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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 :المقدمة

   للحفاظ عليها، فُهناك اهلل ودعانا  غاليةوجل وهي أمانة  الحياة والروح هبة من اهلل عز   
خالل تحديد األهداف التي ُتعينه على اكتشاف هذه  من ُيحافظ عليها وُيحاول تنمية ذاته من

الحياة بوجهه عند مواجهته ألدنى  د  يواجهه إزاء ذلك، ُمقابل آخر تسو  متحديًا كل صعب ،الحياة
د األيام ُمتجاهاًل ُكل ما تحمله من معاني أو تجارب أو عُ يمن يعيش أيامه  العراقيل، وهناك

من شخٍص آلخر بحسب الشخصية والبيئة التي نشأ بها خبرات، فاالحساس بقيمة الحياة يختلف 
 ،يُمر بعدة ضغوطاتهذه الحياة في كل شخص  إن، بصفة عامة كذلك نظرته وآراؤه وقناعاتهو 

زاء ذلك  تختلف تصرفات البشر في مواجهة الظروف الضاغطة أو بآلية التعامل مع المواقف وا 
ستعين باآلخرين، وهناك من تصاب السلبية، فهناك من يتصرف بحكمة لوحده وهناك من ي

 وهناك من يهرب منها باللجوء لألفكار السلبية ومن بينها ،قدراته بالشلل تجاه تلك المواقف
ما هو إال ردة فعل لتجنب ظروف فاقت  محاولة االنتحار أو فاالنتحار االنتحار،إلى  اللجوء

بها سوى الهروب من هذه الحياة، لمشكلة علق  احتمال من لجأ إليه، أو كون تفكيره لم يجد حالً 
أو لربما كان لالنتقام من الذات حين تتعارض الطموحات مع القدرات، ومع تكرار تلك الفكرة 

 . السلبية في لحظة مفاجئة تتحول لتنفيذ قرار

 ،بالغرب كانت ظاهرة االنتحار بداية إن (www.alwaei.com, 2012) حجازي ويرى
عام إحصائيات تابعة لمنظمة الصحة العالمية ومن خالل ية، ثم انتقلت العدوى للدول العرب

 هناك حوالي مليون شخص ينتحرون سنويا، أي هناك ما يقارب حالة انتحارتبين أن  (م5101)
الم فى جميع أنحاء الع (%91)ما يرفع معدالت االنتحار بنسبة مدقيقة، ( 41) كلفي  واحدة

وبحسب  ،محاولة انتحار فاشلة تسبقها (51)ر لكل حالة انتحاعن الخمسين سنة الماضية، و 
الوطن العربي في فإن حاالت االنتحار  5101عام  دراسات مؤسسة الفكر العربي للبحوث

شخص بعد أن  (011111)حاالت انتحار بين كل  (4)ن هناك ما يقارب إحيث  ،تزايدت
 .كانت حالتين فقط

فعلى المستوى الفردي  ؛والجمعي فردي،النساني، اإل االنتحار مشكلة على الصعيد ُيعد
ُيعد االنتحار خلاًل كاماًل بالشخصية ونتيجة ما ُيعانيه الشخص من تناقضات بين حقوقه 
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 ،مما يؤدي إلى إضعاف األنا، أما على المستوى اإلنساني فُمعدل الوفيات بارتفاع ؛والتزاماته
 (.594م، ص5112مجيد، )اآلن اهتمام العلوم اإلنسانية أصبح حيث 

فهناك من يعتقد بأن األلم سيزول إثر االنتحار؛ وذلك  ،النتحاروأما أسباب اللجوء إلى ا
فيؤدي إلى  ،ًا إليالم اآلخرينة به لألبد، وقد يكون سببًا رئيسبتخلصه من الصراعات المحيط

يالمًا لمن ظلمه حتى ُيشعرهم بتأنيب  ؛االنسحاب من حياتهم بهدوء، ولربما كان انتقامًا وا 
تنفيذ ذلك القرار فيقوم باستخدام أسلوب أقل خطورة ير، وقد يتردد أحيانًا أخرى في الضم

طالق الرصاص والحرق بالنار، مما  كمحاولة قطع الشرايين أو تناول األدوية بداًل من الشنق وا 
 النتحار دون أن ُينفذهلجوئه إلى ايعني أن المتردد يود تحقيق الهدف الُمستفاد من 

 (.030ص ،م5105ثابت، )

للمنتحر ولمحاول  ما هو إال عملية ُتعطي الموت قيمة كبيرة إن االنتحاروبالتالي ف
فالوصول لمرحلة قتل النفس طوعًا واختيارًا ما هي إال حالة ُتعبر عن وصول  ،االنتحار

المشاعر الفردية تجاه الحياة إلى ُعنق الزجاجة الذي ال ُبد من الخروج منه، وعندما يفشل 
ق في قاع الزجاجة ُمرحبًا باللجوء إلى بالخروج من ُعنق هذه الزجاجة يؤدي به إلى الغر اإلنسان 

أبو ) الت التي يستحيل التخلص منهاالنتحار على اعتبار أنه الحل األمثل للتعامل مع المشك
 (.552ص ،م5110الخير، 

ها بأن اليأس والضغوط ل( م5101أبو ركاب، )، و(م5103مسيلي، )أشارت دراسة وقد 
 .دور في زيادة احتمالية االنتحار

إلى أن هناك نسبة ( Kurihara et al., 2009)بينما أشارت دراسة كوريهارا وآخرون 
من الُمقبلين على االنتحار تم تشخيصهم باضطراب نفسي، وأشارت دراسة وونج وآخرون % 80
(Wong et al., 2008 )31)الفئة الُعمرية على األقل لدى  اً واحد اً نفسي اً ببأن هناك اضطرا - 

 .لين على االنتحاربمن الُمق( 41

 Eroglu M. Z., Karakus)يروغلو، كراكوس، وتمام ابينما أشارت دراسات كل من 

G. and Tamam, L, 2013 ) وروبنغورن وآخرون(Ruengorn C. et al., 2012) ،
عالقة ما ، على أن هناك (Shahpesandy and Heeswijk, 2012)وشابسادندي وهيسويك 

  .بين االنتحار واالضطرابات النفسية

النفسي هي  تكون أول دراسة استخدمت التشريح ه من المرجح أنأنبحسب علم الباحثة و 
حالة انتحار متتابعة في مدينة نيويورك  ((93التي تحرى فيها ( Zilboorg G) دراسة زيلبورغ
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باء الشرعيين لمكتب الطب طقام كبير األ (1958)، وفي عام (1940)و (1934)بين عامي 
ن فريق من المهنيين من مركز لوس مدينة لوس انجيلوس بطلب المساعدة مفي الشرعي 

ومن ، اً نجيلوس لمنع االنتحار في تحقيقاته في الحاالت المبهمة التي كان سبب الوفاة فيها خفي  أ
مصطلح   (Edwin Shneidman)خالل التحقيقات صاغ الطبيب النفسي إدوين شنايدمان 

وتضمنت الطريقة ، التشريح النفسي لوصف الطريقة التي طورها هو وفريقه أثناء تلك التحقيقات
الحديث بشكل لبق ومنهجي مع األشخاص الرئيسيين كالزوج والوالد واالبن اليافع والصديق 

نجيلوس لمدة أواستمرت ممارستها في لوس ، متوفىوالزميل والمساعد الذين يعرفون الشخص ال
كما ساهمت في فهم  ،وسمحت بتصنيفات أكثر صحة لحاالت الوفاة المبهمة ًا،عام 30))

 .(www.deathreference.com, No Date) الخبراء لالنتحار

مل وأبعاد تقوم الدراسات التي تستخدم التشريح النفسي بجمع البيانات ضمن عواكما و 
االجتماعي  ومسار الحياة والتفاعل ؛عيةالجتماوالبيئة ا الخلفية األسرية كثيرة منها تفاصيل حول

وك انتحاري سابق إن وجد وأي سل ؛وظروف العمل والصحة الجسدية والنفسية وتاريخهما
 السلبية في حياته وأي تواصل مع مقدمي المساعدة قبيل االنتحار والعناصر

(www.ncbi.nlm.nih.gov, 2005.) 

دام التشريح النفسي للتحقيق في عوامل قام الباحثون باستخ ،وفي السبعينات والثمانينات
وأثبتت دراساتهم أن األغلبية العظمى من ضحايا االنتحار كانوا ، ية لالنتحارالخطر المؤد  

و مشكالت أ، االكتئاب الهوسي، بًا االكتئابغال)من اضطراب نفسي  - على األرجح -يعانون 
خرى عوامل مثل توافر األسلحة فيما أظهرت بعض الدراسات األ ؛(في تعاطي العقاقير والكحول

وبعض العوامل النفسية  ،واألحداث الصادمة في حياتهم ،النارية في منازل المنتحرين
 (. (www.deathreference.com, No Dateواالجتماعية األخرى

 ت تغزو قطاع غزةات جديدة بدأحاوالت االنتحار سلوكياالنتحار ومترى الباحثة بأن و 
فمن المؤكد بأن سلوكيات االنتحار منتشرة بالبلدان ، (م5104)خيرة خصوصًا بعد الحرب األ

اقتصادية، أم اجتماعية، أم دينية وغيرها، وكذلك غزة التي  نفسية، أم سواء بسبب مشاكل العربية
 على مكان عمل الباحثة منتررد عدد من ُمحاولي االنتحار وبسبب هي جزء من البيئة العرببة، 

دفع فضول الباحثة لدراسة بدوره  اهذ ،ذوي االضطرابات النفسية األخرىكمدمني المخدرات أو 
تتشابه قد تختلف أو و  ،ال سيما وأن قطاع غزة له خصوصيتهو شريحة من ُمحاولي االنتحار، 

حثة حصر كل أسباب اللجوء لالنتحار مع المناطق األخرى، ففي الصفحات القادمة سُتحاول البا
 .قدر اإلمكان الفهم المتعمق لهذه الظاهرةهم في ما يخص االنتحار وُيس
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لمعرفة ، الباحثة باستخدام طريقة التشريح النفسي مع محاولي االنتحار قامتوعليه 
األسباب من وجهة نظرهم وطبيعة المواقف التي مروا بها وأثرت عليهم، وتضيف الباحثة بأنه 

بطريقة التشريح النفسي من خالل  تحليل البياناتفي يمكننا التقليص من الذاتية التي قد تتدخل 
للتأكد من بعض البيانات ولتدعيم النتائج، فالتشريح  ؛اللجوء لالستعانة باالختبارات النفسية

النفسي يتميز بتعمق أكثر لطبيعة الحالة من خالل التعمق بالوضع النفسي، االجتماعي، 
محاولة إلى أدى بها كثر لطبيعة الحالة وما الذي والبيئي، حتى نستطع الوصول لفهم أ

 !؟...االنتحار

 

:مشكلة الدراسة  

 ،فمشكالت أسرية ،فبطالة ،حصار فحروب ،مع تراكم األزمات بغزة واحدة تلو األخرى
ُيفكر بكيفية الهروب من تلك فنفاذ الصبر وغيرها، ابتدأ بعض من فئات الشعب الغزي 
ألفكار اوالتي ُتدعم الميول لتنفيذ  ،المشكالت، ومن بين تلك الحلول مجموعة من األفكار السلبية

رجم هذا بأن أصبح االعتقاد بأنه الحل األمثل لتلك الفئات وتُ  االنتحارية؛ بل وازداد األمر سوءاً 
وما يدلل على ذلك ما الحظته الباحثة من زيادة تردد محاولي االنتحار على مركز الحل لفعل، 

ومن خالل تواصل الباحثة مع أحد  تابعة له،التأهيل النفسي المجتمعي والعيادات النفسية ال
دة ُمحاوالت انتحارية تصل العاملين بقسم االستقبال بمستشفى الشفاء الطبي تبين أن هناك ع

ظهرت فكرة الدراسة والشعور بأهميتها حيث تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن ومن هنا ، للمشفى
 :ةالتالي تالتساؤال

من هذا التساؤل نبثق وي على نمو السلوك االنتحاري؟ تي تُدلال التشريح النفسيمالمح  ما -0
 :فيتساؤالت تتمثل  ةعدالرئيس 

 االنتحار بغزة؟ يمميزة لمحاولالجتماعية االتنشئة ال ما مالمح -أ

 اللجوء لمحاوالت االنتحار بغزة؟في ساهمت  التي نفسيةالعوامل الاألسباب و ما  -ب

 ؟بغزة ُمميزة لُمحاولي االنتحارالجتماعية العوامل اال ما مالمح -ج

 ؟بغزة باللجوء لالنتحار ساهمتالتي عوامل أسرية ال ما مالمح -د

 ؟بغزة لمحاولي االنتحاراالقتصادي  ما مالمح الوضع -ه
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 ما هي الدالالت النفسية لمحاوالت االنتحار؟ -5

 ؟بغزة ما هو مدى االلتزام الديني لُمحاولي االنتحار -3

 

 :أهداف الدراسة

 :التشريح النفسي لمحاِولي االنتحار تشريحًا نفسيًا معم قًا وذلك من خاللإلى تسعى هذه الدراسة 

 :الكشف عن العوامل التي ساهمت في لجوء البعض إلى االنتحار ومنها -0

 .غزةمحافظة االنتحار ب يمميزة لمحاولالجتماعية التنشئة اال معرفة -أ

 .غزةمحافظة باللجوء لمحاوالت االنتحار بساهمت التي عوامل نفسية معرفة ال -ب

 .غزةمحافظة ب ُمميزة لُمحاولي االنتحارالجتماعية العوامل امحاولة الوصول لل -ج

 .غزةمحافظة ب للجوء لالنتحار التي أدت العوامل األسرية الكشف عن -د

 .غزةمحافظة ب باللجوء لالنتحار االقتصادي دور الوضع بيان -ه

 .لمحاوالت االنتحارالت النفسية الدال لىإالتعرف  -5

 .غزةمحافظة ب لُمحاولي االنتحار معرفة ما مدى الاللتزام الديني لدى -3

 

 :أهمية الدراسة

تتمثل أهمية الدراسة في جانبين الجانب النظري، والجانب التطبيقي، وذلك على النحو 
 :التالي

 : أهمية نظرية -1

خاصة وأن المكتبات تفتقر لهذه األنواع وبت اإلكلينيكية، مكتبة البحث العلمي بالدراساإثراء   -أ
 .نفسه المجالة أساس وبداية لدراسات أخرى في كون هذه الدراسة بمثاب، وتمن الدراسات

ويبُعد عنها الباحثون وحظيت بدراساٍت  ،إهتمام هذه الدراسة بعينة يصُعب التعامل معها -ب
مثل هذه المواضيع، حيث ستحاول ذي لديه تحفظ في معنا الفلسطيني، الال سيما في مجتو قليلة 

 .من ناحية نفسية أم اجتماعيةأكانت هذه الدراسة توضيح األوضاع المؤدية لالنتحار سواء 



7 
 

 :تتمثل بما يلي :أهمية تطبيقية -2

فهم ُمحاولي االنتحار، مما المهتمين وذوي الشأن في زيادة القدرة على  إفادةقد ُتسهم في .  أ
 .تصميم برامج توعويةه ينُجم عن

قد ُتساعد األخصائيين النفسيين واالجتماعيين في فهم أكبر ألوضاع ُمحاولي االنتحار . ب
 .ق للتعاُمل معهمائوأفضل الطر 

المجال النفسي واالجتماعي من خالل عقد الندوات لعدد من األسر في العاملين  ربما تفيد . ج
 .الغزية للتوعية بمثل هذا الموضوع

المدارس والجامعات الكتشاف هذه الحاالت منذ البداية ومساعدتها، وذلك  رشديوعية مت . د
 .من خالل ما سيتم التوصل إليه من مؤشرات لالنتحار

 

 :المفاهيم والمصطلحات

 :Psyvhological autopsy النفسي التشريح -1

حري ت بأنه Batt. A,et al. (www.ncbi.nlm.nih.gov, 2005) ُيعرفه بات وآخرون
 .لدقة متعدد المحاور حول االنتحارمرك ب شديد ا

بأنه دراسة كافة الظروف والعوامل النفسية : عرف الباحثة التشريح النفسي إجرائياً وتُ 
لمن حاول االنتحار منذ الميالد حتى  واالقتصادية، ومدى االلتزام الديني واالجتماعيةواألسرية 
 .االنتحار محاولتهملكشف عن األسباب المؤدية لوذلك بهدف محاولة ا بشكٍل ُمعمق، اللحظة

 :Suicide االنتحار -2

 وقد تم له ذلك  ؛الفعل أو مجموعة أفعال قام بها الفرد لقتل نفسه بنفسه" عرفه سمعان على أنه يُ 

 (.592ص :م5112مجيد، ) " وانتهت حياته نتيجة لتلك األفعال
 :Suicide attempt ُمحاولة االنتحار -6

تل النفس والتي تنتهي ها العملية التي يؤدي بها الفرد للمخاطرة بحياته طوعًا بقصد قوُيقصد ب
 (.09ص: م5112حلوان، )بالنجاة 



8 
 

ما أن : وُتعرفها الباحثة إجرائيًا بأنها الشروع باالنتحار والتدبير له وتنفيذ ما خطط له، وا 
له حياة وُتكتب رجة الموت لفت االنتباه، لكن ال يصل لد بهدف يكون بهدف الموت الحقيقي أو

 .جديدة
 :Suicide attempters االنتحار حاولومُ  -4

الحاالت التي يتم تسجيلها من ِقبل الشرطة أثناء  معلى أنه: الباحثة إجرائياً  همُتعرف
لعيادة النفسية، لتواجدها بالمشفى العام إثر إنقاذها من محاولتها لالنتحار، ومن َثم يتم تحويلها 

 .االت التي يتم تحويلها للعيادة النفسية من ِقبل األهل ُمباشرة إثر ُمحاولتها لالنتحارأو تلك الح

 

 :حدود الدراسة

 .م5109 مايو - م5102 نيويو ُطبقت هذه الدراسة بالفترة ما بين  :زمانيال الحد -1

 .غزةمحافظة  :مكانيال الحد -2

ويترددن على عيادة غرب غزة ثالث حاالت ممن حاولن االنتحار بغزة،  :بشريال الحد -6
 .للصحة النفسية

، (دراسة إكلينيكية تحليلية)ُمحاولي االنتحار بغزة  ت هذه الدراسةتناول: موضوعيال الحد -4
التي  واألسرية واالقتصادية والدينية واالجتماعية بدراسة العوامل النفسية الباحثة حيث قامت

  .والدوافع لتلك الُمحاوالت ، وبيان الوسائلدفعت للجوء الحاالت لالنتحار
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