب من أن يتدخل وال بد للنفس م اإلنسانوعلى هذا األساس ال بد لعقل 

الهاوية التي تستجلب له الرفض  إلى اإلنسانوفي حال الرفض والعناد، يكون مصير . األخالقية
)88ص  2000عبد العلي الجسماني .( اإللهي، وهو ما يحصل للمنتحراالجتماعي والغضب   

ردت االنتحار إلى أسباب أسرية ومثلتها  من الطلبة% 15.92باإلضافة إلى ذلك، ظهرت نسبة 
.في المشاكل العائلية كالطالق والتفكك األسري التي قد تكون وراء ظاهرة االنتحار في الجزائر  

كما . فلعل كثرة المشاكل العائلية يجعل الفرد يفر البيت العائلي الذي هو سنده العاطفي األصلي
.من عالمات فشل العائلة في لم شملهاأن التفكك األسري على اثر الطالق أو الهجر   

 إن عائلة المنتحر غالبا ما تميل إلى توجيه كامل االكتئاب العائلي صوب الفرد األكثر جروحية، 
( Charazac.B.M 2002 p 30)  أي الفرد األكثر تأثرا نظرا لسنه في غالب األحيان.  

 
الضطرابات النفسية الشخصية ا إلىمن الطلبة سبب االنتحار في الجزائر % 08.62كما أوعز 

، ونفس نسبة الطلبة أرجعت السبب إلى مظاهر العولمة الثقافية التي حطت التي تمس المنتحر
أوزارها في المجتمع بغية محو المخلفات الثقافية األصلية واستيراد ثقافة جديدة، ثقافة عالمية 

.موحدة حسب صانعي العولمة  
فرزته الالعقالنية الغربية في آخر أطوار حياتها، بعد أن فالعولمة ذلك الكائن الجامح الذي أ

جرفتها أعاصير االقتصاد عن مسارها اإلنساني والحضاري، لتصبح جزءا فعاال من مؤامرة 
أصبحت العولمة علم تأويل  إذ. التي مارست تحريف الكثير من المفاهيم والثوابت اوااليديولوجي

)230ص  2003عبد اهللا عثمان عبد اهللا .( المستقبل ومحاصرته باسم العالم القرية  
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:28والجدول التالي يبين النتائج المتحصل عليها غي البند   
 

%النسبة المئوية   الترتيب سبب االنتحار 
44.24%  01 كثرة المشاكل االجتماعية 

22.56%  02 ضعف الوازع الديني 

15.92%  03 أسباب أسرية 

08.62%  04 اضطرابات نفسية شخصية       

08.62%  05 مظاهر العولمة الثقافية       

الجامعيين الناشئين في الوسط  ر في الجزائر حسب الطلبةيوضح أسباب االنتحا:  34جدول 
 الريفي

 
 ،30، 29، 25، 20، 12، 09، 08، 07( محور آثار االنتحار في الجزائر  :المحور الثالث - 3

31 ،32(  
حسب الطلبة الناشئين في الوسط في المجتمع الجزائري يتناول هذا المحور آثار االنتحار    

أن االنتحار يعيق  07منهم في البند % 27.62من الطلبة مقابل % 72.37حيث رأى . الريفي
انه عبارة عن ظاهرة حاملة لمظاهر التعفن وتجلب العار . حركة نمو وازدهار المجتمع

.اد المجتمع الذي تشيع فيه هذه الظاهرةوالفضيحة، كما تهيمن نظرة التشاؤم واالنكسار على أفر  
.منهم% 18.80من الطلبة مقابل % 81.19أكدها  إذ، 08هذه الفكرة تأكدت في البند   

بالتالي . فكرة تحاشي وسائل اإلعالم في الجزائر الحديث عن ظاهرة االنتحار 09البند  تناول
كرة ويرجعون ذلك إلى هذه الف منهم يوافقون على% 35.84بة مقابل من الطل% 64.15كان 

 من % 15.92عوامل أولها تحاشي التأثير على األفراد وتفادي تفشي الظاهرة وذلك بنسبة 
من % 13.49وذلك بنسبة  اإلعالمي الذي تقف الدولة وراءه كذلك التعتيم. الطلبةمن % 64.15

.الطلبةمن % 64.15   
اإلعالم وجعلتها تحت ظاللها،  قيدت وسائل فالدولة حسب الطالب الجامعي الناشئ في الريف،

حيث رصدت مجموعة من المواضيع ال يمكن الخوض فيها ولذلك سيطر على هذه المواضيع 
فالتشديد على وسائل اإلعالم أمر محتوم لما لها من تأثير على أفراد المجتمع .  غالف التابو

اإلعالم من خالل  ولقد تحدث حانوميتسز على أهمية وسائل. بفضل خاصيتي التكرار والجاذبية
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نقل تراث المجتمع من جيل آلخر وجمع المعلومات التي تساعد على مراقبة البيئة واإلشراف  
مختلف أجزاء المجتمع في وجه التغيرات الهائلة التي تطرأ على  طعليها، والمساعدة في تراب

) 264ص  2001محمد المهدي الشافعي  -عدنان إبراهيم أحمد.( البيئة  
الحديث  اإلعالمالطلبة الريفيين أن سبب تحاشي وسائل  من% 64.15 من% 12.61كما أضاف 

صورة الوطن الرأي العالمي، فتتلطخ  مالعار الذي قد يلحق بالمجتمع أما إلىعن االنتحار يعود 
.أمام المجتمعات األجنبية  

وراء من الطلبة فقد تحدثوا على ستر الحقائق واألسباب الكامنة  %64.15من  %07.30أما 
االنتحار، وهو العامل الذي يدفع بالمسؤولين إلى تحاشي التحدث عن هذا الموضوع، كي ال 

.تتعرض مناصبهم ومسؤولياتهم إلى اللوم والسؤال  
عن الحديث عن  من الطلبة، أرجعوا تحاشي وسائل اإلعالم% 64.15من  %06.63أخيرا 

ار، ومقترفها يعد خارجا عن الدين أو طابع التحريم الذي تحظى به ظاهرة االنتح االنتحار إلى
:09الجدول اآلتي يبين النتائج المتحصل عليها في البند و  .كافر بدين اهللا عز وجل  

 
%النسبة المئوية   الترتيب السبب 

15.92%  01 تحاشي التأثير على األفراد وتفادي تفشي الظاهرة 

13.49%  02       تعتيم إعالمي نظرا لسياسة الدولة                

12.61%  03 عار أمام الرأي العالمي                              

07.30%  04 ستر الحقائق واألسباب الكامنة وراء االنتحار         

06.63%  05 االنتحار حرام في الدين اإلسالمي                    

ار في الجزائريبين األسباب الكامنة وراء الكتمان على ظاهرة االنتح: 35جدول  
حسب الطلبة الجامعيين الناشئين في الوسط الريفي من طرف وسائل اإلعالم  

  
إلى األسباب التي تقف وراء كون موضوع االنتحار حامل لطابع العار في  12تطرق البند 

.منهم على هذه الفكرة% 22.12من الطلبة مقابل % 77.87الجزائر، إذ وافق   
ا األمر يرجع لعوامل أولها أن االنتحار يمس شرف العائلة ويفتح ويرى الطلبة الريفيون أن هذ

عليها أبواب التساؤالت أمام عامة الناس، مما يدفع إلى الولوج خصوصياتها وأمورها الداخلية، 
.من الطلبة% 77.87من % 22.56هر هذا العامل بنسبة وظ  
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لعار للعائلة المعنية به، الطلبة أن االنتحار يحمل طابع ا من% 77.87 من% 18.14كما أجاب 
فعدم القدرة على لم شمل األفراد في نفس العائلة ونسج شبكة . ألنها هي السبب في انتحار أبنائها

.من االتصاالت بين عناصرها معناه فشل العائلة واضطرابها  
 

فعائلة المنتحر تعرف بعدم قدرتها على قبول ومواجهة وضعيات األزمة، لذلك فهي تميل      
هذه الميكانيزمات هي عالمة ضعف . دفاع جامدة لمواجهة األزمات تميكانيزماتنظيم  إلى  

( Charazac.B.M 2002 p 28) الدفاعات.  
الطلبة إلى طابع التحريم الديني الذي يخص االنتحار  من% 77.87 من% 12.83و أشار 

المعنية، وتعتبر  ويجعله كموضوع تابو ال يجوز الحديث فيه ألنه يفتح أبواب الفضيحة لألسر
.بذلك أسر خارجة عن قواعد الدين وال تحترم ما جاء في الكتاب والسنة  

الطلبة فقد تطرقوا إلى الثقافة العربية التي تستنكر االنتحار،  من% 77.87 من% 12.16أما 
. والتي قد تكون وراء تكتم العائالت المعنية بانتحار أنبائها  

 
ة سبب تكتم العائالت المعنية باالنتحار إلى تدني الطلبمن % 77.87 من% 05.08و رد 

المستوى الثقافي ألفرادها، فانحطاط المستوى الثقافي جعلهم يعزفون عن الحديث عن انتحار 
.أنبائهم، ويختارون عبارة الحادثة بدال من االنتحار بغية ستر الحقائق وتجنب التساؤالت  

:12ي البند الجدول الموالي يبين النتائج المتحصل عليها ف  
 

%النسبة المئوية   الترتيب السبب 
22.56%  01 االنتحار يمس شرف العائلة                             

18.14%  02 العائلة هي المسؤول الرئيسي وسبب االنتحار          

12.83%  03 االنتحار حرام في الدين اإلسالمي                       

12.16% ة تستنكر االنتحارالثقافة العربي   04 

05.08%  05 تدني المستوى الثقافي لألفراد                         

يوضح أسباب الكتمان على االنتحار لدى العائالت المعنية :36 جدول  
الجامعيين الناشئين في الوسط الريفي حسب الطلبة  
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.تحصل عليها آنفاحيث أنه أكد النتائج الم 12فهو في نفس سياق البند  20أما البند   
منهم على فكرة عدم التبليغ عن االنتحار لدى % 26.76من الطلبة مقابل % 76.23حيث وافق 

 إذوكانت األسباب ترجع إلى وصمة العار على العائلة التي ينتحر أحد أبنائها، . العائالت المعنية
ة العائلة في باإلضافة إلى مسؤولي من الطلبة% 76.23من  %43.58ظهر هذا العامل بنسبة 

.من الطلبة %76.23من  %16.37هذا الفعل بنسبة   
وما يالحظ هو دور العائلة في هذه القضية، وما لها من مسؤولية يجعلها تتحفظ على البوح بهذا 

مشاكل وأزمات داخلية  ولعل االنتحار قد يرتفع خاصة لدى العائالت التي تعاني من. الفعل
تؤكده البحوث القائلة بارتفاع خطر االنتحار كلما ال تستطيع  وهذا ما. كالطالق والهجر وغيرها

طالق أو انفجار ( هذا ما يؤدي إلى استجابتها بعملية انقطاع . العائلة تجاوز أوقات األزمة
فاالنتحار على هذا األساس عبارة عن إحدى األعراض التي تمثل محاولة لتجاوز ). عائلي  

( Charazac.B.M 2002 p 30)  بواسطة عملية إجهاض لهذه األزمةاألزمة.  
 

من الطلبة عدم التبليغ عن حاالت االنتحار في العائلة بسبب % 76.23من % 06.85كما أرجع 
.تدني المستوى الثقافي ألفرادها  

من الطلبة % 87.38ظهرت مناطق انتشار ظاهرة االنتحار في الجزائر حيث عبر  25في البند 
منهم فقد تحدثوا على وجودها في المناطق % 12.61أما . على وجودها في المناطق الحضرية

:الريفية وذلك لسببين  
 من% 12.61 من% 04.20ف المعيشة المزرية في الريف، والذي ظهر بنسبة األول هو ظرو

 %04.86أما الثاني فيتمثل في انحطاط المستوى الثقافي لألفراد في الريف  وذلك بنسبة  .الطلبة
.من الطلبة %12.61من   
منهم أن االنتحار فعل إجرامي % 21.46من الطلبة مقابل % 78.53فقد اعتبر  29في البند  و

أن الفرد المنتحر هو فرد مجرم عند طلبة قدرت  30وورد في البند . في حق المجتمع ككل
.منهم ال يعتبرونه كذلك% 26.99مقابل % 73.00نسبتهم ب   

منهم أن الفرد المنتحر يمس بفعله % 14.15 من الطلبة مقابل% 85.84أكد  31البند  أما في
بنسبة  32عائلته، كما يمس أيضا بهذا الفعل دينه الذي يحرم الفعل وهذا ما ظهر في البند 

.منهم% 11.72من الطلبة مقابل % 88.27  
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فالبنود األربع األخيرة، تبرز مدى ضعف الفرد الجزائري المنتحر في مواجهة التحديات 
.ل على اختالل التوازن النفسي وضعف الدفاعاتوالعراقيل، وهو دلي  

 
العادية في  اإلحباطاتفمن الطبيعي أن ينظم الفرد مجموعة من السلوكات تسمح له بتحمل 

  باإلضافة، واإلحباطوالتوازن النفسي له عالقة بمدى حساسية الفرد للعدوان الخارجي . الحياة
( Aimard.P 1980 p 71)  الممكن أن يقدمهاإلى االستجابات التي من.  

 
)19، 18، 17، 16، 15، 14( محور كيفية مواجهة االنتحار في الجزائر: المحور الرابع -4    

.وردت في هذا المحور األساليب التي تمكن الفرد في الجزائر من مواجهة خطر االنتحار       
ن لهم حماية منهم على أن اآلباء يمك% 14.38من الطلبة مقابل % 85.61وافق  15ففي البند 

.أبنائهم من االنتحار، وذلك بواسطة االتصال داخل األسرة  
من % 95.57دور الدين اإلسالمي الحنيف في هذه المواجهة، إذ رأى  16كما ظهر في البند 

وقد يكون ذلك . الطلبة أن اإلسالم وكل ما يحمله من نصوص كفيل بردع األفكار االنتحارية
:بأسلوبين  

فالفرد المنتحر فرد ضعيف اإليمان، تارك . ية اإليمان بقراءة القرآن والصالةاألول يتمثل في تقو
.لدينه ومهمل للوسائل التي يمكن بفضلها التصدي لفكرة االنتحار  

، هذا األخير وقراءة القرآن اإليمانمن الطلبة شددوا على فكرة تقوية % 95.57من  65.04%
وق وبصر وإدراك للكالم، واستعداد إلدراك ما يحتوي على قوة خارقة نافدة يحسها كل من له ذ

فاإلنسان بفطرته يتوخى اإليمان، لذا يطمئن قلبه بذكر خالقه كالتسبيح . يوجه إليه ويوحي به
فقلبه يطيب ويركن إلى ذكر اهللا تعالى والى جانب اهللا تعالى، وانه سبحانه . والتهليل واالستغفار

)11ص  2000لجسماني عبد العلي ا. ( نعم المولى ونعم النصير  
 

األسلوب الثاني المتمثل في التنشئة األسرية  االطلبة فقد اختارو من% 95.57 من% 16.59أما 
ألن األسرة من أهم قنوات االتصال وترمي . التي تمكن الفرد من اكتساب تربية دينية صحيحة

.ن اآلباء وأبنائهمإلى زرع القوة في شخصية أبنائها، وال يكون ذلك إال باالتصال الحقيقي بي  
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:16والجدول الموالي يبين النتائج المتحصل عليها في البند   
 الترتيب وسيلة مواجهة االنتحار النسبة المئوية

65.04% قراءة القرآن والصالة: الرجوع إلى الدين بتقوية اإليمان   01 

16.59% التنشئة األسرية لتمكين الفرد من اكتساب تربية دينية  
.صحيحة  

02 

الناشئين في  الجامعيين حسب الطلبة يوضح كيفية مواجهة االنتحار في الجزائر: 37جدول
 الوسط الريفي 

 
من الطلبة % 70.79ظهر دور األسرة في حماية األبناء من االنتحار حيث وافق  17في البند 

.منهم% 29.20على هذه الفكرة مقابل   
حماية األبناء من االنتحار، وذلك بنسبة  على دور المدرسة أيضا في 18كما وافقوا في البند 

فالمدرسة من أهم المنظمات االجتماعية حيث تحافظ على . منهم% 34.95مقابل % 65.04
.قيامها بعملية تنشئة األجيال إلى باإلضافةعامة وثقافات المجتمع خاصة،  اإلنسانيةالحضارة   

وان الداخلين إليها  كرها المجتمعتحتضن الفرد عندما تفطمه أسرته، بما أنها حاضنة ابت إنها
)289ص  2001محمد المهدي الشافعي .( صغار ليست لديهم تجربة بالفطام االجتماعي  

 
فقد برز دور وسائل اإلعالم أيضا في هذه العملية، أي عملية الحماية من  19أما في البند 

فاإلعالم  .رةمنهم على هذه الفك% 48.45من الطلبة مقابل % 51.54حيث وافق . االنتحار
.أسلوب من أساليب االتصال الجمعي عن طريق مختلف قنواته  

وقد تطرق ألبوت إلى أهمية اإلعالم في نقل التغيير من مكان آلخر، كما صنفه إلى عدة أنواع  
...كالصحف و التلفزة ولوحات اإلعالنات والمجالت والكتب وغيرها  

 
:االجتماعي لالنتحار يبين كرونولوجيا بناء التصور البند العاشر -5  
من الطلبة الناشئين في % 22.78 أن، ظهر 10من خالل النتائج المتحصل عليها في البند    

منهم فقد % 80أما ما يقارب . سنوات 05الوسط الريفي تعرفوا على مصطلح االنتحار مند 
.سنوات أو أكثر 10تعرفوا عليه مند   
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:10ها في البند الجدول الموالي يبين النتائج المتحصل علي  

المئويةالنسبة   الترتيب الطلبة 
42.47% سنوات  10الذين تعرفوا على مصطلح االنتحار مند أكثر من    01 

34.73% سنوات 10الذين تعرفوا على مصطلح االنتحار مند   02 

22.78% سنوات 05الذين تعرفوا على مصطلح االنتحار مند   03 

مصطلح االنتحار لدى الطلبة ل ور االجتماعيولوجيا بناء التصيوضح كرون: 38 جدول
الناشئين في الوسط الريفي الجامعيين  

 
والمعارف تبنى . فالتصور االجتماعي هو عملية تنظيم للمعارف الخاصة بالواقع االجتماعي

.انطالقا من الطريقة التي يتعامل بها الفرد مع واقعه  
عن اشتراك اجتماعي لمجموعة معينة، لذلك يمكن الحديث عن التصور االجتماعي ألنه عبارة   

( Catanas.m www.cadredesante.com) فهدف التصور هو اجتماعي.  
تم بناء التصور االجتماعي لظاهرة االنتحار لدى معظم الطلبة الجامعيين الناشئين في الوسط  

وهذا إذا أخدنا بالطبع سن الطالب الجامعي في الجزائر سنوات،  10الريفي إبتداءا من السن 
.سنة في غالب األحيان 24-18والذي يكون محصور بين   

سنوات بني التصور االجتماعي لالنتحار في عدة جوانب انطالقا من المفهوم،  10ففي ظرف 
.واألسباب إلى اآلثار وطرق المواجهة  

 
زية للتصور االجتماعي، والتي تتمثل في قوة وانطالقا من النتائج يمكن حصر النواة المرك

.النسب المئوية الظاهرة في كل محور من محاور االستمارة  
أما النسب المتوسطة والضعيفة فإنها تتموقع في المجال المحيط بالنواة المركزية، وتشكل ما 

مركزية وهي طريقة الفرز التي أشاد بها أبريك للفصل بين النواة ال. يسمى العناصر المحيطة
.والعناصر المحيطة  

 
 

http://www.cadredesante.com
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تتمثل أهم النتائج المتحصل عليها لدى الطلبة الجامعيين الناشئين في الوسط الريفي والذي عددهم 
:طالب فيمايلي 452يعادل   

 
 

ب: سبب االنتحار                             أ  :  مفهوم االنتحار  
1ب%..... 44.24المشاكل االجتماعية كثرة          1أ %.........39.82. قتل النفس عمدا  

 2ب%.......... 22.56ضعف الوازع الديني      2أ%..... 28.31. هروب من الواقع األليم
3ب%.................... 15.92األسرة          3أ%............ 15.76آفة اجتماعية   

4ب........... %.......08.62اضطرابات نفسية     4أ%......... 15.21ضعف الشخصية   
5ب%............... 08.62مظاهر العولمة           5أ%.... 10.32ضعف الوازع الديني    

 
 
 

د: ج                              طرق مواجهة االنتحار:  آثار االنتحار  
1د%... .65.04..التمسك بالدين بالصالة وقراءة القرآن     1ج...... وصمة عار على العائلة  

2د%.............. 16.59التنشئة األسرية الدينية        2ج....... ر أمام الرأي العالميعا  
3ج................ نظرة تشاؤمية  

4ج.......إعاقة االزدهار والتطور  
5ج..... جريمة في حق الدين والمجتمع  

           
صر المحيطة بها، حيث أننا إن الشكل اآلتي يوضح النواة المركزية للتصور والعنا            

فقوة . هذه القوة تتالشى شيئا فشيئا باتجاه العناصر المحيطة. نالحظ قوة أعضاء النواة المركزية
ووجود فكرة ما وثبوتها يعني تشكيلها للنواة المركزية وضعفها معناه ابتعادها عنها ومكوثها مع 

.العناصر المحيطة أو زوالها  
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 العناصر المحيطة 
05أ   
04أ   

03أ  المعنى   
02أ   

01أ  

02د 01دالنواة المركزية    01ج02ج 03ج 04ج  05ج  
       المواجهة             01ب                  اآلثار         

02ب   
03ب السبب    
04ب   
05ب   

 
 العناصر المحيطة 

 
 

 شكل تخطيطي يوضح التصور االجتماعي لالنتحار عند الطلبة الجامعيين
 الناشئين في الوسط الريفي
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مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات: خامسا  

 
:الفرضية األولى  

، اخترنا استعمال بعض الطرق اإلحصائية لتدعيم النتائج لإلجابة على التساؤالت قيد الدراسة
.الرتبي واختبار ك تربيع طالمتوصل إليها، وهي معامل ارتباط بيرسون وكذا معامل االرتبا  

لة أنه ال يوجد فروقات بين التصور االجتماعي لالنتحار لدى فنقطة االنطالق هي الفرضية القائ
ى أن عامل بمعن. الطلبة الجامعيين والتصور االجتماعي لالنتحار لدى الطالبات الجامعيات

.التصور االجتماعي الجنس ال يؤثر في تحديد  
 

  :حسب الجنس معامل ارتباط بيرسونحساب   -1
لمعرفة درجة االرتباط بين أجوبة الطلبة و أجوبة  لقد استعملنا معامل ارتباط بيرسون   

الطالبات، حيث أن قوة االرتباط تدل على أنه ليس هناك اختالف بين الطلبة والطالبات في 
)201ص  2004كمال سلطان محمد سالم (  .تصورهم االجتماعي لالنتحار  

حذف البنود  ، لكن بعدبند 35هو عدد بنود االستمارة والذي هو في األصل  27= حيث ن
بنود، باإلضافة إلى البند العاشر الذي يرمي إلى  06الخاصة بالبيانات الشخصية والتي هي 

.معرفة كرونولوجيا بناء التصور وكذا البند الحادي عشر  
  

R= n ∑ x.y – (∑ x).(∑y) ∕  √ (n(∑ x2– (∑x)2).(n∑y2– (∑y)2 
 
N=27 
∑x=  1461                ∑x2= 90513 

 
∑y=7516                   ∑y2= 23652                           ∑x.y=46138 

 
R=  27. (46138) – (1461. 7516) ∕ √ (27.90513)–(1461)2.( 27.23652)– 

( 7516)2 
R= 0.95 معامل ارتباط بيرسون يساوي   
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:حسب الجنس الرتبي االرتباطساب معامل ح - 2  
معبر عنهما درجة االرتباط بين متغيرين  إلىلوصول معامل االرتباط الرتبي يسمح با إن   

)395ص  2004موراي شبيجل ( .برتب ما  
ثم عمدنا إلى   0.95وفي بحثنا هذا قمنا بحساب معامل االرتباط الكلي بين الجنسين ويساوي 

الطالب وسبب حساب معامل االرتباط الرتبي الخاصة ببندين أساسيين وهما معنى االنتحار لدى 
.ر في الجزائر، وذلك لتوفر شروط حساب معامل االرتباط الرتبياالنتحا  

تحصلنا على رتب معينة لكال الجنسين، فقمنا بترتيبها من األعلى إلى األسفل  البندين وفي هذين
.للحصول على معامل االرتباط الرتبي  

  
االنتحار معنىمعامل االرتباط الرتبي حسب  باحس :39جدول  1- 2  

D2 D اثاإلن الذكور المعنى/الترتيب   

%38.38قتل النفس  صفر صفر %38.52قتل النفس    01 

هروب من الواقع  صفر صفر
22.98%  

هروب من الواقع 
27.11%  

02 

1 +1 %14.21آفة اجتماعية   ضعف الشخصية   
12.26%  

03 

1 -1 ضعف الشخصية  
13.03%  

%12.02آفة اجتماعية   04 

ضعف الوازع الديني  صفر صفر
11.37%  

لوازع ضعف ا
10.06%  

05 

/ / 100       %422  100    %815  المجموع  
 

R= 1- 6∑ D2 / N(N2-1) 
R= 1- ( 12/ 120)= 0.9 

R= 0.9معامل االرتباط الرتبي يساوي 
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لدى اإلناث، % 38.52مقابل % 38.38إن مفهوم االنتحار كقتل للنفس ظهر عند الذكور بنسبة 
% 27.11لدى الذكور مقابل % 22.98قد ظهر بنسبة أما اعتبار االنتحار كهروب من الواقع ف

.لدى اإلناث  
رغم أنه قد يكمن . المالحظ أن النتائج قريبة من بعضها وال تعكس االختالف بين الجنسين
وفي  اإلناثلدى % 12.26االختالف في ظهور االضطرابات الشخصية كمفهوم لالنتحار بنسبة 

%.13.03الصف الرابع بنسبة  إلىالصف الثالث، لكنه يتدحرج لدى الذكور   
في الصف % 14.21وكذلك الحال بالنسبة لمفهوم االنتحار كآفة اجتماعية لدى الذكور بنسبة 

%.12.02الصف الرابع بنسبة  إلى اإلناثالثالث، لكنه يتدحرج عند   
أن هذه األخيرة تبقى قريبة من  إالرغم التقديم أو التأخير حسب النسب المتحصل عليها، ف 

.  ها وال تعكس االختالف بين الجنسينبعض  
 

الرتباط الرتبي حسب سبب االنتحارحساب معامل ا :40جدول  2- 2  
D2 D السبب/الترتيب اإلناث الذكور  

مشاكل اجتماعية   صفر صفر
45.02%  

مشاكل اجتماعية 
44.17 %  

01 

ضعف الوازع      صفر صفر
28.43%  

ضعف الوازع  
21.10%  

02 

4 +2 خصية الش اضطرابات 
12.32%  

%12.51األسرة    03 

1 -1 %07.58العولمة   الشخصية  اضطرابات  
12.26%  

04 

1 +1 %06.63األسرة   %09.93العولمة    05 

/ / 100    %422  100      %815  المجموع  
 

R= 1- 6∑ D2 / N(N2-1) 
R= 1- (36 /120)= 0.7 

 
R= 0.7 معامل االرتباط الرتبي يساوي 
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، فكان السبب الرئيسي في الصف األول لدى 28نتحار والممثلة بالبند فيما يخص أسباب اال
.على التوالي% 44.17و % 45.02الذكور واإلناث هو كثرة المشاكل االجتماعية بنسبة   

والمالحظ . لدى الذكور% 28.43لدى اإلناث يقابله % 21.10ثم ضعف الوازع الديني بنسبة 
بعدما كانت في % 06.63خامس لدى الذكور بنسبة هو تدحرج األسباب األسرية إلى الصف ال

%.12.26الصف الثالث لدى اإلناث بنسبة   
كذلك الشأن بالنسبة للعولمة كسبب من أسباب االنتحار، إذ كانت في الصف الرابع لدى الذكور 

%.09.93و تدحرجت إلى الصف الخامس لدى اإلناث بنسبة % 07.58بنسبة   
يدل على ارتباط بين الرتب سواء فيما يخص  0.70ي يساو تحصلنا على معامل ارتباط رتبي

.معنى االنتحار أو أسبابه في الجزائر  
 

:حسب الجنس 2حساب معامل ك - 3  
من خالل معنى االنتحار 2معامل ك حساب :41جدول  3-1    

، قوة العالقة بين المتغيرين حسب الجنس طالبة وطالبات اخترنا أداة ك تربيع لحصول علىلقد 
الي إثبات أو نفي الفرضية الصفرية القائلة أن التصور االجتماعي لالنتحار ال يتأثر بعامل بالت

.الجنس  
أي المعنى واألسباب، نظرا لعدم إمكانية تطبيقه  28و  13وقد يستعمل ك تربيع في البندين 

.على بنود االستمارة ككل  
 

 
 المجموع

05 
آفة 

 اجتماعية

04 
ضعف 
 الشخصية

03 
ضعف 
 الوازع

02 
 قتل النفس

 عمدا

01 
هروب من 

 الواقع

/ الجنس
 المعنى

422 60 
)53.90(  

55 
)52.87(  

48 
)44.34(  

162 
)162.38(  

97 
)108.48(  

 ذكور

815 98 
)104.09(  

100 
)102.12(  

82 
)85.65(  

314 
)313.61(  

221 
)209.50(  

 إناث

 المجموع 318 476 130 155 158 1237
 

X2
C= ∑( Oij – Cij)2/ Cij 
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X2
C= 1.21+ 0+0.30+0.08+0.69+0.63+0+0.15+0.04+0.35 

X2
C = 3.45 

 
Ddl= (L-1).(c-1)= (2-1).(5-1)= 4 

X2
T= 09.48 

بالتالي يمكن القول أنه ال توجد  0.05أو الدرجة  0.01عند الدرجة  9.48أقل من  3.45
.فروقات ذات داللة بين الجنسين في تعريف االنتحار و إعطاء معنى أو مفهوم له  

بين الطلبة  ك فروقاتك يجوز الحديث على تحقق الفرضية الصفرية القائلة أنه ليس هنابذل  
ذلك ألن مفهوم الشيء وداللته بالنسبة  .والطالبات في تصور االنتحار انطالقا من مفهومه لديهم

.للفرد له مساحة واسعة في حقل التصور  
من خالل سبب االنتحار 2معامل ك حساب :42جدول  3-2    

 
 

مجموعال  

05 
أسباب 
 أسرية

04 
مظاهر 
 العولمة

03 
ضعف 
 الشخصية

02 
ضعف 
 الوازع

01 
مشاكل 
 اجتماعية

/ الجنس
 السبب

422 28 
)44.34(  

32 
)38.54(  

52 
)51.85(  

120 
)99.61(  

190 
)187.63(  

 ذكور

815 102 
)85.65(  

81 
)74.45(  

100 
)100.14(  

172 
)192.38(  

360 
)362.36(  

 إناث

 المجموع 550 292 152 113 130 1237
 

X2
C= ∑( Oij – Cij)2/ Cij 

X2
C= 0.02+  4.17+0+1.10+6.02+0.01+2.15+0+0.57+3.12 

X2
C = 17.16 

 
Ddl= (L-1).(c-1)= (2-1).(5-1)= 4 

X2
T= 09.48 

توجد بالتالي يمكن القول أنه  0.05 أو الدرجة 0.01عند الدرجة  9.48من  أكبر 17.16
األسباب الكامنة وراء االنتحار في الجزائر، إذ نالحظ اختالفات بين الجنسين في تحديد  فروقات

.في قوة وجود سبب معين لدى الجنسين  
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فالطالب أكثر . بين الطالب والطالبة إلى طبيعة كل منهما ورؤيته الخاصة وقد يرجع االختالف 
على الحرية احتكاك مع الواقع وقد تكون نظرته واقعية نوعا ما مقارنة بالطالبة التي ال تحوز 

وقد تكون نظرة الفتاة على الغالب بعيدة عن الواقع لقلة خبرتها وحدودية  .التي يحوزها الذكر
.رؤيتها  

. كما قد يرجع االختالف إلى طبيعة التكوين أو االختصاص الذي اختاره الطالب في الجامعة
االختصاصات  يفوق الطلبة في قد يكون لهم زاد معلوماتي ونظري فطلبة العلوم اإلنسانية

األخرى وهذا يرجع بطبيعة الحال إلى أن الطالب في العلوم اإلنسانية دائم التعامل مع مثل هذه 
.المواضيع  

كما أنه لم يظهر االختالف بين الجنسين في تحديد األساليب الكفيلة بمواجهة األفكار االنتحارية، 
وقد ورد هذا العامل لدى اإلناث . رآنأن كالهما يوافق على تقوية اإليمان بالصالة وقراءة الق إذ

.لدى الذكور% 76.77مقابل % 75.95بنسبة   
وهي نسب . لدى الذكور% 07.10لدى اإلناث مقابل % 05.03وكذلك التربية الدينية بنسبة 

. قريبة من بعضها وال تعكس االختالف بين الجنسين  
أن  20ائر، حيث ظهر في البند نفس الطرح يمكن العودة إليه فيما يخص آثار االنتحار في الجز

.لدى الذكور% 45.02لدى اإلناث يقابله % 45.15االنتحار هو وصمة عار على العائلة بنسبة   
لدى % 81.75يقابله  لدى اإلناث% 82.69كما يترك االنتحار آثاره في فئة الشباب بنسبة 

.21الذكور، في البند   
ل االرتباط الكلي، ثم معامل االرتباط الرتبي من خالل النتائج المتحصل عليها، وبحساب معام  

واختبار ك تربيع، نكون قد دعمنا التحليل الكيفي للنتائج بالتحليل الكمي المتمثل في الطرق 
.اإلحصائية المذكورة  

 
بين الطلبة والطالبات  الصفرية القائلة أنه ليس هناك فروقاتتحقق الفرضية ب كما يمكن القول

.النتحارا ظاهرةل تصورهم االجتماعيفي   
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:الفرضية الثانية  
ال يوجد فروقات بين التصور االجتماعي لالنتحار لدى الطلبة  انطلقنا من الفرضية القائلة أنه 

.الجامعيين الناشئين في الوسط الحضري والطلبة الجامعيين الناشئين في الوسط الريفي  
يؤثر في تحديد التصور االجتماعي  بمعنى أن الوسط األصلي الذي نشأ فيه الطالب الجامعي ال

.لالنتحار  
 

  :حسب الوسط الذي نشأ فيه الطالب حساب معامل ارتباط بيرسون  -1
لقد استعملنا معامل ارتباط بيرسون لمعرفة درجة االرتباط بين أجوبة الطلبة الناشئين في    

.الوسط الريفي وأولئك الناشئين في الوسط الحضري  
بند، لكن بعد حذف البنود  35د االستمارة والذي هو في األصل هو عدد بنو 27= حيث ن

بنود، باإلضافة إلى البند العاشر الذي يرمي إلى  06الخاصة بالبيانات الشخصية والتي هي 
.معرفة كرونولوجيا بناء التصور وكذا البند الحادي عشر  

  
R= n ∑ x.y – (∑ x).(∑y) ∕  √ (n(∑ x2– (∑x)2).(n∑y2– (∑y)2 

 
N=27 
∑x=  6734                ∑x2= 21031 

 
∑y=3365                   ∑y2= 5891                           ∑x.y=11002 

 
R=  27. (11002) – (6734. 3365) ∕ √ (27.21031)–(6734)2.( 27.5891)– 

( 3365)2 
R= 0.97 معامل ارتباط بيرسون يساوي   

  
:وسط الذي نشأ فيه الطالبالالرتبي حسب  االرتباطحساب معامل  - 2  

إن معامل االرتباط الرتبي يسمح بالوصول إلى درجة االرتباط بين متغيرين معبر عنهما    
)395ص  2004موراي شبيجل .( برتب ما  

الجنسين، قمنا بحساب معامل االرتباط الكلي بين النتائج  وعلى نفس منوال الفرق حسب
ن في الوسط الريفي وأولئك الناشئون في الوسط المتحصل عليها من طرف الطلبة الناشئي
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ثم عمدنا إلى حساب معامل االرتباط الرتبي الخاصة ببندين   0.97الحضري وتحصلنا على 
أساسيين وهما معنى االنتحار وسببه لدى الطالب الجزائري، وذلك لتوفر شروط حساب معامل 

.االرتباط الرتبي  
ة لكال من الطلبة الناشئين في الريف وكذا الطلبة وفي هذين البندين تحصلنا على رتب معين

الناشئين في الحضر، فقمنا بترتيبها من األعلى إلى األسفل للحصول على معامل االرتباط 
.الرتبي  

  
حساب معامل االرتباط الرتبي حسب معنى االنتحار :43جدول  1- 2  

D2 D المعنى/الترتيب الوسط الريفي الوسط الحضري  

%40.89لنفس قتل ا صفر صفر %39.82قتل النفس    01 

هروب من الواقع  صفر صفر
22.03%  

هروب من الواقع 
28.31%  

02 

1 -1 %13.88آفة اجتماعية   ضعف الشخصية   
12.61%  

03 

1 +1 ضعف الشخصية  
12.61%  

%10.17آفة اجتماعية   04 

ضعف الوازع الديني  صفر صفر
10.57%  

ضعف الوازع 
09.07%  

05 

/ / 100       %785  100    %452  المجموع  
 

R= 1- 6∑ D2 / N(N2-1) 
R= 1- ( 12/ 120)= 0.9 

R= 0.9معامل االرتباط الرتبي يساوي 
 

% 40.89مقابل % 39.82إن مفهوم االنتحار كقتل للنفس ظهر عند الطلبة الريفيين ظهر بنسبة 
لدى % 28.31سبة لدى الطلبة الحضريين، أما اعتبار االنتحار كهروب من الواقع فقد ظهر بن

.لدى الطلبة الحضريين% 22.03الطلبة الريفيين مقابل   
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المالحظ أن النتائج قريبة من بعضها وال تعكس اختالف ذا داللة بين الطلبة الناشئين في الريف 
.وأولئك الناشئون في المدن  

 كما أن قوة كل مفهوم من مفاهيم االنتحار ظهرت في نفس الصف سواء أكانت عند الطلبة
الريفيين أو الحضريين، لذلك ال يمكن الحديث على وجود اختالفات بين الطلبة فيما يخص 

   0.90وهذا ما يؤكده معامل االرتباط الرتبي . معاني االنتحار حسب معارفهم
 

الرتباط الرتبي حسب سبب االنتحارحساب معامل ا :44 جدول 2- 2  
D2 D وسط الحضريال وسط الريفيال  السبب/الترتيب   

مشاكل اجتماعية   صفر صفر
40.76%  

مشاكل اجتماعية 
44.24 %  

01 

ضعف الوازع      صفر صفر
20.12%  

ضعف الوازع  
22.56%  

02 

%17.57 األسرة  صفر صفر %15.92األسرة     03 

 اضطرابات الشخصية  0.5 0.25
10.82%  

اضطرابات  الشخصية 
08.62%  

04 

%10.70 العولمة  1.5 2.25 %08.62العولمة    05 

/ / 100    %785  100      %452  المجموع  
 

R= 1- 6∑ D2 / N(N2-1) 
R= 1- (15 /120)= 0.87 

 
R= 0.87 معامل االرتباط الرتبي يساوي 

الواردة في النتائج المتحصل عليها، يبين أنه ليس هناك اختالفات بين الطلبة  بإن ترتيب األسبا
تأخر  فلم يظهر أي تقديم أو. شئون في الوسط الحضريالناشئين في الوسط الريفي وأولئك النا

وقد تأكدت . سبب من األسباب على حساب سبب آخر، بالتالي حافظ كل عامل على صفه
0.87النتائج من خالل معامل االرتباط الرتبي فيما يخص أسباب االنتحار والذي يساوي   
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:حسب الوسط الذي نشأ فيه الطالب 2حساب معامل ك - 3  
من خالل معنى االنتحار 2معامل ك حساب :45جدول  3-1    

لقد اخترنا أداة ك تربيع لحصول على قوة العالقة بين المتغيرين حسب الوسط األصلي، بالتالي 
إثبات أو نفي الفرضية الصفرية القائلة أن التصور االجتماعي لالنتحار ال يتأثر بعامل الوسط 

.الذي نشأ فيه الطالب  
أي المعنى واألسباب، نظرا لعدم إمكانية تطبيقه  28و  13ع في البندين وقد يستعمل ك تربي

.على بنود االستمارة ككل  
 

 
 المجموع

05 
آفة 

 اجتماعية

04 
ضعف 
 الشخصية

03 
ضعف 
 الوازع

02 
 قتل النفس

 عمدا

01 
هروب من 

 الواقع

/ الجنس
 المعنى

452 46 
)56.63(  

57 
)57.00(  

41 
)45.30(  

180 
)183.06(  

128 
)109.89(  

الوسط 
 الريفي

785 109 
)98.36(  

99 
)98.99(  

83 
)78.69(  

321 
)317.93(  

173 
)191.01(  

الوسط 
 الحضري

 المجموع 301 501 124 156 155 1237
 

X2
C= ∑( Oij – Cij)2/ Cij 

X2
C= 1.99+  0+0.40+0.05+2.98+1.15+0+0.23+0.02+1.69 

X2
C = 8.51 

 
Ddl= (L-1).(c-1)= (2-1).(5-1)= 4 

X2
T= 09.48 

وجد بالتالي يمكن القول أنه ال ت 0.05أو الدرجة  0.01عند الدرجة  9.48أقل من  08.51
في تعريف االنتحار و إعطاء معنى أو  فروقات ذات داللة بين الوسطين الريفي والحضري

.مفهوم له  
بين طلبة  بذلك يجوز الحديث على تحقق الفرضية الصفرية القائلة أنه ليس هناك فروقات  
.في تصور االنتحار انطالقا من مفهومه لديهم وسط الحضري وطلبة الوسط الريفيال  
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من خالل سبب االنتحار 2معامل ك حساب :46جدول  3-2    
 

 
 المجموع

05 
أسباب 
 أسرية

04 
مظاهر 
 العولمة

03 
ضعف 
 الشخصية

02 
ضعف 
 الوازع

01 
مشاكل 
 اجتماعية

/ الجنس
 السبب

452 72 
)76.73(  

39 
)44.94(  

39 
)45.30(  

102 
)95.00(  

200 
)190.00(  

الوسط 
 الريفي

785 138 
)133.26(  

84 
)78.05(  

85 
)78.69(  

158 
)164.99(  

320 
)329.99(  

الوسط 
 الحضري

 المجموع 520 260 124 123 210 1237
 

X2
C= ∑( Oij – Cij)2/ Cij 

X2
C= 0.29+  0.78+0.87+0.51+0.52+0.16+0.45+0.50+0.29+0.30 

X2
C = 04.67 

 
Ddl= (L-1).(c-1)= (2-1).(5-1)= 4 

X2
T= 09.48 

توجد ال بالتالي يمكن القول أنه  0.05أو الدرجة  0.01عند الدرجة  9.48من  أقل 04.67
في تحديد األسباب الكامنة وراء االنتحار في الجزائر،  بين الوسطين الريفي والحضري فروقات

.بة وسط دون آخري قوة وجود سبب معين لدى طلنالحظ اختالفات فال  إذ  
 

بين طلبة الوسط الريفي وطلبة الوسط   0.97إن الحصول على معامل ارتباط كلي يساوي 
باإلضافة إلى معاملين لالرتباط الرتبي تمثل كل منها المعنى والسبب وتساوي على . الحضري
وحسب  8.51وكذلك اختبار ك تربيع الذي قدرت نسبته حسب المعنى  0.87و  0.90التوالي 

يسمح لنا بقبول الفرضية الصفرية القائلة أن الوسط ال يؤثر في تحديد  04.67ألسباب  ا
التصور، بالتالي ليست هناك اختالفات بين الطالب الناشئ في الريف و الطالب الناشئ في 

لذلك يمكن الحديث على تأكيد  .المدينة في تصور كل منهما لظاهرة االنتحار في الجزائر
لنتائج المتحصل عليها بواسطة التحليل الكمي الذي تمثل في األساليب التحليل الكيفي ل

.اإلحصائية المستعملة  
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تائج الدراسة والدراسات المشابهةن: سادسا  
:Brent David 1 - دراسة دافيد برانت ومعاونوه  

وكانت نتائجها تتماشى  "عوامل االنتحار لدى المراهقين" تحمل دراسة برانت ومعاونوه عنوان 
.ا ما و التصور االجتماعي للطلبة الجامعيين عن عوامل انتحار المراهقين في الجزائرنوع  

فاالنتحار حسب برانت يظهر أربع مرات لدى المراهقين الذكور مقابل مرة واحدة لدى 
تعاطيه المخدرات وردود فعله  إلى باإلضافةوالذكر معروف بأساليبه العنيفة . المراهقات
.االندفاعية  
سبة االنتحار تنخفض في المجتمعات التي تسودها القيم الثقافية التي هي على عالقة كما أن ن  

( Brent.D traduit par Marchand.D1995 p360) بالعادات والتقاليد حسب برانت.  
 

أما حسب الطلبة الجامعيين، فقد ورد أن االنتحار يمس فئة الذكور أكثر بسبب احتكاكهم 
كما أن الثقافة العربية . وتعرضهم لشتى أنواع المشاكل االجتماعية المتواصل بالمحيط الخارجي

تستنكر الفعل االنتحاري وهذا ما يؤدي بالعائالت إلى التكتم على االنتحار الذي يحرمه الدين 
.مما يؤدي إلى انخفاض نسبة المنتحرين في البلدان اإلسالمية. اإلسالمي الحنيف تحريما قطعيا  

ستوى الثقافي االجتماعي بصفته عامل ليس له دور في االنتحار، لكن وتطرق برانت إلى الم
فالمستوى الثقافي االجتماعي هو الذي يهيأ الفرد لمكانة . الطلبة الجامعيين يرون عكس ذلك

.اجتماعية مستحسنة، وانحطاطه معناه بروز األفكار االنتحارية  
 

حيث . وامل االنتحار لدى برانتكعامل من عذلك، برز دور الصراعات العائلية  إلى إضافة
اعتبرها دافعا لالنتحار لدى المراهقين، وفي مقابل ذلك عبر الطلبة على دور العائلة في حماية 

.أبنائها من االنتحار، هذا األخير سببه األول في نظرهم ضعف العائلة وفشلها في أداء مهامها  
رع، وهو ما عبر عنه الطلبة فالمراهقون المنتحرون حسب برانت اختاروا العيش في الشا

.باالحتكاك الدائم للشباب بالمحيط الخارجي الذي يعد من عوامل االنتحار حسبهم  
وقد تأكد . وظهر في دراسة برانت ومعاونوه، دور االضطرابات العاطفية في انتحار المراهقين

نتحار الشباب، هذا الطرح من خالل نتائج الطلبة الذين وافقوا على أهمية الفشل العاطفي في ا
.واعتبروا الفشل العاطفي بمثابة نهاية للعالم بالنسبة للشاب الجزائري  
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الطلبة الجامعيون في  إليهحاد لم يتطرق  إجهادويعاني المراهقون المنتحرون حسب برانت من 
.تحدثوا على اضطرابات في الشخصية أو ضعف الوازع الديني إذتصورهم ألسباب االنتحار،   

لم يشر إليه  عقلية اضطراباتمن المراهقين المنتحرين يعانون من % 90أن  إلىوخلص برانت 
.الطلبة في بحثنا  

 
:Charbonneau Louise 2- دراسة شاربونو لويز  

حيث أشارت هذه الطبيبة " شباب الشارع، مخدرات وانتحار" تحمل دراسة شاربونو عنوان   
والكحول، كما قد بعاني من اضطرابات  أن المراهق المنتحر معروف بتعاطيه للمخدرات إلى  

( Charbonneau.L 1995 p 400) سلوكية واضطرابات عاطفية ومشاكل عائلية حادة.  
 

االضطرابات العاطفية المتمثلة في  إلىوقد تطرق الطلبة من خالل النتائج المتحصل عليها 
والتي قد تكون وراء ي الفشل العاطفي، وكذا المشاكل العائلية كالطالق والهجر والتفكك األسر

في مقابل ذلك لم تتوافق النتائج مع ما ذكرته شاربونو فيما يخص . انتحار الشباب الجزائري
بالتالي رد الطلبة انتحار الشباب إلى المشاكل االجتماعية الكثيرة . تعاطي المخدرات والكحول

.الوازع الديني لديهالتي يعاني منها من جراء احتكاكه الدائم بالخارج باإلضافة إلى ضعف   
عامل مهم، أال وهو الجروحية الشخصية أي حساسية الشخصية  إلىكما تطرق الطبيبة شاربونو 

حيث أصبح الشارع بالنسبة لهذه الشريحة بمثابة . لدى الشباب المنتحر ونقص التقدير الذاتي
.مجال االنتماء ألنه يمنح الحرية المطلقة ويرفض القيود  

 
االحتكاك  إلىربونو مشابهة نوعا ما لما قاله الطلبة الجامعيون، حيث أشاروا قد تكون نتائج شا

االضطرابات الشخصية  إلى باإلضافة. المتواصل بالشارع بالنسبة للشاب المنتحر في الجزائر
سببا لالنتحار وكذا عامل تقدير الذات، إذ أن االنتحار التي هي عالمة الجروحية والتي قد تكون 

.بالنسبة للمنتحر وبطريقته حسب الطلبةتقدير للذات   
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:Greenfield Brian 3- دراسة غرينفيلد براين  
، واقترح غرينفيلد " التحالف العالجي ضد أزمة االنتحار لدى المراهقين "عنوان هذه الدراسة   

( Greenfield.B 1995 p 424) إنشاء تحالف مع الشباب المنتحر.  
تدخل مباشرة مع المراهق المنتحر وبطريقة غير مباشرة مع أن ي يعلى االكليينككما اقترح 

يعمل مع كل أفراد العائلة موجها تدخالته ومركزا على جملة من  لذلك عليه أن. أوليائه
. "يزمات التقمص االسقاطيميكان"  "العدوانية الموجهة نحو الذات" " التعلق"  المصطلحات أهمها

.أحاسيسهم الخاصة اتجاه ابنهم التعرف على إلىوهذا ما يؤدي باآلباء   
 

. انتحار المراهقين إشكاليةهذه الطريقة العالجية اعتبرها غرينفيلد مهمة بغرض مواجهة  إن
وفي مقابل ذلك ظهرت هذه الطريقة مغايرة للطريقة العالجية التي اقترحها الطلبة الجامعيون، 

ة اإليمان والصالة، خير دواء لذاء الذين أشاروا إلى الرجوع إلى الدين اإلسالمي الحنيف بتقوي
األفكار االنتحارية، كما ركزوا على التربية الدينية الصحيحة المبنية على التنشئة األسرية 

.السليمة  
 

:Normand et Mishara 4- دراسة نورموند وميسشا  
 اصطالح الموت واالنتحار "بدراسة تحمل عنوان  1992سنة  قام نورموند وميسشا          

طفل من مدرسة ابتدائية بمونريال في كندا بغية  60حيث شملت هذه الدراسة " ى الطفل لد
:التعرف على مصطلح الموت لديهم، فكانت النتائج كالتالي  

.من األطفال يفهمون مصطلح الموت% 87 -  
.من األطفال يفهمون أن الموت نهائية% 90 -  
.من األطفال يفهمون أن الموت ال رجعة فيها% 35 -  
.من األطفال يرون أن الموت خارجية أي سببها حادث خارجي% 90 -  
.من األطفال يرون أن الموت سببها داخلي% 10 -  
.يرون أن الموتى مستريحون في ميتتهم% 40 -  
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وفي نفس الدراسة . سنوات 10- 9فاألطفال عموما يتطور مصطلح الموت لديهم عند السن  
ونصف أطفال السنة الثالثة ابتدائي يعرفون معنى  طفل من السنة األولى ابتدائي 20كان 

من أطفال السنة الخامسة يعرفون معنى مصطلح  19/20باإلضافة إلى ذلك، . مصطلح االنتحار
.االنتحار، هذا مع إمكانية قدرة الطفل على فهم فعل القتل مع عدم معرفة كلمة انتحار  

ل كلمة انتحار بكلمة قتل النفس مع اختيار ، تم استبدا1995سنة  وفي دراسة ثانية قام بها ميسشا
:طفل من السنة األولى ابتدائي حتى الخامسة ابتدائي وكانت النتائج كالتالي 65  

من أطفال السن % 81سنوات و  8من أطفال السن % 87سنوات و  07من أطفال السن  1/3 
.قتل النفسسنة لهم معرفة بكلمة انتحار أو  12 - 10من أطفال السن % 100سنوات و  9  

من األطفال  يعرفون شخصا انتحر، وكل األطفال الذين يعرفون االنتحار يمكنهم % 07.7  
( Mishara.B.L 1995 p 499) تحديد وسيلة من وسائله.  

 
وهذه . سنوات يفهم معنى االنتحار 8انطالقا من هذه النتائج يمكن القول أن الطفل عند السن 

تحصلنا عليها في بحثنا والتي بينت أن معظم الطلبة الجامعيين النتائج تتشابه مع النتائج التي 
.سنوات 10-8سنوات أو أكثر وهو ما يرجع الى السن  10تعرفوا على مصطلح االنتحار مند   
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:الخاتمة  
لقد استفحل انتشار االنتحار في وسط المجتمع الجزائري ولم يستثني شريحة من الشرائح، 

.ومية ال تخلو من حوادث االنتحار يوم بعد آخروباتت الجرائد الي  
فوسائل اإلعالم والباحثون في مختلف مجاالت العلوم اإلنسانية ما فتئوا يتطرقون إلى أسباب 

.االنتحار في الجزائر وآثاره الهدامة  
ولعل هذا ما جعلنا نطرق بابا مخالفا نوعا ما لمجرى البحوث الميدانية في هذا الموضوع، 

معرفة التصور نتحرين، بغية جال التصورات االجتماعية كمدخل لولوج عالم المواخترنا م
الجامعيين بصفتها فئة مطلوبة  االجتماعي لظاهرة االنتحار عند فئة محددة هي فئة الطلبة

.لمراكز حساسة في المستقبل، مراكز القيادة والمسؤولية  
 

األولى عامل الجنس وأثره في تطور  كانت نقطة انطالق هذا البحث فرضيتين أساسيتين، تتناول
ليس هناك فرق بين : التصور االجتماعي لظاهرة االنتحار لدى الطلبة الجامعيين، حيث تقول

.الطالب والطالبة في تصورهما االجتماعي لالنتحار  
أما الثانية فتخص عامل الوسط األصلي وأثره في تطور التصور االجتماعي لظاهرة االنتحار 

ليس هناك فرق بين الطالب الناشئ في الوسط الريفي والطالب : لجامعيين، إذ تقوللدى الطلبة ا
. الناشئ في الوسط الحضري في تصورهما لالنتحار  

وقد تم من خالل النتائج المتحصل عليها إثبات الفرضيتين من خالل تطبيق استمارة بحث مبنية 
.من طرف الباحث  

 
اتها مفاهيم أساسية تخص االنتحار وأسبابه في الجزائر، هذا وقد حملت الدراسة الميدانية في طي

.آثاره وكيفية مواجهته حسب الطالب الجامعي إلى باإلضافة  
الجدير بالذكر هو تمسك هذا األخير بعوامل الدين والثقافة العربية والتقاليد كثوابت ال بديل 

.نتحار في الجزائر، واعتبارها كسالح للوقوف في وجه االنتشار الرهيب لظاهرة االعنها  
وهذا إن دل على شيء فانه يدل على الروح الوطنية و حب الوطن والتشبث بثوابت األمة، 

.وهي خصال تستدعي التحية للطالب الجامعي الجزائري نبراس األمة في المستقبل  
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إن هذا البحث كان يهدف إلى معرفة التصور االجتماعي لظاهرة االنتحار لدى الطالب في 
مد خيضر ببسكرة، ألجل الوقوف على المعلومات األساسية التي بني عليها التصور جامعة مح

.ومدة بناءه، والنتائج التي تحصلنا عليها تخص طلبة هذه الجامعة  
تبقى أبواب البحث العلمي دوما مفتوحة على مصراعيها، كما أن جوانب موضوع االنتحار في 

ن طرف الباحثين في مختلف مجاالت العلوم الجزائر عديدة تستدعي الكثير من االهتمام م
.اإلنسانية  
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