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 الخالصة

حياته بنفسهه  ويه   تُعد مشكلة االنتحار مشكلة فردية خالصة تنطوي على بواعث وكوامن ذاتية تدفع الفرد إلى إنهاء

ظههايرا امتعاعيههة تهه ار فهه  العلتعههع وتبههي محكومههة بطتيعههة الو ههد االمتعههاع  التهه  تحههد  فيههه  فتههرو  ا فكههار 

االنتحارية غالتاً ما ترتتد باالكتئاب والقنوط  ولعي فورا اإلنفعال والهياج أو العزلهة واالنطهواء واإلنقههي يه  الته  

ن  و يعيههة العوعههول والههحي أسههتإل وا ههع اإلنتشههار حاليههاً فهه  ملتععنهها نتيلههة تفلههر الفعههي االنتحههاري لههدي الععهها ي

البروف الت  مر بها والت  خلفت الكثير من حهاال  اإلعا هة واالنتحهار  لهحا  هنحاول اط نسهلد ال هوء فه  درا هتنا 

ديهة إلهى إنتحهار يحه على مشكلة انتحار الععا ين والهدف من يحه الدرا ة يو تسليد ال هوء علهى أيهأل ا  هتاب الع 

الععهها ين والكشهه  عههن العه ههة بههين اإلعا ههة واالنتحههار  لههحلج ت ههعنت الدرا ههة مههانتين نبههري وميههدان   واحتههوي 

اللانب النبري على محورين  شعي العحور ا ول اإلطار العام للدرا هة أي تحديهد مشهكلة وأيعيهة ويهدف الدرا هة 

ور الثهان  أ هتاب انتحهار الععها ين  فه  حهين أحتهوي اللانهب وتعري  أيأل العصهطلحا  العلعيهة  بينعها ت هعن العحه

العيدان  على اإلمراءا  العلعية لعنهلية الدرا ة. و د تأل تحديد العينة )حلعها ونوعها( وي  عينة  صدية  أمريهت 

وأيأل  ( متحو   وت عن اللانب العيدان  كحلج عرض التيانا  وتحليلها وأيأل النتائج الت  تأل التوسي إليها03على )

التوسيا  الت  وععتها التاحثة والت  من شأنها أط تسهأل ف  تحديد وعههج يهحه العشهكلة. ومهن أيهأل النتهائج الته  تهأل 

التوسي إليها بأط يناك عه ة بين اإلعا ة واإلنتحار  وكحلج يعان  الععاي الكثير من ا  ما  أاناء تفكيره باالنتحار 

يهة وكههحلج مههو  شهه و مقهرب وغيريهها مههن ا  مهها  والته  تههدفع الععههاي إلههى ومنهها ا  مههة العاليههة وا  مههة العائل

 .اإلنتحار
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ABSTRACT 

The problem of suicide is a purely individual problem that involves self-motivation and 

self-confidence that leads the individual to end his or her life. It is a social phenomenon 

that affects society and remains governed by the nature of the social environment in 

which it occurs. The emergence of suicidal thoughts is often associated with depression 

and despair. Is the explosion of the suicide act of the disabled, and the importance of the 

subject, which has become widespread and currently in our society as a result of the 

circumstances that passed and left many cases of disability and suicide, so we will try to 

highlight in this study on the problem of suicide disabled The objective of this study is 

to highlight the most important reasons leading to the suicide of the disabled and to 

reveal the relationship between disability and suicide, so the study included two aspects 

of theoretical and field, and the theoretical side contains two axes, the first axis included 

the general framework of the study, , While the second axis included the causes of 

suicide of the disabled, while the field side contains the scientific procedures of the 

study methodology. The sample was determined (size and type), which is an objective 

sample. It was conducted on 30 subjects. The field side included the presentation of the 

data and its analysis, the main results reached and the most important recommendations 

that the researcher described which would contribute to identifying and treating this 

problem. One of the most important findings is that there is a relationship between 

disability and suicide, and the disabled person suffers many crises during his thinking of 

committing suicide, including the financial crisis and family crisis, as well as the death 

of a close person and other crises that push the disabled to commit suicide. 

 

 

 
 



 

 
190 

 

 

 الجانب النظري

 للدراسةاإلطار العام : األول المحور
 

 :الدراسةعناصر  :أولا 

 :الدراسة مشكلة -1

ت دي إلى فقدانهه  حهد أع هائه  كعها يُعهد  االت  يعان  منها العلتعع  نهتُعدّ ظايرا االنتحار من العشكه  ال طيرا 

لطة اعتتار االنتحهار وليهد عامهي م شراً لتفكج العلتعع  لحا نلد عوامي االنتحار متعددا ومتشابكة ومن ال طأ والعقا

واحد فقد  بهي يرمهع إلهى أ هتاب عهدا ماديهة وروحيهة وعه ها  ش صهية  ويهحه العوامهي تتنهافر وتتلهاذب  فه ذا مها 

أختلت العه ة بين يحه اللوانب الثه  إنتاب اإلنساط القلق وعهدم االرتيها   وربعها أدي إلهى االنتحهار  و هد ظههر  

تععنا العرا   نتيلة للتقير الكتير الحي حد  ف  اآلونهة ا خيهرا  والهحي أدي إلهى ظههور يحه العشكلة م خراً ف  مل

العديههد مههن اإلفههرا ا  السههلتية ومنههها مشههكلة انتحههار الععهها ين  لههحا  ههوف نسههلد ال ههوء فهه  بحثنهها يههحا علههى طتيعههة 

 ا  تاب والعوامي الدافعة النتحار الععا ين.

 

 :الدراسةأهمية  -2

لنبرية للدرا ة الحالية من أيعية العوعهول الهحي نتناولهه ويهو مشهكلة انتحهار الععها ين  وتهأت  أيعيهة تنتع ا يعية ا

الدرا ههة مههن كونههها تتنههاول موعههوعاً مهعههاً وخطيههراً فهه  نفههل الو ههت ويههو موعههول لههأل يلههق ايتعامههاً كافيههاً مههن  تههي 

 التاحثين.

دور الععههاي فهه  العلتعههع والععههي علههى إعههادا دملههه  أمهها أيعيتههه العلعيههة فهههو إعههداد بههرامج تهههدف إلههى التأكيههد علههى

بالعلتعع وتوعيإل طتيعة انتحار الععا ين من خهل بياط بعض ا  تاب والعوامي الدافعة النتحهار الععهاي بنهاًء علهى 

 طتيعة النتائج الت  يتأل التوسي إليها.

 

 :الدراسةأهداف  -0

 :إلى تهدف الدرا ة

  ين الععا ين.بر الت  تحد  تسليد ال وء على حاال  االنتحا -1

 .التعرف على أيأل ا  تاب الع دية إلى انتحار الععا ين -1

 .الكش  عن العه ة بين اإلعا ة واالنتحار -0

 

ا   :تحديد مفاهيم المصطلحات العلمية :ثانيا

  :اإلعا ة -1

يصهيب إحهدي مكونها  الفهرد تناول علعاء وأو اط بحثية مفهوم اإلعا ة  و د عرفت اإلعا ة بأنها خلي أو اعطراب 

العقلية أو النفسية أو الصحية )اللسعية( واالمتعاعية  فه يقوي على التوافق مع نفسه أو مع اآلخرين
(1)

. 

إنعهدمت  درتهه علهى الععهي أو  أو( على أنه كهي مهن نقصهت 111وعرف الععاي ف   انوط الرعاية االمتعاعية ر أل )

و أو اعطراب ف   ابليته العقلية أو النفسية أو التدنيةالحصول عليه أو اال تقرار فيه بستب نق
(2)

. 

 

   :االنتحار -1

يقصد باالنتحار لقةً: ععلية ) تي الحا ( ويهو مشهتق مهن العصهدر )نحهر(  فه  اللقهة العربيهة: نحهر أي ذبهإل أو  تهي  

علهى الهنفل ذاتهها بهأي )نحر الصدر أعهه(  ويو اسهابة اإلنسهاط نفسهه لقصهد إفنائهها  ويقهال االنتحهار يهو اإلمهها  

طريق كاط  ويقال انتحر الرمي أي نحر نفسه
(3)

. 

                             
د. عتدالرحعن عتدالرحيأل ال طيب  ال دمة االمتعاعية العتكاملة ف  ملال اإلعا ة  مكتتة االنللو العصرية  القايرا   (1)

 .110  ص1331

 .  مطتعة العدل1993( لسنة 111ل   انوط الرعاية االمتعاعية ر أل )اللعهورية العرا ية  و ارا العد (2)

  .19  ص1332أبو الف ي معال الدين دمحم بن مكرم ابن منبور  لساط العرب  دار سادر للنشر  بيرو    (3)
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كهاط العهو  النهاتج عهامهً أم  فسه بالطريقة الته  ي تاريها  هواءاً اسطهحياً: فهو ) تي اإلنساط ن االنتحار أما تعري 

أمهً(
(1)

. 

 

 :أسباب انتحار المعاقينالثاني:  المحور

ي نفسه بأي و يلة كانت  ويناك العديهد مهن ا  هتاب الته  تهدفع بعهض الععها ين يو أط يقدم اإلنساط على  تاالنتحار 

 لهنتحار بعدما ت ع  نفسهأل  ولعي أبر  تلج ا  تاب إنتشاراً ي : 

كفاياتههه  بهين: ويه  ال ههقوط الته  يتعهرض لهها الععههاي بسهتب اإلحتهاط  فاإلنسهاط دائعههاً مها يقهارط الضغغوط النفسغية

ة ال اسة وبين الهدف الحي يرنو إليه  فهبد من أط يكوط يناك تعادل أو تهوا ط بهين مسهتوي الطتيعية و درته ا دائي

الطعو  ومستوي ا داء بي لعي رمحاط كفة العقدرا االدائية على كفة الهدف العنشود فيه ععاط أكيد لراحته النفسية 

واإلبقاء على إتزاط ش صيته
(2)

. 

بحلقة أو دائرا امتعاعية وعه ة متصلة بتلج الدائرا وكهيعا ف  شهد فالفرد يو ع و بين معاعة وكي ع و محاط 

ومحب مستعرين ويحد  االنتحار نتيلة اختهل يحا التلاذب العتزط. و د أشهار دوركههايأل إلهى إط شهعور الفهرد بأنهه 

فعههال  زحههافإلههى االنتحههار والشههعور باالنتتههاذ والعزلههة منتههوذ واط ملتععههه  ههد رف ههه أو وعههعه علههى يامشههه يهه دي 

لتشليع العيول االنتحارية
(3)

. وتعد العاية بعثابة حامز نفس  بين الفرد وبيئته االمتعاعية وينكعش الععاي على نفسهه 

نتيلة شعوره باالختهف عن اآلخرين والى اط العاية تفقده احترامهأل ويسدل الععى  هتاراً كثيفهاً علهى الفهرد ويلعلهه 

تة لعا يدور حوله من أحدا  وكحلج ا سهأل الته  تقه  عايتهه عقتهة فه   هتيي ف  عزلة  ائعة وتساوره الشكوك بالنس

أو ف  العلتعع الحي يعيش تفاعله مع التيئة االمتعاعية العحيطة به  و د يفقد ذو العاية مكانته االمتعاعية ف  ا  را 

وسهعوبة حركتهه  و هد  فيه نتيلة علزه عن اال تقهل واالعتعاد على الهنفل فه    هاء حاماتهه العاديهة ال هرورية

ت يق ا  را به وتشعر أنه عبء عليها وينعكل ذلج فه  معاملتهها لهه  وتكهوط نتيلهة ذلهج إنسهحاب ذي العايهة مهن 

ملتعع ا  را وعدم الشعور باالنتعاء لها والشعور بالس د والعهدواط
لهحا ته ار العايهة تهأايراً  هيئاً فه  إتلايها    (4)

ا يته وشعوره بالنقو عندما يقارط حالته اللسعية بحالة ا فهراد اآلخهرين سيادا حالفرد وميوله وت دي العاية إلى  

وينشأ عن الشعور بالنقو فقداط الثقهة بهالنفل والعلهز عهن التكيه  مهع العو ه  اللديهد وا هت دام مها تتقهى لديهه مهن 

 ً  درا  ف  معار ة اععال مديدا ويلعي العلز منه ش صاً متواكهً  لتيا
(5)

اط أحهد أع هاء مسهأل الفهرد . كعها اط فقهد

يهه ار علههى معار ههة أو درمههة معار ههة حقههوي والههحي يعنهه  تو هه  وظيفههة أو عههدا وظههائ  تتعلههق بالع ههو الععطههي 

ووامتا  أدواره داخي ملتععه وذلج ينعكل على مكانته االمتعاعية بشكي متاشر ويحا يعن  اط مكانته داخي أ هرته 

يه ار  هلتاً علهى نفسهية الععهاي بحيهث يصهتإل عصهت  العهزاج  معها هي  تي العوي بهي أ عليه  وف ال تكوط ععا كانت

يتأار بكي سقيرا وكتيرا تصدر مهن أحهد أع هاء أ هرته وبهحا يشهعر بأنهه عالهة علهى أ هرته واط ومتوتر ا عصاب 

 لطته ا بوية  د ععفت واط أبوته أستحت ال تشته أبوا ا  ر ا خر الت  ربها غير الععوي وبحلج تتصدل عه تهه 

بأبنائه و ومته
(6)

. وأكثر العشكه  االمتعاعية حدا ي  الوسعة االمتعاعية العحيطة باإلعا ة والععهاي والعوسهوم 

امتعاعيههاً  يههو الشهه و العرفههوض والعنتههوذ امتعاعيههاً وتحههيد بههه نبههرا  اال دراء أو ال ههوف واالشههفاي ويحههيد 

ية البايرا والعصاحتة لها أكثر وعهوحاً وتتسهأل بأنهها الع وباإلعا ة حالة امتعاعية تتدو فيها اإلعا ا  والتشويا  

غير مقتولهة امتعاعيهاً ويتسهأل الععهاي بأنهه أ هي تحعههً وعهتطاً لحياتهه بسهتب القههر الشهديد الهحي يرمهع إلهى الوسهعة 

االمتعاعية العنسوبة إليه حيث إط العلتعع ال يتيإل للعوسوم امتعاعياً فرص متساوية فه  الحيهاا مثلهه مثهي الشه و 

لسويا
(7)

. و د يعان  الععاي الكثير من اآلاار اال تصادية الت  يتركها العوي معها يه دي إلهى الشهعور باإلحتهاط حيهث 

يوامه الععاي سعوبا  كثيرا مثي إحلام أرباب الععي عن تشقيي الععاي العتقاديأل أنه أ ي إنتاماً وبهحا يكهوط أكثهر 

 اراً علهى نفسهية الععهاي ال هيعا إذا كهاط معهيهً   هرا ولهه أطفهال عرعة للتطالة الكاملة أو العو عية  ويتهدو يهحا مه

                             
 .111  ص1991بقداد  د. معن خليي ععر  و د. عتداللطي  العان   العشكه  االمتعاعية   (1)

 . 199  صالعصدر نفسهي ععر  و د. عتداللطي  العان   د. معن خلي (2)

د. إحساط دمحم الحسن  علأل االمتعال  درا ة نبامية ف  تاريخ نبريا  منايج وملال علأل االمتعال الصرف  مطتعة  (3)

 .. 092  ص1991اوفسيت اللواء  بقداد  

 .239-231يرو   صد. محعود حسن  مقدمة ال دمة االمتعاعية  دار النه ة العربية  ب (4)

 .239-231د. محعود حسن  العصدر نفسه  ص (5)

 .193-199د. معن خليي ععر  و د. عتداللطي  العان   العشكه  االمتعاعية  مصدر  ابق  ص (6)

 .11-10  ص1991اليل ا كندر بشاي  علأل امتعال االنثربولوميا الطتية  دار الععارف  القايرا   (7)
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يحتامونه
(1)

. و د يكوط إن فاض العستوي الععيش  للععاي  تتاً ف  عدم تنفيح خطد العهج فقد يص  الطتيهب نبامهاً 

نول الععي لو ا هتلزم غحائياً مكلفاً وأخحه إما ا من ععله لفترا طويلة حتى يعود إليه أو تقليي  اعا  الععي أو تقيير 

ا مر ك  يتهئأل والحالة الصحية للععاي
(2)

  كعا اط طول فترا العهج  يلق  على الععهاي بعهض القيهود علهى حركتهه 

ونشاطه وعه اته مهع اآلخهرين معها يه ار علهى حالتهه النفسهية الته   هد تهزداد تهوتراً نتيلهة حالهة العزلهة الته  يعيشهها 

له تأاير بالغ ف   لوك الععاي وتصرفاته فينتج عن الفشي بالدرا ة محاولة الععهاي   الععاي. وإط الفشي ف  العدر ة

ي الشهعور باإلحتهاط والعلهز فتولهد فه  نفسهه عقهدا الشهعور شهلهتعلأل مهنهة معينهة أو  هد يهنلأل عهن يهحا الفإما اط ينهدفع 

لشعور بالنقو والقصهور عهن بقيهة بالعلز والنبرا إلى العلتعع نبرا عدائية ربعا تدفعه إلى اللريعة وربعا نتيلة ا

االنتحار ف  بعض ا حياط يحاول مهئه 
(3)

. 

 العتدنيةلحلج عانى الععاي وما ال يعان  من اإليعال الصح  والنفس  واالمتعاع  واال تصادي  ف هً عن النبرا 

واإلنطهواء وفقهداط  الشهعور بال لهيلدي الععاي شعوراً بال وف وإنعهدام اآلمهاط وت ه أل  ولد لهأل كي يحه العوامي 

مسهدياً أو عقليهاً  هالثقة بالنفل  ويحا ا مر دفع بالععاي إلى معار ة  لوك انتحاري تهدميري عنهدما يقهوم ب يهحاء نفسه

مههن خهههل تشههويه الههحا  والشههعور باالكتئههاب وعههدم الرغتههة فهه  الحيههاا
(4)

  لههحلج فههاط التاحههث فهه  ش صههيا  بعههض 

يشهلع اآلخهرين علهى  هألإط شهعوريأل بالقربهة فه  ملهتعع يلهدال بهاآلخرين يعانونه من حرج ف  االتص الععا ين وما

الععهاي  وإنعكهاذ ذلهج علهى  هلوك الععهاي الهحي يكهوط إنسهحابياً أو  ةرف هأل وتشعريأل بالريتة وال هوف عنهد ر يه

عدوانياً كععلية تعوي ية
(5)

. 

 

 الجانب الميداني

 الدراسة وفرضياتها: جالمحور األول: منه
 نهج الدراسة:أولا. تحديد م

يتتعهها التاحههث لدرا هة العشهكلة موعههول التحهثالطريقههة الته  العهنهج يهو 
(6)

  ويتو ه  نههول العهنهج فه  درا ههة أي 

ههاظايرا على موعول الدرا ة وعلى ا يهداف الته  يهروم التاحهث تحقيق
(7)

قهد اعتعهد التحهث علهى مهنهج علعه    ول

للفوائهد  انا  العلعية ويو منهج العسإل االمتعهاع  نبهراً وموعوع  للحصول على الحقائق وتقص  الععلوما  والتي

الكتيههرا التهه  يحققههها يههحا العههنهج والههحي اعتعههد علههى أدوا  خاسههة بالتحههث منههها العينههة واال ههتعارا اال ههتتيانية 

 والعقابه  وأ اليب التحليي اإلحصائ  با ت دام الطرائق اإلحصائية للقياذ.

 

ا. فرضي  الدراسة: ةثانيا

 .اإلعا ة وإنتحار الععا ينة إحصائية بين معنوية ذا  داللة يناك عه 

 

 

 

 

 

                             
 .01  ص1991ط  الرعاية االمتعاعية النفسية للععو ين  مكتتة االنللو العصرية  القايرا  د. عتد الفتا  عثعا (1)

د. إبراييأل عتد الهادي دمحم العليل   الرعاية الطتية والتأييلية من منبور ال دمة االمتعاعية  مكتتة الععارف الحديثة   (2)

 .119  ص1992

 .113  ص1999-1999كام القانونية والععاملة العقابية  مامعة القايرا  د. فو ية عتدالستار  معاملة ا حدا   ا ح (3)

ليث دمحم عياش عتد العان   أنعاط العن  العومه نحو العرأا العرا ية بعد االحتهل االمريك  للعراي على وفق تنعيد  (4)

 .11  ص1313منبعة الصحة العالعية للعن   مامعة اليرموك  

ن كعال  اإلعا ة ف  محيد ال دمة االمتعاعية  تدعيأل النسق القيع  للعاعا  الععو ين  العكتب دمحم بيوم   بدر الدي (5)

 (  العلتقى الفكري 1331للععا ين )اللامع  الحديث  اال كندرية  مصر  تفعيي القانوط ومشرول الهئحة التنفيحية 

 .13القدذ  فلسطين  العكتتة االفتراعية  ص

 .133  ص1991  مكتتة االنللو العصرية  القايرا  0ن  اسول التحث االمتعاع   طد. عتدالتا د دمحم حس (6)

   1911حامد ععار  العنهج العلع  ف  درا ة العلتعع  مكتتة القايرا الحديثة  القايرا   (7)

 .111ص
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 :حصائية ووسائل جمع البياناتوتصميم العينة اإل مجالت البحث الثاني: المحور
 أولا. تحديد مجالت البحث:

الته   هتلري فيهها الدرا هة اللقرافية : أي تحديد التيئة أو العنطقةالمجال المكاني  -1
(1)

ينهة بقهداد العلهال وتُعهد مد .

 العكان  لهحا التحث  و د تأل اختيار مناطق )الكفا  والصدر ف  مانب الرسافة  والحرية والشعلة ف  مانب الكرخ(.

لههال ونقصههد بههه السههق  الزمنهه  أو الو ههت الههحي ا ههتقر ه التاحههث إلعههداد التحههث بأكعلههه والع: الزمغغانيالمجغغال   -أ

 .(1/1/1319 ايةولق 1/0/1319الزمان  لتحثنا امتد من )

فهراد الهحين  هتلري علهيهأل الدرا هة و هد حهدد ملعوعهة ا  ويقصد به تحديد ملتعهع الدرا هة أو: البشريالمجال  -ج

  و د الحين انتحروا أو الحين حاولوا اإلنتحار ف  العناطق العحكورا أعهه الععا ينالعلال التشري لتحثنا بحيث شعي 

( متحهواين مهن منطقهة الكفها   يهحا مهن مانهب الرسهافة  أمها مانهب 1صهدر و)ين مهن مدينهة ال( متحهوا9تأل اختيهار )

 ( متحواين من الحرية.2و) ( متحواين من الشعلة13الكرخ فقد أمري التحث على )

 

ا. تصميم ال  عينة اإلحصائية:ثانيا

إط تصعيأل العينة اإلحصائية تعتعد على كيفية أخح العينة وحلعها وطري درا ة سفاتها
(2)

نقوم بشهر  يهحه   و وف 

 ال طوا  لتصعيأل العينة االحصائية:

 تحديد حجم العينة واختبار مصداقيتها: -أ

تسههت دم العينهها  فهه  التحههو  العلعيههة بوسههفها تعطهه  للتاحههث العلعهه  سههورا واعههحة عههن طتيعههة ملتعههع التحههث 

العطلوب درا ته
(3)

حي تريهد  هحب العينهة منهه  وتعتعد ععلية تحديد الحلأل العنا ب للعينهة علهى طتيعهة العلتعهع اله. 

فالعينة مزء من العلتعع الحي تلري عليه الدرا ة والت  ي تاريها التاحهث المهراء درا هته عليهها علهى وفهق  واعهد 

 ً خاسة لك  تعثي العلتعع تعثيهً سحيحا
(4)

أما عن الحديث عهن ملتعهع درا هتنا الحاليهة فأنهه  هيكوط عهن الععها ين . 

تحار ف  مناطق الكفا  والصدر والحرية والشعلة  وتكعن الصعوبة فه  إيلهاد إحصهائية الحين انتحروا أو حاولوا االن

حقيقية عن حلأل إنتشار االنتحار بين الععا ين فه  يهحه العنهاطق  لهحلج اعتعهد  التاحثهة علهى بعهض الععهارف الهحين 

( 03ينة و د كهاط حلعهها )يقطنوط ف  يحه العناطق ومن خهل عه اتهأل الش صية بحوي الععا ين  تأل تحديد حلأل الع

معاي  و د اعتعد  التاحثة على العقابلة العععقة من خهل إمراء العحاداا  مع أيي العتحواين أو العتحواين أنفسههأل 

للحصول على معلوما  تتعلق بعسائي ش صهية إذا كانهت حهالتهأل تسهعإل بهحلج أم ال  فكانهت مهن خههل ا يهي وعلهى 

 ية كونها أمريت على ملتعع معلوم أال وي  العناطق العحكورا أعهه.وفق ذلج فقد تأل أختيار عينة  صد

 

 اختيار المنطقة الجغرافية التي تنتقى منها العينة: -ب

 د ينتق  التاحث العنطقة اللقرافية بطريقة عشوائية لك  يقوم بدرا تها وإمراء التحث للوسول إلى الههدف الهرئيل 

طق فهه  مدينهة بقهداد علههى مانتيهها الكهرخ والرسههافة ويه  منطقهة الكفهها  ( منها1مهن الدرا هة  و هد حههدد  التاحثهة )

 والصدر والشعلة والحرية.

 

ا   : أدوات جمع البيانات:ثالثا

 ومن ا دوا  والو ائي العست دمة والت  من خهلها نقوم بلعع التيانا  ولها عه ة بعوعول التحث الحال  ي :

 اال تعارا اال تتيانية. -1

 العقابلة. -1

 العهحبة. -0

 

 تصعيأل ا تعارا اال تتانة فقد مر  بأربع مراحي أ ا ية وي  على النحو اآلت :ما أ

                             
 .101  صمصدر  ابقد. عتدالتا د دمحم حسن   (1)

 .191  ص1333  دار اليا وري  ععاط  1حصائية  طي اإلسالإل وآخروط  مقدمة ف  الطر وبد. دمحم ستح  أ (2)

فاط دالين ديوبولدب  منايج التحث ف  التربية وعلأل النفل  ترمعة دمحم نتيي نوفي وآخروط  مكتتة االنللو العصرية   (3)

 .111  ص1991القايرا  

 .119  ص1339  ععاط  1رحيأل يونل كرو العزاوي  مقدمة ف  العنهج العلع   ط (4)
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 العينة الستطالعية: -أ

  إذ ومههت التاحثهة ا هئلة اإلعا هة واالنتحهارطتيعهة مهن أخهح عينهة ا هتطهعية وذلهج للتعهرف علهى إط غاية التاحثهة 

ا هتلعت اإلمابهة مهن العتحهواين وبعهديا حولهت تلهج اإلمابهة إلهى مفتوحة وبعد ذلج و عت علهى العتحهواين ومهن اهأل 

 فقرا  وتأل اال تفادا منها ف  تصعيأل ا تعارا اال تتانة النهائية.

 الصدق ألستمارة الستبانة: -ب

يدل على مدي تحقيهق اال هتعارا للههدف الهحي وعهع مهن أملهه
(1)

و هد تهأل التحقيهق مهن سهدي العقيهاذ أو اال هتتياط   

لتحديهد علهال يهحا الرا ( إذ تأل عرعه على ييئة التحكيأل من أ اتحا ف   سأل االمتعال والع تصهوط فه  )محتوي الفق

 مدي سهحية فقرا  اال تعارا.

 

 الثبات لالستمارة أو المقياس: -ج

 الثهان  للعقيهاذ أوفهاط دل التطتيهق فهراد. ئلهه اي يطتهق فيهها علهى نفهل ا يدل الثتا  على العطابقهة الكاملهة بهين نتا

 ً اال تعارا على نفل النتائج الت  دل عليها التطتيق االول بالنستة لعلعوعة مهن ا فهراد اسهتإل العقيهاذ اابتهاً تامها
(2)

 .

و هد فرغهت  الععها ين( متحواين مهن 13وبعد اط اميز  اال تعارا بصيقتها النهائية فقد طتقت على عينة م لفة من )

( يومهاً لتطتيقهه اانيهة علهى نفهل العلعوعهة الته  12االول والثهان  ) االمابا  ف  مداول إذ اعطت مدا بين االختتهار

بير هوط  و هد كهاط معامهي  معامهي إرتتهاططتقت عليها ف  العلعوعة االولى. و د ا هت رج معامهي الثتها  با هت دام 

 .( عد  يحه القيعة كافية  غراض التحث3.9االرتتاط الكل  للعقياذ )
 

 غتها النهائية:تصميم استمارة الستبانة بصي -د

با تعارا اال تتانة ي  ملعوعهة مهن اال هئلة الته  لهها عه هة بعوعهول التحهث فت هعن ا هئلة عامهة وخاسهة يقصد 

بتعاد عن اال ئلة العحرمة والقام ة. أما عهن ا هئلة اال هتتانة وعو  واإل يحول العوعول و د سيقت اال ئلة بك

ما العحور الثان  فقد وغيريا  أ والنولن العتحو  كالسن   عفانها تت عن محورين  العحور االول يت عن معلوما

 ت عن سياغة ا ئلة حول موعول التحث.

 

 الثالث: تبويب وتحليل وتفسير البيانات اإلحصائية والوسائل اإلحصائية: المحور
 من: العحوريتأل  يحا 

 : تتويب التيانا  اإلحصائية وتحليلها:أوالً 

 رئيسيتين يعا:تتأل  يحه الععلية من نقطتين 

: وتتأل ععلية تتويب التيانا  الته  حصهلنا عليهها مهن خههل اال هتتيانا  بصهورا يدويهة تبويب البيانات الحصائية -1

 من خهل امراء اه  ععليا  عليها ي :

 ق.ـ يلتدا -أ

 الترميز. -ب

 تكوين اللداول اإلحصائية. -ج

التاحثة بتحليي اللداول تحليهً علعيهاً مسهتعيناً بعقهاييل التحليهي  امت : ف  يحه العرحلة تحليل البيانات اإلحصائية -1

 اإلحصائ  لتحليي النتائج الت  تع  ت عنها الدرا ة.

 

 ً  :التحث: الو ائي اإلحصائية العست دمة ف  اانيا

 العقاييل الت  ا تععلنايا كأداا إحصائية ف  التحث ي  مايأت : من

 النسبة المئوية:  -1

 اللزء                         

 133× % = ـــــ                 

 الكي                         

                             
 .011  ص1999  مكتتة ويتة  1د. عتد التا د دمحم حسن  اسول التحث االمتعاع   ط (1)

 .013  ص  مصدر  ابق1د. عتد التا د دمحم حسن  اسول التحث االمتعاع   ط (2)
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 قانون )سبيرمن( لقياس الترابط المرتبي:  -2

ف                           
1 

 ــــــــ -1ر م  =       

ط )ط                    
1
 - 1)

 

 

 (:  2×2كاي ) عاختبار مرب -3

 

ــ ط -  ب مـ   –ط       أ د                  
 

كا      
1
 ـــــــــــــــــــــ  =   

 (1( )م0( )م1)م (1)م                     

 
 

 عرض البيانات األساسية والتخصصية لمجتمع البحث وتحليلها:الرابع:  المحور

 
 :عن وحدا  العينة التيانا  ا  ا ية -أ

 :عن جنس المبحوثينالبيانات الخاصة  -1

 

 (1جدول )

 التوزيع الجنسي لوحدات العينةيوضح 

 النسبـة المئوية العدد النوع

 %99 10 ذكور

 %10 9 إنا 

 %133 33 المجموع

 

نعن  باللنل النول السكان  الحي يعيز ا فراد ف  العلتعع  إذ إط ا فراد بايولومياً ينقسعوط إلى ذكور وإنا   لحلج 

( 10راً كاط أم أنثى( تأايراً متاشراً ف  طتيعة اإلمابها   وتشهير نتهائج التيانها  اإلحصهائية إلهى إط )ي ار اللنل )ذك

( متحهو  وبنسهتة 03( متحهواين مهن ملعهول )9%( مهن الهحكور و)99( متحهو  وبنسهتة )03متحو  من ملعول )

لب ا  ر ت ف  مسألة اإلعا هة الته  %( كانوا من اإلنا   إط  تب  يادا نستة الحكور ف  العينة يعود إلى إط أغ10)

 تعان  منها اإلنا  والت  كانت الوا ع ا  ا   لإلنتحار.

 

 :عن عمر المبحوثينالبيانات الخاصة  -2

 (2جدول )

 يوضح التوزيع العمري لوحدات العينة

 النسبة المئوية العـدد العمـر

 %13 0  نة 11-19

 %10 9  نة 13-10

 %09 11  نة 11-19

 %19 2  نة 19-01

 %10 1  نة فأكثر 01

 %133 33 المجموع

 

1 
2 

2 
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%( 13( متحهو  وبنسهتة )03( متحواين مهن ملعهول )0تشير التيانا  اإلحصائية الت  تأل التوسي إليها إلى ومود )

%( تتهههراو  10( متحهههو  وبنسهههتة )03( متحهههواين مهههن ملعهههول )9(  هههنة  و)19-11تتههراو  أععهههاريأل مههها بهههين )

%( معههن 09( متحههو  وبنسههتة )03( متحههو  مههن ملعههول )11(  ههنة  بينعهها ومههد إط )10-13اريأل مهها بههين )أععهه

%( تتهراو  19( متحهو  وبنسهتة )03( متحهواين مهن ملعهول )2(  هنة  وومهد )19-11تتراو  أععاريأل مها بهين )

( متحهو  وبنسهتة 03)( متحهواين مهن ملعهول 1(  نة  كحلج أشار  التيانا  إلهى ومهود )01-19أععاريأل ما بين )

حصهول عليهها ومهد اط النسهتة القالتهة مهن ومهن يهحه التيانها  الته  تهأل ال(  هنة فهأكثر. 01( كانت أععاريأل تتلغ )10)

الععا ين الحين حاولوا االنتحار يأل كانوا ف  ريعهاط شهتابهأل ولكهن ظهروفهأل الصهحية واالمتعاعيهة حالهت دوط تكهيفهأل 

 هنتحار.بهأل والحي دفعهأل لبالعلتعع العحيد 

 

 البيانات الخاصة عن الحالة الجتماعية للمبحوثين: -3

 (3جدول )

 يبين الحالة الجتماعية للمبحوثين

 النسبة المئوية العـدد الحالة الجتماعية

 %19 9 متزوج

 %29 19 اعزب

 %0 1 ارمي

 %10 1 مطلق

 %133 33 المجموع

 

 تقرار الفرد وتكيفه االمتعاع  الحي يعهيش فيهه  واال هتقرار  هد يكهوط متأرمحهاً أو ت ار الحالة الزومية ف  درمة ا

اابتاً اعتعاداً على الوظيفة الت  ي ديها الزواج وذلج لعا له من أيعية كتيرا فه  حيهاا الفهرد االمتعاعيهة  وتشهير نتهائج 

%( يهأل مهن العتهزومين  فيعها بلهغ 19( متحهو  وبنسهتة )03( متحواين من ملعهول )9درا تنا العيدانية إلى ومود )

%(  وكههاط عههدد ا رامههي متحههو  واحههد مههن 29( متحههو  وبنسههتة )03( متحههو  مههن ملعههول )19عههدد العههزاب )

( متحهو  وبنسهتة 03( متحهواين مهن ملعهول )1%(  ف  حين بلغ عهدد العطلقهين )0( متحو  وبنستة )03ملعول )

(10.)% 

 :للمبحوثين المستوى التعليمي عنالبيانات الخاصة  -4

 

 (4جدول )

 يوضح المستوى التعليمي للمبحوثين

 النسبة المئوية العـدد المستوى التعليمي

 %13 1 أم  

 %03 9 يقرأ ويكتب

 %03 9 ابتدائ 

 %10 1 متو طة 

 %9 1 إعدادية

 - - مامعة

 - - درا ا  عليا

 %133 33 المجموع

 

 %( يهأل مهن ا ميهين13( متحو  وبنسهتة )03( متحواين من ملعول )1ومود )يت إل من بيانا  اللدول أعهه إلى 

( متحهواين مهن 9ومهود )أما الحين يقرأوط ويكتتوط فقد أشار   التيانا  اإلحصائية إلهى   الحين ال يقرأوط واليكتتوط

يلهه  الدرا ههة االبتدائيههة فقههد أكههد  إمابهها  %(  وكههحلج الحههال بالنسههتة ل ر03( متحههو  وبنسههتة )03ملعههول )
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العتو هطة مها أ  حهامل  شههادا االبتدائيهة%( يهأل مهن 03( متحو  وبنستة )03من ملعول ) منهأل (9)العتحواين بأط 

يأل حعلهة الشههادا العتو هطة  %(10( متحو  وبنستة )03من ملعول ) ين( متحوا1)فقد أشار  التيانا  إلى ومود 

العتو طة ولأل يكعلوا الدرا ة نتيلة ظروفهأل الصحية أو االمتعاعيهة  أمها الشههادا اإلعداديهة  أو يأل معن ف  العرحلة

%( يهأل خريله  الدرا هة االعداديهة  أمها اللامعهة والدرا هة 9( متحهو  وبنسهتة )03فقد كاط متحوااط من ملعول )

 يحه الشهادا . ىاللامعية فلأل ت شر التيانا  إلى ومود متحواين  د حصلوا عل

 البيانات الخاصة عن مهنة المبحوثين: -5

 (5جدول )

 مهنة المبحوثين يوضح

 النسبة المئوية العـدد المهنة

 - - طالب

 %19 2 كا ب

 %9 1 موظ 

 %13 0 متقاعد

 %10 10 عاطي عن الععي

 %10 9 أخري تحكر

 %133 33 المجموع

 

%( يهأل مهن الكسهتة  19( متحهو  وبنسهتة )03متحواين من ملعهول )( 2تشير نتائج اللدول آن  الحكر إلى ومود )

( 0%(  بينعها كهاط عهدد العتقاعهدين )9( متحهو  وبنسهتة )03أما العوظفين فقد بلغ عدديأل )أاناط( من مهن ملعهول )

( 10بوا ههع )( %10)فيعهها بلقههت نسههتة العههاطلين عههن الععههي   %(13( متحههو  وبنسههتة )03متحههواين مههن ملعههول )

( متحههواين مههن 9  أمهها أخههري تههحكر فقههد أكههد  إمابهها  العتحههواين إلههى ومههود )( متحههو 03) ملعههولمتحههو  مههن 

%( كانوا من ربا  التيو   ولأل ي شر مهنة )طالهب( ومهود أي متحهو  فه  يهحا 10بنستة )( متحو  و03ملعول )

 .العلال

حا بهدوره يولهد و هت فهراي كتيهر عنهد نهحظ إط النستة القالتة من العتحواين يأل من العاطلين عهن الععهي ويه ممعا تقد

 الععاي معا يولد لديه الشعور بالعلي وال لر واالكتئاب والحي  د يدفعه لإلنتحار.

 

 :للمبحوثين القتصادي المستوى البيانات الخاصة عن -6

 

 (6جدول )

 للمبحوثينالقتصادي  المستوىيوضح 

 النسبة المئوية العـدد القتصادي المستوى

 %9 1 مرفهة

 %03 9 و طى

 %10 19 افقير

 %133 33 المجموع

 

 

مهن ينحدروط %( 9( متحو  وبنستة )03من ملعول ) ين( متحوا1ومود )تشير التيانا  اإلحصائية آنفة الحكر إلى 

مهن الهحين ينتعهوط إلهى %( 03( متحو  وبنستة )03( متحو  من ملعول )9)وكحلج ومود   طتقة امتعاعية مرفهة

( متحهو  وبنسهتة 03( متحهو  مهن ملعهول )19)الطتقة الو طى  ف  حين بلغ عدد العنحهدرين مهن الطتقهة الفقيهرا 

أغلب العتحواين يأل من الفقراء الحي يعانوط مهن العهو  العهادي الهحي  هد يه دي بهدوره إلهى إاقهال كايهي  إذاً  %(.10)

 الععاي وأ رته والحي يُعد  تتاً ف  دفع الععاي لإلنتحار.
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 :عن وحدا  العينة ا ختصاسيةالتيانا   -ب

 تفكير المبحوثين باإلنتحار:عن البيانات الخاصة  -1

 (7جدول )

 إلنتحارتفكير المبحوث با يوضح

 اتـالبيان

 اتـاإلجاب
 النسبة المئوية العـدد

 %90 12 نعأل

 %19 2 ال

 %133 33 المجموع

 

( متحهو  12أغلب العتحواين فكروا باإلنتحار ويحا مها أكدتهه التيانها  إذ ومهد إط )تشير التيانا  اإلحصائية إلى إط 

( 03( متحهواين مهن ملعهول )2%(  د فكهروا مليهاً باإلنتحهار  فه  حهين أكهد )90( متحو  وبنستة )03من ملعول )

بههأل وكثهرا مشهاكلهأل %( بأنهأل لأل يفكروا مستقاً باإلنتحار ولكهنهأل نتيلهة ال هقد النفسه  العحهيد 19متحو  وبنستة )

 وحدو  مشامرا  بينهأل وبين العحيطين بهأل دفعهأل لإلنتحار دوط تفكير مستق أو ت طيد لحلج.
 

 :عدد محاولت اإلنتحارالبيانات الخاصة عن  -2

 (8جدول )

 عدد محاولت اإلنتحاريوضح 

 النسبة المئوية العدد عدد المحاولت

 %23 12 مرا واحدا

 %13 11 مرتاط

 %9 1 ا اه  مر

 %0 1 اربع مرا  فأكثر

 %133 33 المجموع

مهن الهحين %( 23( متحهو  وبنسهتة )03( متحهو  مهن ملعهول )12)تشير التيانا  الت  تأل التوسي إليها إلى ومود 

أنههأل حهاولوا %( 13( متحهو  وبنسهتة )03( متحو  مهن ملعهول )11) أمابف  حين حاولوا اإلنتحار مرا واحدا  

%( أنههأل حهاولوا اإلنتحهار  كثهر مهن 9( متحهو  وبنسهتة )03( متحواهاط مهن ملعهول )1اإلنتحار مرتين  فيعا أكد )

%( بأنهه  هد حهاول اإلنتحهار 0( متحو  وبنسهتة )03مرا أي اه  مرا   ف  حين أشار متحو  واحد من ملعول )

 أربع مرا .
 

 :البيانات الخاصة عن المبحوثين الذين فقدوا حياتهم -3

 

 (9جدول )

 يوضح المبحوثين الذين لزالوا على قيد الحياة

 النسبة المئوية العدد اتــالبيان

 %93 19 العتحواين الحين ال الوا على  يد الحياا

 %13 0 العتحواين العتوفين

 %133 33 المجموع

 

( متحههو  وبنسههتة 03متحههو  مههن ملعههول )( 19أشههار  التيانهها  اإلحصههائية التهه  تههأل التوسههي إليههها إلههى ومههود )

%( يأل من العتحهواين الهحين ال الهوا علهى  يهد الحيهاا علهى الهرغأل مهن محهاوالتهأل العتكهررا لإلنتحهار  فه  حهين 93)

%( يأل مهن الهحين فقهدوا حيهاتهأل نتيلهة 13( متحو  وبنستة )03( متحواين من ملعول )0أكد  التيانا  إلى ومود )

روا باإلنتحهار هأل كانت محاولتهأل ا ولهى لإلنتحهار ويهحه العحاولهة أد  إلهى وفهاتهأل ولهأل يفكهاإلنتحار  ويناك أاناط من

أ ريأل من خهل لقائنا معهأل والحديث عن الععا ين العنتحرين والحين أكدوا بأط ععلية اإلنتحار  هُ تتقاً  ويحا ما أكدمس
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ويههأل  ف ههً عهن أ هتاب ملتععيهة أخهري  كانت وليدا اللحبهة الته  عاشهويا  حيهث اشهتد  ال هفها  بيهنهأل وبهين ذ

ها ف ا ت بهأل الستي للوسول للهدف الحي يرنو وط فيوالتيئة الت  يعيش ألمع العحيطين به هألوالت  أد  إلى عدم تكيف

 إلنتحار.ل ألإليه ويحا بدوره دفعه

 

 :البيانات الخاصة عن األزمات التي مر بها المبحوث -4

 (13جدول )

 ألزمات التي كان يعاني منها المبحوث أثناء تفكيره باإلنتحارليوضح التسلسل المرتبي 

 النسبة المئوية العـدد التسلسل المرتبي األزمـــات

 %111 09 1 أ مة مالية

 %113 00 1 ا مة عائلية

 %91 19 0 مو  ش و  ريب

 %23 12 1 أ مة عاطفية

 

الته  مهر بهها الععهاي أانهاء تفكيهره باإلنتحهار حيهث  من خهل مدول التسلسي العرتت  أعهه توسلنا إلى أيأل ا  ما 

( 09أحتلههت ا  مههة العاليههة التهه  كههاط يعههان  منههها الععههاي أانههاء تفكيههره باإلنتحههار التسلسههي العرتتهه  ا ول إذ أشههره )

( متحهو  وبنسهتة 00%(  ف  حين احتلهت ا  مهة العائليهة التسلسهي العرتته  الثهان  إذ أشهره )111متحو  وبنستة )

%( حيث أكد العتحواين بأط كثرا العشاكي العائلية وحهدو  االنقسهاما  داخهي ا  هرا أد  إلهى تفكهج ا  هرا 113)

نتحهار للهت لو مهن خي أ رته معا دفعه للتفكيهر فه  اإلمعا معي الععاي يشعر بال يال وفقداط اال تقرار ا  ري دا

( 19ي التسلسهي العرتته  الثالهث إذ أشهره )العشاكي الت  يعهيش بهداخلها  أمها مهو  شه و مقهرب مهن العتحهو  احته

%(  23( متحهو  وبنسهتة )12%(  وأحتلت ا  مة العاطفية التسلسي العرتت  الرابع إذ أشهره )91متحو  وبنستة )

 عه ة عاطفية بستب اإلعا ة الت  العت بهأل. به فكثير من الععا ين فقدوا  وماتهأل أو أ وامهأل وحتى الحين تربطهأل

 :اإلنتحار مأثناء محاولته ينإدمان المبحوثخاصة عن البيانات ال -5

 

 (11جدول )

 يوضح إدمان المبحوثين أثناء محاولة اإلنتحار

 البيانــات

 اتــاإلجاب
 النسبة المئوية العـدد

 %00 13 إدماط على الكحول

 %13 1 إدماط على الع درا 

 %03 9 إدماط على ا دوية

 %19 2 طإرتتاط وايق بش و إلى درمة اإلدما

 %133 33 المجموع

 

كهانوا %( 00( متحهو  وبنسهتة )03مهن ملعهول ) ين( متحهوا13ومهود )آنه  الهحكر إلهى  يت إل من بيانا  اللهدول

( متحههو  وبنسههتة 03( متحههواين مههن ملعههول )1) أشههار  فهه  حههين مههدمنين علههى الكحههول أانههاء محههاولتهأل اإلنتحههار

( 9 هدرا   أمها اإلدمهاط علهى دواء معهين فقهد دلهت التيانها  اإلحصهائية إلهى ومهود )كانوا مدمنين علهى الع%( 13)

علههى إدمههانهأل علههى ا دويههة العهدئههة  ا%( فههه الء العتحههواين أكههدو03( متحههو  وبنسههتة )03متحههواين مههن ملعههول )

( 03لعههول )( متحههواين مههن م2والعنومههة التهه  تسههاعديأل علههى النههوم ونسههياط الوا ههع الههحي يعيشههونه  فهه  حههين أكههد )

وا علهى شه و مقهرب لههأل بحيهث ال يسهتطيعوط العهيش بدونهه أمها بسهتب إتكهالهأل ن%( بأنهأل ادم19متحو  وبنستة )

 د أو ا  فراغهأل أو الرتتاطهأل العاطف  به.سل عليه لتلتية حاماتهأل الحاتية أو
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 :معاناة المبحوثين من اإلعاقةالبيانات الخاصة عن  -6

 (12جدول )

 المبحوث من اإلعاقةمعاناة يوضح 

 النسبة المئوية العـدد اإلجابات

 %19 13 نعأل

 %00 13 ال

 %133 33 المجموع

 

اإلعا هة ونتيلهة مها  مشهكلة يت إل من بيانا  اللدول آن  الحكر بأط النستة القالتة من العتحواين يأل معن يعانوط مهن

ة وتعليعية والت  ت ار على العتحو  وعلهى ت لفه يحه العشكه  من عقوطا  نفسية وامتعاعية وا تصادية وسحي

( متحهو  مهن 13)دتهه إمابها  العتحهواين حيهث أشهار لإلنتحهار  ويهحا مها أكتكيفه بالعلتعع العحيد بهه والته  تدفعهه 

%( 00( متحههو  وبنسههتة )03( متحههواين مههن ملعهول )13) أكهد  فهه  حههين %(19( متحههو  وبنسهتة )03ملعهول )

  د ال يشعروط بها نتيلة إتكالهأل على العحيطين بهأل داخي ا  را. بأنهأل يعانوط من اإلعا ة ولكن

ولكش  طتيعة العه ة بين اإلعا ة واالنتحهار أمرينها اختتهار أيعيهة الفهري الععنهوي بهين تفكيهر العتحهواين باإلنتحهار 

وبين معاناتهأل من اإلعا ة ومد أط  يعة )كا
1

%( 92ستوي اقهة )( على م0.0)( أكتر من القيعة اللدولية 0.10( ي  )

( ويهحا يعنه  أط ينهاك فر هاً معنويهاً ذا داللهة إحصهائية بهين اإلعا هة وإنتحهار الععها ين  إذاً نهرفض 1وبدرمة حريهة )

الفرعية الصفرية وتقتي فرعية التحث الت  تقهول )ينهاك عه هة معنويهة ذا  داللهة إحصهائية بهين اإلعا هة وإنتحهار 

 ( يتين ذلج.10الععا ين(  ومدول )

 (13ل )جدو

 اإلعاقة واإلنتحاريوضح العالقة بين 

 اإلجابات

 المجموع ل نعم

 العـدد
النسبة 

 المئوية
 العـدد

النسبة 

 المئوية
 العدد

النسبة 

 المئوية

 %90 12 %13 1 %92 19 نعأل

 %19 2 %13 1 %2 1 ال

 %133 33 %33 13 %67 23 المجموع

 

ا في دفع المبحوثين لإلنتحار: البيانات الخاصة عن اآلثار -7  التي خلقتها اإلعاقة والتي كانت سببا

 

 (14جدول )

 تها اإلعاقةفيوضح التسلسل المرتبي ألهم اآلثار التي خل

 النسبة المئوية العـدد التسلسل المرتبي اآلثــار

شههههعور الععههههاي بأنههههه شهههه و مرفههههوض أو منتههههوذ 

 ً  امتعاعيا

1 01 131% 

 %99 19 1 العزلة االمتعاعية

 %19 13 0 التطالة

 %13 19 1 محدودية حركة الععاي اليومية

 %23 12 2 العن  اال ري أو العلتعع  تلاه الععاي

 %00 13 1 عدم تحقيق الهدف العنشود والحي يصتوا إليه الععاي

 %03 9 9 القلق واالكتئاب
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  دفعت الععاي لإلنتحار ومنها شعور الععاي بأنهه يوعإل مدول التسلسي العرتت  أيأل اآلاار الت  خلفتها اإلعا ة والت

حيهث  %( 131( متحو  وبنسهتة )01التسلسي العرتت  ا ول إذ أشره )ش و مرفوض أو منتوذ امتعاعياً إذ أحتي 

الوسعة االمتعاعيهة بههأل وبأ هريأل أاهر  فه   الحقتأكد العتحواين بأط نبرا  العلتعع غير العقتولة تلايهأل والت  

لتهأل امتعاعيهاً واالنطهواء علهى أنفسههأل ويهحا مها زتال  إعا ة تكيفهأل مع العحيطهين بههأل والته  أد  إلهى عهنفو هأل وبال

%(  أمها 99( متحهو  وبنسهتة )19التسلسي العرتته  الثهان  إذ أشهره )أكدته إماباتهأل حيث احتلت العزلة االمتعاعية 

م إمكانيته  د نفقاته الش صية وا  رية وحتى تعرض الععاي للتطالة والت  ت دي إلى عع  حالته اال تصادية وعد

محدوديهة حركهة  %(  وأحتهي19( متحهو  وبنسهتة )13التسلسهي العرتته  الثالهث إذ أشهره )عر لة خططهه العهميهة 

ويحا ي دي إلهى عهع  عه اتهه مهع %(  13( متحو  وبنستة )19التسلسي العرتت  الرابع إذ أشره )الععاي اليومية 

بالعزلهة واالنطهواء  بينعها أحتهي  همعا يحدد عه اته ال ارمية وبالتال  ي ار علهى نفسهيته ويشهعرا  ارب وا سد اء 

( متحههو  وبنسههتة 12العنهه  ا  ههري أو العلتععهه  الععههارذ تلههاه الععههاي التسلسههي العرتتهه  ال ههامل إذ أشههره )

( 13رتته  السهادذ إذ أشهره )%(  وعدم تحقيق الهدف العنشود والحي يهدف الععهاي لتحقيقهه أحتهي التسلسهي الع23)

%(  ويحه العشكه  واآلاهار كلهها ته ار علهى نفسهية الععهاي وعلهى عه اتهه مهع العحيطهين بهه 00متحواين وبنستة )

فتحلج  وف يشعر بالقلق واالكتئاب النه دائعاً يفكر بعستقتله العلهول ويحا القلق  وف يدخله ف  نوبهة الصهرال مهع 

( 9الكتئاب واالنطواء والعزلة عن اآلخرين أذ أحتي التسلسي العرتت  السهابع إذ أشهره )الحا  والت  ت دي إلى حالة ا

 %( 03متحواين وبنستة )

 

 :توصياتالنتائج وال
 النتائج:

 يها:أيأل النتائج الت  تأل التوسي إل

 %.99ين وبنستة ليها إلى إط نستة الحكور كانت النستة القالتة من العتحوامن أيأل النتائج الت  تأل التوسي إ يتتين -1

 %.09 نة وبنستة  19-11أغلب الفئا  الععرية كانت تتراو  مابين  -1

 %.29كانت نستة العزاب ف  درا تنا ي  النستة ا كتر من بين العتحواين وبنستة  -0

 % وي  نستة كتيرا.10بلقت نستة العاطلين عن الععي  -1

ن العتحهواين يهأل مهن الهحين ينحهدروط مهن الطتقها  تتين من النتائج الت  تأل التوسي إليها إلى اط النسهتة ا كتهر مه -2

 %.10الفقيرا وبنستة 

 %.23أكثر العتحواين يأل معن حاولوا اإلنتحار لعرا واحدا وبنستة  اط أكد  النتائج إلى -1

أشار  النتائج إلى إط نسهتة العتحهواين الهحين ال الهوا علهى  يهد الحيهاا علهى الهرغأل مهن محهاولتهأل اإلنتحهار بلقهت  -9

93.% 

واين كانوا يعانوط مهن عهدا أ مها  أانهاء تفكيهريأل باإلنتحهار ومنهها ا  مهة العاليهة حالدرا ة إلى إط العتتوسلت  -9

 % 91عاطفية وبنستة  ة% وأ م91% ومو  ش و مقرب وبنستة 113% وا  مة العائلية وبنستة 111وبنستة 

% 03كانوا مهدمنين علهى الكحهول و % من العتحواين الحين حاولوا اإلنتحار00تشير نتائج الدرا ة إلى إط نستة  -9

 كانوا مدمنين على ا دوية والعقا ير الطتية.

أكد  إمابها  العتحهواين بهأط النسهتة القالتهة مهنهأل يعهانوط مهن اإلعا هة والته  كانهت يه  السهتب الهرئيل فه   -13

 %.90حدو  الكثير من العشكه  الت  ت ار على تكيفهأل مع العحيطين بهأل ف  العلتعع إذ بلقت نستتهأل 

 توسلت الدرا ة إلى ومود عه ة معنوية ذا  داللة إحصائية بين اإلعا ة وإنتحار الععا ين. -11

توسلت الدرا ة إلى ومود عدا آاار خلفتها اإلعا ة والت  كانت  تتاً ف  دفع الععا ين لإلنتحار ومنها شهعور  -11

% ف ههً 99االمتعاعيهة وبنسهتة  % فيتولهد عنهده العزلهة131الععاي بأنه ش و مرفوض ومتتوذ امتعاعياً وبنسهتة 

 ومود عدا آاار أخري مترتتة عن اإلعا ة. باإلعافة الى% 19عن التطالة وبنستة 

 

 التوصيات:

رفع مستوي الوع  حول ظايرا اإلنتحار كق ية من   ايا الصحة العامة  ف هً عن توافر ومود التيانها  فه   -1

 ا  من أمي الو اية من اإلنتحار وعلى نحو فعال. له  ا حوال العدنية وأنبعة العستشفيا  والعسوح
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توعية ا  ر حهول اآلاهار العترتتهة علهى العنه  عهد أبنهائهأل الععها ين وأ هلوب التعامهي الصهحيإل معههأل  وإنشهاء  -1

مراكز اإلرشاد ا  ري داخي اللععيا  ال يرية لتوعية وإرشاد ا  ر حول ا  اليب العلعية واإلنسانية للتعامي مهع 

 ة.يحه الفئ

تنبيأل االمتعاعا  والع تعرا  وتعهديي الهنبأل والتشهريعا  ل هتد أ هلوب التعامهي مهع الععها ين ووعهع  هوانين  -0

 تحدد وتعا ب كي من يقوم با ت دام العن  عد الععا ين.

وعع  يود على إتاحة الو ائي العست دمة ف  اإلنتحار والحهد مهن توافريها و ههولة الوسهول إليهها مثهي ا دويهة  -1

واآلال  الحادا وا  لحة الناريهة والعتيهدا  الحشهرية  ويهحا يعتعهد علهى التعهاوط بهين  طاعها  عديهدا فه   والعقا ير

 العلتعع.

نشههر التوعيههة اإلعهميههة حههول حههاال  و  ههايا اإلنتحههار وخصوسههاً انتحههار الععهها ين فهه  معيههع و ههائي اإلعهههم  -2

 االلكترونية والسععية والتصرية.
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العحاداا  عتر االنترنيت من  تي الععا ين الحين حهاولوا اإلنتحهار مهع العهنيهين وبهرامج العسهاعدا الحاتيهة والععاللهة 

 عتر االنترنيت.

 ومتابعتهأل.تقديأل الدعأل العادي والععنوي للععا ين وأ ريأل والعشاركة ف  رعايتهأل  -9
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