
Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(6); June 2019 

Route Educational & Social Science Journal 443 

Volume 6(6); June 2019 

 

Artical History 

Received/ Geliş                                    Accepted/ Kabul                             Available Online/yayınlanma 

01.15.9102  01.16.9102  0.516. .9102  

The psychological-social profile of The young man attempted 

suicide in Algeria   

 جماعيي لشاع  ااحمعول االتماعر  ي ازجاار لوجي_االالسيكو  الربوفيل
 

 
 حييعوي حسينة د.

  ازجاار  /أسمعذة حمعض ة "أ" جعمعة مولود معا ي تياي وزو
Dr. Yahiaoui Hassina 

Charge of Court University Mouloude mammerie /Algeria 

   فمعل صشياةد.
 / ازجاار تياي وزوجعمعة مولود معا ي  أسمعذة حمعض ة "أ"

  Dr. Fetel  Saliha 

Charge of Court University Mouloude mammerie/Algeria 

 
 

 املشخص
 ان االتماعر و ااحمعوالت االتماعرية ميثل قاة املأسعة االتسعتية ملع له من يواقب وخياة يشى اجملماع,       

وهو شكل من اشكعل السشوك الذي ياياع البنعء االجماعيي ويهدد الوجود االتسعين فعن الموصل اىل 
صيعغة تظ ية يعمة وشعمشة لمفسري االتماعر و ااحمعوالت االتماعرية معزال ميثل هدفع يسعى اليه البعحثون  ي 

 هذ  الظعه ة من جهة ومن جهة اخ   هذا اجملعل اذا اخذان بعني االيمبعر تعقد العوامل النفسية الفعيشة  ي
 تعدد املمغريات املؤث ة فيهع )اجماعيية ،اقمصعدية ،ثقعفية وسيعسية...(.

٪ من العبء الععملي لألم اض 2وحسب تقدي ات منظاة الصاة الععملية ، سياكل االتماعر أكث  من       
 حعالت االتماعر املكماشة.م ة من  20، و تعمرب ااحمعوالت االتماعر  أيشى  2020حبشول يعم 
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وهتدف هذ  الدراسة اىل تا يح تفسي ييعدي لالتماعر وحمعوالت االتماعر من خالل حتشيل ومقعرتة      
( وهي يبعرة ين دراسعت إليداد شهعدات أكعدميية لشاصول يشى املعجسمري أو 15العديد من الدراسعت )

 املعسرت أو الدكمورا  لإلجعبة يشى السؤال المعيل:
 االجماعيي لشاع  ازجاار ي الذي حعول االتماعر ؟-مع هو الربوفيل  النفسي -        

 النمعرج اليت توصشنع اليهع  ي هذ  الدراسة تمفق مع تمعرج األدبيعت والباوث الع بية واألجنبية وهي كعلمعيل: 
 اهقني.من بني أولئك الذين حعولوا االتماعر ، هنعك يدد أكرب تسبيع من النسعء وامل   -

املؤش ات اليت مت حتديدهع كعوامل م تبطة ابلسشوك االتماعري واليت وااحمددة بدورهع املالمح النفسية          
اسمهالك املواد  -االيمالل املارتك لألم اض النفسية )االكمئع  خعصة ...(  -االجماعيية هي كعلمشي : 

األشه  األخرية من قبل الوالدين( والعنف ازجنسي  12العنف ازجسدي ) ي سيعق  -ذات المأثري النفسعين 
الوضع األس ي املاري ، وحعلة البطعلة والعوامل االجماعيية والدميوغ افية املخمشفة )حجم -)االغمصع ...( 

 املاعركة االجماعيية. -املدينة ، الدخل ...( 

 .تماعرية ،الربوفيل النفسي االجماعيي لشاع  ااحمعول االتماعر  ي ازجاار االتماعر ،ااحمعوالت اال :شاعت املفمعحيةالك

 

 
Absract 

     Suicide and suicidal conduct are complex social phenomena and cannot be explained by a 

single cause. multiple interdependent factors (socio-demographic, sociocultural, 

psychological, and biological…) are taking an increased risk of suicide and attempted suicide. 

    According to World Health Organization estimates, suicide will account for more than 2% 

of the global burden of disease by 2020. 

    However, the scale of the problem is even greater when the rate of suicide attempts is 20 

times higher than that of suicides. There is also the considerable impact of suicide, beyond the 

person concerned, on the life and mental health of relatives and the community in general. 

     The aim of this study is to make a clinical psychological autopsy of suicide and attempted 

suicides through the analysis and comparison of several studies (15) almost all academics 

prepare in the buts of attempts to magister, master or doctoral in order to answer the following 

question:  

      - What is the psycho-social profile of the young person who has committed attempted 

suicide in Algeria?  

    The results highlighted in this study are consistent with those of literature. Among those 

who attempted suicide, there were proportionally more women and adolescents. 
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        Indicators identified as factors associated with suicidal conduct and which thus 

determine the psycho-social profile are the following indicators: - psychiatric co-morbidity 

(identification of depressive symptoms.) - consumption of active psychoactive substances - 

physical violence (over the last 12 months by parents) and sexual violence (rapes) -  family 

situation, employment situation and various socio-demographic factors (city size, income…) - 

social participation. 

Key words: suicide, attempted suicide, psychological and social profile of the young Algerian who 

attempted suicid. 

 
 

 :مدخل

 األخَتة، اآلونةاجملتمعات خالؿ  اىتمامات استقطبت اليت اذلامة ادلواضيع إحدى ىو االنتحار موضوع إف      
 .واإلرىاب ادلخدرات العنف، :مثل أخرى ظواىر شيوع مع موازاة وذلك

وحسب معطيات  ككل، العادل ويف الفئات كل لدى االنتحار ظاىرة تنامي احلديثة اإلحصائيات بينت لقدو       
اثنية،  84حيث إنو ينتحر شخص كل  منظمة الصحة العادلية، فإف االنتحار ؽلثل أحد األسباب ادلهمة للوفاة،

، وىو رقم مفزع وصادـ  ادلرور وحوادث القتل جرائم زبلفها اليت تلك من أكثر ، ألف شخص سنويً  44>أي 
تقر منظمة الصحة وذلذا  سنة  69اذل  59بُت  الشباب فئة تضررا  ىي األكثر الفئة صلد يف نفس الوقت حيث 

حوؿ االنتحار بعنواف ذلا العادلية ابالنتحار كأحد قضاي الصحة العمومية اليت ربظى ابألولوية حيث كاف أوؿ تقرير 
   . 6458"الوقاية من االنتحار< ضرورة عادلية" والذي نشر يف عاـ 

يف السنوات األخَتة أصبح موضوع االنتحار أكثر تداواًل يف البلداف العربية بشكل يكشف عن وجود  لكن       
 .مشكلة بصدد التزايد يف رلتمعاتنا، حىت ولو كانت دل تبلغ بعد شروط الظاىرة

 اجملتمعفئات  كل مست واليت االنتحار، حوادث من آلخر يـو من زبلو ال اجلزائر يف الصادرة فاجلرائد      
 .األطفاؿ وحىت األسر أبرابب مرورا الشيوخ إذل الشباب من انطالقا

 54تقرير من  نشرت أرقاما سليفة عن االنتحار يف اجلزائر، حيث ،أوردت منظمة الصحة العادلية كما      
والالفت يف التقرير إذل أف الفئة العمرية اليت تنهي  ،صفحات يتناوؿ الظاىرة بتفاصيلها ادلأساوية ومجيع زوايىا

ابدلائة  6.9سنة بنسبة  =:إذل  94ابدلائة، ومن  5.:سنة بنسبة  4;حياهتا ابالنتحار يف اجلزائر ىي األكثر من 
)منظمة  ابدلائة لكال اجلنسُت 4.7سنة، إذل  58إذل  9لكال اجلنسُت، وتقل النسبة عند األطفاؿ ما بُت سن 

 (. 6457ة العلمية ،الصح
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ويهدؼ )التقرير( إذل زيدة الوعي حوؿ خطورة مسألة االنتحار وزلاوالت االنتحار على الصحة العامة،      
وإعطاء قضية الوقاية من االنتحار أولوية أكرب على جدوؿ أعماؿ الصحة العامة على الصعيد العادلي، وتشجيع 

يات شاملة للوقاية من االنتحار يف إطار هنج متعدد القطاعات للصحة ودعم البلداف على إعداد أو تعزيز اسًتاتيج
 .العامة
ادلرتبة التاسعة عربيا يف الدوؿ اليت تعرؼ أكثر ربتل قرير دلنظمة الصحة العادلية، اجلزائر وحسب نفس الت     

مصر، لبناف،  متقدمة على عدد من الدوؿ العربية على غرار ادلملكة السعودية، =.5حاالت انتحار دبعدؿ 
 .سوري، فيما احتلت ادلغرب اثين دولة عربية من حيث عدد حاالت االنتحار بعد السوداف

احتلت اجلزائر الًتتيب التاسع عربيا فإف ىذه ادلرتبة تعد مقلقة ابعتبارىا قد تقدمت عددا من الدولة  وإف     
  .العربية األقل مستوى معيشي على غرار كل من سوري ولبناف وليبيا وعماف

 الفعل ىو اراف االنتحار ؽلثل قمة ادلأساة االنسانية دلا لو من عواقب وخيمة على اجملتمع عامة فاالنتح      
 DSH Deliberate Selfالطب النفسي مراجع تضمنتو الذي التعريف ىو وىذا النفس، لقتل ادلتعمد

Harm  النفس   قتل هبا تتم دل لالنتحار زلاولة رلرد يكوف وقد الذات  إليذاء ادلدروس الفعل عليو يُطلق وقد ) 
 ( . 2001 الشربيٍت،

البحث وراء الدوافع الكامنة وراء ظاىرة معينة والتعمق يف حقيقتها يقود اذل تشخيص اسباهبا وكشف و      
خطورهتا ،كما اف اعلية فهم الظواىر تتاثر من حيث النتيجة ادلرجوة يف السيطرة على ىذه الظواىر ،ال سيمات اف 

 هدد الوجود االنساين.االنتحار ىو شكل من اشكاؿ السلوؾ الذي يزعزع البناء االجتماعي وي
من  (59عشر ) مخسةلقرابة خالؿ مسح  ونظرا لكل ما سبق ذكره حاولنا يف ىذه الورقة البحثية من      

جتماعية ونذكر اف اغلبها تعترب اعيادية  و اخرى -دؽليولوجية السيكاترية، و نفسية يبمنها < دراسات إالدراسات 
دراسات اكادؽلية لنيل شهادات ادلاجستَت والدكتوراه واخرى حبوث ميدانية للحصوؿ على درجة ادلاسًت واليت قاـ 

وىذا قصد القياـ بتشريح نفسي ومن سلتلف واليت اجلزائر الكربى هبا ابحثوف جزائريوف من سلتلف التخصصات 
حملاوالت االنتحارية من جهة وربليل نتائج ادلعطيات ادلستقاة من ىذه الدراسات من اجتماعي لظاىرة االنتحار وا

 . اجل الوصوؿ لرسم ملمح نفسي اجتماعي للشاب احملاوؿ االنتحار ابجلزائر
واىم نتحار واحملاوالت االنتحارية اوال بتحديد بعض ادلفاىيم االساسية كاالسوؼ نقـو ىذا اذلدؼ  ولتحقيق     

النفسية واالجتماعية اليت تناولت ادلوضوع ابلتفسَت مع طرح اشكالية مصداقية األرقاـ االحصائية  النظريت
ادلوجودة يف ادليداف واليت يتعامل معها الباحث عامة والباحث اجلزائري بصفة خاصة ،وسوؼ نقـو إبعطاء نظرة 
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ابدللمح طلتم ا لَتجع لعددىا الكبَت اخَتا وىذاعتمدان عليها يف ىذا البحث م الدراسات اجلزائرية اليت سريعة ألى
 . والوقائية يدانيةادلعيادية البحثية القًتاحات من االحبوصلة الشخصي للشاب احملاوؿ االنتحار و 

 تع يف االتماعر وااحمعوالت االتماعرية :
نشَت اذل اف البحث عن اغلاد تعريف مناسب ألي مفهـو يعترب من ابرز الصعوابت ادلنهجية اليت يصطدـ هبا       

الباحث وذلك لتشعب وتعدد متغَتات الظاىرة ادلدروسة وارتباطها ابلعديد من التخصصات واالذباىات النظرية 
 ل .وسنحاوؿ االقتصار يف تعاريفنا فقط ما يتماشى مع متطلبات ىذا العم

إذا رجعنا اذل معجم اللغة العربية "لساف العرب" صلد اف كلمة "انتحار" مشتقة من مصدر فعل "ضلر" أي "ذبح" 
Egorger . أما اسم الفعل فهو "ضلر"ومعناه أعلى الصدر، 

أستنادا ذلذا ،يقصد ب أنتحار = الذبح فيما فوؽ الصدر ،علما اف الذبح ليس ىو فقط الوسيلة الوحيدة      
منها < الشنق،السقوط من أماكن عالية ،قطع الشرايُت ،اآللقاء يت يستعملها ادلنتحر إذ اف ىناؾ طرؽ عديدة ال

 ابلنفس يف البحر ،استعماؿ مواد سامة وحاليا احلرؽ ...أخل من الطرؽ .
ولقد  وىي الكلمات ادلتداوؿ حاليا suiciderمشتق من فعل  suicideوأما ابللغة الفرنسية فنجد كلمة      

  idée suicidaireاظاؼ اليها الباحثوف مصطلحات اخر مثل التصور العقلي لالنتحار  دوف ادلرور اذل الفعل 
 Coederأي الذات و  Sui مشتق من االتينية وىي مركبة من قسمُت وىي < suicideصل كلمة أ و    

 ىو قتل الذات . suicideمعناىا القتل وإذا مجعنا بينهما ابللغة العربية صلد اف معٌت 
 "شعوراي او إراداي".ولكن يضيف ادلوسوعيوف شطر آخر لتحديد مدى مسؤولية ادلنتحر وىو 

ويبقى الوسيلة الوحيدة للموت اليت يقـو  انو < "قتل الذات شعوري او ارادي" االتماعرنتيجة ذلذا ؽلكن تعريف     
واحد دائما ،ألنو اذا ظهر أي سبب آخر فإف ادلوت  فيها القاتل بقتل نفسو عمدا أي اف القاتل وادلقتوؿ شخص

 ;==5)حسينة ػلياوي ، تنتفي عنو صفة االنتحار ويصبح جنائيا او صحيا او لسبب من السباب األخرى.
 (. 66،ص
ولقد وصف ىذا الفعل بنعوت   حمعولة اتماعرلكن االنتحار ال ينجح دائما ؽلكن اف يفشل وبذلك يصبح      

 زلاولة اتفهة ،زلاولة انتحار رلهضة ،زلاولة انتحار غَت مثمرة ....اخل. كثَتة منها <
 واستنادا اذل ما سبق ؽلكن تعريف احملاولة االنتحارية على اهنا " زلاولة فاشلة لقتل الذات ارادي ".

جة سواء كاف السلوؾ االنتحاري نتيجة إرادة فردية رغبة يف التخلص من قسوة إشكاؿ غَت زلتمل، أو نتيو 
قرار مجاعي، فإف األمر يؤدي منطقيًا إذل أف ينظر الباحث إذل السلوؾ االنتحاري ابعتباره ظلطًا سلوكيًا مرتبطاً 
أبظلاط سلوكية أخرى، وأنو مركب من رلموعة االستجاابت الناشئة عن عملية التفاعل االجتماعي، ولذلك فإف 
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لكنهم أعضاء يف اجملتمع ذلم خرباهتم اليت أدركوىا يف إطار مجهور ادلنتحرين ليسوا مجاعة غريبة لظاىرة منعزلة، و 
معُت أو تصوروىا بطريقة خاصة. ولكن عند دراسة " االنتحار" غلدر ابلباحث أف ؽليز بُت االنتحار وبُت أنواع 

ى السلوؾ ادلدمر األخرى، فيدرس االنتحار منعزاًل عن أشكاؿ التضحية ادلختلفة، وأنواع التدمَت الذايت األخر 
 (.89ـ< >==5ادلعروفة يف أديف اجلماعات البدائية وأعراقها )فايد، 

وقياساً على ىذا الفهم للمشكلة وحدودىا تتبٌت الباحثة تعريفًا للسلوؾ االنتحاري تستلزمو خالؿ البحث. "      
ربريض من آخر أو  فالسلوؾ االنتحاري ىو سلسلة األفعاؿ اليت يقـو هبا الفرد زلاواًل تدمَت حياتو بنفسو دوظلا

تضحية لقيمة اجتماعية ما، ويقف رلتمعنا من ىذا السلوؾ موقفًا يتضمن احتجاجًا ابعتباره مشكلة تتطلب 
 مواجهتها.

 
 االجتعهعت النظ ية املفس ة لالتماعر وااحمعوالت االتماعرية :ومضة ألهم 

وأهنا من مشموالت ادلختصُت يف الطب  نفسية يف ادلقاـ األوؿ، ظاىرة  اذل انو  االنتحارىناؾ من ينسب     
لكن دلا كاف االنتحار ىو تعبَتا عن موقف الفرد من اآلخرين ورد فعل على أتثَت اآلخرين وىيمنتهم  ،النفسي

وضغطهم وعنفهم الرمزي ادلتعدد التمظهرات، فإف عادل االجتماع الفرنسي الشهَت إميل دوركامي درس ظاىرة 
دبعٌت اىتم ابألسباب االجتماعية ادلنتجة لظاىرة االنتحار وليس الدوافع النفسية  االنتحار دراسة سوسيولوجية،

الفردية. وتعترب دراسة إميل دوركامي حوؿ االنتحار من ادلراجع األساسية اليت ال يستطيع القفز عليها أي حبث 
 . سوسيولوجي لظاىرة االنتحار

د أنواع االنتحار، منها ما ىو نتيجة اندماج قوي وتبعية وكي نبسط نتائج عمل دوركامي، فإنو توصل إذل ربدي   
مطلقة لآلخر )االنتحار اإليثاري( الشيء الذي غلعل الشخص ينتحر بفقداف اآلخر ادلتبوع لو. وأيضًا انتحار 
انتج من ضعف االندماج االجتماعي وقطيعة مع اآلخر وأتثَتات الضمَت اجلمعي، ومسّاه األانين. وكذلك االنتحار 

اضع ألسباب ما ورائية، مثل الشعور ادلتقدـ ابلقلق وقسوة الضوابط والكوابح والضغط النفسي الشديد، كما اخل
ىو حاؿ غالبية ادلنتحرين يف الياابف. دوف أف نغفل عن نوع االنتحار الالمعياري الذي أصبح أكثر حدواًث يف 

قيد غلعل السبب ونقيضو ؽلكن أف ينتجا الظاىرة اجملتمعات احلديثة؛ ابعتبار ما تتميز بو ىذه اجملتمعات من تع
 (  . >645أماؿ موسى، )نفسها

 ادلؤدية عوامل اخلطر يف للتحقيق النفسي التشريح ابستخداـ الباحثوف قاـ والثمانينات، السبعينات ويف  
 راباضط من - ألرجح على – كانوا يعانوف االنتحار ضحاي من العظمى األغلبية أف ساهتماد وأثبتت لالنتحار،

دراسات  أظهرت فيما ؛)والكحوؿ العقاقَت تعاطي مشكالت يف أو اذلوسي، االكتئاب االكتئاب، غالباً ( نفسي
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 ألحداثفئة اخرى كانت قد تعرضت  ،ىو احملفز لالنتحار  ادلنتحرين منازؿ يف األسلحة النارية توافر اف اخرى
        . واالجتماعية األخرىالنفسية  العوامل وبعض ،احياهت يف الصادمة

يرى أف االنتحار أساسو ظاىرة نفسية أكثر اذ ( 1999) سنة         Sheindman ىذا ما اكده و 
أي فهم ىذه الظاىرة يعود للحالة النفسية للفرد  من النظر إليو من أوجو متعددة اجتماعيا ،فلسفيا ، إحصائيا ،

ادلنتحر ،وبرزت إسهاماتو يف قولو أف تقريبا مجيع ادلنتحرين يشًتكوف يف سبب واحد يتمثل يف معاانة نفسية غَت 
زلتملة ،أماـ ىذه ادلعاانة القاسية يزداد نشاط البحث عن ادلوت من خالؿ توقف التدفق ادللح خلربة شعورية أكثر 

 ا .أتدل

يضيف إؿ ذلك أف ادلعاانة النفسية ليست وحدىا ادلسؤولة عن حدوث االنتحار وإظلا غلب أف يكوف إذل 
جانب ذلك ضغط سليب ، اضطراب نفسي مسجل مع أفكار انتحارية كحل دلشاكلهم وحسب 

Sheindman .انطالقا من ىذه العناصر األربعة ؽلكننا فهم أغلبية ادلنتحرين 

واليت ظهرت تقريبا "  Le psy mal دلعاانة النفسية الغَت زلتملة  أي" اف ( دبصطلح ااتى ) شنايدمولقد 
يف مجيع حاالت االنتحار واألفراد ال ينتحروف أبدا مقابل الفرح أو احلماس وإظلا ؽلوتوف ألهنم تعساء ويعانوف، 

الذي يعذب الروح ،فادلعاانة الشديدة وعرؼ ىذا ادلفهـو على النحو التارل " األدل ،القلق ،الندـ ،ادلعاانة ،البؤس 
 E.S, )ربس ابلكره ،الشعور ابلذنب ،التحقَت،الوحدة،الفقداف،احلزف ،اخلوؼ القاتل أين يكوف ادلوت السيئ "  

Sheindman  1999 59، ص;.) 
فاألشخاص الذين تغشاىم  % ،544ويف ذلك يقرر "شنايدماف وزمالءه" أنو ال يوجد شخص انتحاري  

أقوى الرغبات يف ادلوت إظلا يكونوف يف واقع األمر مضطربُت، ومتناقضُت انفعالياً، ومتطلعُت للحياة. وتتصف 
انفعاالهتم وتطلعاهتم ابلشلل، وأساليب تفكَتىم ابنعداـ ادلنطلق والعقالنية، كما يكوف إحساسهم ابخليارات 

ال شيء"، وتكوف نظرهتم إذل األشياء أو قراراهتم على أساس "األسود أو  ادلتاحة متجمدًا يف إطار "الكل أو
األبيض". وىم يف كل ذلك ال يكونوف قادرين إال على رؤية بديلُت فقط. علا< التعاسة أو ادلوت. ويبدوف عجزاً 

 واضحاً يف التطلع بذواهتم قدماً إذل أف يعيشوا أوقااتً  أكثر سعادة وصلاحاً.
دـ على االنتحار فريداً يف حالتو. لذا، فعلى الرغم شلا قد يراه االختصاصي، من دالئل ويعد كل شخص يق

تشَت إذل رغبة قوية عارمة يف ادلوت أو إذل أيس شديد يستنتجو من بعض الدالئل أو احلركات ادلنذرة ابحتماالت 
قصد والنزعة إذل اإلماتة واذلالؾ، بقدر اإلقداـ على االنتحار، فإنو ال يزاؿ من األعلية دبكاف تقدير مستوى النية وال

 ما يعد ذلك مكوانً أساسياً يف تقدير احتماالت خطر االنتحار. 
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مع ما أشار إليو بيك وآخروف يف كوف السلوؾ ( اتفقا ;>=5)  Bonner & Richبونر وريتش واما 
"عملية مركبة من مراحل اف االنتحار <حيث يعترب  االنتحاري عملية دينامية معقدة بداًل من كونو حداًث منعزاًل اثبتاً 

سلتلفة تبدأ بتصور االنتحار الكامن، وتتقدـ خالؿ مراحل من أتمل االنتحار النشط، مث التخطيط لالنتحار النشط، 
ويف النهاية تًتاكم زلاوالت انتحار نشطة لدى الفرد، وقد يتذبذب مركز الفرد يف ىذه العملية وفقًا لتأثَت العملية 

 ة والنفسية واالجتماعية.البيولوجي
فيحصر احملاوؿ االنتحار   ( 45>،ص    DSM5, 2013)اخلامس ي التشخيصي واما الدليل الحصائ

 < ما يلييف دائرة االضطراابت ويضع لو مخس معايَت وزلددات نستطع بواسطتها التعرؼ عليو وتشخيصو وىي ك
 .ادلاضية وعشرين األربع األشهر خالؿ انتحار زلاولة يف الشخص قياـ -5
 ادلوجو الذات إيذاء يشمل ال ( االنتحاري غَت الذات إيذاء معايَت يتبع ال ادلذكور السلوؾ -6

 من حالة أو خللق ما معرفية حالة /سليب شعور حدة من للتخفيف تنفيذه مت والذي اخلارجي اجلسم سطح ضلو
 (..اإلغلايب ادلزاج

 .التمهيدية األفعاؿ أو االنتحاري التفكَت على ينطبق ال التشخيص  -7
 .التشوش أو اذلذيف من حالة خالؿ ابألفعاؿ ادلبادرة تتم دل  -8 

 .فقط ديٍت أو سياسي لغرض ابألفعاؿ القياـ يتم دل  -9
 :كعن مع إذا حّدد
 شهر على زلاولة االنتحار االخَتة . 56موجود حاليا < دل ؽلض اكثر من  -
 شهر على اخر زلاولة انتحار . 68اذل  56يف بدايت الشفاء ،مرور من   -

     
وقد نستنتج شلا سبق اف السلوؾ االنتحارى ىو جزء من السلوؾ االنساين ادلعقد ومن مث فاف التوصل اذل    

يو الباحثوف صياغة نظرية عامة وشاملة لتفسَت االنتحار كسلوؾ انساين ومشكلة خطَتة مازاؿ ؽلثل ىدفا يسعى ال
يف ىذا اجملاؿ اذا اخذان بعُت االعتبار تعقد العوامل النفسية الفاعلة يف ىذه الظاىرة من جهة ومن جهة اخرى 

 تعدد ادلتغَتات ادلؤثرة فيها )االجتماعية واالقتصادية والسياسية (.
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 مق ورية االتماعر وااحمعوالت االتماعرية من خالل األرقعم : 
 : البيعانتجودة االرقعم و 

على الصعيد العادلي، ىنالك ضعف يف إاتحة البياانت اخلاصة ابالنتحار واإلقداـ عليو ونوعية ىذه       
دولة فقط من الدوؿ األعضاء لديها بياانت جيدة عن تسجيل األحواؿ ادلدنية  4:البياانت. فال يوجد سوى 

على  ف البياانت حوؿ الوفيات ال تقتصرؽلكن استخدامها مباشرة لتقدير معدالت االنتحار. مشكلة ضع
فمن ادلرجح أف  -وعدـ شرعية السلوؾ االنتحاري يف بعض البلداف  –االنتحار، ولكن نظرا حلساسية االنتحار 

  .يكوف ضعف اإلبالغ وسوء التصنيف ابلنسبة لالنتحار أكرب منو بكثَت مع سائر أسباب الوفيات األخرى
قية ألنو ليست ىناؾ أية ينفسنا أماـ إشكالية حقاعند احلديث عن أرقاـ و إحصائيات يف اجلزائر صلد      

مؤسسة رمسية لديها جرد اتـ وموضوعي لعدد حاالت االنتحار و زلاوالتو فجهاز الدرؾ الذي يقدـ من احلُت و 
تستند على أسس علمية وموضوعية ال  اآلخر بعض األرقاـ ،و الدراسات اليت ىي زلل انتقاد اخلرباء لكوهنا ال

ػلوز سوى على أرقاـ متعلقة بعمليات تدخل وحداتو يف األريؼ و ادلناطق النائية يف حُت ربصي مصاحل األمن 
احلاالت اليت تقع يف ادلدف و ادلناطق احلضرية حيث نطاؽ تدخلها وىناؾ أيضا فرؽ احلماية ادلدنية اليت تقـو 

ال يوجد عمل مجاعي منسق ومنظم يصب كل ىذه ادلعطيات يف قاعدة بيانية  إبحصاء بعض احلاالت ولكن
 نشَت اليها الحقا يف حدود الدراسات وادلناطق اليت اعدت فيها . اليت سوؼاالرقاـ تبقى علمية وهبذا 

 اجلزائر ال توفر جودة البياانت اخلاصة”إذل أف (  6457)رغم ما أشارت اليو منظمة  الصحة العادلية     
اجلزائر مصنفة يف قائمة الدوؿ ”، رغم أف ”ابلوفيات النامجة عن االنتحار، وال يوجد تسجيل حيوي عن الظاىرة

اليت أجابت على نتائج ادلسح الذي مشل ظاىرة االنتحار، ودل يظهر امسها ضمن الدوؿ اليت قدمت الدعم دلنظمة 
 الصحة العادلية.

 
 ي العشم الغ يب والععمل الع يب  ااحمعوالت االتماعرية وأرقعم و حقعرق م يبة ين ظعه ة االتماعر 

 :ازجاار وخنص ابلذك  
ىذا فضال عن الكثَتين شلن ػلاولوف االنتحار.  شخص هناية حلياتو، 44444>يقارب  يف كل عاـ يضع ما     

وسبثل كل حالة انتحار مأساة تؤثر على األسر واجملتمعات والبلداف أبكملها دبا ربدثو من آاثر طويلة األمد على 
من تركوىم وراءىم. ػلدث االنتحار يف سلتلف مراحل العمر، وقد سجل اثين أىم سبب للوفيات بُت من تًتاوح 

     .:645عاماً على الصعيد العادلي يف عاـ  =6و 59 أعمارىم بُت
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والبلداف اليت تتصدر ىذه الظاىرة ىي الياابف، وسريالنكا، وموزمبيق، وتنزانيا، والنيباؿ، وكازاخستاف... وكما 
 .نالحظ، فإف البلداف العربية ليست يف قائمة الدوؿ األكثر انتحاراً خالفاً لظواىر أخرى ىي عربية ابألساس

كما اشارت اف  االنتحار ال ػلدث يف البلداف ادلرتفعة الدخل فحسب، بل ىو ظاىرة عادلية يف مجيع أقاليم      
حدثت يف البلداف  :645% من حاالت االنتحار العادلية يف عاـ =;العادل. ويف حقيقة األمر، إف أكثر من 

 .ادلنخفضة وادلتوسطة الدخل
  لكي ال يظن أحد أننا نبالغ يف ىذه األرقاـ، فإننا نقدـ إحدى اإلحصائيات الدقيقة جدًا واليت سبت    

  يف الواليت ادلتحدة األمريكية وكاف بنتيجتها  ما يلي < 6446عاـ 
 آالؼ امرأة :ألف رجل، و 69ألف حالة، عدد الرجاؿ منهم  75بلغ عدد ادلنتحرين أكثر من 

عامًا ،أما عدد الشباب بُت  9:ُت ىؤالء ىم من ادلسنُت الذين تتجاوز أعمارىم شخص ب 9444أكثر من 
ألف شخص  544وؽلكن القوؿ وسطياً أبنو يف كل عاـ يُقتل  .منتحراً  8444سنة( فقد بلغ  68-59ىؤالء )

ذه ألف شخص يقتلوف أنفسهم، فتأمل ى 74حبوادث سلتلفة مثل حوادث السيارات وغَتىا، وابدلقابل صلد أف 
  .يقدموف على االنتحار النسبة العالية جداً للذين

على الرغم من الوسائل ، ! ماليُت أمريكي حاولوا قتل أنفسهم 9يف ىذا التقرير أف ىنالك  لالنتباهوادللفت 
 .ابدلئة خالؿ النصف القرف ادلاضي  60ادلتطورة اليت تبذؿ يف سبيل معاجلة ىذا الداء فإف نسبة االنتحار زادت

 وبناء على ىذه األرقاـ فإنو ؽلكن القوؿ أبنو يف أمريكا ىنالك شخص يقتل نفسو كل ربع ساعة       
 . ألف إنساف قد قتلوا أنفسهم إبطالؽ النار من مسدسهم ;5ويف ىذه اإلحصائية تبُت أبف ىنالك 

من الطوابق  من ىؤالء ألقوا أبنفسهم 44;آالؼ شخص فضَّلوا شنق أنفسهم، وأكثر من  :وىنالك أكثر من 
 العليا.
عريًب، فإف أوؿ ما ؽلكن تسجيلو أنو يف السنوات األخَتة عرفت ىذه الظاىرة تزايدًا كمياً، على الصعيد ال      

وورد يف تقرير دلنظمة الصحة العادلية صدر قبل سنتُت، أف السوداف يتصدر الدوؿ العربية مث جيبويت، والصوماؿ، ، 
س، واجلزائر، واألردف، ومصر، وليبيا، والعراؽ... ولقد كاف احملللوف ادلختصوف يف وادلغرب، وقطر، واليمن، وتون

علم النفس وعلم االجتماع ؽليلوف إذل تفسَت ضعف ظاىرة االنتحار يف اجملتمعات العربية واإلسالمية إذل قوة الوازع 
اتو مهما كانت قوية وقاسية. الديٍت وأعليتو يف غرس تنشئة قيمية ال تعًتؼ ابالنتحار، وال تتجاوب مع مربر 

ياؿ إغلايب يف احلضارة العربية بشكل عاـ؛ فهو كفاالنتحار يعٍت اخلروج من الدين. كما أف االنتحار ال ػلظى دب
نفسها بعد رمز الضعف وليس دليل بطولة كما ىو شأف بعض الثقافات اليت سبجد مثاًل انتحار الزوجة وحرقها 

 الزوج  .   اف فقد
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ادلفارقات، أف االنتحار يف البلداف العربية عرؼ تزايدًا غَت مسبوؽ اترؼليًا يف الوقت الذي سجل فيو ولعل من 
اإلسالـ السياسي عودة قوية، وظهرت فيو التنظيمات األصولية، وتكاثرت فيو القنوات الدينية. وىنا نتساءؿ، ىل 

تراجع دوره، أـ أف ىناؾ أسبااًب أخرى تفسر لنا أف العامل الديٍت الذي لطادلا كاف ضابطًا لظاىرة االنتحار قد 
 (>645)اماؿ موسى، تزايد حاالت االنتحار؟

نصف مليوف مواطن، ويف تونس  6459، انتحر عاـ « الشرؽ األوسط»ففي مصر، كما جاء يف منرب       
تقل احلديث اليـو إذل عرؼ االنتحار تزايدًا بعد انتحار الشاب دمحم البوعزيزي الذي أشعل الثورة التونسية. وان

ظاىرة انتحار األطفاؿ التالميذ )طبعاً نستعمل توصيف الظاىرة حبذر، حيث دل يرتق االنتحار يف كل العادل العريب 
  .إذل مستوى الظاىرة بقدر ما ىنالك تزايد يف نسبة االنتحار

وىو ذكوري أكثر مقارنة بعدد اإلانث ادلنتحرات. وؽلكن القوؿ،  أيضاً، االنتحار العريب يشمل فئة الشباب،    
إف االنتحار عرؼ نوعاً من التسييس يف السنوات األخَتة. فهو انتحار حامل لرسالة سياسية مفادىا فشل النخب 

ك احلاكمة يف إشباع التوقعات االقتصادية للشباب. كما أف مرحلة الشباب تشهد ما يسمى ظاىرة ادلراىقة؛ لذل
 .اعترب الباحثوف أف انتحار الشباب ىو إعالف عارل الصوت عن تدىور سن ادلراىقة

اما يف اجلزائر ويف بياف دبناسبة اليـو العادلي دلنع االنتحار أكدت الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوؽ االنساف        
آالؼ    =4دـ عليو ما يفوؽ الػأف "االنتحار أضحى مشكلة خطَتة هتدد الصحة العمومية يف اجلزائر، إذ يق

 ."حالة انتحار، أغلبهم من الشباب وادلراىقُت 5544زلاولة انتحار فاشلة سنوي يف اجلزائر وأزيد من 

ابدلائة من  97التقرير الصادر عن الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف أف دائما  كشف كما        
 55ابدلائة يزاولوف أعمااًل ىشة و 56ابدلائة يزاولوف مهنًا حرة و >5عاطلوف عن العمل و اجلزائر يفادلنتحرين 

ابدلائة حبيث كانت البطالة وقلة فرص العمل  :ابدلائة من ادلوظفُت أما الطلبة والتالميذ فقد حددت نسبتهم ب 
  (.>645)ىواري قدور،  من بُت أقوى األسباب اليت تؤدي ابلبعض إذل إهناء حياهتم أببشع الطرؽ

َتًا اثنيًا يف أشكالو< ىنا نضرب مثاًل كما ال يفوتنا اف نذكر انو حصل تغَت يف طريقة االنتحار نسجل تغي      
ظاىرة اذلجرة السرية وركوب البحر، وغرؽ آالؼ الشباب قبل بلوغهم ما يعتقدوف أنو اجلنة ادلوعودة. فمثل ىذه 

  .ادلغامرة ىي انتحار سلتلف ومقامرة ابلروح غَت مباشرة
 
 
 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 االجماعيي لشاع  ازجاار ي ااحمعول االتماعر: -الربوفيل النفسي
اعتمدان على ربليل حوارل مخسة عشر حبث منها رسم ادللمح النفسي االجتماعي للمحاولُت االنتحار ل     

  <حسب تسلسلها الزمٍتدراسات وابئية سيكاترية و دراسات نفسية عيادية وأخرى اجتماعية وىي مرتبة 
  بوىراف  =:=5خلفات سنة  وابئية لنبدراسة   . 
  9;=5سنة  قسنطينة .سغَت يف وابئية أل دراسة . 
  بقسنطينة  ;>=5 مساعيل ومجاعتو سنةانب وابئية لدراسة. 
  ابجلزائر العاصمة،   5==5 لمعهد الوطٍت للصحة العمومية سنةوابئية ل دراسة. 
  على عينة عيادية ابجلزائر العاصمة 9==5عبيب غنية نفسية لدراسة . 
  دبستشفى اجلامعي ابب الواد اجلزائر العاصمة  على عينة عيادية ;==5يحياوي حسينة نفسية لدراسة. 
  على مستوى مدينة اجلزائر . :==5سنة  تكفي كلثـو اجتماعية لدراسة 
  على عينة عيادية بوالية بسكرة . 6449زىَت بوسنة عبد الوايف نفسية ل دراسة 
  على عينة عيادية بوالية ابتنة. >644عبد احلفيظ معوشة نفسية لدراسة 
   دراسة نفسية اجتماعية للمركز الوطٍت للبحث يف األنًتوبولوجيا االجتماعية والثقافيةCRASC   سنة

 . بوىراف 6454
  على عينة عيادية دبستشفى مصطفى ابشا اجلامعي العاصمة. 6457دراسة نفسية ألمحد فاضلي 
 عيادية من ادلراىقُت على عينة  :645سنة ػلياوي حسينة  تنهناف احلاج و ومعوش ونفسية أل دراسة

 احملاولُت االنتحار بوالية تيزي وزو.
 دراسة نفسية على عينة سيكاترية   :645سنة  وحسن جاب هللا حورية رجاء زىاينل نفسية دراسة

 .ابلعاصمة اجلزائر
   حوؿ االحتماالت االنتحارية  :645سنة  درل فيصلبيحياوي حسينة ودريش سامية وعنفسية لدراسة

 لدى عينة من الشباب اجلامعي بوالية تيزي وزو .
  حوؿ احملاوالت االنتحارية لدى االانث بوالية  :645ماؿ غزاؿ وحسُت فسياف سنة نفسية ألدراسة

 وىراف.
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حبيسة ىذه ىذه النتائج تبقى ) مع يشي توصشنع اىلهذ  الدراسعت واملقعرتة بينهع  بعد حتشيل            
  <(الدراسات
   واقع انتحاري ”وجود”Réalité Suicidaire  . يف طريق التضخم 
  ابدلائة من احملاولُت  4>السلوؾ االنتحاري ىو خاصية يستثٍت هبا الشباب وتثبت الدراسات اف حوارل

 االنتحار وادلنتحرين سنهم مادوف الثالثُت سنة . 
  لناجح عند كبار السن . تقل احملاوالت االنتحارية واالنتحار ا 
  أصبح سلوؾ معتمد من طرؼ حيث تبقى احملاوالت االنتحارية خاصية سبتاز هبا ادلرأة وخاصة الشبات

اإلانث أكثر من الذكور رغم أف ىذا ادلفهـو يشكل يف حد ذاتو مشكل أساسي لفئة اإلانث وغَت 
يف اجملتمع وخاصة اجملتمع اجلزائري مأخوذ بعُت االعتبار من طرؼ اجملتمع، حيث تبقى مكانة الفتيات 

أتخذ حيز ضيق من االىتمامات واالنشغاالت داخل الوسط األسري وىذا على غرار ما يكوف من 
نصيب للذكور،ألنو مهما كانت سلوكات الذكور ومهما تعددت كاإلدماف على ادلخدرات ،احملاولة 

كل يعود ابلسلب على صحتو، لكن االنتحارية ... كلها ال تشكل لو إحراج بقدر ما تشكل لو مش
فكرة إقداـ الفتيات على احملاولة االنتحارية تبقى فكرة غَت مقبولة يف وسط اجملتمع وخاصة أسر احملاوؿ 
لالنتحار،فهذا السلوؾ رغم التغَتات اليت عرفها اجملتمع واليت مست مجيع األسر دبختلف أشكاذلا، إال أنو 

ت تبقى ورادة وإف دل تكن فعال موجودة ، ويف ىذا الصدد صلد أيضا ال يزاؿ ػلمل من وراءه عدة احتماال
رغم أعلية ادلشكل وما يطرحو على ساحة اجملتمع بصفة عامة إال أف تزايد احملاولة االنتحارية عند اإلانث 

لتها يف ارتفاع وىذا ما غلعلنا نفكر حقيقة يف معاانة  وأالـ احلاالت والوضعية ادلزرية اليت وصلت إليها جع
مكتئبة لدرجة أهنا تقـو دبحاولة انتحارية ،ىل تبحث حقيقة من وراء ىذا السلوؾ عن ادلوت الفعلي؟ أو 

 أهنا تبحث عن حل ذلذه األزمة اليت سبر هبا
 ىذا الشهر من  تقل احملاوالت االنتحارية خالؿ شهر رمضاف ويرجع الباحثُت السبب يف ذلك اذل ماؽلثلو

اذباىات عند األفراد عامة حيث تشتد فيو الروابط العائلية والتجمع على مائدة الفطور يف وقت واحد 
 ...اخل من الصالت النيت ؽلتاز هبا ىذا الشهر عن سائر أيـ األشهر األخرى

 لك اذل أف تتواتر وتكثر احملاوالت االنتحارية خالؿ شهر ماي وجواف بُت الشباب ويرجع السبب يف ذ
النهائية وابلنسبة  االمتحاانتيف  واإلخفاؽىذين الشهرين ؽلثالف هناية السنة الدراسية حيث يكثر الفشل 

لإلانث على وجو اخلصوص الفشل ؽلثل العودة اذل ادلنزؿ واحلرماف من احلرية اليت كانت تتمتع هبا أثناء 
 الدراسة . 
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  اذل السلوؾ االنتحاري ،تتصدر الطليعة ادلواد السامة ابلنسبة للوسائل أو الطرؽ ادلستعملة للمرور
،ادلوبيدات الكاوية مثل ماء اجلافيل ،الغريزيل ...وتليها األدوية بكل انواعها مث قطع الشرايُت االلقاء 

ذلك إف الطرائق  ظهرت طريقة جديدة النتحار وىي احلرؽ ابلنفس من مكاف عارل ،الشنق ومؤخرا 
يف إحداث ضجيج وتوفَت العناصر الالزمة كي تصل الرسالة اذل ادلعنيُت ابألمر اجلديدة تستبطن الرغبة 

 )خاصة الدولة(.
 

 :العوامل ااحمفاة التفجعر السشوك االتماعري
 :  تتصدر قائمة األسباب وتبقى الصراعات العائليةومتنوعة ، فهي عديدة        

 : املاعكل االجماعيية و الععرشية-1
ادلشاكل مهما كاف نوعها، حيث تبُت أف أكثر من نصف  تعًتضهاال توجد أسرة زبلو من ادلشاكل أو دل       

% من رلموع ادلنتحرين بسبب  77.=5أفراد اجملتمع قامت دبحاولة االنتحار بسبب ىذه ادلشاكل العائلية منها 
وا دبحاولة االنتحار بسبب الشجار % قام 58اخلالفات ادلستمرة مع األب أي سوء التفاىم الدائم مع األب و 

  . ادلستمر مع األـ
من ادلنتحرين  % 0.66 % منهم بسبب خالفات مستمرة مع ابقي أفراد العائلة كما يتضح أف نسبة ::.6و 

  %64سنة و ىذه النسبة ضئيلة جدا .و ابرتفاع السن تصل اذل  58سنوات و  54يًتاوح سنها بُت 
حياف ىو ضيق ادلسكن و نقص وسائل الًتفيو شلا غلعل جوا ال يتحمل داخل االما يزيد اجلو تعكرا يف معظم 

على حاكم و  قائم األسرة و يولد الرغبة يف النفور من ىنا تبُت ذلا أف نظاـ عالقات األسرة يف اجملتمع اجلزائري
  .زلكـو

  :اخلالفعت الاوجية -2
     .بُت الزوجُت ىي جزء من ادلشاكل االجتماعية ألهنا سبثل أتـز العالقة

% من  ::.4% من النساء انتحرت بسبب اخلالفات الزوجية مقابل  ::.:حيث دلت اإلحصائيات أف نسبة 
  % مث ترتفع إذل نسبة 6سنة بنسبة  69الذكور لنفس السبب. تظهر عند سن 

 .سنة لتنعدـ يف سن اخلمسُت سنة 78اذل  74عند سن  % 3.33
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  :املاعكل الععطفية -3
إف تعرض الشخص ألزمة عاطفية شديدة قد يفتقد أحياان توازنو و يزيد من درجة انفعالو و توتر أعصابو         

و ينعكس ذلك على تصرفاتو مع اآلخرين، خصوصا عملو، آسرتو و يصبح أكثر عصبية و توتر حيث يصبح 
االنتحار ذلذا السبب و منهم  % شخص قاموا دبحاولة;6.;5أف نسبة  يفكر يف االنتقاـ من نفسو.و ىنا صلد

 . %9.77سنة بنسبة =5و59سنة وأعلى نسبة عند فئة  78و59% إانث و تًتاوح أعمارىم بُت 59.89
 املاعكل املدرسية:  -4

مصدرا لتوترات و أزمات و ىي تظهر  يف بعض األحياف قد تصبح ادلدرسة أو ادلؤسسة التعليمية عامة،        
عجز كبَت و التوافق مع النظاـ التعليمي فيكثر الرسوب و اإلخفاؽ يف االمتحاانت شلا غلعل الشباب يعيشوف نوعا 

% قاموا دبحاولة االنتحار بسبب ادلشاكل  ::.8من االضطراابت يف مستقبلهم ادلرىوف ابلنجاح، حيث تبُت أف 
  .سنة 69سنة، و تنعدـ ابتداء من سن  64و  54أعمارىم بُت  السالفة الذكر و تًتاوح

السبب االجتماعي األكثر أتثَتًا ىو الفشل ادلدرسي وقد نتدؽ انقوس اخلط  ىنا  يف بالدان اجلزائر ،اذ يعترب     
طوف الذي يعيشو ادلراىق والطفل كجرح نرجسي عميق. وشلا يزيد يف خطورة ىذا العامل، موقف األىل الذين يسق

اآلماؿ على ابنائهم وأيملوف ربقيق ما دل يتمكنوا من ربقيقو من خالذلم. فيلجأوف اذل استعماؿ القمع والقوة 
من التكوين  للوصوؿ اذل ما يبتغوف، وىكذا، فاف الفشل ادلدرسي يشكل نقطة التقاء ظروؼ سلبية وشكل خاص

 النفسي لتهيئة األرضية للمرور اذل السلوؾ االنتحاري .
  :املاعكل االقمصعدية و املهنية -5
  :املاعكل االقمصعدية -
يعترب مشكل البطالة و السكن يف اجلزائر من أىم ادلشاكل االجتماعية و ذلك نتيجة عدـ التوازف يف النمو    

ية  االنتحار ت اوالمن احمل%  6 صلدغرايف حيث أف السكن السيئ يعترب عامال مؤثرا على االضلراؼ لذلك و الدؽل
 . سنة =7اذل  64ابتداء من فهي الفئة ادلعرضة اما  و  بسبب مشكل السكن اذل جانب البطالة كانت

  : املاعكل املهنية -
ىي تلك االنشغاالت اليت تتعرض بعض األشخاص أثناء شلارستهم ىذه ادلشاكل خاصة عند الرجاؿ و سبثل        

االندماج و ىي تظهر على مستوى العالقات االجتماعية يف يف سوء التكيف مع احمليط ادلهٍت أو عدـ القدرة يف 
ادلؤسسة ادلهنية.إف الضغط الذي يعيشو اإلنساف ال يكوف فقط يف أسرتو،بل ؽلكن أف يكوف العمل سببا أو مصدرا 
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من أفراد العينة قاموا دبحاولة االنتحار بسبب  %6أف نسبة  اتللضغط و التوتر النفسي لقد أظهرت نتائج الدراس
 .ادلشاكل ادلهنية و عدـ االندماج

  : املاعكل امل ضية و النفسية -6
  العقشي:النفسي و امل ض  -
غالبا ما تؤدي حاالت القلق الشديد أو االهنيار العصيب اذل االنتحار بعض األشخاص،أف األمراض النفسية      

والعصبية خاصة ارتفعت يف كل اجملتمعات ادلعاصرة و بسرعة يف السنوات اخلَتة وازدادت معها السلوكات 
%بسبب القلق  77.: هم بين%شخصا من 4=.54ابالنتحار   قاـاجلزائرية ، وحسب ادلعطيات  االنتحارية
وفئة اخرى بسبب االضطراابت الذىانية كالفصاـ وكذلك االدماف على  االكتئاببسبب  % 8.98الشديد و

 .سنة 78-54 والفئة األكثر عرضة ىي ما بُت  ادلخدرات ،
مليوف  894األمم ادلتحدة فإنو يف أية حلظة ننظر إذل سكاف العادل صلد أف ىنالك وىذا ما اكدتو احصائيات  

سبب   % من حاالت االنتحار يرتبط 4=ف أكثر من و أ شخص يعانوف من اضطراابت نفسية وعصبية
 انتحارىم ابضطراابت نفسية وربديداً الكآبة، أي فقداف األمل الذي كاف موجوداً لديهم .

الصدمات صلد التعرض فزة على السلوؾ االنتحاري ومن بُت اىم العوامل النفسية احملمن الصدمات وتعترب      
)ػلياوي حسينة ب او األـ او شخص عزيز ،الصدمات العاطفية لالغتصاب وخاصة لدى االانث ،فقداف األ

 .( 6457و ;==5،
 :تبُت من خالؿ ىذا التحليل أف أسباب االنتحار حسب اجلنس ىي كما يليي       

 ، مث حاالت القلق و االكتئاب واالدماف عند الذكور <اتخذ ادلشاكل العائلية  والبطالة ادلرتبة االوذل -
  .واالضطراابت الذىانية مث أتيت ادلشاكل ادلهنية يف ادلرتبة الثالثة

و اخلالفات الزوجية ىي اليت تتصدر قائمة ،الصدمات لعائلية مث ادلشاكل العاطفية ا< ادلشاكل  اما عند اإلانث -
 .اليأس العاـ يصبغو األسباب احملفزة لالنتحار مع واقع اكتئايب 

 
  :النفسية واالجماعيية لشااعولني االتماعر ممياات  -
وتظهر ىذه اذلشاشة يف اسلوب احلاالت احملاولة  اف الفرد احملاوؿ االنتحار ؽلتاز هبشاشة يف الشخصية      

لالنتحار من عدـ استطاعة ربمل األدل النفسي ومواجهة الضغوط احلياتية وىذا قد يرجع كما فسره بعض الباحثُت 
( يف العجز ادلكتسب منذ الطفولة يف مواجهة ادلشكالت والضغوطات >;=5) seligmanومنهم سليقماف 

الشعور ابلعجز يؤدي اذل االكتئاب واليأس الذي بدوره يضيق رلاؿ خيارات حل  النفسية االجتماعية وىذا
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ادلشكالت اماـ الفرد ،اذ عوض اف يبحث وينظر اذل للحلوؿ ادلتنوعة دلواجو ضغوطو فإنو يفكر فقط خبيارين ال 
مكن النظر اليها تكوف بقية اخليارات ادل وأمااثلثهما اما الوصوؿ اذل احلل الكامل غَت ادلنقص او ايقاؼ كل شيئ ،

 خارج اطار منظوره بفعل اليأس واألدل .
بُت الشباب وىذا ؽلثل خطورة كبَتة ويهدد وتفاقمها وىنا غلب احلذر من ربوؿ احملاولة االنتحارية واالنتحار      

اجملتمع ويفسر طرؽ تفكَت الشباب يف التصدي للمشكالت وعجزىم عن ادلواجهة وجلوئهم إرل االنتحار كطريقة 
 ...(. ) الصدمات العاطفية أو رسوب االمتحاف أو البطالةسهلة للتخلص من الضغوط 

أكثر من مرة وىذا ما يعٍت أنو ليس رلرد هتديد فقط ولكن  االخطر من ذلك ىو تكرار زلاولة االنتحار و     
االنتحار وذلذا قد  نتوقع تزايد نسب االنتحار يف حالة عدـ تدخل اجملتمع واشراؾ الشباب يف  ىىناؾ اصرارا عل

حل مشكالهتم وىذا ما يؤكد أف اذلجرة غَت ادلشروعة أحد أساليب اذلروب من الضغوط ابعتبارىا نوعا من أنواع 
 االنتحار حيث غلازؼ الشباب أبرواحهم يف قوارب ادلوت كما تسمى حاليا. 

القسوة والعقاب يف  تيف أسر مضطربة انتهج ؤانش نالذي اف األفراديل ادلقابالت العيادية الرب ولقد بينت        
اليت تتضمن الكثَت من  نقاط ة احملاوؿ االنتحار الًتبية، يكوف أتثَته على الذات كبَتا جداً يف رسم خريطة شخصي

الضعف مثل عدـ امتالكو دلهارات وأساليب وقدرات اجتماعية عالية ، كما ال يتمتع دبرونة يف التفكَت وعدـ 
 النضج والتأثر خبربات الطفولة السيئة اليت قد تكوف سبباً رئيسياً يف سبركزه حوؿ الذات.

 
 : ريةاالتماعاالتماعر وااحمعوالت  الموصيعت لشاد من  

 حلياهتم هناية وضع يف يفكروف شلن كثَت  أف تعٍت واالنتحار النفسية ابالضطراابت ربيط اليت العار وصمة إف       
 إف إليها. حاجتهم سبس اليت ادلساعدة على ػلصلوا لن وابلتارل ادلساعدة، طلب عليهم سيتعذر االنتحار حاولوا أو

 رئيسية عمومية صحة كمشكلة  ابالنتحار الوعي ضعف بسبب كاؼ  بشكل تعاجل دل االنتحار من الوقعية قضية
 من قليل عدد سوى يقم دل اآلف، فحىت علنا. مناقشتو دوف ػلوؿ شلا اجملتمعات من كثَت  يف احملظورات من ولكونو
 وطنية اسًتاتيجية وجود فقط لداب >6 سوى يذكر ودل الصحية، أولويهتا ضمن االنتحار من الوقاية إبدراج البلداف
 من الوقاية يف تقدـ إلحراز احملظورات وكسر اجملتمعي الوعي إذكاء للبلداف ادلهم ومن راالنتحا من للوقاية
 .راالنتحا

وىو  ،6464ابدلائة حبلوؿ عاـ  54ادلنّظمة سلطط عمل يهدؼ إذل خفض معدالت االنتحار بنسبة وضعت     
، وذلك 6456و 6444ابدلائة ما بُت سنة  :6ما ؽلكن الوصوؿ إليو ابلّنظر إذل أف ادلعدؿ العادلي اطلفض بنسبة 

ابلًتكيز على الصّحة الّنفسية، وكذا من خالؿ حّث الدوؿ على اتّباع هنج متعّدد القطاعات يعاجل ظاىرة االنتحار 
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كما يتّم تشجيع البلداف · لكّل سياؽ مالئمةادلعنية األكثر على ضلو شامل غلمع بُت سلتلف القطاعات واجلهات 
على وضع اسًتاتيجيات فّعالة للوقاية من االنتحار تشمل تقييد الوصوؿ إذل وسائل االنتحار، مثل ادلواد الساّمة 

م واألسلحة الّنارية واكتشاؼ األشخاص الذين يعانوف من اضطراابت نفسية أو متعّلقة بتعاطي ادلواد وعالجه
وربسُت سبل الوصوؿ إذل اخلدمات الصّحية واالجتماعية والتزاـ وسائل اإلعالـ ابدلسؤولية عند نشر أخبار 

 (>و;،ص 6458)منظمة الصحة العلمية ،حوادث االنتحار
يف أنو ؽلكن ترمجتها إذل أفعاؿ  تبدو أعلية تقدير دالئل اخلطر وندرتو يف اجملاالت سابقة الذكر،كما   و    

وإجراءات حلماية األشخاص الذين يقدموف على االنتحار وإلنقاذ حياهتم. وتلك شلارسات مهنية يضطلع هبا 
االختصاصيوف يف التعامل مع األزمات، كما ؽلكن أف يقـو هبا أي شخص آخر موجود ابلقرب من ىؤالء 

ء أكاف ىذا القرب فيزيقيًا أـ انفعالياً. إال أنو إذا مضت عوامل األشخاص الذين ينووف القياـ ابالنتحار، سوا
اخلطر ودالئل االنتحار أو الصرخات من أجل ادلساعدة دوف أف يالحظها أحد أو يتعرفها ويدرؾ حقيقتها ومآذلا، 

 (.656-655< 6445فإف فرص التدخل الفعاؿ يف ىذه احلالة تكوف جد ضئيلة. )الرشيدي وآخروف، 
 

 االنتحار على اإلقداـ وحمعوالت االتماعر ورصد الرتصد دبستوى ترتقي اف لبالدان كذلك  الضروري ومن    
 معدالت يف والتغَتات االنتحار، أظلاط يف البلداف بُت فالفروؽ االنتحار. من للوقاية فععلة اسرتاتيجيعت لوضع

 ابالنتحار. ادلتعلقة البياانت وتوقيت وجودة مشولية ربسُت إذل بلد كل  حاجة تربز االنتحار وأساليب وخصائص
 االنتحار دبحاوالت اخلاصة ادلستشفيات وسجالت ابالنتحار، ادلتعلقة ادلدنية األحواؿ تسجيل يشمل ىذا

 .ذاتيا عنها ادلبلغ االنتحار زلاوالت حوؿ ادلعلومات جبمع تقـو واليت وطنيا ادلمثلة وادلسوحات
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 مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع. <القاىرة .5. طدراسعت  ي السشوك الاخصية( 6448فايد، حسُت )

غري على مستوى مدينة اجلزائر. (.االنتحار يف اجملتمع اجلزائري ،دراسة سوسيولوجية:==5كلثـو تكفي.)
 جامعة اجلزائر.<.اجلزائرمناورة
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