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 كهًح شكش

 

 "انههى العهى نُا إال يا عهًرُا إَك أَد انعهٍى انحكٍى"

انحًذ هلل َشكش هللا عض وجم وَحًذِ عهى َعًح انًعشفح انرً يُحها 

 .نُا وانصالج وانسالو عهى يٍ ال َثً تعذِ

أذقذو تجضٌم انشكش إنى االسرار يشٍَض عفٍف انزي أششف عهى ذأطٍش 

يزكشذً ونى ٌثخم عهً تانًعهىياخ، كًا أذقذو تانشكش إنى كم أساذزج 

عهى انُفس و إنى أعضاء انهجُح انًُاقشح، كًا أشكش سفٍقح دستً 

كشًٌح انرً ساعذذًُ فً إَجاص هزا انثحث، وأشكش كم يٍ دسسًُ 

 .يٍ االترذائً إنى انجايعً

 

 

 

 



 
 

 اإلهذاء  
 

 .أوال وقثم كم شٍئ أهذي ثًشج جهذي إنى انىانذٌٍ انكشًٌٍٍ حفظهًا هللا*

 .إنً أيً انرً أهذذًُ حثها وحُاَها *

 .إنى أتً انزي عهًًُ انسٍش عهى دسب انحٍاج*

 .أيً، أتً، هىاسٌح، فاطًح، كشًٌح، صٌُة، صكشٌاء، عثىدج: إنى عائهرً انثاٍَح*

 .إنى األسرار يشٍَض عفٍف انزي أششف عهى ذأطٍش يزكشذً تكم جهذ وعطاء*

اتشاهٍى، يعًش، سهًٍاٌ، يٍهىد، : إنى سفٍقح عًشي كشًٌح، إنى كم أفشاد عائهرً*

 .خذٌجح،يحجىتح

 .َادٌح، حسٍثح، يُال، حىسٌح، عائشح، فىصٌح: إنى أعض انصذٌقاخ*

 .  إنى كم أساذزج يٍ االترذائً إنى انجايعً*

 

 

 



 
 

:ملخص الدراسة  

هدفت الدراسة إلى التعرؾ على شكل نسق األسري الذي ٌتواجد فٌه المراهق المحاول 

لبلنتحار، وقد استخدمت فً ذلك المنهج العٌادي وشملت عٌنة الدراسة حالتٌن مراهقتٌن 

 سنة، كما استخدمت الباحثة األدوات التالٌة 18 – 17واللتٌن تتراوح أعمارهن ما بٌن 

:مقٌاس بٌك لبلكتباب والمقابلة العٌادٌة والمبلحظة وكانت نتابج الدراسة فً أن  

النسق األسري له عبلقة بالمحاولة االنتحارٌة لدى المراهق وخاصة النسق المتصارع لما 

.ٌحمله من ضؽط وتوتر نفسً شدٌد  

.النسق الذي تعٌش فٌه الحالة نسق مهٌؤ ألرضٌة خصبة لتولٌد الصراعات  

.المعاملة القاسٌة ألحد أفراد النسق من أجل السلطة  

.نقص االتصال وؼٌاب الحوار بٌن أفراد النسق  

.الحرمان العاطفً  

هناك عبلقة بٌن االكتباب والمحاولة االنتحارٌة لدى المراهق وهذا طبقا لمحصل نتابج 

.  مقٌاس بٌك لبلكتباب  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 :قائمة المحتوٌات

 أ..............................................................كلمة شكر

 ب..................................................................إهداء

 ت.......................................................ملخص الدراسة

 ث......................................................قابمة المحتوٌات

 1................................................................ مقدمة

 مدخل الدراسة                         

 .6ص....................................................إشكالٌة الدراسة  

 .8ص.............................................  تحدٌد فرضٌات الدراسة

 .8ص............................................  أسباب اختٌار الموضوع
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 .النسق األسري و النظرٌات المفسرة له: الفصل األول           
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  I  .ً13ص................................................نظرٌة بٌرتالنف. 

II .17ص..................................................نظرٌة باتسون. 

 III .ً22ص....................................................نظرٌة هال. 

 IV .23ص...........................................نظرٌة فرجٌنٌا ساتٌر. 

 V .26ص.....................................................نظرٌة بوٌن. 



 
 

 .29ص..................................................... خبلصة الفصل

 .المحاولة االنتحارٌة: الفصل الثانً                
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 .31ص............................عوامل ودوافع المحاولة االنتحارٌة/ 1  

 .44ص....................................أهداؾ المحاولة االنتحارٌة/ 2  

 .45ص.....................الوسابل المستعملة فً المحاولة االنتحارٌة/ 3  

 .47ص..........................النظرٌات المفسرة للسلوك االنتحاري/ 4  

 .53ص...............................................    خبلصة الفصل

 .المراهقة: الفصل الثالث           

 .55ص............................................................         تمهٌد

 .55ص................................................ تعرٌؾ المراهقة/ 1

 .56ص.................................................مراحل المراهقة/ 2

 .57ص:..........................أنماط المراهقة والعوامل المإثرة فٌها/ 3

 .59ص:...............................................نظرٌات المراهقة/ 4

 .61ص................................ مظاهر النمو فً مرحلة المراهقة/ 5

 .62ص.......................خصابص المراهقة عند أرٌكسون ومراحلها/ 6

 .62ص.............................المشكبلت المصاحبة لمرحلة المراهقة/ 7

 .66 ص..................................................... خبلصة الفصل

 ":الجانب التطبٌقً"

 .اإلجراءات المنهجٌة للدراسة المٌدانٌة: الفصل الرابع            

 .69ص................................................................تمهٌد



 
 

 .69ص.....................................المنهج المستعمل فً الدراسة/ 1

 .70ص.............................................مجتمع عٌنة الدراسة/ 2

 .70ص......................................مكان وزمان إجراء الدراسة/ 3

 .70ص........................................تحدٌد وسابل جمع البٌانات/ 4      

 .عرض ومناقشة الفرضٌات: الفصل الخامس            

 .74ص................................................................ تمهٌد

 .74ص................................ عرض وتحلٌل بٌانات الحالة األولى/1

 .78ص..................................عرض وتحلٌل نتابج المقابلة العٌادٌة

 .78ص......................................عرض وتحلٌل نتابج مقٌاس بٌك

 .79ص............................... عرض وتحلٌل بٌانات الحالة الثانٌة/2

 .83ص.................................عرض وتحلٌل نتابج المقابلة العٌادٌة

 .83ص.....................................عرض وتحلٌل نتابج مقٌاس بٌك

 .84ص.............................................مناقشة نتابج الدراسة/ 3

 .84ص................................................مناقشة الفرضٌات/ 4

 .86ص................................................................خاتمة

 .87ص........................................................قابمة المراجع

 .88ص.............................................................المبلحق

 

 

 

 

 



 
 

 :مقـدمــة   

      ٌعتبر السلوك االنتحاري مشكلة دابمة ٌعود تارٌخها إلى فجر تارٌخ اإلنسان 

هً ظاهرة تمس األفراد مهما كانت أعمارهم، أجناسهم، عرقهم ومستواهم 

إذا كان االنتحار سلوكا إنسانٌا واكب الوجود البشري إال .االجتماعً واالقتصادي

أنه ظل ولفترة طوٌلة سلوك ٌصدر عن بعض الحاالت الفردٌة الخاصة وفً مواقؾ 

خاصة فقط إال أن األمر قد اختلؾ مع التطور الصناعً والتكنولوجً السرٌع وما 

واكب وترتب علٌه من تؽٌر اجتماعً سرٌع وضؽوط اقتصادٌة شدٌدة تمٌز بها 

العصر الحدٌث، كل ذلك أدى إلى أن تصبح مشكلة االنتحار ظاهرة سلوكٌة واسعة 

االنتشار ال ٌكاد ٌخلو منها مجتمع من المجتمعات ولكن بنسب متفاوتة ذلك نتٌجة 

االحباطات التً ٌتعرض لها األفراد فً حٌاتهم وال شك فً أن االنتحار شانه شؤن 

الظواهر االجتماعٌة األخرى فهو واقع شدٌد التعقٌد سواء من حٌث تحدٌد مفهومه 

 .أو أسبابه وكذا العوامل التً تقؾ وراءه

إن االنتحار ٌعبر عن كل سلوك ٌمكن أن ٌإدي بصاحبه إلى الموت، ولوحظ من 

قبل الباحثٌن أن السلوك االنتحاري واقع على متصل لقوة كامنة تشمل تصور 

االنتحار ثم التؤمبلت االنتحارٌة ٌلٌها محاوالت االنتحار وأخٌرا إكمال هذه المحاولة 

فزٌادتها فً اآلونة . االنتحارٌة وما   ٌهمنا فً هذا البحث هو المحاولة االنتحارٌة

األخٌرة اعتبرت إحدى حاالت الطوارئ النفسٌة التً تمس فبة المراهقٌن الذٌن 

 . سنة20-14تتراوح أعمارهم ما بٌن 

  ومن العوامل التً تمس ظهور السلوك المضطرب لدى المراهقٌن العوامل

االقتصادٌة واالجتماعٌة، وهناك من ٌعتبرها كقضٌة بٌولوجٌة، إال أن هذا البحث 

بظاهرة المحاولة االنتحارٌة تنصب إلى جانب آخر وهو التفاعل وعبلقات األفراد 

 .داخل جهاز األسرة



 
 

لقد ازدادت المحاولة االنتحارٌة فً اآلونة األخٌرة لدى المراهقٌن، فهناك من ٌرجع 

ذلك إلى ضعؾ االرتباط العابلً الذي ٌسبب التشاإم، وٌفقد الرؼبة فً الحٌاة وعدم 

إٌجاد الحلول لتلك المشاكل، فٌحاول بذلك اإلقدام على المحاولة االنتحارٌة وهذا ما 

نرٌد التحقق منه من خبلل هذه الدراسة باعتبار أن األسرة هً التً تشكل اإلطار 

العام لؤلنماط السلوكٌة المستقبلٌة، وتإثر فً النمو االنفعالً واالجتماعً للفرد، 

 .فإنها فً األخٌر هً التً تحدد ما إذا كان الفرد قد حقق صحة نفسٌة أم ال

 خاص باإلطار العام إلشكالٌة الفصل األول: تحتوي هذه الدراسة على ستة فصول

الدراسة تطرقنا فٌه إلى اإلشكالٌة، فرضٌاتها، أهم أسباب اختٌار الموضوع، 

األهداؾ، أخٌرا ضبط المصطلحات والمفاهٌم المستعملة كالنسق األسري، المحاولة 

 خصص للنسق األسري ومختلؾ النظرٌات الفصل الثانًاالنتحارٌة والمراهقة، أما 

المفسرة له، بعد التمهٌد تطرقنا إلى إعطاء نبذة تارٌخٌة حول التوجه النسقً، ثم 

ذكر أهم النظرٌات المختلفة المفسرة لبلتجاه النسقً كنظرٌة بٌرتالنفً، باتسون، 

كما . لهالً، فرجٌنٌا سارتر، بوٌن، سالفدور مٌنوشن، وٌنر وانهٌنا الفصل بخبلصة

 على المحاولة االنتحارٌة، الدوافع والوسابل المستعملة فً الفصل الثالثاحتوى 

المحاولة االنتحارٌة والفرق بٌن الرجال والنساء فً ذلك، والنظرٌات المفسرة 

 للسلوك االنتحاري

كنظرٌة التحلٌل النفسً، النظرٌة السلوكٌة، النظرٌة النسقٌة وأنهٌنا الفصل بخبلصة 

 خاص بمرحلة المراهقة، استهلٌنا الفصل بتمهٌد ثم تعرٌؾ المراهقة والفصل الرابع

لؽة واصطبلحا، وفً المعنى االجتماعً، ثم شرعنا فً ذكر أهم تقسٌمات مراحل 

المراهقة بعدها إلى عنصر أنماط المراهقة والعوامل المإثرة فٌها، نظرٌات 

المراهقة، مظاهر النمو فً مرحلة المراهقة، خصابص المراهقة عند أرٌكسون 

. ومراحلها وأخٌرا المشكبلت المصاحبة لمرحلة المراهقة، أنهٌنا الفصل بخبلصة

 خصص لئلجراءات المنهجٌة، والمنهج المستعمل فً الدراسة، الفصل الخامسأما 

 (اختبار العابلة- المقابلة العٌادٌة)ثم حددنا عٌنة الدراسة، تحدٌد وسابل جمع البٌانات 



 
 

 خصص لعرض وتحلٌل ومناقشة النتابج الخاصة الفصل السادس. ثم خبلصة

بالدراسة وأخٌرا وضع استنتاج عام خاص بالدراسة، وأخٌرا قابمة المصادر 

 . والمراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 :مدخل الدراسة

 

 .إشكالٌة الدراسة

 .تحدٌد فرضٌات الدراسة

 .اسباب اختٌار الموضوع

 .أهمٌة الدراسة

 .تحدٌد المفاهٌم اجرائٌا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 :إشكالٌة الدراسة/ 1

 االجتماعٌة فً المجتمعات الحدٌثة مشكلة من المشكبلت االنتحارٌةلقد أصبحت المحاولة 

التً لها ارتباط وثٌق بالبناء االجتماعً واإلطار الثقافً من حٌث أنه سلوك مرفوض 

اجتماعٌا لما ٌترتب علٌه من آثار ضارة بالفرد والمجتمع على حد سواء، إن مشكلة 

 تمثل شكبل فرٌدا من الجرابم التً ٌكون فٌها الجانً والمجنً علٌه االنتحارٌةالمحاولة 

شخصا واحدا إذ أن محاولة قتل النفس ترمً فً نهاٌة المطاؾ إلى تدمٌر الذات بواسطة 

الذات، ؼٌر أن للمشكلة بعد آخر ٌتمثل فً أنها تعد عمبل عدابٌا موجها ضد اآلخرٌن 

وفً أؼلب الحاالت ٌكون هدؾ الفرد المقدم على  (األسرة، األهل، األصدقاء، الجٌران)

االنتحار هو جلب الحزن والندم ألقاربه و أعضاء مجتمعه الذٌن تسببوا فً ارتكاب 

 . فً همومه و أحزانهلبلنتحارالمحاول 

المحاولة االنتحارٌة ظاهرة عالمٌة واسعة االنتشار  ٌعد هذا السلوك بالمفهوم اإلكلٌنٌكً

نتٌجة االحباطات التً ٌقابلها الفرد سواء داخل األسرة أو خارجها حٌث أكدت الدراسات 

اإلحصابٌات العالمٌة حول هذه الظاهرة أن نسبة المحاوالت االنتحارٌة أخذت فً التزاٌد 

فً اآلونة األخٌرة بنسب متفاوتة من بلد آلخر، وأكدت المنظمة العالمٌة للصحة أن نسبة 

 .(06 ص2008،سواكري الطاهر)المحاولة االنتحارٌة تكون أكثر فً البلدان الؽربٌة 

 ،الفروٌدي  ركزت على اإلطار النظري فقدأما دراسات التحلٌل حول السلوك االنتحار

  فٌتفق اإلكلٌنٌكٌة، تؤكٌده من واقع الخبرة بالحاالت ولقد تم إثراء مضمون النظرٌة

االنتحار ٌتمٌز بشخصٌة نرجسٌة على أن الشخص الذي ٌقبل على تنفٌذ  (Rolfe ) رولف

تعجز عن مواجهة مواقؾ التهدٌد بما ٌتضمن من فشل وحرمان، فٌفقد وجدان التقدٌر 

 الذاتً، وتنمو فٌه نزاعات انهباطٌة فٌتهرب الفرد من هذا الوضع عن طرٌق    

 .(59ص 2008الطاهر، ) االنتحارٌةالمحاولة 

 بصورها االجتماعٌةبٌنما أجمع علماء النفس على دور الجانب النفسً فً ظهور األمراض 

 أو فقد بٌنت دراسات عدٌدة كٌؾ تساهم بعض العوامل االنتحار،المختلفة ومن بٌنها محاولة 



 
 

ات  حٌث أوضحت دراسالشخصٌة للفرد فً محاوالت االنتحار لدٌه، الخصابص 

(Duche,1964)ؼالبا ما ٌتمٌزون بشخصٌة ؼٌر لبلنتحارالمراهقٌن المحاولٌن   أن 

أن  فٌإكد (cerf,1970)" سارف"أما .وسواسٌة، القلق، الخوؾ، وؼٌرها  رناضجة لها أفكا

التً تدفع به إلى  (المزاج) ٌتمٌزون ببعض خصابص الطبع لبلنتحارالمحاولٌن    المراهقٌن

، القلق االنفعال، اإلفراط فً االندفاعٌة: محاولة االنتحار حٌث أظهروا الخصابص التالٌة

األعداد . االنطواء، االجتماعٌةالتؤخر العاطفً، صعوبات فً التقدٌر، الهذٌان، العزلة 

 لدى المراهق االنتحاركعامل لمحاولة  (دوش)واألحكام هً عناصر الشخصٌة ٌعتبرها 

 .(70، ص1970سارف، )

 إمٌل" الفرنسً  العالم هواالنتحار من الناحٌة االجتماعٌة  ظاهرةإن أول من درس

فقد حول المعضلة الفردٌة لبلنتحار إلى تٌار الحركة االجتماعٌة أي أنه جعل من , مدوركاي

ترتبط ارتباطا وثٌقا بعوامل زمنٌة ومحٌطٌة  (كشبه وبابٌة)االنتحار ظاهرة سلوكٌة 

اجتماعٌة وحاول دراسة العوامل االجتماعٌة المإثرة فً السلوك االنتحاري  (أسرٌة)

 وعلٌه فالفرد ٌتؤثر وٌإثر فً الؽٌر وهو فً تفاعل مستمر مع (57، ص1978الدباغ، )

البٌبة ومع المقربٌن لهذا ٌمكن اعتبار الفرد كعنصر من النسق الكلً الذي ٌحدد سلوكه فإذا 

حدث تؽٌٌر فً إحدى عناصر النسق ٌإدي إلى تؽٌٌر النسق ككل فالمحاولة االنتحارٌة هً 

نتاج عن وجود خلل تفاعلً بٌن مجموع عناصر النسق وهذا ما دفعنا للبحث عن طبٌعة 

النسق األسري الذي ٌعٌش فٌه المراهق وكٌفٌة إدراكه للنسق، وعلى ضوء ما سبق ٌمكن 

 :صٌاؼة إشكالٌة البحث فً التساإالت التالٌة

 هل النسق األسري له عبلقة بالمحاولة االنتحارٌة لدى المراهق؟ 

 هل النسق األسري المتصارع له عبلقة بزٌادة المحاولة االنتحارٌة لدى المراهق؟

  هل النسق األسري المتوازن له عبلقة بإنقاص المحاولة االنتحارٌة لدى المراهق؟

  هل النسق األسري المفتوح له عبلقة بإنقاص المحاولة االنتحارٌة لدى المراهق؟

  هل النسق األسري المؽلق له عبلقة بزٌادة المحاولة االنتحارٌة لدى المراهق؟

 



 
 

 :فرضٌات البحث/ 2  

 :الفرضٌة العامة

 .النسق األسري له عبلقة بظهور المحاولة االنتحارٌة

 :الفرضٌات الجزئٌة

 .النسق األسري المتصارع له عبلقة بظهور المحاولة االنتحارٌة لدى المراهق

 . النسق األسري المتوازن له عبلقة بظهور المحاولة  االنتحارٌة لدى المراهق

 .النسق األسري المفتوح له عبلقة بظهور المحاولة االنتحارٌة لدى المراهق

 .النسق األسري المؽلق له عبلقة بظهور المحاولة االنتحارٌة لدى المراهق

 :أسباب اختٌار الموضوع/ 3

أصبحت ظاهرة االنتحار والمحاولة االنتحارٌة كارثة حقٌقٌة ٌظهر ذلك من خبلل  

 .األرقام المسجلة فً كل نسق وباألخص فبة المراهقٌن

ٌعتبر موضوع االنتحار خاصة المحاولة االنتحارٌة من بٌن المواضٌع التً تدخل 

 .ضمن اهتمامنا

 :أهمٌة الدراسة/ 4

إشباع فضولً علمً فً فهم ظاهرة االنتحار عامة والمحاولة االنتحارٌة خاصة 

ومدى تؤثٌر وتؤثر أفراد األسرة فٌما بٌنهم ومدى تؤثٌر هذه العبلقة على المراهق 

 .لتإدي به ارتكاب محاوالت االنتحار

 محاولة التحقق من صحة الفرضٌات التً قمنا بصٌاؼتها والوصول إلى العوامل األولٌة 

 . منها العبلقة التً تقؾ وراء ظهور المحاولة االنتحارٌة لدى فبة المراهقٌن

 :تحدٌد المفاهٌم إجرائٌا/ 5

 :  النسق

إذن النسق هو مجموعة من األجزاء أو الوحدات المترابطة تتمٌز باالعتماد المتبادل 

 .وتشكل وحدة واحدة متكاملة

 



 
 

 :النسق األسري

النسق األسري هو النسق المركب والمعقد فً تركٌباته وٌعتبر سلوك أحد أفراد األسرة 

نتٌجة تفاعل مع األفراد اآلخرٌن للعابلة أو المحٌط الخارجً، بالتالً المفحوص هو جزء 

من الكل ولفهم المفحوص وتعٌٌن مشاكله ٌجب تقٌٌم خصابص األسرة وتحدٌد النسق 

 . المنتمً إلٌه

 :المحاولة االنتحارٌة

تعتبر المحاولة االنتحارٌة كل محاولة فاشلة ٌقوم بها المراهق فً سن معٌنة لقتل الذات 

 .إرادٌا نتٌجة إلدراكه أن نسق أسرته ال ٌساعده على التوافق المناسب

 :المراهقة

هً مرحلة من مراحل النمو التً ٌمر بها الفرد فً الدراسة الحالٌة، ٌستدل علٌها من 

 .خبلل اإلجابة عن السإال عن سن الحالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 .النسق األسري و النظرٌات المفسرة له: الفصل األول

 .تمهٌد

 .نبذة تارٌخٌة

 .النظرٌات المفسرة لالتجاه النسقً

I. ًنظرٌة بٌرتالنف. 

II .نظرٌة باتسون. 

III .ًنظرٌة هال. 

IV .نظرٌة فرجٌنٌا ساتٌر. 

v .نظرٌة بوٌن. 

 .خالصة الفصل

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 :تمهٌد 

 شعر المتخصصون فً الدراسات األسرٌة بالحاجة إلى تنظٌم مفاهٌمهم وتطوٌر 

فروضهم، وربط هذه الفروض بؤشكالها وصوال إلى تفسٌر التنظٌم والسلوك األسري، 

وترجع أهمٌة النظرٌات عموما فً اكتشاؾ النقاط الجوهرٌة لؤلسرة كنسق و الذي تتبناه 

مدرسة بالوالتو بؤمرٌكا إال أن هناك وجهات نظر مختلفة من قبل رواد النظرٌة النسقٌة 

لمصطلح النسق األسرى و على هذا األساس سنحاول التطرق إلى أهم مإسسٌها و 

 . مختلؾ تفسٌراتهم له

 :نبذة تارٌخٌة

 بالوالتو بكالٌفورنٌا فً   (Mental Research Institut )ٌعتبر معهد األبحاث النسقٌة

: أ أول منطلق للتنظٌر النسقً، إذ جمع عددا من المعالجٌن النفسانٌٌن منهم.م.الو

هو باحث بٌولوجً تؤثر بالنظرٌة الجشطالتٌة، ناد بالتنظٌر  ((bertalanffyبٌرتالنفً

 . الجدٌد باسم النظرٌة العامة لؤلنساق، ٌرى أن الكل هو مجموع األجزاء التً تكونه

 la)مإسس النظرٌة البراؼماتٌة لبلتصال  ((Grégory Batesonإلى جانب باتسون 

théorie pragmatique de la communication) ًوذلك من خبلل الخبرة الت 

 أعطى نفس D.Jackson))وجاكسون . أخذها من خبلل تعمقه فً مٌدان األنتروبولوجٌا

فما جاء به . 1968جدٌد للمعهد بفضل خبرته الكبٌرة فً المٌدان اإلكلٌنٌكً حتى سنة 

باتسون وجاكسون ٌمثل أساسا كل أعمال معهد األبحاث النفسٌة، إذ ركزا على السلوك 

 استعمل , كاتصال داخل المجموعات األسرٌة

وهذا ما ناد به هالً  (homéostasie familiale)جاكسون مصطلح اتزان األسرة 

(hally) 1959  فً عام .(Amardjia Nordine,1988,p36) 

 فً 1954 إلى باتسون وجاكسون سنة و هالJolhon Weclandً) )انضم كل من وٌكلند 

إنشاء برنامج حدد خصٌصا لدراسة االتصال أو ما بعد التواصل وهذا العمل انتهى فً 



 
 

فً هذا الوقت انضم كل .  بعد وضع نظرٌة تسمى نظرٌة الرسابل ذات القٌد المزدوج1956

 إلى المعهد واستخلصا من خبلل تطبٌقهما (Paul et Watzlauck )من بول و واتزلوكً 

للعبلج األسري النماذج المختلفة من االتصاالت المرضٌة الموجودة داخل األسر، نشر كتاب 

 1967منطق االتصال عام  : بعنوان

 .((V.SATIR كانت االنطبلقة لفرجٌنٌا ساتر 1968وبعد الموت المفاجا لجاكسون عام 

 وركزوا نشاطهم حول (R. Fiche) فٌش بدأ فرٌق بالوألتو ٌعمل أكثر خاصة بعد عودة 

 .ما ٌسمى بالعبلج القصٌر

. ٌضم هذا الفرٌق نظرٌات علمٌة مختلفة إلنشاء ما ٌسمى بالعبلج األسري خاصة النسقً

، ونظرٌات (Norbert Wiener)نظرٌات المعلومات لنوربرت وٌنور : مثبل نجد

 نظرٌات مضادات ،Bertrand Russell))و ( (Alfred Noth Whiteheadالمنطق 

 بدون لباتسون، ونظرٌة االتصال (D.Cooper) و ((R.Laingاألمراض العقلٌة لـ 

نسٌان أعمال االتجاه التحلٌلً الذي ٌرى أن العرض ٌكون فً العبلقات التً تكون بٌن 

عباس  ). خاصةهورنًأفراد األسرة، وعبلقات الفرد بحد ذاته مع نفسه تحت قٌادة 

فً سوٌسرا (Sterling)   أما فً ألمانٌا ٌعود الفضل إلى  (584 ، 2003محمود مكً، 

وبهذا نبلحظ أن مدرسة .فً فرنسا (J.C.Benoit) بنوٌت و (L.Kauffman) كوفمان 

األنتروبولوجٌا المعلوماتٌة، الطب العقلً، : كانت نتاج لعدة اختصاصات منها"بالوألتو "

المنطق، البٌولوجٌا، وساهمت كثٌرا فً مٌدان البحوث العقلٌة خاصة بتركٌزها على 

 .  موضوع االتصال

 

 

 

 



 
 

 :النظرٌات المختلفة المفسرة لالتجاه النسقً

إن نظرٌة األنساق تجمع مفاهٌم لباحثً بالوألتو، باعتبار أن كل باحث ٌفسر النسق 

األسري بوجهة معٌنة، وذلك بالتركٌز على جانب معٌن، ٌشمل هذا االتجاه النظري كل 

سلفادور "، "بوٌن"، "فرجٌنٌا ساتر"، "هالً"، "باتسون"، "بٌرتالنفً"من أفكار 

 ". وٌنور"، وأخٌرا "مٌنوشن

 Bertalanffy:    نظرٌة بٌرتالنفً

سماها بالنظرٌة العامة لؤلنساق و فكرته األساسٌة هً أن الكل هو األشٌاء التً تجتمع و 

تكون أجزاء من الكل و العكس لٌس صحٌح وفً هذه النظرٌة ٌعرؾ النسق على انه 

أو تكون  (شدة التؤثٌر)مجموعة من العناصر فً تفاعل، وهذه التفاعبلت تكون إما كبٌرة 

أٌضا انه بما أن النسق الحً ٌعرؾ بالتبادالت " بٌرتالنفً" معقدة أو االثنٌن معا وٌرى

المستمرة للمادة أو المعلومة مع محٌطه فهو ٌحتوي على مدخل و مخرج بناء لعناصرها 

 (.V.Bertalanffy.1993.P23)   .التً ٌتكون منها

فالنسق العابلً ٌتكون من النسق الفرعً , كل نسق ٌحتوي على عدة انساق فرعٌة 

: األسرة الفرعٌة أي)، والنسق الفرعً الثانً (جٌل األجداد: األسرة األصلٌة أي)األولً 

األعمام،اإلخوة )، ونجد أٌضا أنساق فرعٌة أخرى خاصة باألسرة الممتدة (اآلباء واألبناء

 .(الخ....من الرضاعة، األخوال

 :أنواع األنساق

 :  هناك نوعٌن من األنساق بالنسبة للبٌبة

 .التً ال تقبل إدخال و خروج معلومات من النسق:األنساق المنؽلقة

 التً ٌكون مجالها مفتوح مع المحٌط، ٌكون هناك تبادل بٌن: األنساق المفتوحة

  (.Caille Philippe,2003,P11 ) .الداخل و الخارج



 
 

 

 :المبادئ األساسٌة لعمل األنساق

 Principe de totalité: مبدأ الكلٌة ( أ

النسق هو الكل الذي ال ٌمكن فصله عن عناصره، وهنا االنقسام ال ٌكون فً التفاعبلت 

فقط بل ٌتعدى ذلك إلى االنقسام فً عناصر هذا النسق، والذي بحد ذاته ٌتعارض مع 

 .مفهوم النسق

 كل عنصر من النسق ٌحلل داخل نسقه األصلً، وال ٌمكن أخذ كل عضو من النسق 

 .منفردا عن العناصر األخرى رؼم أن ذلك العضو فقط هو الذي ٌظهر العرض

 Principe de non Sommativité: مبدأ عدم التجمٌع. (ب

 . النسق ال ٌكون مختصر لتجمع عناصره، لكنه شًء آخر مخالؾ عن ذلك

النسق ٌستطٌع أن ٌعمل فً أؼلب األحٌان مستقل عن عناصره التً تشكله، والنسق 

 ((Caille Philippe,2003,P13 .بطبٌعته معقد خاصة فً األنساق المفتوحة

  principe d'auto –Régulation: مبدأ التنظٌم الذاتً .(ج

نجد هذه الخاصٌة فً األنساق المفتوحة وهنا نتكلم عن الثبات واالتزان، فالثبات متعلق 

بالطبٌعة فبفضل مٌكانٌزمات النسق ٌستطٌع تحقٌق الثبات، أما فٌما ٌخص األعضاء الحٌة 

نقول أنها تحقق التوازن الداخلً، وهناك أٌضا حالة التطور وذلك بتؽٌٌر األنساق لقواعدها 

 .Caille Philippe,2003,p14) ).العملٌة أي تؽٌٌر المحٌط لتحقٌق التوازن

 

 

 



 
 

 

 Principe d'equifinalité: مبدأ الحدود. (د

هذا المبدأ متعلق باألنساق الفرعٌة خاصة إذا حددتها القواعد، فبواسطة توظٌؾ الحدود 

ٌتمٌز النسق وٌعود الفضل الستقرار الحدود وإقامة القواعد إلى نظام التؽذٌة الرجعٌة 

 ففً النسق المنؽلق الحالة الحدٌة متعلقة (.(CARINE,2000,P87. الموجبة أو السالبة

بالحالة األولٌة عكس األنساق المفتوحة، نفس الحالة الحدٌة ٌمكن أن تكون ناتجة من 

إذن تكمن أهمٌة التارٌخ فً إٌجاد كٌفٌة ربطه بؤهداؾ . حاالت أولٌة أو أساسٌة مختلفة

وامتٌازات البناء الخاص بالتفاعبلت الحاضرة، ومبدأ الحدود ٌإثر على عدم حدودٌة 

 .النسق األسري

 األسرة كنسق مفتوح وفً حالة توازن وما ٌصدر عنه من عوارض بٌرتالنفًدرس 

ناتجة عن التدخبلت السلبٌة، وسلوك المرٌض الذي هو عملٌة دفاعٌة داخل هذا النسق 

وٌعتبر التنظٌم الذاتً كحالة  (.  184،ص2003عباس محمود مكً،). هدفها الحماٌة

خاصة من التحكم الذاتً الذي ال ٌنطبق إال على األنساق المفتوحة التً تسعى إلى 

 . ((Neuberger,2006,p89. التوازن

فالنسق المتحول باستمرار والمتطور ٌظهر من خبلل قدرتها على التخلً عن الثبات 

لفترة ثم ٌعود إلٌه مرة أخرى، وٌقوم خبللها بإعادة التنظٌم باتجاه جدٌد، هذا ما ٌسمى 

هناك مصدرٌن لتؽٌر النسق سواء داخلً أو خارجً أي خارج النسق . بالنسق المفتوح

فكل نسق أسري له إمكانٌة (. (France NORATI,1985,P07. (الفروض االجتماعٌة)

التوترات المتسببة من : وقدرة على تؽٌٌر القواعد السابقة عندما تكون ؼٌر متكٌفة مثبل

قبل المراهقٌن ترٌد وضع العابلة فً أزمة وإرؼام األولٌاء على تؽٌٌر نوع العبلقات مع 

  .(Neuberger,2006,P92). المراهقٌن، وهذا تؽٌٌر طبٌعً فً األسرة السوٌة

  بتقدٌم فرضٌة مفادها جاكسونوفً هذا الصدد قام 



 
 

مرض العصاب ٌمكن أن ٌفهم كآلٌة ضبط ذاتً وظٌفته إرجاع توازن النسق ...:"أن

 (.51،ص2007مٌزاب ناصر،)..."األسري الذي ٌعٌش فً خط التغٌٌر

 :ما ٌمكن أن ٌجعل النسق األسري ٌفقد توازنه

ٌعود ؼٌاب توازن األسرة إلى وجود عرض ما إما بؽٌاب أو دخول عنصر جدٌد إلى 

 هذا ما ٌتطلب على األسرة إٌجاد توازن جدٌد بإدراك ،النسق، مثبل والدة طفل جدٌد

 .(Berger Maurice, 2003,P137). العنصر الجدٌد داخل النسق

ٌنتج عدم اتزان النسق بسبب ما ٌسمى بالتعدٌل المتزامن، والتعدٌل التطوري، مثبل فرد 

ٌشرب الخمر لٌكون قوٌا والنتٌجة ؼٌر المباشرة هً اإلصابة بؤمراض كالسرطان، 

 .والسلوك الناتج ؼٌر صحٌح وبهذا النسق ٌعلن عن أزمة

 .هناك أٌضا ما ٌسمى بعدم التنظٌم وهً تمثل التؽذٌة الرجعٌة الموجبة

إن قواعد األسرة تإثر وتتؤثر بقواعد أخرى، وإذا كان النسق ال ٌتقبل قواعد جدٌدة أو 

تعدٌلها ٌإدي ذلك إلى الهٌجان وفقدان توازن النسق، وهذا ٌإدي إلى عدم االتفاق 

المعرفً، بحٌث ٌكون هناك صراع مابٌن عقلٌات مختلفة ألجٌال مختلفة فً النسق 

 .الواحد، إذ ال ٌتقبل أي عنصر من أفراد النسق أفكار اآلخر

صعوبة اتخاذ القرار، تكون هناك صعوبة وعابق فً االختٌار وعدم القدرة على 

 (.(Elkain Mony, 1994,p137. تشخٌص المشكل

كذلك دور فً وضع فكرة اتزان األسرة على أساس مفهوم " وٌكالند" و" لجاكسون"و

القٌد المزدوج، ووضعا تعرٌفا لبلتزان داخل األسرة الذي ٌعتمد على التؤثٌر والتؤثر، 

فاألسرة المرٌضة تتمٌز بنوع من االتزان المرضً الذي ٌعتمد على نمط من العبلقات 

المرضٌة القوٌة بٌن أفرادها، فٌبدوا سلوكهم الظاهر ؼرٌبا ؼٌر المتسق، أي وجود نوع 

من العبلقات واألنماط التً تخضع لقانون خاص ٌقاوم شتى أنواع الضؽوط التً تهدؾ 



 
 

دالٌا ). إلى تؽٌٌره وأن الرسابل ذات القٌد المزدوج تلعب دورا أساسٌا فً هذه الحالة

  (.124،ص2004مومن،

مجموعة العناصر المكونة للنسق عندما تكون فً حالة  (Claude) كلود فحسب 

اتصال فكل رسالة سواء شفهٌة أو سلوكٌة تعطً معناها للمرسل بصفة جزبٌة من 

محتواها الخاص، لكن شطر آخر منه ٌبقى ؼامض وهو المهم وهنا ندخل فٌما ٌسمى 

 .بالتعدٌل المتزامن، والتعدٌل التطوري

 اهتم أكثر بما سماه باألنساق المفتوحة للتوازن، وركز على ما ٌسمى بٌرتالنفًإن 

بالضبط بواسطة التؽذٌة الرجعٌة، فهو فً األخٌر درس األسرة كنسق مفتوح وفً حالة 

توازن ولكنه ٌعطً الحق البلزم لدراسة النسق المضطرب أي الذي ٌكون فً حالة عدم 

 لٌعطً دفعا باتسونالتوازن، ولم ٌهتم بدور االتصال داخل األنساق األسرٌة، لهذا جاء 

 .جدٌدا لنظرٌة األنساق فً مجال األسرة

 Gregory Bateson: نظرٌة باتسون

لقد سمى باتسون نظرٌته بنظرٌة االتصاالت ووضع لها مبادئ تقوم علٌها نحصرها فً 

 :  النقاط التالٌة

 :مفهوم االتصال

بناءا على ما سبق عرؾ سعٌد حسن العزة مفهوم االتصال على أنه عملٌة تبادل 

المعلومات أو الخبرات بٌن طرفٌن أو أكثر فً نطاق المحٌط االجتماعً، وهو عملٌة 

 سعٌد).اجتماعٌة ضرورٌة الستمرار الحٌاة ولنقل التراث والحضارة من جٌل إلى آخر

 .(70،ص2000حسن العزة،

 :مبادئ النظرٌة-

 .كل اتصال ال ٌكون موجود إال فً إطار نسق اتصالً

 .كل نسق من االتصاالت ٌشكل توضٌحا بالنسبة لبلتصاالت التً تشكله وتؤخذ منه



 
 

اتصاالت النسق تتؤثر من خبلل التفاعل مع اتصاالت أخرى داخل النسق، وٌإثر ذلك 

 .أٌضا فً ذلك النسق

 Allex ).الخاص بعمله النسق االتصالً ٌسٌر تحت قواعد ٌحتوٌها هو المنطق

Mucckhiellie 2003,P29.) 

 .ظواهر متقاربة تجد مكانها داخل النسق من خبلل وفً عمل هذا األخٌر

 .أنساق االتصاالت والعناصر التً تشكله هو موضع الظواهر المتناقضة

  Hiérarchisation de la Communication: الترتٌب فً االتصال

 .تمثله محتوى الرسالة التً ترسل المعلومة: االتصال فً المستوى األول

 .تمثله الرسالة العملٌة: االتصال فً المستوى الثانً

هو اتصال، إذ ال ٌحتوي رسالة ال من النوع األول وال : االتصال فً المستوى الثالث

من الثانً، هنا ال ٌمكن تشخٌص وترجمة ما ٌرٌد أن ٌعبر عنه، إن النوع األول ٌحتوي 

 Philippe). ضمنه النوع الثانً وهذا ما ٌسمى بما وراء أو ما بعد الرسالة

Caille,2003,P33) 

 :نظرٌات االتصال

إن كل نظرٌة من نظرٌات االتصال تفسر طرق االتصاالت التً ٌتواصل بها األفراد 

 :فً األسرة و حسب اتجاه كل باحث من هذه النظرٌات نجد أهمها

 :نظرٌة جاكسون .أ 

ٌرى جاكسون بؤنه من المستحٌل أن ال ٌكون هناك اتصال بٌن األسرة، فهم ٌتصلون 

بذلك ٌكون االتصال عرضً أو صدفة، أو قد . فٌما بٌنهم سواء كانوا واعٌن أو ال

ٌكون لفظً أو ؼٌر لفظً، ألن األول ٌكون على شكل عبارات، أما الثانً فٌتمثل فً 



 
 

لؽة الجسد، وحركات الفرد مثل اإلٌماءات، اإلشارات، هز الرأس والٌدٌن، هز الرأس 

 .واالبتسامة، حركة الٌدٌن وٌكون اتصال واضح أو ؼامض

 :نظرٌة هالً .ب 

ٌرى هالً أن هدؾ االتصال ٌكون أحٌانا للسٌطرة على اآلخرٌن، وٌشمل فً هذه 

الحالة على صراعات من أجل القوة وهناك هرمٌة لموقع كل فرد فً األسرة فً هذا 

االتصال الذي ٌحتوي على صراع القوة، فهناك سلم للقوة فً األسرة ٌكون الفرد فً 

األعلى أو الوسط أو األسفل، إذا كان الفرد فً أعلى السلم فإنه ٌحتل المركز األقوى، 

وأكثر ممن هم تحته، وتحصل االضطرابات داخل األسرة بسبب فوضى ترتٌب الهرم 

أو مواقع األفراد على السلم، فاألب واألم ٌجب أن ٌكونا فً أعلى السلم فإذا جاء 

موقعهما فً الوسط أو األسفل فإن الخلل سوؾ ٌسود تفاعبلت األسرة وٌحدث 

االضطراب، وتظهر مراعاة القوة عادة عندما ٌكون فً األسرة أكثر من جٌل ٌعٌشون 

مع بعضهم البعض مثل األجداد واألعمام والعمات والخاالت واألخوال، وٌجب أن 

ٌبلحظ المعالج األسري بؤن مراكز القوى فً األسرة تعتمد على مراحل النمو من 

 . (73،ص2000العزة، سعٌد حسن).حٌث بداٌتها أو نهاٌتها

 :نظرٌة فرجٌنٌا ساتر .ج 

ترى أن االتصال طرٌقة للتعبٌر عن مشاعر النقص والدونٌة، أو مشاعر تقدٌر الذات 

وعن مشاعر الفرح والحزن والؽضب وؼٌرها من مشاكل مختلفة عند الفرد، وترى بؤن 

 .الحٌاة مستحٌلة بدون اتصال

 حٌث أن االتصال هو سبب ربٌسً لبقاء الفرد و استمرار وجوده فً هذا العالم مثبل أن 

الفرد الذي لدٌه تقدٌر منخفض لذاته ٌبحث عن شخص آخر ٌثق بذاته لٌتواصل معه 

ترى فرجٌنٌا بؤن الطرق التً ٌوصل بها كل فرد مشاعره . لٌعوض النقص الذي عنده

ٌِإدي إلى حدوث مشاكل  لآلخرٌن قد تكون مقبولة أو ؼٌر مقبولة لدٌهم، وهذا األخٌر 

لذلك ركزت على تقدٌر الفرد لذاته وعلى نضجه وفً عملٌة تواصله مع اآلخرٌن، فإذا 



 
 

كان تقدٌره لنفسه عالٌا كانت اتصاالته جٌدة، والعكس إذا كان متدنٌا كانت اتصاالته 

 (.73،ص2000سعٌد حسن العزة،). سٌبة

 :أشكال االتصال-

أن  أي(اإلشارات)ٌوجد اتصال لفظً بواسطة اللؽة، وؼٌر لفظً بواسطة لؽة الجسم

 .(الخ...التلفاز،التراث،المطبوعات)هناك اتصال مباشر، واتصال ؼٌر مباشر 

 :عناصر عملٌة االتصال- 

 .المرسل، الرسالة، المستقبل، وسٌلة االتصال والتؽذٌة الرجعٌة

 :معٌقات االتصال  -

 .خطؤ التوقعات 

 . عدم دقة المعلومات المرسلة

 . تعقد اللؽة والرموز و اإلشارات

 . وجود خلل فً أجهزة أو قنوات االتصال

 (.73حسن العزة ص ) . ؼٌاب االحترام المتبادل ما بٌن المرسل والمستقبل

 : Paul Watzlawicالبدٌهٌات الخمس لالتصال حسب -

 .ال نستطٌع أن ال نتواصل، فكل سلوك ٌعتبر تواصل

 :كل عملٌة تواصل تتضمن جانبٌن

 .(المحتوى)الداللة 

 .(العبلقة)النظام 



 
 

إن األول ٌشمل الثانً وٌسمى مٌتا اتصال، إذ ٌحدث االضطراب فً عملٌة التواصل 

القٌد )عندما ٌتناقض العبلبقً بالمحتوى أي الكٌفٌة التً نرٌد أن نفهم بها حدٌثنا، مثبل 

 .لباتسون (المزدوج

 : كل اتصال ٌضم شكلٌن

 .(اللؽة)هً مجموعة اإلشارات االجتماعٌة والثقافٌة :(لفظً)وسٌط رقمً

 .الخ...ٌضم كل السلوكات التً ٌمكن ترجمتها كاإلٌماءات، الحركات: وسٌط ؼٌر لفظً

كل عملٌة تواصل هً عملٌة متكاملة أو متماثلة،سواء كانت مبنٌة على التساوي أو 

 .تلمٌذ/ ابن، أستاذ/ أب: الفرق أي اإلخبلؾ مثبل العبلقة ما بٌن

 ..(Caille Philippe,2003 p22).طبٌعة التواصل تتوقؾ على كٌفٌة إدراك األحداث

 :نظرٌة لهالً

ٌرى لهالً أن التفكٌر النسقً جاء لٌدرس الكل قبل الجزء، وهو تفكٌر ٌعطً أهمٌة بالؽة 

 للعبلقات بٌن مختلؾ تركٌبات ذلك الكل، وٌفترض أن كل نسق ٌمٌل إلى

االتزان، ولذلك تلجؤ عناصر النسق إلى الخلق اتحادات وتحالفات لتصبح القوة الناتجة 

 (. (Halley,2006,P106. عن اإلتحاد مكافبة وموازنة لقوى أخرى فً األسرة

وٌرى أٌضا أن فعالٌات هذه التحالفات تبرز خاصة فً األسرة، التً ٌسودها عبلقات 

 :زوجٌة سالبة، ونجدها فً ثبلث حاالت

ٌنشؤ فً األسرة التً ٌسودها عبلقات زوجٌة سالبة، وٌلجؤ كبل الزوجٌن : اإلتحاد الثابت

إلى خلق تحالفات مع الطفل، وذلك لخلق عبلقة اٌجابٌة معه، إن الطفل هنا ٌعانً من 

 .انقسام فً الوالء وسوؾ ٌطور شخصٌة فصامٌة

نجده فً األسرة التً ٌكون فٌها أحد الوالدٌن متسلطا، وٌقمع حاجات : االتحاد المعكوس

الزوج اآلخر، لذلك ٌتحد الطرؾ الضعٌؾ مع عنصر آخر ثابت، لٌخلق حالة من 



 
 

التوازن كؤن تلجا األم لئلتحاد مع ابنتها ضد زوجها، نتٌجة ذلك تتطور عبلقة سلبٌة 

لؤلب مع االبنة وٌنعزل األب نفسٌا، وقد ٌلجؤ إلى الهروب من البٌت، الكحول، تعاطً 

 .الخ...المخدرات

إذا وجد طفل مخالؾ من حٌث الجنس للطفل األول فإن : التحالف مع الجنس المماثل

األب عادة ٌتحد مع الذكر فبهذا ٌصبح النظام متزن، فاألب متحالؾ مع االبن واألم مع 

 .االبنة إلى أن ٌكبر األطفال وٌرحلوا عن المنزل، وتعود العبلقات الزوجٌة بٌن الزوجٌن

إن هالً ٌعتبر كل نسق ٌمٌل دوما ؼلى االتزان عن طرٌق التحالفات واتحادات 

 عناصر النسق، والتً بدورها تظهر فً العبلقات الزوجٌة السالبة تإثر بصورة 

جابر عبد ) .أو بؤخرى على تحدٌد طبٌعة التبادالت داخل النسق أال وهو تقدٌر الفرد لذاته

 (.415،ص1988الحمٌد،عالء الدٌن كفافً،

  Virginia satur: نظرٌة فرجٌنٌا ساتر-

 انتقلت من 1969تعد واحدة من الرواد األوابل فً مٌدان أنساق األسرة، فً عام 

 .شٌكاؼو وعمل فً معهد الطب النفسً

بعد تحصلها على شهادة الماجستٌر فً الخدمة االجتماعٌة والتحقت بهٌبة العمل فً معهد 

وقد طورت برنامجا تدرٌسٌا فً عبلج أنساق األسرة، " بالوألتو"األبحاث النفسٌة فً 

عالء ).تحصلت على منصب مدٌر برنامج التدرٌب المقٌم فً معهد إٌزالٌن بكالٌفورنٌا

 (.308،ص2006الدٌن كفافً،

 ترى ساتر أن فً األسرة كل جزء ٌرتبط مع األجزاء األخرى بطرٌقة تجعل أي تؽٌر 

فً جزء ٌستدعً تؽٌٌرات فً األجزاء األخرى وفً الحقٌقة فإن كل فرد ٌإثر وٌتؤثر 

 (73،ص2000العزة، سعٌد حسن).بؤي حدث أو شًء آخر

 :لقد وصؾ ساتٌر نوعٌن من األنساق هما: أنواع األنساق حسب ساتٌر



 
 

 المنعزلة عن المحٌط أو البٌبة الموجودة فٌها ٌمكن أن تحتوي على :األنساق المنغلقة

 caille)أنساق اصطبلحٌة كؤنساق المعادالت أو أنساق الفٌزٌاء والكٌمٌاء المتفق علٌها

Philippe,2003,p11.) 

فً علم النفس ترى ساتٌر أن األنساق المنؽلقة تعمل على تطبٌق القواعد على نحو جامد 

بصرؾ النظر إلى مدى مناسبتها، وقد وصفت النسق المنؽلق بؤنه محكوم بالقوة والطاعة 

، 2006عالء الدٌن كفافً،)والحرمان والخضوع والذنب وال ٌمكن أن ٌقلب التوازن 

  (.313ص

هً أنساق تتسم بالتبدٌل والتؽٌٌر المستمر للطاقة واألخبار مع البٌبة، : األنساق المنفتحة

من بٌن األنساق المنفتحة نجد األنساق الحٌة التً تتسم بالتطور مع الوقت من الوالدة 

 cyck vital(cailleحتى الموت عبر المراحل التً تشكل ما تسمٌه بالدورة الحٌة

Phillip,2003, p11.) 

حسب ساتٌر النسق المنفتح هو المنفتح للتؽٌٌر حسب السٌاقات المتؽٌرة وهذه األنساق 

تقبل كل التؽٌرات للمشاعر بما فٌها األمل والحب والؽضب واإلحباط والحزن والمتعة 

والحنان، حسب ساتٌر أفراد مثل هذا النسق لدٌهم تقدٌر عال لذواتهم وٌنزلون أنفسهم 

 (.313، ص2006عالء الدٌن كفافً،)المنزلة التً تستحقها 

 :من أهم مفاهٌم نظرٌة ساتٌر نجد: مفاهٌم نظرٌة ساتٌر

 أن خبرة الثالوث ساتٌرترى : المثلثات ونمو الهوٌة الذاتٌة والشخصانٌة ( أ

هً المصدر األساسً لهوٌة الذات، وعلى أساس هذه الخبرة  (األب، األم، الطفل)األول

بإطار الثالوث األول ٌحدد الطفل كٌؾ ٌتوافق مع العالم وما مقدار الثقة التً ٌضعها فً 

 .عبلقاته مع الناس

إن عملٌة التثلٌث التً تحدث بٌن الوالدٌن والطفل أو المراهق تسمٌها ساتٌر بعبلقة 

 .الثالوث األول تعتقد أنه هً المحدد األول لهوٌة الولد وتقدٌره لذاته وأنماط عبلقته



 
 

و حٌنما ٌحدث تفكك فً العبلقة بٌن الزوجٌن فً األسرة فإن الوالد الذي ٌشعر بؤنه أكثر 

اؼترابا ربما ٌعود إلى الطفل لكً ٌشعر معه باالقتراب االنفعالً، فً الوقت الذي ٌفضل 

فٌه الولد االندماج مع الوالدٌن فً مثلث معتمدا على عملٌات االنتقال االنفعالً وان مكان 

الولد فً مركز معٌن بٌن اإلخوة له قدر من األهمٌة من الناحٌة االنفعالٌة، وترى ساتٌر 

، 2006عالء الدٌن كفافً،)أن أكثر أفراد المثلث تعرضا للخطر خاصة هو المراهق 

 (. 297ص

 :جوانب الذات ( ب

 لتصور الجوانب Mandalaوالدابرة السحرٌة " المانداال" استخدمت ساتٌر مفهوم 

الثنابٌة للذات، والمنداال رمز بدوابر متحدة المركز، تمثل أجزاء من الكل ولكنها حٌنما 

ٌنظر إلٌها ككل تعطً أكثر مما ٌعطً مجموع األجزاء والجوانب الثمانٌة التً 

الجسمً، الذهنً، االنفعالً، الحسً، التفاعلً، والتؽذوي، : تتصورها ساتٌر للذات هً

السٌاقً، والروحً، والجوانب الثمانٌة تتفاعل معا وتإثر فً صحة الفرد، وفً مركز 

، والجوانب الثمانٌة معا هً التً تشكل (األنا)ٌقع قلب الوجود اإلنسانً " المنداال"

 (.317 ص2006كفافً،)النسق 

 :التعلم والتغٌر (ت

الموضوع التً اهتمت به ساتٌر هو أن ٌصبح اإلنسان إنسانا مكتمل اإلنسانٌة حسبها 

أننا تعلمنا جمٌعا كٌؾ نكون إنسانٌٌن، كما أننا جمٌعا نستطٌع أن نتعلم كٌؾ نكون أكثر 

أو ؼٌر المرؼوب فٌه أو الذي  (خبرات الطفولة)إنسانٌة، وكانت تعتقد أن التعلم القدٌم 

 .لم ٌعد صالحا سوؾ ٌضمر وٌحل محله التعلم الجدٌد واألكثر فابدة

وتقول ساتٌر أننا نحتاج إلى مساعدٌن ٌمكنوننا على إٌجاد اإلجابات الخاصة فً مقابل 

اإلجابات الجاهزة الصنع والقواعد الثابتة والجامدة فً االتصال ، وتذهب إلى أننا 

 (.318، ص2006عالء الدٌن كفافً،)جمٌعا لدٌنا حلول اٌجابٌة ٌمكن إعادة اكتشافها

 

   



 
 

 :استحقاق الذات(ث

هذا المفهوم متعلق بالقٌمة التً ٌضعها الفرد لنفسه، والحب واالحترام الذي ٌكنه لذاته 

 .متمٌزا عن وجهة نظر اآلخرٌن فٌه، ٌشكبلن استحقاق الذات عند الشخص

 ترى ساتٌر أن األفراد الذٌن لدٌهم مستوى منخفض من استحقاق الذات قلقٌن وؼٌر

 متؤكدٌن من ذواتهم، وهم زابدي الحساسٌة لطرٌقة نظر األشخاص اآلخرٌن إلٌهم 

كفافً، ). وهإالء ٌعارضون التؽٌر،وٌفضلون السبلمة المرتبطة بسلوك االنصٌاع

 (.319ص2006

 :القواعد(ج

إن قواعد النسق األسري تحدد ألعضاء األسرة كٌؾ ٌسلكون وكٌؾ ٌتفاعلون، وتإثر 

عندما تكون القواعد جامدة . القواعد كذلك فً التوقعات التً ٌنتظرها األفراد من اآلخرٌن

. وؼٌر مرنة فإنها تكون ؼٌر مفٌدة لؤلفراد فً األسرة، فعلٌهم معرفة كٌفٌة تؽٌٌرها

 (.320 ص2006كفافً،)

 :نظرٌة بوٌن-

 1957/1966هً من أحد رواد مجال أنساق أألسرة وقد تطورت نظرٌتها مابٌن عامً 

أ لقد تؤثرت .م.نبعت من خبلل خبرتها كطبٌبة وكمختصة نفسٌة فً عٌادة طبٌة فً الو

بالمفاهٌم النسقٌة فً علم األحٌاء، حسب بوٌن األسر اإلنسانٌة هً أنساق طبٌعٌة ٌحق أن 

ترى بوٌن أن الفردٌة أو االنفصال أو االقتراب أو المعٌة هما . تسمى باألنساق االنفعالٌة

عملٌتان متقابلتان فً العبلقات اإلنسانٌة، وترى أن العملٌات البٌولوجٌة هً التً تفسر مٌل 

الشخص إلى الفردٌة أو المعٌة، وأن الشخص القادر على إحداث التوازن بٌن النسقٌن الذهنً 

واالنفعالً، ٌكون قادرا أٌضا على االختٌار بٌن االنفصال واالقتراب، حٌنما ال ٌستطٌع الفرد 

أن ٌستخدم العقل فً مراقبة وضبط االنفعاالت عندما ٌكون محاطا بمثٌرات انفعالٌة ناتجة عن 

 .العبلقات األسرٌة، والذي ٌعنً القدرة على إحداث التمٌٌز الواضح بٌن الذات وذات اآلخرٌن

 



 
 

 :من أهم مفاهٌم نظرٌة بوٌن -

 هذا المفهوم ٌصؾ الناس من زاوٌة قدرتهم على االحتفاظ بكل من النسق :تماٌز الذات (أ

فالناس الذٌن اختلط النسقان . االنفعالً والنسق الذهنً بعٌدٌن عن االندماج والخلط بٌنهما

لدٌهم ٌكونون محكومٌن بالنسق االنفعالً، وٌجدون أنفسهم مشدودٌن إلى المعٌة والذٌن 

كانوا قادرٌن على إحداث التوازن بٌن أنساقهم الذهنٌة و االنفعالٌة، ٌكونون قادرٌن على 

 . االختٌار الذي ٌناسبهم فً خبرات الحٌاة

أن المثلث أو الوحدة المتكونة من ثبلث أشخاص، أصؽر " بوٌن" ترى :المثلثات (ب

نسق من العبلقات الثابتة وفً الجماعات واألسر ٌكون المثلث هو حجر األساس فً 

   .البناء

 ٌتضمن هذا النسق العملٌات واألنماط الخاصة :النسق االنفعالً لألسرة النووٌة (ج 

بالوظابؾ االنفعالٌة فً حدود جٌل واحد فً األسرة، ولكنه ٌكرر ما حدث بٌن األجٌال 

 (.330، ص2006عالء الدٌن كفافً، ). السابقة

 بدأ فً األصل مع القلق عند األم، فٌما ٌخص بعض :عملٌة اإلسقاط فً األسرة (د

جوانب أداء ابنها للوظابؾ والذي ٌستجٌب له الطفل بالقلق أٌضا، فقد تصبح األم قلقة 

بشؤن شًء عمله االبن أو قاله، إن استجابة الطفل القلقة تفهم من جانب األم، وقد تصبح 

األم رابدة الحماٌة فً استجابتها للطفل ألن رأي األم فً طفلها ٌنبع من قلقها الخاص، 

فبهذا تسلك األم بطرٌقة أن رأٌها فً الطفل ٌمثل الحقٌقة، وبالفعل ٌبدأ الطفل فً السلوك 

كما تتخٌل األم وعلٌه تهدأ األم وسٌتدخل الطفل إدراك أمه وٌستهلك طبق الصورة التً 

كانت بوٌن مقتنعة بؤن عملٌات اإلسقاط فً األسرة هً جزء من نشاط . كونتها األم عنه

كل أسرة، وإن كان مضمونها ٌختلؾ داخل األسرة الواحدة، من طفل آلخر، فقد ٌشعر 

 (.Karine,2000,p 58). الوالدٌن بالقلق نحو سمة أو سلوك تختلؾ عند طفل آخر

 على أنه لٌس هناك معلومة مفترضة أكثر 1978لقد قررت بوٌن سنة : وضع اإلخوة (ه

أهمٌة فً بناء وفهم أداء األنساق األسرٌة لوظابفها من وضع اإلخوة فً األسرة وتإكد 



 
 

ترى . نظرٌة بوٌن على أهمٌة وضع اإلخوة الوظٌفً حٌن تشخص ردود الفعل االنفعالٌة

أٌضا أن التحوالت فً الطبٌعة الوظٌفٌة ألوضاع اإلخوة تصلح العبلقات، إنه جزء من 

 .الطبٌعة الؽرٌزٌة عند اإلنسان

الستخدامها كمإشر على حدوث عملٌة اإلسقاط داخل األسرة األصل، حٌنما ٌإدي اإلخوة 

وظابفهم كما ٌتوقع حسب أدوارهم، فإن ذلك ٌدل على ندرة عملٌة اإلسقاط داخل األسرة 

 (.120،ص2008الداهري، صالح حسن). وعلى ارتفاع مستوى التماٌز أٌضا

تصؾ الطرٌقة التً ٌتعامل بها الناس مع ردود الفعل االنفعالٌة بٌن : القطٌعة االنفعالٌة (و

األجٌال، فكلما كانت ردود الفعل عالٌة ودرجة الخلط واالندماج مرتفعة زاد احتمال        

 .المسافة المادٌة واالنسحاب االنفعالً: حدوث القطٌعة بٌنهم، وتكون فً صورتٌن

ٌركز المفهوم على المستوٌات األدنى من التماٌز وردود : عملٌة النقل بٌن األجٌال (ي

الفعل االنفعالٌة مع الخلط بٌن النسق الذهنً واالنفعالً عندما ٌحدث ذلك عبر عدد من 

  .األجٌال

 قابم على درجة القلق فً المجتمع، فقد افترضت أن نفس العملٌة :النكوص الجمعً (ن

من النكوص التدرٌجً إلى الدرجات األدنى فً أداء الوظابؾ التً تحدث فً األسرة، 

 (.334نفس المرجع ص). تحدث أٌضا فً المجتمع

 :خالصـة الفصل

انطبلقا مما سبق ٌمكن أن نستنتج أنه رؼم اختبلؾ باحثً المنظور النسقً فً تفسٌر 

النسق األسري وذلك باختبلؾ الجانب الذي ٌركز علٌه كل باحث من هذا النسق إال أنهم 

وترى نظرٌة . ٌتفقون على فكرة أن النسق األسري هو ذلك الكل المنظم فً عناصره

األنساق أنه حتى نتمكن من التعرؾ على التوازن، البد من معرفة آلٌاتها، أي تحدٌد 

خواص المبادئ التً تحكم عملٌة الترابط الداخلً بٌن أجزاء النسق، إذن النظرٌة النسقٌة 

تنظر إلى كل ما ٌصدر عن الفرد متعلق بطبٌعة النسق األسري، وتنظر إلى األعراض 

فالتنظٌر النسقً ٌرى بؤن علم . المرضٌة النفسٌة على أنها أسرٌة، قبل أن تكون فردٌة

النفس المرضً ٌبحث عن العرب على مستوى عبلقة الفرد مع العالم المحٌط به، 



 
 

والهدؾ من هذا كله هو محاولة . باعتباره عضو فعال داخل النسق األسري المتواجد فٌه

إٌجاد طرٌقة للتوصل إلى تحسٌن العبلقات داخل األسرة من خبلل التعدٌبلت والتؽٌرات 

على مستوى النظام العبلبقً، والذي ٌجعل جو األسرة أكثر توازنا ومبلبمة، لتنشبة أفراد 

 .  أسوٌاء ٌتمتعون بصحة نفسٌة عالٌة

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  المحاولة االنتحارٌة: الفصل الثانً

 تمهٌد

 . عوامل ودوافع المحاولة االنتحارٌة (1

 . أهداف المحاولة االنتحارٌة (2

 . الوسائل المستعملة فً المحاولة االنتحارٌة (3

 : النظرٌات المفسرة للسلوك االنتحاري (4

 .النظرٌة االجتماعٌة/* أ

 .نظرٌة التحلٌل النفسً/* ب

 .النظرٌة السلوكٌة/* ج

 .النظرٌة النسقٌة/* د

 .  خالصة



 
 

 :تمهٌد

إن األمر الذي جعل معظم الباحثٌن ٌحجمون عن تناول الموضوع كموضوع االنتحار 

لفترة طوٌلة هو االنتحار أو المحاولة االنتحارٌة خاصة ظاهرة سلوكٌة واسعة االنتشار 

تكاد تشمل العالم بؤسره، وذلك نتٌجة االحباطات التً ٌقابلها األفراد وعجزهم عن 

مبلحقة خصابص العصر، مما ٌشعرهم باالكتباب، وتسبب فً تشتت األسرة بتباعد 

العبلقات بٌن أفرادها، هذا طبعا ٌهدد اتزان النسق األسري حسب النظرٌة النسقٌة، وفً 

هذا الفصل سنتطرق إلى أهم العوامل التً تإدي إلى ارتكاب الفرد خاصة المراهق 

للمحاولة االنتحارٌة وكذا األهداؾ التً تكمن وراء هذا السلوك، إضافة إلى ذلك ذكر 

- بعض الوسابل المستعملة من قبل المحاولة لبلنتحار والفرق فً ذلك بٌن الرجال والنساء

 .أخٌرا نتطرق إلى النظرٌات المختلفة المفسرة للسلوك االنتحاري

 :عوامل ودوافع المحاولة االنتحارٌة/ 1

مما الشك فٌه أن المحاولة االنتحارٌة ال تختصر بسبب أو دافع واحد، فقد ٌقدم شخص ما 

على االنتحار نتٌجة عوامل مختلفة متداخلة فٌما بٌنها كالفقر البطالة، الخبلفات العابلٌة، 

فما الدوافع التً بٌنتها . أو الفشل فً العبلقات العاطفٌة وؼٌرها من الدوافع األخرى

 الدراسات أنها تإثر فعبل فً السلوك االنتحاري؟؟؟

إلى أن شعور اإلنسان بؤنه منبوذ وأن مجتمعه " دوركاٌم" أثار :العزلة االجتماعٌة/- أ

وضعه على الهامش ٌإدي به إلى الشعور بالعزلة  (المجتمع)، أو البعٌد (العابلة)القرٌب 

والتفكٌر فً االنتحار، قد ٌكون حافزا فعاال لظهور المحاوالت االنتحارٌة وكذا حاالت 

 .االنتحار عند بعض األفراد

فالفرد المنطوي على نفسه والمنعزل اجتماعٌا والذي ٌتفرد فً تفاعله مع اآلخرٌن أي 

ٌتفاعل مع ذاته أكثر من تفاعله مع ذوات اآلخرٌن، حٌث ٌشعر بؤنه منبوذ وبعٌد عن 

بسبب عطشه الوجدانً "اآلخرٌن، ٌكون عرضة للتفكٌر فً االنتحار واإلقدام علٌه 



 
 

وجوعه االجتماعً لما تقدمه تلك العبلقات االجتماعٌة من تؽذٌة طبٌعٌة إلرواء الذات 

 (.288، ص 1998معن خلٌل عمر، ). االجتماعٌة وتنمٌة قدراته االجتماعٌة

فً هذا الخصوص، حٌث أكد " دورٌكاٌم"كما نجد أنفسنا ملزمٌن على ذكر ما جاء به 

على أن االنتحار ٌختلؾ باختبلؾ قوة النسق العبلبقً الذي ٌنتمً إلٌه الفرد، فكلما كان 

ملتصقا به ابتعد عن االنتحار، وكلما ابتعد عنه وانفصل عنه وعن روابطه اقترب من 

 .حالة ارتكاب محاولة انتحارٌة

وقد ٌكون اإلنسان وحده فً الرٌؾ أو القرٌة لكنه ال ٌشعر بالعزلة، فالعزلة إذن معنى 

الدباغً ). نسبً وانفعالً ال ٌحّسه إال اإلنسان الوحٌد حتى ولو كان ٌعٌش فً المدٌنة

 (.49، ص 1982فخري، 

ولذا نجد أن معدل االنتحار ٌقل فً المجتمعات الرٌفٌة التقلٌدٌة، وٌزداد فً المجتمعات 

الحضرٌة والصناعٌة، وٌمكن القول بؤن هناك عبلقة مباشرة بٌن درجة التحضٌر 

ومعدالت االنتحار، ألن من أبرز االختبلفات الموجودة بٌن المناطق الحضرٌة والرٌفٌة 

، ص 1998: خلٌل عمر معن)هً استقرار الحٌاة األسرٌة والروابط والجٌران واألقارب 

288.) 

وال ٌفوتنا أن نتناول متؽٌر الحالة الزوجٌة السٌما ونحن نتكلم عن النسق العبلبقً 

ألن المتزوج ٌعنى له مسإولٌات . وعبلقته باالنتحار عامة والمحاولة االنتحارٌة خاصة

أسرٌة اتجاه زوجته وأبنابه، وهذا أول وأقوى رباط ٌمنع الزوج أو األب على اإلقبال 

على االنتحار، نقٌض ما ٌكون علٌه األعزب والمطلق واألرمل الذي تكون مسإولٌته أقل 

بكثٌر اتجاه األوالد والمطلقة، ومن هنا ٌمكن أن نستنتج أن عندما ٌعٌش الفرد منؽمسا 

ومرتبطا بعدة روابط اجتماعٌة وقرابٌة وصداقٌة ال ٌفكر فً المحاولة االنتحارٌة، وتعتبر 

العزلة العاطفٌة أكثر حدة وخطورة من العزلة التً ٌعٌشها العّزاب واألرامل والمطلقٌن، 

وتشٌر الدراسات أن عددا كبٌرا من األشخاص الذٌن ٌعٌشون وحٌدٌن فً أجواء المدٌنة 



 
 

الدراسة المقارنة التً قام بها كل : هم أكثر عرضة لبلنتحار، من بٌن هذه الدراسات نجد

معتمدٌن على مإشرات منها الحالة " Gove" "غوف" وHughes "هوغس"من 

العقلٌة والنفسٌة ألشخاص عزاب، أرامل، مطلقٌن الذٌن ٌعٌشون وحٌدٌن ومنعزلٌن 

مقارنة مع أشخاص ٌعٌشون نفس الحالة الزوجٌة، ولكنهم ٌعٌشون مع اآلخرٌن أي ؼٌر 

منعزلٌن، لقد تبٌن لهما أن الحالة العقلٌة والنفسٌة للمجموعة األولى هً أحسن من 

المجموعة الثانٌة، ولقد استنتج الباحثان أن محاولة االنتحار لؤلشخاص المنعزلٌن لٌسوا 

. ألنهم تعساء، بل ٌعانون من عدم االهتمام، ولٌس لهم دور وأهمٌة داخل المجموعة

 (.141،ص 2007، الطاهر سواكري)

ٌمكن أن نستخلص مما سبق أن االنتحار ٌنتعش فً أوقات االنعزال االجتماعً أٌن تكون 

العبلقات الحمٌمٌة مفقودة بٌن األفراد وتنقص هذه الظاهرة فً أوقات التفاعل االجتماعً 

 .الذي ٌعج بالتفاعبلت المباشرة والعبلقات القرابٌة والصدقات الحمٌمٌة

 :التنشئة األسرٌة وعالقتها بالمحاولة االنتحارٌة /ب

لؤلسرة تؤثٌر كبٌر فً حٌاة الفرد وتموٌن شخصٌته ونمط سلوكه، وانطبلقا من هذه 

العبلقة المتٌنة بٌن الفرد وأسرته التً ٌكون فٌها التؤثٌر فً نمط حٌاة الفرد، وخاصة تلك 

الفترة التً ٌعتمد فٌها الفرد على أسرته عندما ٌكون طفبل صؽٌرا فً شإون معٌشته 

وحٌاته الٌومٌة، وألنه لٌس هناك فرد ٌولد منحرفا أو مجرما بالفطرة فإن ألسرته أثر 

كبٌر فً بناء شخصٌته، وٌظهر هذا التؤثٌر خاصة فً مرحلة المراهقة لذلك انتهى 

أن األسرة ال تنقل القٌم المقبولة اجتماعٌا إلى الجٌل الجدٌد : " إلى القول"جاكسون توبً"

فحسب، بل أنها تحاول أن تحمً الفرد من التؤثر باألنماط المنحرفة وكلما ازداد تكامل 

األسرة كلما نجحت فً وظٌفتها كحصن ٌمنع عن الحدث أو المراهق التؤثٌرات الضارة 

 (.550ص 1975عارف محمد،). التً تنشؤ فً المجتمع المحلً أو تنبع من أقرانه

وفً الوقت الذي تمضً فٌه عملٌة التنشبة االجتماعٌة بطرٌقة مكثفة من مرحلة الطفولة 

ومرحلة الشباب ٌستمر الراشد أٌضا بمتابعتها لما تبقى من حٌاته، فالفرد خاصة 



 
 

والمراهق عندما ٌشعر باأللم الذي ٌؤتٌه من عالمه سواء أسرته أو المدرسة أو األصدقاء 

فهو ال ٌقدر على تحمل الضؽوط الشدٌدة التً ٌتعرض لها من والد ٌقسوا علٌه  (عبلقاته)

أو مدرس ٌهٌنه أو صدٌق ٌرفضه، وبالتالً ٌرى بعقله الصؽٌر أو ٌسمع ذلك من الكبار 

أن الموت راحة كما ٌشاهده فً األفبلم، هذا قد ٌإدي بالفرد إلى الشعور باالكتباب الذي 

منصور و زكرٌا أحمد الشرٌنً،  عبد المجٌد)ٌجعله قد ٌقدم على االنتحار ألما وتعاسة 

 (.129ص - 2000

إن األسرة باعتبارها مإسسة اجتماعٌة تقوم بعملٌة التنشبة إال أنها ٌمكن وتحت تؤثٌر 

ظروؾ معٌنة أن تكون مصدر االنحراؾ سلوك األفراد، بل ربما تكون مصدرا 

 .للسلوكات المضطربة خاصة االنتحار أو المحاوالت االنتحارٌة

 :من بٌن العوامل الخاصة باألسرة والتً تإدي إلى المحاولة االنتحارٌة نجد

 :طبٌعة العبلقة الموجودة بٌن الطفل والوالدٌن

إن األطفال الذٌن ٌجدون من والدٌهم سوى اإلهمال وعدم اإلحساس بوجودهم، أو 

ٌعاملون معاملة قاسٌة ٌإدي بهم إلى العدوان على اآلخرٌن أو إلى التمرد على ما ٌحٌط 

 .بهم من أشخاص وقٌم ومعاٌٌر ومواقؾ

إن الفرد وخاصة المراهق الذي ٌمارس علٌه العنؾ بصفة مستمرة ٌتبلد الحس لدٌه أي 

ٌصبح قلٌل التؤثٌر باألحداث التً ٌعٌشها والتً تستشٌر اآلخرٌن ممن لم ٌمارس علٌهم 

العنؾ، أما من ٌمارس علٌه العنؾ وهو صؽٌر ٌمارسه هو الحقا مع اآلخرٌن 

كاألصدقاء وأفراد عابلته وحتى على نفسه مما ٌعنً أن العدوانٌة هً مواقؾ صراع 

 جزءا من ؼرٌزة الموت والتً "فروٌد"ٌإكد فٌها الطفل نفسه وٌثبت وجوده وٌعتبرها 

جلٌل ودٌع شكور، ). تإدي فً النهاٌة إلى تدمٌر الذات كما فً المحاولة االنتحارٌة

 (.113ص - 1997



 
 

إن القسوة فً التعامل مع األبناء وتلقٌهم العقاب على أبسط المخالفات، مع تناقض فً 

التعامل معهم كحثهم على الدراسة وفً المقابل ال ٌسمح بالمشاركة فً نشاط األسرة 

خاصة المراهقٌن عندما ٌحاولون إثبات ذواتهم ومحاولة االنتقال عن الوالدٌن ٌإدي ذلك 

إلى االنطواء بسبب رد فعل األبوٌن، إذ ٌحس الفرد أنه مرفوض من قبل أسرته، وأن كل 

المجتمع ٌرفضه لذلك ٌشعر الفرد بالعداء على هذا المجتمع، قد ٌكون باالعتداء ؼٌر 

المباشر له عن طرٌق االعتداء على نفسه، ذلك بارتكاب المحاوالت االنتحارٌة وقد ٌنجح 

 .فً عملٌة االنتحار إن لم ٌجد ما ٌنقذه من تلك الفعلة

أن هذا الوضع أي القسوة فً التعامل مع األبناء قد " عبد الرحمن عٌسوي"وٌرى األستاذ 

ٌدفعهم إلى اإلقبال على اإلدمان أو المشروبات الكحولٌة التً تنتج له هذٌانات وهبلوس 

مخٌفة، ثم ٌنتقل هذا الخوؾ إلى توقع المرٌض أن شٌبا مفزعا سوؾ ٌقع له ونتٌجة لذلك 

 .ٌحاول االنتحار

وٌنظر الوالدان أحٌانا إلى أبنابهم كؤشٌاء، وتكون معاملتهم من طرفها كشًء مجرد من 

خصابصه، والنظر إلى الطفل كؤداة لتحقٌق أهداؾ ولٌس كؽاٌة فً ذاته، فالوالد ٌنظر 

كشًء ٌملكه كؤن ٌنظر إلٌه نظرة مشٌنة بحٌث تطؽى الروح التملكٌة فً " ابنه"إلى 

، 2000زكرٌا أحمد الشرٌنً،  و عبد المجٌد منصور). العبلقات وٌبررون ذلك بالحب

 (.159ص 

، (طفل، والد)وٌحدث االنهٌار بٌن االبن أو االبنة وأحد الوالدٌن وٌكونان نسقا فرعٌا 

وٌسعى هذا فً إبقاء النسق على حاله من طرؾ الجانب القوي سواء كان األب أو األم 

فٌظل االبن طفبل حتى وهو شاب، وقد ٌلجؤ األب أو األم إلى العقاب كً ٌبقى أبنابهم 

تحت سٌطرتهم حتى مع كبر األبناء، وهنا ٌحدث التوتر األسري وٌشعر فٌها االبن بتدنً 

تقدٌره لذاته بسبب ممارستهم التً فاق فٌها الوالدٌن، أو أحدهما جهود االبن مما ٌإدي 

إلى التقلٌل فً مفهوم الذات الذي ٌإثر على البناء النفسً لبلبن أو االبنة 

 (.162،ص 2000الشرٌنً،)



 
 

هذه التنشبة ؼٌر السوٌة لؤلسرة قد تسبب لؤلبناء المرض النفسً الذي قد ٌدفعهم إل 

محاولة االنتحار عندما تتعارض سٌطرة األم مع سٌطرة األب ٌواجه الشاب صراعا فً 

قد ٌتؤثر االبن أو االبنة . اختٌار الدور الذي ٌقلده، وقد ٌنحرؾ سلوكه فً مسالك ال سوٌة

فً حٌاته بسلوك أبٌه، واألهداؾ التً ٌسعى األب لتحقٌقها وما حققه وما فشل فً 

تحقٌقه، وؼالبا ما ٌفرض األب على ابنه التنشبة التً تعده لتحقٌق األهداؾ التً فشل فٌها 

 .كؤب فً سعٌه المتواصل إلى هدفه بدفع ابنه بكل الوسابل ألن ٌكون طٌبا

وقد ٌلجؤ األب فً هذه الحالة إلى مطالبة أبنابه بتحقٌق ما قد ٌفوق قدراتهم وطاقتهم سواء 

معن )عن طرٌق التخوٌؾ والضرب الجسدي مما قد ٌشوه عملٌة التنشبة االجتماعٌة لدٌه 

 (.86  ص 2004خلٌل عمر، 

وتعتبر المحاوالت االنتحارٌة من تداعٌات التعرض للعنؾ األسري، وتتمٌز بحدوثها فً 

" قرٌن"أي مرحلة سواء أثناء أو بعد التعرض للعنؾ، مباشرة أو عند الكبر، وقد قارن 

"Green " 29 إساءة، 59)عٌنة من الشباب تعرضوا للعنؾ أو اإلهمال أثناء الطفولة 

 شخصا بحٌث وجد الشعاع معدل حدوث 30مقارنة بعٌنة أخرى ضابطة قوامها  (إهمال

العنؾ الموجه نحو الذات وتشوٌه الذات، سواء بالحرق أو جرح الجسد ووجد أن 

 %17.2 عند األطفال الذٌن تعرضوا للعنؾ و %40المحاوالت االنتحارٌة تنتشر بنسبة 

 2006إسماعٌل عبد الرحمن،  علً) %6.7فً حاالت اإلهمال مقارنة بالعٌنة الضابطة 

 (.70ص 

و آخرون فً دراستهم على المراهقٌن عند الفبة العمرٌة من  (Dykeutal) أكد دٌكٌتل 

 %15.7فً ؼرفة الطوارئ النفسٌة خاصة باالنتحار حٌث وجدوا أن  ( سنة13-17)

 ما أفراد %4.4منهم لدٌهم تارٌخ سابق للعنؾ األسري أو اإلهمال أثناء الطفولة مقابل 

 (lynskey) "لٌونسكً"و (Fergusson)" فٌرجسون"العٌنة الضابطة وٌإكد أٌضا 



 
 

على ارتفاع معدل حدوث المحاوالت االنتحارٌة لدى المراهقٌن المتعرضٌن للعنؾ 

 األسري وال ٌعد العنؾ سببا مباشرا لبلنتحار 

فً حد ذاته بل أنه ٌزٌد من الضؽوطات النفسٌة التً ٌتعرض لها الفرد فً األسرة 

والمتعلقة بالنجاح أو الفشل حٌث ٌجلب الفشل للفرد األلم فالذي اعتاد خاصة على النجاح 

ٌكون أكثر إٌبلما خاصة المراهق فهو ال ٌقدر على تحمل مرارة الفشل فذلك ٌنقص من 

 (.134،ص 2000الشرٌنً،)تقدٌره لذاته فهو ٌقدم على االنتحار بدون تفكٌر 

  إن الوالدان عندما ٌمارسان ضؽوطات على أبنابهم حتى ٌنجحوا مثبل فً دراستهم دون 

مراعاة قدراتهم وإذا أخفقوا فً ذلك تعرضوا إلى اللوم والسخرٌة وحتى العنؾ الجسدي، 

 .فً بعض األحٌان ٌإدي ذلك إلى ظهور اضطرابات نفسٌة وسلوكٌة عند هإالء األبناء

من العوامل التً تإدي إلى انحراؾ األوالد بشتى أنواعه نجد اإلهمال من طرؾ أحد 

الوالدٌن، قد ٌشعر الطفل أن أمه ال تعٌره االهتمام الكافً النشؽالها عنه، إذن فً نظره 

تعتبر قاسٌة، إن فشل العملٌة التربوٌة فً األسرة قد ٌإدي الفرد إلى ارتكاب األخطاء 

الخطٌرة التً تصل إلى قتل النفس، وتجدر اإلشارة إلى أهمٌة التمٌٌز بٌن العقاب 

التربوي الذي ٌكون فً خدمة التنشبة االجتماعٌة وبٌن العقاب الذي ٌتجاوز المستوى 

المقبول، والذي ٌكون نتٌجة االنفعال، وهذا العقاب ٌؽلب علٌه الطابع العنفً الذي ٌولد 

االضطرابات فً العبلقات األسرٌة، وٌؤخذ أشكاال مختلفة أكثرها تداوال والعنؾ النفسً 

ؼالبا ما ٌكون موجها ضد األوالد، وهم بحد ذاتهم ٌستجٌبون بطرٌقة عنٌفة سواء ضد 

 ,lemperiere, Th, 2000).أفراد األسرة أو ضد أنفسهم، كالمحاولة االنتحارٌة

p120.)  

 :البٌت المتصدع-

ٌستخدم البٌت المتصدع بمعناه السوسٌولوجً الذي ٌفٌد فً ؼٌاب الوالدٌن أو أحدهما عن 

األسرة وٌمكن أن ٌتم هذا الؽٌاب بطرٌقة اختٌارٌة والمقصود به الطبلق أو الهجران أو 



 
 

الفراق بٌن الزوجٌن لفترة طوٌلة من الزمن أما المؽادرة ؼٌر االختٌارٌة ألحد الوالدٌن 

 .فهً ناتجة عن وفاة أحد الوالدٌن

إن الؽٌاب المبكر لؤلب من األسرة بٌن الطبلق أو االفتراق ٌنعكس سلبا على حٌاة الطفل 

حٌث ال تجد األم الوقت الضروري والبلزم للقٌام بالرعاٌة والضبط االجتماعً كما أن 

ؼٌاب األم خبلل فترة الطفولة المتؤخرة ٌإدي إلى احتمال اإلصابة باالضطرابات 

الشخصٌة أو عرقلة نموه بطرٌقة سلٌمة خاصة وأنه مقبل على مرحلة حساسة وهً 

وؼٌاب أحد الوالدٌن عن األسرة ال ٌشكل عامبل أساسٌا ومباشرا . مرحلة المراهقة

لبلضطراب النفسً وسوء الصحة النفسٌة لدى الفرد بل قد ٌإثر ذلك فً عبلقة الفرد 

بالطرؾ اآلخر سواء كان األب أو األم الذي ٌترك اآلثار السلبٌة على مثل هذه العبلقة 

وقد ٌكون األب وهذه وحده أو األم وحدها بمفردها أقدر على أداء الدور العابلً لتنشبة 

األوالد بدال من تواجد الوالدٌن معا وذلك إذا كان ٌعٌشان عبلقات أسرٌة ٌسودها التوتر 

" بالمر" و (Andik) "أندٌك"والخبلفات المستمرة وفً هذا الصدد قام الباحثان 

(Bolmare) بدراسة عن العبلقة بٌن البٌت المتصدع وظهور المحاولة االنتحارٌة أو 

 كما أن األسرة التً ،(40، ص 1982الدباغ فخري، )عانوا صراعات داخل األسرة 

 تهمل أبناءها بسبب تفكك عمٌق فً بنٌتها وعبلقتها كوحدة اجتماعٌة

 كؤن تكون قد تحطمت بسبب الطبلق أو ؼٌاب أحد الوالدٌن أو وفاته أو تعاظم المشاكل 

بٌنهما، وبالرؼم من إدراك األبوٌن فً حالة كهذه لضرورة رعاٌة أبنابهم أو متابعة 

شإونهم ٌشعر فٌها األبناء بالضٌاع والتشتت العاطفً خاصة فً مرحلة المراهقة أٌن 

ٌكون الفرد محتاجا إلى ٌد العون لتخطً هذه المرحلة الحساسة بطرٌقة سلٌمة، هذا قد 

ٌهٌؤ الظروؾ التً تقود بالفرد إلى االنحراؾ وكذا احتمال ظهور اضطرابات نفسٌة 

 ومن بٌن هذه (42، ص 2006توفٌق أحمد، )وسلوكٌة قد تضرهم وتضر من ٌحٌط بهم 

الدراسات التً بٌنت أن هناك عبلقة بٌن البٌت المتصدع وظهور المحاولة االنتحارٌة، 

 من المنتحرٌن فً % 67 من خبللها الحظت أن (Indik)" أندٌك"نجد دراسة الدكتورة 



 
 

ٌعانون من فقدان أبابهم بسبب وفاة أو طبلق الوالدٌن " Vienne" "فٌنا"مدٌنة 

، 1977فخري، ) من محاولً االنتحار فقدوا أبا أو أما 84وافتراقهما، وكذلك تبٌن أن 

 (40ص 

 :التوتر العائلً-

قد ٌعٌش الزوجان فً جو عابلً متوتر ومضطرب ٌشوبه الكراهٌة والخصام المتواصل 

ٌومٌا، األمر الذي ٌفقد األسرة االستقرار وٌضعؾ قدرة الوالدٌن على توفٌر الجو العابلً 

الصالح للتنشبة االجتماعٌة الصحٌحة والسلٌمة، فالشاب الذي ال ٌجد فً أسرته الحٌاة 

والراحة والطمؤنٌنة واختبلؾ طرٌقة تربٌة األب واألم ٌجد الفرد نفسه فً حٌرة بٌن 

خضوعه لؤلب أو خضوعه لؤلم، وقد ٌلجؤ االبن إلى أحد الوالدٌن ضد اآلخر، وقد 

ٌستخدم أحد الوالدٌن االبن بنفس الطرٌقة، كؤن ٌستخدم األب االبن فً خبلفه ضد األم أو 

العكس، وٌحدث أن ٌهمل كبل الوالدٌن الطفل نتٌجة الشجارات، وعندما ٌصاب األوالد 

خاصة المراهقٌن بالتوتر االنفعالً ٌعوق نموهم السلٌم وشعورهم باألمن، وبالتالً ٌهٌبهم 

إلى الهروب من ذلك الصراع بطرٌقة ؼٌر سلٌمة قد تكون أؼلبها بالمحاوالت االنتحارٌة 

 (.248 ص 1985الدوري، )

وٌتمثل الخصام العابلً عموما فً مشاحنات قد تتطور إلى شجارات ٌتخللها سب وقذؾ، 

وتقترن أحٌانا بإٌذاء وإتبلؾ وٌشٌر ذلك الفزع لدى األوالد داخل األسرة لخشٌتهم مما قد 

ٌإدي إلٌه الخصام من طبلق أو هجر أو جرابم تحرمهم من رعاٌة وحنان الوالدٌن أو 

أحدهما، وبالتالً تعرضهم للتشتت فضبل على أن استمرار الخصام ٌجعلهم ٌعٌشون فً 

 حٌرة وقلق مهملٌن من الوالدٌن المنهمكٌن

 فً منازعتهما مما ٌعرضهم إلى إٌجاد حلول بدٌلة تخلصهم من ذلك العذاب كاإلقبال 

 .على االنتحار

 



 
 

 :انتحار أحد أفراد األسرة-

إن المراهقٌن ٌعٌشون فً تناقضات بٌن الموت والحٌاة، فهم ال ٌدركون أن الموت نهاٌة 

حتمٌة لكل إنسان، وأن انتحار أفراد األسرة قد ٌولد عند الشباب الحزن الؽضب والشعور 

االبن )بالذنب، وقد ٌبدون سلوكا مماثبل خاصة إذا كانت العبلقة بٌن األفراد أو الطرفٌن 

جٌدة، وهنا ٌمكن أن نشٌر إلى دور االتصال داخل أفراد العابلة  (مثبل واألب المنحر

الواحدة وتزوٌد األبناء بالحقابق والمعلومات الكافٌة حول العدٌد من القضاٌا من طرؾ 

نشؤت إبراهٌم، دون )األولٌاء كقضٌة االنتحار والمحاولة االنتحارٌة، الموت والحٌاة 

 (.39تارٌخ، ص

 :الفشل فً العالقات العاطفٌة/ ج

إن الذٌن ٌفشلون فً الحب ٌصابون باالكتباب، ٌإدي بهم إلى وضع حد لحٌاتهم، 

فالصدمة كبٌرة ألنهم عاشوا تجربة حب عنٌفة كانوا قد منحوها الكثٌر من الجهد 

والتضحٌة واألمل، ثم فجؤة تؽٌرت العبلقة وماتت فضاع كل شًء أمامهم، وأخطر ما فً 

تجربة الفشل العاطفً خاصة عند المراهق هو تطبعه بصورة سلبٌة ٌتم تعمٌمها على 

 .أمور كثٌرة

إن المراهقٌن الذٌن ٌفشلون فً العبلقة العاطفٌة ال ٌفكرون فً خوض تجارب أخرى 

ألنها ستنتهً فً رأٌهم بنهاٌة مخزٌة كما انتهت التجربة السابقة، فؤؼلب المراهقٌن 

ٌرؼبون فً عٌش قصة حب عاطفٌة كما فً األفبلم وٌقومون بعملٌة التقلٌد، كما نعرؾ 

 أؼلب قصص الحب التً تظهر فً األفبلم تنتهً بالزواج

والنجاح فٌها، وهنا المراهق إذا فشل فً تحقٌق ذلك ٌإدي به إلى اإلصابة باضطرابات 

نفسٌة وسلوكٌة، بل ٌقدم على االنتحار كما ٌفعل أبطال األفبلم، ٌشعر العاشق هنا بفقدان 

العزم وفقدان القدرة على الفعل والتؤثٌر والمجابهة والمبادرة، وٌقع العاشق فً التخاذل 

تعبٌر عن الكآبة ومشاعر الحزن "والجمود فٌنطوي على ذاته، فاالنتحار عند العاشق 



 
 

والمؤساة، أو هو تضحٌة مازوشٌة بالنفس فً سبٌل ما ٌحب أو رد فعل على اإلحباط 

 (.101ناجً الجٌوشً، دون تارٌخ، ص )وفشل العشق 

فً هذه الفترة العاشق ال ٌقوى إال بالتفكٌر فً الحبٌب، فالعاشق هنا ٌعانً من صدمة 

الهجر، الحرمان، وهنا فالذات العاشقة تعارض رؼبات األنا وتجاربها وقد تإدي إلى 

 .محاربتها وقد ٌحدث هذا النوع من االنتحار قبل أو بعد الزواج

فالحب المنبوذ من قبل المرأة نكثت عهدها فنبذت حبٌبها الذي كانت تبادله العواطؾ 

والمحبة، إال أنه ال ٌستطٌع استٌعاب ما وقع علٌه نبذه وحرق عاطفته بشكل مإلم وقاسً 

خلٌل عمر، )وحطم قلبه، األمر الذي ٌجعله ٌجزع مما حصل فٌقدم على االنتحار 

 (.279، ص 1998

ؼالبا ما ٌستخدم المنتحر بسبب الحب الفاشل وؼٌاب الدعم العابلً خاصة من قبل 

الوالدٌن وسابل وأدوات ؼٌر قاتلة بتعمد فً عملٌة االنتحار، مثبل ابتبلع كمٌة كبٌرة من 

األدوٌة، أو فتح أنبوبة الؽاز عندما ٌكون أفراد األسرة فً المنزل، أو القفز من نهر 

ضحل المٌاه لكً ال ٌؽرق، كل ذلك لكً ٌحصل الشخص المنتحر على تعاطؾ اآلخرٌن 

وتعاطؾ الحبٌب، وؼالبا ما تكون المرأة أكثر نجاحا فً هذا األداء التمثٌلً بسبب قلة 

 .خبرتها فً اختٌار طرٌق الموت أو تحطٌم الذات أو بسبب صدقها فً فشل نفسها

 :العوامل االقتصادٌة/ د

 أن عدد االنتحار فً أوروبا (Durkaim)" دورٌكام"من النتابج التً توصل إلٌها 

تتزاٌد فً فترة األزمات االقتصادٌة الشدٌدة والتؽٌرات المفاجبة فً المجتمع سواء كانت 

أزمة إفبلس أو أزمات الشراء، والعوامل االقتصادٌة األكثر ارتباطا باالنتحار نجد 

 البطالة، إذ ٌإكد الباحثون 



 
 

 ,Tousignant M et a)أن نسب االنتحار ترتفع فً فترات الكساد وانتشار البطالة 

2004, p78.) 

إن البطالة ال تإثر مباشرة فً االنتحار، حٌث تمارس تؤثٌرها إال عبر الوسط األولً 

وهو بالطبع األسرة، فالبطالة ٌمكن أن تساهم فً تفكٌك البنٌة العابلٌة، إن تعرض أحد 

أفراد األسرة إلى البطالة قد ٌهز العبلقات األسرٌة وتحدث الخبلفات بٌن أفراد األسرة 

الواحدة، ومما ال شك فٌه أن البطالة تزٌد فً الضؽوطات داخل األسرة وتضعؾ 

العبلقات بٌن اآلباء واألبناء نتٌجة عدم قدرة اآلباء على تلبٌة الحاجات المادٌة والنفسٌة 

 ومن جهة أخرى فإن (.140، ص 1993بودلو كرٌستٌان و استابلٌه روجٌه، ). ألبنابهم

المرء الذي ٌمارس وظٌفة اجتماعٌة أو مهنة تتحقق فٌه شخصٌته وتبرز له المنزلة 

( Minard )"مٌنارد لٌون": الضرورٌة فً الوسط االجتماعً الذي ٌعٌش فٌه وٌقول

أننا نجد الفعالٌة المهنٌة مهما كانت متواضعة تعطً لكل فرد على ما ٌبدو سببا فٌما 

ٌوسع وجوده، إن العمل ٌنجز شخصٌته فً حٌن أنه ٌمؤل ذهنٌا وٌصرفنا عن أي فكرة 

 (.23، ص 1987لٌون، )مرضٌة 

 :الفقر/ ه

إن الوضع االقتصادي السٌا سواء من حٌث الفقراء أو انخفاض الدخل من شؤنه أن ٌإثر 

فً تماسك األسرة، وهذا باإلضافة إلى اآلثار النفسٌة الناشبة عن الحاجة والبطالة من قلق 

وٌؤس، قد ٌإدي إلى اضطراب سلوكً لهإالء األفراد وإقدامهم على االنتحار أو 

 .المحاولة فٌه

 (Thomas) "توماس" و (ograburn) "أوقربورن"إال أن هناك دراسات كدراسة 

أظهرت أن الفقر والثروة ما هما إال عامبلن ؼٌر مباشران فً تسٌٌر االنتحار على مقدار 

ما ٌزٌد فً العزلة االجتماعٌة، بمعنى أن األصول االقتصادٌة والفقر لٌس هو الذي ٌقرر 

 أن الفقر هو عامل حماٌة من االنتحار، الحظ "دورٌكاٌم"حدوث االنتحار وتؤكٌدا لمقولة 



 
 

بعض علماء االجتماع أن معدل االنتحار ٌرتفع بٌن األثرٌاء وأصحاب الدخول العالٌة 

كما هو علٌه بٌن الفقراء وأصحاب الدخول المتدنٌة، إن الفرد الذي ٌمتلك الثروة ٌكون 

حرٌصا علٌها وٌسعى إلى الزٌادة فٌها، فإذا واجهته مشكلة أو انتكاسة قد تعصؾ بثروته 

 فٌنتحر لٌتخلص من الضؽوط

االقتصادٌة واالجتماعٌة التً ألمت به، بٌنما الفقٌر فإنه ؼالبا ما ال ٌفكر فً االنتحار إذا 

واجهته مشكلة فً عمله فبل ٌقدم على قتل نفسه ألنه لم ٌخسر الشًء الكثٌر طالما ال 

وهنا ٌبٌن أن الفقر ال ٌعد الدافع . (288 ص 2005خلٌل عمر، )ٌمتلك الشًء الكثٌر 

األساسً لبلنتحار، بمعنى هذا أن الشخص الفقٌر ٌنتحر إال إذا تدخلت أسباب أخرى 

والتً نحن بصدد الحدٌث عنها، كالخبلفات العابلٌة أو اإلصابة باألمراض النفسٌة 

والجسدٌة والعزلة االجتماعٌة وؼٌرها من الدوافع التً تدفع باألشخاص إلى االنتحار أو 

 .المحاولة االنتحارٌة

 :أهداف المحاولة االنتحارٌة/ 2

كل شخص منا ٌسعى إلى هدؾ معٌن كقابل الذي ٌقوم به، كما أن المنتحر لدٌه الهدؾ 

 :من خبلل قٌامه بالمحاولة االنتحارٌة نذكر منها

 ٌعتبر االنتحار عدوانا سواء موجها نحو الذات لمعاقبتها أو :التعبٌر عن العدوان (1

نحو اآلخرٌن وهو عدوان متعمد وواعً هدفه األخذ بالثؤر والرؼبة فً إلحاق األذى فً 

الشخص موضوع العدوان وجعله ٌشعر بالندم من أجل تحمٌله مشاعر الذنب ؼٌر أن 

هدفه لٌس العدوانٌة بل التهدٌد فالعدٌد من الشباب المحاولٌن لبلنتحار ٌبررون فعلهم 

االنتحاري كوسٌلة مختارة للفت المحٌط إلٌه أما بالنسبة للعدوان نحو الذات فإن ؼرٌزة 

 (.34، ص 2007العقاب ، )العدوان موجهة نحو الذات األصلٌة للفرد 

 االنتحار عبارة حٌلة ٌستعملها الشخص لطلب النجدة لشعوره بالخجل وعدم :النداء (2

القدرة على مواجهة المشاكل وهذه الحالة نجدها فً شخصٌته ذات البنٌة الهسترٌة فهذا 



 
 

ٌرسلها الفرد لمحٌطه لٌنفذه وٌساعده وٌعطؾ علٌه إذن هً " كرسالة نجدة"السلوك ٌعتبر 

 (.181، ص 1976الدباغ، )استعانة ال شعورٌة تتضمن فً نفس الوقت عقابا ذاتٌا 

 ٌستعمل الفرد الهروب كمٌكانٌزم دفاعً لتجنب المواجهة مثل مواجهة :الهروب (3

مشكل نفسً كالرسوب المدرسً والشخص المدمن على المخدرات والكحول بانتحاره 

ٌحاول الهروب من الضؽط المتواصل الذي ٌعٌش والتخفٌؾ من حدة قلقة بهذا تعد 

 .(Henri chabrol, 1992.p82)المحاولة االنتحارٌة كسلوك لحل المشكبلت 

قد ٌستخدم الفرد عدة طرق لتلبٌة مطالبه من بٌنها استخدامه للمحاولة : التهدٌد (4

االنتحارٌة كسبلح ٌهدد به الشخص المهم فً حٌاته بتحمٌله كامل المسإولٌة عن فعله إن 

 (.579، ص 1965محمد عكاش، )لم ٌتم تلبٌة مطالبه ورؼباته 

هذه العملٌة بعملٌة التحذٌر والتً نشاهدها فً ( S.Raymond) "رٌموند"وٌسمً 

 (.Moron, 1975, p74)الؽالب عند المرأة 

 :الوسائل المستعملة فً المحاولة االنتحارٌة والفرق بٌن الرجال والنساء /3

 وآخرون أن الذكور ٌبدون أكثر دافعٌة  (Riche) "رٌش" تشٌر الدراسات التً قام بها 

فً محاوالت االنتحار الناجحة من اإلناث، وذلك ألن الذكور ٌخافون أن ٌظهروا بمظهر 

الضعؾ باعتبارهم حاولوا االنتحار، كما أشار أٌضا إلى أن الذكور ٌستعملون الوسابل 

: األسلحة النارٌة والشنق أما الفتٌات ٌستعملن الوسابل األقل خطورة: األكثر خطورة مثل

 .كقطع األوردة الدموٌة أو تناول العقاقٌر فً محاولة انتحارهن

 

 

 



 
 

 : أسباب فشل النساء فً االنتحار

 .ضعؾ الرؼبة فً الموت- 1

أسالٌب أو طرق االنتحار التً تختارها المرأة سهلة المنال ومتوفرة وعادة تكون أقل - 2

 .هبلكا ومماتا من قبل األسالٌب التً ٌختارها الرجال

أقل عنفا وأقل  (السم)ٌتم اختٌار الوسابل المستخدمة فً االنتحار من قبل المرأة مثل - 3

  .تدمٌرا وتحطٌما للحٌاة

 .أؼلب النساء اللواتً حاولن االنتحار هن دون الثبلثٌن خاصة المرهقات- 4

تعتمد النساء فً اختٌار وسابل ؼٌر ممٌتة وؼٌر مهلكة من أجل كسب عطؾ المحب - 5

 .أو الزوج بعدما ٌقدمن على استخدام تلك الوسابل

 : أسباب فشل النساء فً االنتحار

 .ضعؾ الرؼبة فً الموت- 1

أسالٌب أو طرق االنتحار التً تختارها المرأة سهلة المنال ومتوفرة وعادة تكون أقل - 2

 .هبلكا ومماتا من قبل األسالٌب التً ٌختارها الرجال

أقل عنفا وأقل  (السم)ٌتم اختٌار الوسابل المستخدمة فً االنتحار من قبل المرأة مثل - 3

 .تدمٌرا وتحطٌما للحٌاة

 .أؼلب النساء اللواتً حاولن االنتحار هن دون الثبلثٌن خاصة المرهقات- 4

تعتمد النساء فً اختٌار وسابل ؼٌر ممٌتة وؼٌر مهلكة من أجل كسب عطؾ المحب - 5

 .أو الزوج بعدما ٌقدمن على استخدام تلك الوسابل



 
 

أما عند الرجال تفوق نسبتها عن النساء لكن العكس فٌما ٌخص المحاوالت االنتحارٌة 

نجدها أكثر لدى النساء، قد ٌعود إلى اتسام حٌاتهن بعد االعتماد بشكل عام على عالم 

الجنوح والطموح مثل الرجال الذي ٌلعب لدٌهم دور كبٌر وهذا ٌحفزهم على اإلقبال على 

 (.278، ص 2005خلٌل عمر، )االنتحار 

: وهناك عدة وسابل تستعمل فً االنتحار عامة والمحاولة االنتحارٌة خاصة نذكر منها

الشنق، السبلح الناري، القفز من األماكن المرتفعة، تناول المواد الكٌماوٌة والسامة، 

الحرق، تناول األقراص واألدوٌة، السبلح األبٌض، لمس التٌار الكهربابً، اختناق 

بالؽاز، الخنق، الؽرق، قطع الورٌد، كل هذه الوسابل تختار من قبل المنتحر حسب درجة 

 ,Braconnier. A et al)رؼبته فً وضع الحد لحٌاته وحسب سهولة الحصول 

2004, P74) . 

أما عند الرجال تفوق نسبتها عن النساء لكن العكس فٌما ٌخص المحاوالت االنتحارٌة 

نجدها أكثر لدى النساء قد ٌعود إلى اتسام حٌاتهن بعد االعتماد بشكل عام على عالم 

الجنوح والطموح مثل الرجال الذي ٌلعب لدٌهم دور كبٌر وهذا ٌحفزهم على اإلقبال على 

 (.278، ص 2005خلٌل عمر،  )االنتحار 

: وهناك عدة وسابل تستعمل فً االنتحار عامة والمحاولة االنتحارٌة خاصة نذكر منها

الشنق، السبلح الناري، القفز من األماكن المرتفعة، تناول المواد الكٌماوٌة والسامة، 

الحرق، تناول األقراص واألدوٌة، السبلح األبٌض، لمس التٌار الكهربابً، اختناق 

بالؽاز، الخنق، الؽرق، قطع الورٌد، كل هذه الوسابل تختار من قبل المنتحر حسب درجة 

 ,Braconnier. A et al)رؼبته فً وضع الحد لحٌاته وحسب سهولة الحصول 

2004, P74). 



 
 

 تعد وسٌلة التسمم الدوابً (Marcelli Daniel) "دانٌال ماغسٌلً"حسب دراسة 

 من الحاالت %80-%85الوسٌلة األكثر تعامبل فً المحاوالت االنتحارٌة فحوالً 

استعملت هذه الوسٌلة ونجدها أكثر عند الفتٌات مقارنة بالذكور وأؼلبها هً أدوٌة قد 

توصؾ من قبل الفرد أنها العبلج مرض ما وهناك أٌضا مواد التنظٌؾ المنزلٌة 

(Marcelli- Braconnier, 2004, 272 .) 

 :النظرٌات المفسرة للسلوك االنتحاري (4

 :النظرٌة االجتماعٌة فً تفسٌر السلوك االنتحاري

 وضمته وجهة نظر علم (Suicide) كتابة االنتحار 1897 فً سنة "دورٌكاٌم"نشر 

االجتماع فً الظاهرة، فاالنتحار ظاهرة اجتماعٌة مرتبطة بالنظام االجتماعً فٌمٌز بٌن 

األنانً والفوضوي وكبلهما ٌنشؤ عن تمثٌل العمل الجمعً : نمطٌن من االنتحار

(Assinilation) وذلك بسبب اختبلل التنظٌم االجتماعً وانحبلل تكامله وفقدان 

 .تماسك الجماعة من خبلل تفكك سلسلة العبلقات االجتماعٌة

المجال الذي ٌنشؤ فٌه االنتحار األنانً هو الجماعات االجتماعٌة : االنتحار األنانً - أ

األولٌة وخاصة األسرة والجماعات الدٌنٌة والسٌاسٌة والمصدر األساسً له انحبلل 

تكامل هذه الجماعات وتصدع تماسكها بسبب تفكك الروابط وانتشار النزاعات الفردٌة 

وسٌطرة العزلة االجتماعٌة على حٌاتهم وعندما نظهر فً المجتمعات نزاعات التمركز 

حول الذات تنمو فً أفراده نزاعات ضد الطبٌعة البشرٌة االجتماعٌة فً ذاتها لذلك 

سمعان، )فاالنعزال ٌإدي إلى فقدان االرتباط بالحٌاة ذاتها وٌصبح البقاء عبثا ال ٌحتمل 

 (.105-103، ص 1964

هذا النمط من االنتحار " دورٌكاٌم"إذا أرجع : االنتحار الالمعٌاري أو الفوضوي - ب

إلى ما ٌسود المجتمع من اضطراب واختبلل وظٌفً فً نسق القٌم ومعاٌٌر المجتمع 



 
 

الناتج عن التؽٌرات الناتجة والمفاجبة كاألزمات االقتصادٌة أو حاالت الرفاء المفاجا أو 

انهٌار التكامل األسري وما ٌنتح عنه من تفكك فً العبلقات االجتماعٌة وقصور فً قوى 

 (.50، ص 1992: عدلً السمري)الضبط االجتماعً، 

مهما تعددت أصناؾ االنتحار فإنها تدل بمجموعها على حٌوٌة عبلقة الفرد بمحٌطه 

وبٌبته ونوعٌة تلك األخٌرة قد تدفع بالمرء إلى المرء، فوجود المرء فً المجتمع وشعوره 

 .بتبعته له والتعاطؾ المعنوي المتبادل لع أثره فً حدوث السلوك االنتحاري

  :نظرٌة التحلٌل النفسً فً تفسٌر السلوك االنتحاري

مشكلة السلوك االنتحاري من خبلل تؽٌره للنزاعات الساد  (Freud)" فروٌد"قد واجه 

وٌقوم تؽٌره على افتراض ؼرٌزتٌن  (المبلنخولٌا)ومازوكٌة فً الشخصٌة السوداوٌة 

إحداهما للحٌاة واألخرى للموت باعتبارها أساس السلوك البشري األولى تكمن وراء كل 

سلوك ٌإدي إلى إقامة عبلقات إٌجابٌة بناءة وأداة أفعال إبداعٌة خبلقة والثانٌة أساس كل 

 .سلوك عدوانً فً مدمر

ٌساند هذا العدوان المرتد إلى األنا وٌدعمه نزعة مازوكٌة حتى ٌصل العدوان إلى أوج 

 (.32، ص 1964سمعان، )قوته فً تدمٌر األنا وتنفٌذ االنتحار 

 (williams) -1963"  وٌلٌامس" و (w.Roalfe– 1928) "رولف"إذ ٌتفق كل من 

على أن الشخص الذي ٌقبل على االنتحار ٌتمٌز بشخصٌة نرجسٌة تعجز على مواجهة 

مواقؾ التهدٌد بما تتضمن من فشل وحرمان فٌفقد التقدٌر الذاتً وتنمو فٌه نزاعات 

انهباطٌة وفً هذه الحالة ٌلجؤ الفرد إلى االنتحار هروبا من الصراع ؼٌر المحتمل 

 ".المرحلة الرحمٌة"وٌكون انتحاره دالة على رؼبة نكوصٌة ال شعورٌة فً العودة إلى 

 سٌطرة النزاعات المتناقضة (G.Zilboorg -1936) "جرٌجوري زٌلبورج"وٌإكد 

على شخصٌة من أقدم على تنفٌذ عملٌة االنتحار فكل شخصٌة انتحارٌة تسٌطر علٌها 



 
 

نزعات ال شعورٌة شدٌدة تتسم بالكراهٌة والعداء وترتبط بعدم القدرة على حب اآلخرٌن 

 .وتحت تؤثٌر المٌول السادومازوكٌة

البلشعورٌة ترجع الكراهٌة إلى الذات وٌقع العدوان على األنا نتٌجة الفشل فً توجٌهه 

إلى الخارج لذلك ٌعد االنتحار عبلمة تؤكٌد لؤلنا وكسب الخلود والشهرة أحرى بالنسبة 

 (.62، ص1964سمعان، )إلٌه من تدمٌره وإفنابه 

 :عناصر الفعل االنتحاري -

نزهة وجدانٌة عدوانٌة مشحونة بالكراهٌة ورؼبات فً اتهام : رؼبة فً أن أقتل -1

 .األحر وتوبٌخه وعزله والتخلص منه واالنتقام منه

هً رؼبة تشتق وجودها من طبٌعة تكوٌن األنا األعلى فإن شدة : رؼبة فً أن أقتل -2

وجدان اإلثم ٌكشؾ عن حاجة ملحة إلى العقاب لذلك فهً تتضمن النزاعات المازوشٌة 

 .بما تتضمنه من استمتاع بالخضوع وانهزام وتلذذ بمعاناة األلم

بوجه عام وؼرٌزة الموت " الهو"فً رؼبة فً أن أموت، ترحٌب بالموت وهً تتولد فً 

. والتدمٌر خاصة ومضمون هذه الرؼبة هو التحول األساسً بالٌؤس والضٌاع والخٌبة

 (.29، ص 1994عبٌد غنٌة، )

وخبلصة األمر أن الفروٌدٌه فسرت ظاهرة االنتحار بإرجاعها إلى الصراع القابم بٌن 

ؼرٌزة الموت والحٌاة، وؼلبة ؼرٌزة الموت عند الفرد ٌإكدون أن دٌنامٌكٌات االنتحار 

تنحصر فً أنه عدوان رمزي أوال شعوري، وبفضل نشاط النزعات المازولٌة وعملٌات 

االمتصاص والتوحد واإلبدال ٌرتد العدوان إلى الذات فٌدمر الشخص نفسه بدٌبل 

لموضوع العدوان األصلً، هكذا فدم التحلٌل النفسً وصؾ لجوانب التفاعبلت 

 .الدٌنامٌكٌة فً الشخص وانصب اهتمامه بداخل الفرد وشرٌكٌٌه البٌولوجً النفسً

  



 
 

 :النظرٌة السلوكٌة فً تفسٌر السلوك االنتحاري

 "واتسن": ٌقوم االتجاه السلوكً على نظرٌة التعلم، وٌعتبر أصحاب هذا االتجاه أمثال

(Watson) - "سكٌنر" (Skinner )– "بافلوف" (pavlave) أن المثٌر هو أحد 

الشروط األساسٌة فً التعلم أما االستجابة فتتمثل فً السلوك الصادر عن الدافع، ٌعتبر 

أصحاب هذا االتجاه أن االنتحار كسلوك متعلم ٌلجؤ إلٌه الفرد للتخلص من الوضعٌات 

الصعبة التً تواجه وهذه األخٌرة عبارة عن وسٌلة تكٌؾ شاذة تعبر عن فقدان التحكم فً 

 (.Henri chabrol, 1984, p81)المحٌط 

: من خبلل مبلحظتهم ألفراد حاولوا االنتحار تم استخبلص معادلة السلوك االنتحاري

مفادها أن الشخصٌة الضعٌفة والهشة باإلضافة إلى فقر المحٌط لعوامل التعزٌز اإلٌجابً 

بالقابل مع التعزٌز السلبً ٌإدي إلى تعلم االنتحار وٌصبح هذا األخٌر نمط من االستجابة 

 ,Mtmotte)ٌظهر كلما اعترض عوامل الضؽط طرٌق الفرد فتتوفر لدٌه هذه األرضٌة 

1986,P45) الذي ركز على العوامل "باندورا" ومن أنصار السلوكٌة الحدٌثة نجد 

 :المعرفٌة كمحددات للسلوك االنتحاري وٌإكد على أن هناك مصدرٌن للسلوك

  .Modelingالتعلم عن طرٌق النمذجة  -

 .التعلم عن طرٌق نتابج االستجابات-

عندما ٌشاهد شخص نموذج معٌن ٌقوم بسلوك انتحاري وٌحصل على مكافبة من جراء -

 .ذلك ومن هنا فإن التعزٌز والعقاب ٌلعبان دور كبٌر فً اكتساب السلوك االنتحاري

" دسترا"ٌتم عن طرٌق المبلحظة وتسجٌل اآلثار الناتجة عن السلوك المتعلم وقد وجد  -

(Diestra)  أن الطرٌقة التً ٌستجٌب بها المحٌط لمثل هذا السلوك هو شكل ما أشكال 

التعزٌز الذي ٌعمل على استمرار وظهور المحاولة االنتحارٌة كلما دعت الحاجة لذلك 

(Henri chabrol, 1984, p47). 



 
 

 :النظرٌة النسقٌة فً تفسٌر السلوك االنتحاري

حسب الهجم اإلكلٌنٌكً الخاص بالعبلج األسري النفسً ٌعتبر المحاولة االنتحارٌة هو  -

شكل من النداء التواصلً العبلبقً مع المحٌط وٌرجع بسبب ظهورها إلى وجود الفرد 

فً عبلقة دابرٌة ثابتة وما ٌفسر وٌفجر هذا السلوك موجود الفرد إما فً حالة انصدام أو 

 .حصري هذا بسبب الرفض أو حالة القطاع أو فقدان

وحسب هذا المعجم المحاولة هً نتاج عن أزمة نفسٌة مصاحبة بؤرضٌة ذات أزمة 

 وتعتبر النسٌقة الفرد عضوا (. Jean-chaud Benoit et all, 1988, p84)أسرٌة 

بٌن جماعته وكل عضو محاط ٌلحقه أو دابرة إج وعبلقة الفرد متصلة بتلك الدابرة 

وستوتٌبلن  (Kopler)كوبلر : وكبلهما فً شد وجذب مستمرٌن وقد اعتبر كل من

(Stawtland)  ًاالنتحار على أنه اختبلل فً التجاذب المتزن واعتبر أن المجال النفس

أو نطاق الحٌاة موالهم فً تلك الحلقة االجتماعٌة ونوع العبلقة تحددها الثقافة االجتماعٌة 

 .االنتحار هو إحدى الظواهر النفسٌة الناتجة عن هذا االضطراب والبٌبٌة المحلٌة و

إذن النظرٌة النسقٌة تعتبر الحٌاة مسرحا وكل عضو ٌإدي دوره، والدور المسند إلى  -

أي فردٌكون عن طرٌق العرؾ والتقالٌد والثقافة االجتماعٌة وهو ٌلعب دوره الذي ٌتقبله 

وٌرضاه ونحن نرى أنفسنا فً أعٌن ؼٌرنا من الناس وعملٌة قتل النفس مرتبطة بتقدٌر 

  (.55، ص 1986الدباغ فخري، ). الحلقة االجتماعٌة وتقبلها لها

 :خالصة الفصل

 رؼم المحاوالت المختلفة من قبل الباحثٌن سواء فً تحدٌد وتوحٌد مفهوم المحاولة    

االنتحارٌة وكذا الؽاٌة واألهداؾ التً تمكن وراء هذا السلوك ورؼم التؽٌرات المختلفة 

التً وضعها الباحثون باختبلؾ تخصصاتهم وتوجهاتهم النظرٌة لكن فً األخٌر تبقى 

مشكلة المحاولة االنتحارٌة مشكلة عوٌصة ومعقدة وفً نفس الوقت خطٌرة تنعكس سلبا 

على الفرد ذاته وعلى المحٌطٌن به ومع تضاعؾ األرقام فً اآلونة األخٌرة هذا ٌجعلنا 

 .تعتبرها كوباء الساعة
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 : تمهٌد  

تعتبر مرحلة المراهقة مرحلة حرجة فً حٌاة الفرد،حٌث ٌمر خبللها بعدة تؽٌرات على 

المستوى الجسمً والنفسً، حٌث أنه ٌنمو من الناحٌة الفٌزٌولوجٌة، العقلٌة، االنفعالٌة 

واالجتماعٌة، وٌنجر عن هذا التطور والتؽٌر توترات وانفعاالت حادة تتمٌز بعدم 

االستقرار العاطفً، وسرعة التقلب واإلثارة وشدة الحساسٌة ألتفه األسباب، مما ٌإدي 

 .بالفرد إلى القلق والتوتر، والمتاعب وفٌها تكثر المشاكل

 :تعرٌف المراهقة

كلمة المراهقة تعنً فً اللؽة االقتراب أو الدنو من الحلم، فقول رهق بمعنى : لغــة

.) الحق أو دنا من، فالمراهقة بهذا المعنى هو الفرد الذي ٌدنو من الحلم واكتمال النضج

 (.1043،ص1991بن هادٌة، البلٌش، 

 المراهقة فً معناها العلمً الصحٌح هً المرحلة التً تبدأ بالبلوغ وتنتهً :اصطالحا

 .بالرشد واكتمال النضج

مصطلح المراهقة مشتقة من الفعل البلتٌنً رهق  ومعناها التدرج نحو النضج البدنً 

 (.18،ص2006مروة شاكر الشربٌنً، ).والجنسً والعقلً واالنفعالً واالجتماعً

  (norbert.sillamy ) تعرٌف المراهقة عند

 20ـ18 سنة وبداٌة الرشد 13ـ 12هً فترة من الحٌاة تنحصر مابٌن نهاٌة الطفولة 

سنة فً اإلطار السٌكولوجً، تتمٌز المراهقة ببروز الؽرٌزة الجنسٌة، تفضٌل 

االستقبللٌة والحرٌة وبروز الحٌاة العاطفٌة، فالمراهق ٌبحث عن اكتشاؾ األشٌاء دوما 

 Norbert).وٌحاول الدخول فً عبلقات مع الؽٌر الكتشاؾ أناه وأنا اآلخر

sillamy,1991,p81.) 

 

 



 
 

 :تعرٌف المراهقة عند فروٌد-

ٌرى فروٌد أن المراهقة ال تظهر بدخول حٌاة الرشد ولكن من أزمة نحو نمو الؽرابز 

الطفٌلٌة باتصالها مع الواقع الذي ٌترك عند الفرد هٌبة وحٌدة للعبلقات بٌن الهو واألنا 

 (.Roland chamane,bermard  vandemersh,2002,p05 .)األعلى

 :تعرٌف المراهقة فً المعنى االجتماعً-

هً فترة انتقال من دور الطفولة باالعتماد على اآلخرٌن إلى طور بلوغ مرحلة 

االلتفات إلى الذات على اعتبار أنها متمٌزة، كما كانت علٌه أٌام الطفولة المعتمدة على 

 (.91،ص2000عبد العلً الجسمانً،).ؼٌرها اعتمادا كلٌا

 :مراحل الطفولة( 2

هناك اتفاق أن مرحلة المراهقة ال تحدث فجؤة، إذ تستبق بعملٌة البلوغ التً تعهد لها، 

وللمرحلة الموالٌة والحقٌقٌة أن حٌاة اإلنسان تشكل كماال وال ٌمكن فصل أي جزء عن 

اآلخر وال توجد ثؽرات، بل أن كل مرحلة من مراحل العمر تربط بها سٌقها وتتصل 

بما ٌلٌها المدة الزمنٌة للمراهق، تختلؾ من مجتمع آلخر قد تطول وقد تقصر، ولقد 

 :قسمها إلى ثبلث مراحل هً

 : سنة14ـ 11:       مرحلة المراهقة المبكرة

فً هذه المرحلة ٌتضاءل سلوك الطفل، وتبدأ المظاهر الجسمٌة، الفٌزٌولوجٌة، 

العقلٌة، واالنفعالٌة الممٌزة للمراهقة بالظهور، ومن أبرز هذه المراحل هو النمو 

 .الجسمً أي تؽٌرات بٌولوجٌة سرٌعة

 : سنة18ـ 14: مرحلة المراهقة الوسطى

ٌزداد شعور المراهق بالنضج واالستقبلل، وتباطؤ سرعة النمو نسبٌا مقارنة مع 

المرحلة السابقة، وٌزداد الوزن والطول عند الجنسٌن، وتزداد الحواس كدقة اللمس 



 
 

والذوق والسمع، وتتحسن الحالة الصحٌة للمراهق، فهً مرحلة اكتمال التؽٌرات 

 .البٌولوجٌة

 : سنة21ـ 18    مرحلة المراهقة ألمتؤخرة 

هً مرحلة تستبق مباشرة مرحلة تحمل مسإولٌة الرشد، وٌطلق البعض علٌها اسم 

مرحلة الشباب، هً مرحلة اتخاذ القرارات، حٌث ٌتخذ فٌها قرارٌن مهمٌن فً الحٌاة 

. (347،ص2001رمضان محمد القذافً،).اختٌار الزوج أو الزوجة واختٌار المهنة: هما

هً فترة ٌحاول المراهق لّم شتاته، ونظمه المبعثرة، وٌسعى من خبللها إلى توحٌد 

دانٌال "جهوده من أجل إقامة وحدة متؤلقة من مجموعة ومكونات شخصٌة، وٌرى 

أن المفكرات الشخصٌة مضافة إلى التخٌبلت الجنسٌة، وهً التؽٌرات فً هذه " الؼٌاش

المرحلة، زٌادة إلى االنؽماس فً أحبلم الٌقظة، وهً تمتد أحٌانا فً سن الخامسة 

 (.357 ص2001القذافً،).والعشرٌن

 :أنماط المراهقة والعوامل المإثرة فٌها( 3

 :ٌقسم الدكتور صاموٌل مكارٌوس المراهقة إلى

 :المراهقة المتكٌفة أو المتوافقة -

وهً خالٌة من المشكبلت والصعوبات وتتمٌز باالعتدال السنً واالستقرار والهدوء 

النفسً واإلشباع المتزن والمتكامل والخلو من العنؾ والتوافق مع الوالدٌن واالندماج 

 (.150ـ149،ص2002الدسوقً، ).والرضا عن النفس

 :والعوامل المإثرة فٌها هً

 المعاملة األسرٌة المبٌنة على االتزان وعلى القدر من الحرٌة، وتفهم حاجات المراهق 

 .واحترام رؼباته وعدم تدخل األسرة فً الشإون الخاصة، إشباع الهواٌات

 توفٌر جو من الثقة حتى ٌتمكن المراهق من مصارحة والدٌهم بمشكبلته االنفعالٌة، 

حسن ).وكذا شعوره بتقدٌر والدٌه، والشعور باألمن واالستقرار، واالعتماد على نفسه

 (.153، ص1976ـ1975فٌصل العزى، 

 



 
 

 : المراهقة االنسحابٌة -

ٌتسم سلوك المراهق فٌها باالنطواء والعزلة، والشعور بالعجز والنقص، وعدم التوافق 

االجتماعً، والشعور بالخجل والتردد، كما أن مجاالته الخارجٌة ضٌقة ومحدودة، 

حٌث ٌكون تفكٌره متمركز حول ذاته، وٌنؽمس فً أوهام و خٌاالت مبالػ فٌها، كما 

 (.242، ص1990تركً رابح، ).ٌصاحبها إنكار للشخصٌة

 :العوامل المإثرة فٌها

 النشاط األسري وعدم التوافق مع الجو النفسً لؤلسرة، وجهل الوالدٌن لطرٌقة تربٌة 

 (.154، ص1975حسن فٌصل العزي، ).المراهق

 :المراهقة المتمردة-

ٌتمٌز فٌها سلوك المراهق بالعدوانٌة على نفسه أو على اآلخرٌن، وتتمٌز على األسرة 

أو المدرسة أو المجتمع الخارجً، كما ٌلجؤ المراهق إلى تؤكٌد ذاته بالتشبه بالرجال 

ومجاراتهم فً سلوكهم، كالتدخٌن واللحٌة والسلوك العدوانً، فً هذه المجموعة قد 

محمد ).ٌكون صرٌحا مباشرا ٌتمثل فً اإلٌذاء وبصورة ؼٌر مباشرة ٌتخذ صورة العناد

 (.152، ص2002الدسوقً،

 :العوامل المإثرة فٌها -

 التربٌة الضاؼطة والمتسلطة، ندرة األصدقاء، جهل الوالدٌن لطرٌقة توجٌه المراهق، 

 (.154،ص1975العزي،)حرمان للحاجات، عدم إشباع المٌول 

 :المراهقة المنحرفة -

إن حاالت هذا النوع ٌمثل الصورة المتطرفة للشكلٌن المنسحب والعدوانً، فإذا كانت 

الصورتٌن السابقتٌن ؼٌر متكٌفتٌن فإن مدى االنحراؾ ال ٌصل خطوته إلى الصورة 

البادٌة فً الشكل الذي ٌهدد المجتمع كالجنوح وتعاطً المخدرات واالنحرافات 

 (.249، ص1990تركً رابح، ).الجنسٌة

 

 

 



 
 

 :العوامل المإثرة فٌها -

ـ المرور بخبرات مرٌرة، صدمات عاطفٌة، انعدام الرقابة األسرٌة، القسوة الشدٌدة فً 

 والفشلالمعاملة، تجاهل رؼبات المراهق وحاجات النمو الصحٌة، الشعور بالنقص 

 (.154، ص1975 العزي،).الدراسً

 :نظرٌات المراهقة (4

 : النظرٌة البٌولوجٌة ( أ

فً نظرٌته أن مخطط مراحل تطور البشر " ستانلً هول"ٌرى الطبٌب النفسً األمرٌكً 

عبر العصور مسجل فً البنٌة الجنسٌة لكل فرد، حٌث أن مراحل تطور نموه عند الوالدة 

 :وحتى سن الرشد تتناسب مع التطور البشري بؤكمله، وهو ٌقسم مراحل نمو الفرد إلى

 . سنوات4 ـ 0:  الطفولة الصؽرى

 . سنوات7 ـ 4: الطفولة

 . سنة12 ـ 8:  ما قبل المراهقة

 . سنة24 ـ 13: المراهقة

 وتعتبر المراهقة مرحلة مهمة ذات أثر على حٌاة الفرد المستقبلٌة، تتحد فٌها األدوار 

محمد ). االجتماعٌة وٌدرك خبللها مفهوم القٌم وذلك حسب إمكانٌاته العقلٌة والفكرٌة

 (.16، ص2006مصطفى زٌدان، 

 :نظرٌة التحلٌل النفسً ( ب

 سنة تتمٌز باهتمام كبٌر بطرق اإلشباع 18 ـ 12ٌرى فروٌد أن مرحلة المراهقة تمتد من 

 .الجنسً و تتضاعؾ فٌها النزوات الجنسٌة

 :نظرٌة علم اإلجتماع (ج

جاءت هذه النظرٌة بفكرة أهمٌة وظٌفة الدور فً السٌر نحو " آدلر توماس"من روادها 

االستقبللٌة، إذ ال ننكر أثر البلوغ على الفرد و لكنها تضٌؾ إلى ذلك إنعكاس التنشبة 

 (.17ص مصطفى زٌدان ).االجتماعٌة التً تتم خبلل ممارسة الفرد لمختلؾ األدوار

 

 



 
 

 :النظرٌة المعرفٌة التطورٌة (د

قام جون بٌاجٌه بعدة دراسات مبنٌة على عدة تجارب و مبلحظات تمت على الطفل و 

المراهق، باإلضافة إلى التؽٌرات التً ٌخضع لها الجسم خبلل المراهقة و هناك النشاط 

الفكري الذي ٌخضع كذلك إلعادة بناء مهمة حٌث تتؽٌر مٌكانٌزمات فكرٌة فتصبح أخرى، 

فٌتمكن المراهق من التطلع إلى مستوٌات أكثر تعقٌدا، و ٌصبح قادرا على بناء المشارٌع و 

ٌقوم بتحلٌبلت و استنتاجات معقدة و ٌنشؽل بؤمور أخرى كرأي اآلخرٌن فٌه و بمظهره ، 

 .وٌتعلم فهم و تقسٌم سلوك ؼٌره

ـ ٌفضل النشاط الفكري، ٌدرك المراهق تجاربه وما ٌحدث له على مختلؾ المستوٌات 

العاطفٌة واالجتماعٌة والفٌزٌابٌة، وعند النمو ٌتؽٌر فكر الفرد خبلل المراهقة، حٌث ٌبنً 

التوازن على جملة من التصورات الجدٌدة فٌعاد بناء المعرفة وإدراك الواقع الذي ٌعٌش 

 (.17ص2006. مصطفى زٌدان).فٌه

 :مظاهر النمو فً مرحلة المراهقة (5

الطول، خشونة الصوت، توزٌع الشعر، نمو األعضاء كلها، تتفجر : النمو الفٌزٌولوجً ( أ

فٌه الشهوات وٌمٌل إلى الجنس اآلخر، مع المٌل إلى معرفة كل ما ٌتصل بالجنس 

 والرؼبة فً الممارسة، واالهتمام بالجنس ٌدفعه لبلهتمام بمظهره

 .والتركٌز علٌه

اتساع دابرة االتصال باآلخرٌن، الرؼبة فً االستقبلل الذاتً، : النمو االجتماعً ( ب

االنتماء لآلخرٌن إلثبات ذاته أو للدابرة التً ٌحقق فٌها ذاته، المشاركة فً االنتخابات 

 .والندوات العامة والمبارٌات

تتحرك العواطؾ فً اتجاهات مختلفة متناقضة بسرعة  :النمو العاطفً و االنفعالً (ج

كبٌرة،عنصر المبالؽة،الخٌال الخصب،أحبلم الٌقظة، الحاجة إلى الحب و القبول 

االجتماعً و النجاح و تقمص الشخصٌة البارزة ، حب المؽامرة و التحدي و المنافسة و 

 (.64،ص2002آدم حاتم ،).التفوق على األقران

الحاجة إلى تؤكٌد ثقته بنفسه و الشعور بؤنه كٌان متمٌز :إثبات الذات و تحدٌد الهوٌة (د

عن اآلخرٌن ، مظهره الشخصً مهم ، لدٌه آراإه الخاصة النابعة من ذاته ، قادر على 



 
 

عن  فً اتخاذ قراراته و التعبٌر تكوٌن اتجاهات و قٌم ، له فلسفته فً الحٌاة ،حر

 .شخصٌته ، حساس جدا للنقد ،ٌرؼب فً االعتماد على نفسه

 :النمو العقلً و المعرفً (ه

 .(اللؽة،التذكر، التخٌل، االبتكار):نمو واضح فً القدرات -

 .الرؼبة فً التفاعل مع البٌبة باستعمال خٌاله كوسٌلة لذلك -

 (.64 ص2002حاتم،) استخدام المفاهٌم المجردة -

 : صنفها إلى مرحلتٌن: خصائص المراهقة عند أرٌكسون ومراحلها(6

 سنة18ـ13: مرحلة تحدٌد الهوٌة عند البلوغ والمراهق . 

 .ـ إحساس بالذات مقابل محاولة التؽلب على الضٌاع

 .ـ له دوافع خاصة التً ٌجب أن ٌحترم من قبل اآلخرٌن

 .ـ االستؽناء على اآلخرٌن

 .ـ ٌفكر بؤنه له مهارات تمكنه من العٌش والتعامل مع اآلخرٌن

 .مهاراته وإمكاناته محدودة

 .ـ خبرة قلٌلة وناقصة

 .ـ التفكٌر خارج الواقع

 .ـ كثرة السهو واإلخفاق

  سنة40ـ 20المرحلة التفاعلٌة : 

فٌها ٌشعر باأللفة والتكامل مع اآلخرٌن مقابل شعور بالعزلة بعد تحدٌد الهوٌة ٌؤتً 

التفاعل مع اآلخرٌن بدون خوؾ من فقدان الهوٌة فً هذه المرحلة تعرؾ الذروة الجنسٌة 

مع شخص من الجنس مؽاٌر ٌثق به، وتمثل هذه المرحلة فترة اإلنتاج والحمل والدخول 

 .(66 ص2002حاتم،).فً الحٌاة والتعامل مع المنافسٌن

 :المشكالت المصاحبة لمرحلة المراهقة-

ٌصاحب النمو السرٌع فً هذه الفترة مشكبلت ؼٌر مبلبمة، وذلك نتٌجة للبٌبة التً ٌعٌش 

 :فٌها، وٌمكن حصر هذه المشكبلت فٌما ٌلً



 
 

إن لئلدراك أهمٌة المعلومات التً ٌحصل علٌها المراهق أصبحت ضرورٌة فً وقتنا 

الحاضر، وذلك لتكوٌن اتجاهات سلٌمة نحو كل ما ٌتصل بؤمور األسرة والحٌاة والتكاثر 

 . الجنسً

فخصابص مشكبلت المراهق المرتبطة بالعوامل النفسٌة واالجتماعٌة ٌترتب علٌها اكتسابه 

اتجاها عقلٌا خاطبا اٌزاء مسابل ومواضٌع الجنس مثل مشكلة العادة السرٌة والحٌض عند 

الفتٌات، فخجل اآلباء من التطرق لمواضٌع الجنس مع المراهقٌن وعدم معرفة من ٌقوم 

بهذه النوعٌة الجنسٌة هل هم اآلباء أم المدرسون واالتجاه الذي تخوفه بالوسابل المختلفة 

وبث شعور الخطٌبة، حٌن االستفسار عن بعض األمور الجنسٌة كلها تدفع المراهق إلى 

اكتساب معلومات ؼٌر دقٌقة من األصدقاء، مما ٌرٌد من تؤصٌل معارفه الخاطبة والشعور 

 .بالقلق والخوؾ واألوهام المتصلة بالجنس

 أسباب مشكلة المراهق الجنسٌة: 

 .من استكشافه ألعضاء جسمه ٌتوصل إلى اللذة عند لمس أعضابه التناسلٌة- 

 .اللجوء إلى العادة السرٌة عندما ٌشعرون بالحرمان أو اإلهمال أو عدم الرضا- 

 (.215-2003 الشٌبانً،).ارتباط الحٌض عند الفتاة بؤوهام ؼٌر صحٌحة- 

تمثل عدم شعور  المظاهر النفسٌة المصاحبة للحٌض كالصراع الشدٌد، و اآلالم البدنٌة

 .الفتاة باألمان النفسً والرضا لبلنتقال من مرحلة الطفولة إلى األنوثة الكاملة

 .إحجام األم عن التحدث عن أمور الحٌض وما ٌرتبط به من تؽٌرات

 :مشكلة نظرة المراهق إلى نفسه

وعً المراهق وتقبله لذاته الجسمٌة ٌعد عنصرا مهما فً ثبات سلوكه واستقرار أمنه 

النفسً، وفً الوقت نفسه نجد أن تكوٌن صورة مرؼوبة وثابتة للذات الجسمٌة عملٌة 

طوٌلة تستؽرق مرحلة المراهقة وتمتد إلى مرحلة الرشد، ومن النادر قبول المراهق لذاته 

الجسمٌة، حٌث تعد الجاذبٌة الجسمٌة معٌارا أساسٌا للقبول االجتماعً، ومما ٌزٌد صعوبة 

تقبله لذاته الجسمٌة هو تؤكٌد شعوره بؤن هناك خطا ما فً طوله أو وزنه أو بشرته أو فً 



 
 

شعره  أو فً درجة نضجه، أو فً جوانب أخرى من العٌوب الذاتٌة التً تصبح محور 

اهتمامه، وتإدي فً الكثٌر من األحٌان إلى رفضه لذاته، إضافة إلى أن هناك عبلقة بٌن 

 .التكٌؾ والتوافق النفسً وبٌن مفاهٌم المراهق عن نفسه والسٌما المظهر

 أسباب مشكلة نظرة المراهق إلى نفسه: 

 .سرعة تؽٌرات النمو الجسمً فً هذه المرحلة -

 .تؤثٌر التؽٌرات الجسمٌة وعدم الثبات فً سلوك المراهق -

 .المٌل لبلنطواء ومظاهر القلق عند المراهق -

 .نقص خبرات المراهق بدوره االجتماعً -

 :مشكلة الصراع بٌن األجٌال -

هذا الصراع ٌنظر إلٌه على أنه ظاهرة اجتماعٌة تتمثل فً وجود فجوة جٌلٌة أي بٌن  -

جٌل اآلباء وجٌل األبناء، لذا فإن هذه الفجوة لٌست فقط مشكلة تواصل وتفهم، وإنما هً 

نتٌجة لشعور الجٌل الجدٌد بؤن حكمة الجٌل القدٌم قد أصبحت ال تتماشى مع متطلبات 

العصر فضبل عن مطالب المستقبل، وٌساعد على وجود هذه الفجوة عوامل اجتماعٌة 

وثقافٌة مختلفة، مثبل االختبلفات تكون كبٌرة بٌن األبناء الذٌن ٌذهبون إلى الجامعة 

واآلباء الذٌن لم ٌكملوا تعلٌمهم، كما أن هناك االختبلفات الطبٌعٌة واألدوار التً ٌقوم بها 

كل من اآلباء واألبناء تبعا لمركزهم فً األسرة مما ٌعمل على زٌادة حدة الشقاق 

 (.218.216،ص2003الشٌبانً،) والصراع

 :مشكلة تؤثٌر األقران    

ٌرتبط المراهق فً هذه الفترة برباط قوي أساسه اإلخبلص لمجموعة األصدقاء فهو  -

ٌختار من ٌرٌد من األصدقاء بنفسه وٌرفض أي تدخل من والدٌه فً ذلك االختٌار، 

وكثٌرا ما ٌخطا المراهق فً اختٌار األصدقاء، مما ٌإثرون علٌه سلبا فً سلوكه 

 .وتصرفاته وأخبلقه

 

 



 
 

 :أسباب هذه المشكلة

 . تطرؾ أسالٌب المعاملة الوالدٌة

 . شعور المراهق بعدم التقدٌر من اآلخرٌن

 . اضطراب شخصٌة المراهق

 . عدم تكٌؾ وتوافق المراهق مع المعاٌٌر المحٌطٌة

 . خروج المراهق على السٌطرة الوالدٌة

 . عدم تفهم الوالدٌن لمتطلبات مرحلة المراهقة

 :مشكلة الجنوح فً هذه الفترة

الجنوح درجة شدٌدة أو منحرفة من السلوك العدوانً والصفات الشاذة، حٌث ٌبدر من 

المراهقٌن تصرفات تدل على سوء الخلق والفوضى واالستهتار، قد ٌنتهً بهم إلى خرق 

القوانٌن وارتكاب الجرٌمة، ومن صور الجنوح االعتداء البدنً على المدرس أو األب أو 

 .االنحراؾ الجنسً، إدمان الكحول والمخدرات

 :أسباب هذه المشكلة

 .التفكك األسري وكثرة المشاحنات والصراع داخل المنزل

 .شعور المراهق بالحرمان والرفض

 .عدم التوافق النفسً للمراهق مع البٌبة االجتماعٌة

 .ضعؾ قدرة المراهق العقلٌة و االنحراؾ الدراسً

الكحول والمخدرات تشؽل وقت الفراغ والتعصب : إضافة ؼلى مشكبلت أخرى منها

 (.220-219ص2003الشٌبانً ،)

 



 
 

 :خالصة الفصل

المراهقة هً فترة معٌنة ٌترتب عنها مقتضٌات جدٌدة فً السلوك، لم ٌؤلفها الفرد من 

قبل، وهً أساس تكوٌنه فً المستقبل، وما ٌمٌز هذه المرحلة هً أزمة المراهقة المتمثلة 

فً البحث عن الهوٌة والذات التً تعتبر كحاجز ٌجول دون تنشبة سلٌمة للمراهق، مما 

ٌإدي إلى اختبلل سلوكه بسبب الصراعات النفسٌة التً تعانٌها فً هذه المرحلة، وذلك 

إذا لم ٌتمكن من حضور األسرة وخصوصا األم واألب الحقٌقتٌن والذٌن ٌعتبرون 

 . الدعامة األساسٌة فً كل مراحل النمو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 :الجانب التطبٌقً

 .اإلجراءات المنهجٌة للدراسة المٌدانٌة: الفصل الرابع

 .تمهٌد

 .المنهج المستعمل فً الدراسة/ 1

 .مجتمع وعٌنة الدراسة/ 2

 .مكان و زمان إجراء الدراسة/ 3

 .تحدٌد وسائل جمع البٌانات/ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 :تمهٌد

إننا ال نكتفً فً أي دراسة علمٌة بالجانب النظري فقط، بل ٌتطلب الجانب التطبٌقً له 

ولهذا األخٌر خطوات وجب إتباعها فً انجازه، فالجانب التطبٌقً ٌسمح لنا بتحدٌد خطوات 

العمل والمتمثلة فً المنهج المناسب وتقنٌات البحث المستعملة فً الدراسة  ومدى تمكننا من 

إبراز وجود الظاهرة المدروسة على أمر الواقع وكذا مدى أهمٌة اإلشكال المطروح فً 

 .بداٌة الدراسة ومحاولة اإلجابة عنه

 :تحدٌد المنهج المستعمل فً الدراسة /1

إن كل دراسة علمٌة تتطلب منهج، والمنهج هو الذي ٌحدد مدى موضوعٌة البحث العلمً، 

ومنهج البحث هو الطرٌقة التً ٌتبعها الباحث فً دراسة ظاهرة ما، من حٌث تفسٌرها 

ووصفها، التحكم فٌها  والتنبإ بها، كما ٌتضمن ما ٌستخدمه الباحث من أدوات ومعدات 

مختلفة، إذ هو الطرٌقة التً ٌستخدمها الباحث لئلجابة عن األسبلة التً ٌثٌرها موضوع 

وللرد على ذلك اعتمدنا على المنهج العٌادي الذي ٌدرس . (17 ص 1984العٌسوي، )بحثه

سلوك الفرد فً إطاره الحقٌقً وٌكشؾ طرق تفاعله وصراعاته فً وضعٌة معٌنة، وما 

ٌجعلنا نختار هذا المنهج هو مبلبمته مع نوعٌة الدراسة، وهً طرٌقة إدراك النسق األسري 

 .لدى المراهق المحاول لبلنتحار

هو تناول للسٌرة فً منظورها الخاص، وكذلك التعرؾ  "دانٌال الغاش" فالمنهج حسب 

 على مواقؾ وتصرفات الفرد اتجاه وضعٌات معٌنة محاوال بذلك إعطاء معنى للتصرؾ 

(Perron, r, 1995, p38 ) مع بنٌتها وتكوٌنها والكشؾ عن الصراعات التً تحركها   .  



 
 

 :مجتمع وعٌنة الدراسة/ 2

ال ٌمكن البدء فً أي بحث علمً دون تحدٌد مجتمع الدراسة وعٌنتها، حٌث شمل مجتمع 

البحث المراهقٌن الذٌن سبق لهم و أن حاولوا االنتحار بمختلؾ أنواعهن وقد شملت عٌنة 

سنة  18 – 17البحث على حالتٌن مراهقتٌن محاولتان لبلنتحار تتراوح أعمارهن ما بٌن 

والمستوى االقتصادي ألفراد عٌنة الدراسة هو متوسط على األقل األب ٌعمل، أما المستوى 

الدراسً ٌكون بٌن مستوى التعلٌم المتوسط والثانوي، أما الوضعٌة االجتماعٌة لؤلسرة هً 

تواجد الوالدٌن مع األفراد ككل، أما الحالة الصحٌة ال تعانً من اضطراب عقلً أو 

 .عضوي

 :مكان وزمان الدراسة/ 3

 18- 17أجرٌت هذه الدراسة على حالتٌن،  وكلتاهما مراهقتٌن تتراوح أعمارهم ما بٌن 

وامتدت المقاببلت " والٌة ؼلٌزان"سنة، تمت الدراسة فً بٌت الحالة ب وادي ارهٌو 

 .23/05/2014إلى ؼاٌة  10/05/2014العٌادٌة  من فترة 

 :أدوات الدراسة/ 4

المقابلة : اعتمدت فً هذه الدراسة على مجموعة من الوسابل حول عٌنة الدراسة وهً

وآخرون " أرون بٌك"العٌادٌة، المبلحظة العٌادٌة، واختبار بٌك لبلكتباب والذي وضعه 

وألنها تتناسب مع نوعٌة الدراسة ونستخدمها .  مجموعة(21)الذي ٌحتوي على  1994سنة

كوننا وضعنا فرضٌات تتعلق بطرٌقة إدراك المحاول لبلنتحار لشكل النسق األسري 

 .   المتواجد فٌه

 :المقابلة العٌادٌة- 

هً عبارة عن عبلقة تفاعلٌة هادفة بٌن األخصابً والمفحوص أساسها االستماع النشط 

 .بهدؾ جمع المعلومات عن الحالة وتوجٌهها وعبلجها



 
 

بداٌة المقابلة تكون مبنٌة على أساس التعارؾ مع الحالة وتعرٌفها بؤهمٌة ودور األخصابً 

النفسانً وتقوٌة الثقة والعبلقة معها وذلك لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات، وبعدها تمكٌن 

الحالة من الشعور بالراحة وتركها تتحدث بكل حرٌة دون مقاطعتها، ومن ثم طرح مجموعة من 

األسرة، االتصال داخل األسرة والخبلفات والمشاكل التً تعرقل التفاعل بٌن أفراد : األسبلة عن

 .األسرة

وهنا األمر ٌتعلق بمؤل الفراؼات األساسٌة للحدٌث بقدر المستطاع دون تحمس أو رؼبة فً 

 .الجودة مع محاولة مبلحظة أٌن تكمن هذه الفراؼات فً الجزء األول

 :المالحظة العٌادٌة-

تعتبر المبلحظة العٌادٌة فً علم النفس مكمبل للمقابلة العٌادٌة، حٌث تستعمل فً المواضٌع 

السلوكٌة، وهً أٌضا وسٌلة لجمع البٌانات فً البحث النفسً، وترتكز أٌضا على الكشؾ 

 .والتحقٌق فً الظاهرة التً ٌرٌد الباحث دراستها وتسجٌل كل ما هو ضروري بدقة وموضوعٌة

 :تعرٌف مقٌاس بٌك لالكتئاب-

هو عبارة عن استبٌان للتقٌٌم الذاتً موجه لقٌاس مدى شدة االكتباب عند األفراد من فترة 

 وقام بترجمة هذا المقٌاس إلى اللؽة العربٌة 1994المراهقة، ولقد تم وضعه من طرؾ بٌك سنة 

ونشره الدكتور عبد الستار إبراهٌم، ولقد تم اختٌار هذا المقٌاس للتؤكد من أن الحاالت المؤخوذة 

فً عٌنة الدراسة تعانً من درجة معٌنة من االكتباب الذي ٌثبت احتمال ارتكاب المحاولة 

االنتحارٌة من قبل هإالء المراهقٌن، ألنه أثبت علمٌا أن أؼلب الحاالت المحاولة لبلنتحار تعانً 

 .من أعراض اكتبابٌة

 عبارات تتدرج لتعكس مدى شدة (4)بندا، وٌتكون كل بند من ( 21)ٌتكون المقٌاس من 

 .األعراض االكتبابٌة لدى المرضى الراشدٌن والمراهقٌن الذٌن تحصلوا على تشخٌص سٌكاتري

 (Beck et Steer ,1998,P06). 



 
 

 (2): وفً هذا المقٌاس بنود تعد مإشرات الحتمال ارتكاب المحاولة االنتحارٌة من قبل الحاالت

 أفكار أو رؼبات فً االنتحار، الفشل، عدم القٌمة، كره الذات، نقد الذات، عدم (9)التشاإم، 

 .القدرة على اتخاذ القرار، االنتحار، مشاعر العقاب والحزن

 :مستوٌات االكتئاب فً قائمة بٌك-

 مستوى االكتباب درجات االكتباب

 .طبٌعً 09 – 00من 

 .مٌل نحو االكتباب  18 – 10من 

 .اكتباب  27 – 19 من

 .اكتباب شدٌد  36 – 28من 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 .عرض ومناقشة الفرضٌات:      الفصل الخامس

 .       تمهٌد

 .عرض وتحلٌل بٌانات الحالة األولى (1

 .عرض وتحلٌل نتائج المقابلة العٌادٌة

 .عرض وتحلٌل نتائج مقٌاس بٌك

 .عرض وتحلٌل بٌانات الحالة الثانٌة (2

 .عرض وتحلٌل نتائج المقابلة العٌادٌة

 .عرض وتحلٌل نتائج مقٌاس بٌك

 .مناقشة نتائج الدراسة (3

 .مناقشة الفرضٌات

  .خاتمة

 

 

 

 

 



 
 

 :تمهٌد

 إن الدراسة التً قمت بها تلقً الضوء على األفراد المحاولٌن لبلنتحار، وبعض االنعكاسات 

النفسٌة والجسدٌة التً تطرأ علٌهم من جراء اضطراب فً العبلقة األسرٌة وخاصة على 

المستوى العبلبقً، وهذه األخٌرة تبدو واضحة لدٌنا ومن بٌنها حاالت العدوان واالكتباب 

الشدٌد والشعور بالنقص والحرمان العاطفً، هذه االنعكاسات النفسٌة والجسدٌة حاولت 

دراستها عند حالتٌن وذلك بهدؾ التحقق والتؤكد  من حقٌقة وجودها، ولقد كانت الدراسة فً 

نظرا لحساسٌة هذه  (سنة 18- 17)منزل الحالة، وقد اشتمل هذا البحث على عٌنة المراهقٌن 

المرحلة العمرٌة التً تعرؾ تحوالت نفسٌة وسلوكٌة عمٌقة تعبر عن منعرج خطٌر فً الحٌاة 

 .مستخدمة بذلك المقابلة، المبلحظة، واختبار بٌك لبلكتباب

 :الحالة األولى (1

 :عرض وتحلٌل نتائج المقابلة

 :معطٌات حول الحالة

 .نبٌلة. س: االسم

 . سنة18: السن

 .أنثى: الجنس

 .السنة األولى ثانوي: المستوى التعلٌمً

 .متوسط: المستوى المعٌشً

 .عزباء: الحالة المدنٌة

 . إناث3.  ذكور6، 9: عدد اإلخوة

 .الثانٌة: الرتبة بٌن اإلخوة

 .فً منزل الحالة: مكان الدراسة

 

 

 



 
 

 جدول المقابالت والهدف منها. 
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جمع البٌانات الشخصٌة حول *

- الحالة مع تقدٌم الدور كباحثة

 .سرٌة المهنة وكسب الثقة

 .عبلقة الحالة باألسرة وبالوالدٌن*

سبب الصراع الذي تعٌشه الحالة *

 .وإقدامها على المحاولة االنتحارٌة

عرض اختبار بٌك لبلكتباب على *

 .الحالة

 .النظرة المستقبلٌة للحالة*

 

 :تقدٌم الحالة

 6، تدرس فً السنة أولى ثانوي، تعٌش فً أسرة كبٌرة العدد، 18نبٌلة هً مراهقة فً سن 

 إناث، تحتل المرتبة الثانٌة بٌن إخوتها، ٌكبرها أخ متزوج ٌسكن معهم، أما الحالة 3، ذكور

 .المعٌشٌة ألسرة المفحوصة متوسطة، حٌث أن األب عامل ٌومً، أما األم ماكثة فً البٌت

نبٌلة شابة ذات القامة المتوسطة، بٌضاء البشرة وعٌنان سوداوٌتان، تمتاز بالهدوء، تتكلم 

 .بصوت خافت، مهتمة بمظهرها، أفكارها مرتبة، متشابمة كثٌرا

 :السلوك أثناء الحٌاة الٌومٌة

 .تهتم الحالة بمظهرها كثٌرا: الرعاٌة الجسدٌة

تقول الحالة أنها ال تنام جٌدا، وتعانً من شدة األرق، وتحلم بالكوابٌس : النوم والحلم

  .المزعجة



 
 

ال تعانً من اضطرابات جنسٌة، كما ترى أن الجنس ضروري فً الحٌاة : السلوك الجنسً

 .من أجل التكاثر

 .تعانً الحالة من فقدان الشهٌة كثٌرا: السلوكات الؽذابٌة

 .تعانً الحالة من صراعات حادة داخل العابلة خاصة مع األخ الذي ٌكبرها: الحٌاة العابلٌة

 .الحالة فتاة صرٌحة تجٌد التعامل مع ؼٌرها: السلوك االجتماعً عامة

ترجع البداٌة إلى شهر ماي أٌن قامت الحالة بتجرع نصؾ قارورة : التارٌخ المرضً للحالة

 لوضع حد لحٌاتها بعد أن تعرضت لئلحباط جراء تعرضها للضرب الدابم من الغرٌزٌلمن 

 .طرؾ أخٌها

 .د 45: المدة                  10/05/2014ٌوم :            المقابلة األولى

كان اللقاء األول مع الحالة، حٌث زرتها فً منزلها، واستقبلتنً بكل سرور، وافقت على 

الحدٌث دون معارضة، كان االتصال معها سهبل، وبعد ذلك طرحت علٌها مجموعة من 

األسبلة تتعلق بالمعطٌات الشخصٌة للحالة والعابلة والوضع االجتماعً لؤلسرة، كما عرفتها 

 .بدوري كباحثة فً قسم علم النفس

 .د 40: المدة                  10/05/2014ٌوم :            المقابلة الثانٌة

فً هذه المقابلة قالت الحالة أنها تربطها عبلقة جٌدة مع والدٌها سواء األب أو األم، أما 

عاٌشٌن " : عبلقتها بإخوتها ؼٌر المتزوجٌن فهً ال تعٌش أٌة مشاكل، لقول الحالة

وبعد ذلك سؤلتها عن العبلقة بٌنها وبٌن أخٌها وزوجته التً تسكن معهم " هانٌٌن...نورمال

ما كان حالة، أنا مقبل كنت نكرهه، ودروك كرهته كثر مٌن " : فً نفس المنزل فقالت الحالة

وعندما سؤلت الحالة عن سبب ". تزّوج، لخاطر ٌدٌر واش تقولو مرتو، نكرهها هً تانً

معالبلٌش، بالك تغٌر منً كً نخرج والّ نقرا، وهً قاعدة " : كره زوجة أخٌها لها قالت

ثم سؤلتها إن كان هذا صحٌح أم ال؟ ". فالدار تقول توجور لخوٌا هً متقضٌش الشغل فالدار

هما ٌعسونً بزاف وما ٌبغونٌش وغٌارٌن منً كً هو كً مرته، خاوتً " : فردت قابلة



 
 

لخرٌن معالبلوش بٌهم ٌعسنً غٌر أنا هذي لًّ راهً غاٌضتنً هما ٌدٌرو كً ٌحبو وأنا 

ٌّر علٌا بزاف  ".مز

 .د 45: المدة                 11/05/2014 ٌوم:              المقابلة الثالثة

فً الٌوم التالً قابلت الحالة وقد بدت حزٌنة ومكتببة بسبب عدم خروجها من المنزل ألن 

مزٌر علٌا تقول رانً " : أخاها منعها من ذلك، فسؤلت الحالة عن سبب ذلك فؤجابت قابلة

 ، ثم سؤلتها عن الوضع والصراع الذي تعٌشه داخل األسرة خاصة مع "عاٌشة فً حبس

أخٌها وزوجته، فؤجابت بكل حزن وبدت علٌها مبلمح الحزن والتشاإم، ثم شرعت فً البكاء 

فحاولت تهدبة الحالة بؤن كل شًء مقدر فً هذه الحٌاة وال مفر من قدر هللا، وبعد قلٌل أكملت 

كنت نهدر فالتلٌفون  وهو كان فالخدمة وما زال ما ٌجً وكً " : حدٌثها عن أخٌها فقالت

 ".كنت نهدر وغافلة حتى دخل علٌا بدا ٌزقً وكّسرلً البورتابل وضربنً

هو ماعالبلوش بلً عندي بورتابل " : سؤلت الحالة إن كان أخوها على علم بالهاتؾ فقالت

بصح مرته عالبالها وهً لًّ خبراته وكً شافته ٌضرب فٌا مسلكتنٌش وما قالت والو 

شربت نصها وبدٌت نبكً ونتقٌا من كثرة " غرٌزٌل"هربت للحمام وفٌه لقٌت قرعة تاع 

 ".الوجع وكً سمعتنً مرته عٌطتله ومنبعد داونً للمستشفى ودارولً عملٌة غسل المعدة

 .د 30: المدة                 12/05/2014ٌوم :                 المقابلة الرابعة

فً هذه المقابلة عرضت على الحالة اختبار بٌك لبلكتباب  وشرحت لها أهمٌته فً البحث 

ووافقت دون معارضة، طلبت من الحالة أن تقرأ كل عبارة من كل مجموعة أن تقرر أي 

 حول رقم العبارة، وبعد xعبارة تنطبق علٌها وتصؾ حالتها ومشاعرها ثم وضع عبلمة 

 .اإلجابة عن األسبلة نقوم بجمع العبلمات واالحتفاظ بها، ثم كٌفٌة تحدٌد نتٌجة هذا المقٌاس

 .د 30: المدة                  13/05/2014ٌوم :              المقابلة الخامسة

نتمنى حتى وحدا : " كان سإالً عن نظرتها للمستقبل فردت الحالة بكل حزن وأسؾ شدٌد

و هكذا انتهت المقاببلت و شكرت  ".مّدٌر الشً لً درته كانت ؼلطة والحل ٌكون بالمفاهمة

 .الحالة على تعاونها معً



 
 

 تحلٌل نتائج المقابالت العٌادٌة: 

 : من خبلل المقاببلت العٌادٌة ٌمكن القول أن

 .الحالة تعٌش توتر شدٌد داخل األسرة -

 .تشوٌه المحٌط العابلً بسبب تسلط األخ -

 .الصراعات والخبلفات الحادة -

 .عدم إثبات الذات -

 درجة، ٌدل على أن الحالة تعٌش حالة اكتباب شدٌد طبقا للعبلمة الكلٌة التً 28تحصلت على 

أنا كبٌبة وحزٌنة طوال : " تبٌن ذلك من خبلل العبارات التً اختارتها الحالة نذكر منها

أنتقد نفسً وألومها على "- " أنا ال أحب نفسً وأشمبز منها"- "أنا متشابمة أحٌانا "–" الوقت

وهذا راجع إلى سلطة األخ ". أنا أبكً اآلن أكثر من السابق " –" كل شًء سًء عندي حدث

 . ومعاملته القاسٌة لها وعدم قدرتها على إثبات ذاتها داخل األسرة

 ملخص الحالة األولى: 

 سنة والتً قامت بمحاولة انتحارٌة بعد 18نبٌلة البالؽة من العمر . ٌتعلق األمر بالحالة س

 .وأجرٌت لها اإلسعافات األولٌة لؽسل المعدة" غرٌزٌل"تجرعها نصؾ قارورة 

 :بعد تحلٌل المقاببلت وتحلٌل اختبار بٌك ٌمكننا استنتاج ما ٌلً

 .الحالة تعانً من شدة االكتباب-

 .عدم االستقرار والراحة-

 .شعور الحالة بالوحدة واإلحباط-

 .القلق الشدٌد الذي تعانً منه الحالة بسبب الصراعات داخل األسرة-

 .األرق الشدٌد، ضعؾ اإلرادة، البكاء-

 .عدوانٌة موجهة نحو الذات-



 
 

كل هذه المواقؾ أدت بالحالة إلى أن تتخذ قرار القٌام بالمحاولة االنتحارٌة كوضع حد لحٌاتها 

 .والتخلص من كل هذه الصراعات

 :الحالة الثانٌة (2

 تحلٌل نتائج المقابالت العٌادٌة: 

 :معطٌات حول الحالة  

 .جهٌدة. ك:  االسم

.  سنة17: السن

 .أنثى:  الجنس

 .السنة الثانٌة متوسط: المستوى التعلٌمً

 .متوسط: المستوى المعٌشً

 .عزباء: الحالة المدنٌة

 .  بنات4ذكران و . 6: عدد اإلخوة

 .الثالثة: الرتبة بٌن اإلخوة

 .فً منزل الحالة: مكان الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 جدول المقابالت العٌادٌة والهدف منها: 

 الهدؾ من المقابلة  التارٌخ المدة المقاببلت الحالة

 

 

 

 .جهٌدة. ك

 األولى
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 الثالثة
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22/05/2014  
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23/05/2014  

جمع البٌانات الشخصٌة حول الحالة *

سرٌة المهنة - مع تقدٌم الدور كباحثة

 .وكسب الثقة

 .عبلقة الحالة باألسرة والوالدٌن*

سبب الصراع وإقدام الحالة على *

 .المحاولة االنتحارٌة

عرض اختبار بٌك لبلكتباب على *

 .الحالة

 .النظرة المستقبلٌة للحالة فً الحٌاة*

 

 :تقدٌم الحالة

( 4)ذكران و  (6) سنة، تحتل المرتبة الثالثة بٌن إخوتها17جهٌدة مراهقة تبلػ من العمر 

بنات أصؽر منها، ٌعٌشون معا فً أسرة متوسطة الدخل، مستواها الدراسً السنة الثانٌة 

متوسط، أعادت السنة مرتٌن، ثم تركت مقعد الدراسة، أبو جهٌدة بدون مستوى دراسً 

 "f4" ومهنته فبلح، أما األم ماكثة فً البٌت، تعٌش الحالة مع والدٌها وإخوتها فً منزل

 جهٌدة شابة ذات القامة القصٌرة، سمراء البشرة، عٌنان سوداوٌتان، تمتاز بالهدوء، تتكلم 

 .بصوت منخفض، متشابمة كثٌرا، مهتمة بمظهرها، أفكارها مرتبة

 

 

 



 
 

 :السلوك أثناء الحٌاة الٌومٌة

 .تهتم الحالة بمظهرها وهندامها: الرعاٌة الجسدٌة

 .تقول الحالة أنها تعانً من اضطراب فً النوم وشدة األرق والتعب: النوم والحلم

 .ال تعانً من اضطرابات جنسٌة وترى أن الجنس ضروري لتكملة الحٌاة: السلوك الجنسً

 .تعانً الحالة من فقدان الشهٌة: السلوكات الؽذابٌة

 .تعانً الحالة من صراعات حادة خاصة مع األب: الحٌاة العابلٌة

ترجع البداٌة إلى شهر ماي أٌن الحالة بتجرع مادة قتل الجرذان : التارٌخ المرضً للحالة

 .لوضع حد لحٌاتها بعد أن تعرضت لئلحباط جراء الضرب الشدٌد من طرؾ األب

 . د45:                 المدة20/05/2014ٌوم :           المقابلة األولى

كان اللقاء األول بالحالة حٌث استقبلتنً فً منزلها المتواضع، ووافقت على الحدٌث دون 

معارضة، كان االتصال معها سهبل، كان الحدٌث حول المعطٌات األولٌة عن الحالة والعابلة 

 .والوضع االجتماعً لؤلسرة

 . د40:                   المدة21/05/2014ٌوم :          المقابلة الثانٌة

ثم سالت الحالة عن "ماناش عاٌشٌن كالناس:"قالت الحالة أنها تعٌش فً أسرة مضطربة لقولها

عبلقتها بالوالدٌن و إخوتها داخل العابلة و هنا انهمرت الحالة بالبكاء فحاولت تهدبتها و 

بابا :"مواساتها،و بعد لحظات استمرت الحالة فً الحدٌث عن والدها الذي ٌشرب الخمر لقولها

 ٌروح ل directement كالوحش و لً ٌصوره فالنهار ٌشربه فاللٌل و كٌدخل للدار سكران 

ماما ٌضربها و أنا و خاوتً كل واحد وٌن ٌروح نتودرو من الخلعة و خوٌا الكبٌر معبلبلوش 

هو تانً ٌدروقً شابه بابا فً ,تقول مشً خونا عدونا:"ثم سؤلتها عن أخٌها فردت قابلة" بٌه

ثم تصمت الحالة قلٌبل لشدة تؤثرها بهذا ..."كلشً و أنا و ماما وخاوتً الصؽار نعانو منهم



 
 

نعٌشو الضؽط و الزقا كل ٌوم من جهة بابا و من :" الوضع فقمت بمواساتها ثم قالت الحالة

 ".جهة أخرى خوٌا هذي مشً حالة شكون اللً راه كٌما حنا

 . د40:            المدة    22/05/2014ٌوم :              المقابلة الثالثة

فً الٌوم التالً قابلت الحالة وقد بدت علٌها مبلمح الحزن ألنها تعرضت للضرب من طرؾ 

ثم سؤلت الحالة عن عبلقة " ضربنً ببل رحمة وال شفقة تقول مشً بنته: "األب لقول الحالة

مكان حالة كل ٌوم ٌضربها مسكٌنة وهً حامبلته عبلجالنا شتا ؼادي ّدٌر : " األب باألم فقالت

ماما حنٌنه بزاؾ وتخاؾ علٌنا بصح : " ثم سؤلتها عن عبلقتها بوالدٌها فقالت" معا المكتوب

" بابا مكّرهّنا حٌاتنا كون ؼً مات معدود علٌنا باطل ماهو مسإول ما ٌصلح وما ٌبؽنٌش

وبعد ذلك سؤلتها عن المشكل الحقٌقً إلقدامها على المحاولة االنتحارٌة وهنا تنهدت الحالة 

كان ٌضرب ماما وٌجً للدار سكران كل ٌوم وكً نجً نسلّكها ٌضربنً : " مطوال وقالت

معاها وما ٌقبل حتى واحد ٌجً ٌسلّك علٌنا ولٌّنا عاٌشٌن حالة ضؽط وخوؾ ورعب 

والجوارٌن ٌتفرجوا فٌنا وبعدها خرجت مّدار ورّوحت عند عمتً و فالطرٌق شرٌت علبتٌن 

وفً ذلك الحٌن قبل أن تصل الحالة إلى منزل عمتها التقت بؤختها ". تاع قتل الجرذان وشربته

وهً عابدة من المدرسة كانت تبكً وتعانً من شدة األلم وأخبرت أمها، حٌث نقلت إلى 

 . المستشفى وأجرٌت لها اإلسعافات األولٌة لؽسٌل المعدة

 . د30: المدة        23/05/2014                ٌوم :المقابلة الرابعة

زرت الحالة فً منزلها كالعادة وعرضت علٌها اختبار بٌك لبلكتباب شرحت لها أهمٌته فً 

البحث، طلبت من الحالة أن تقرأ كل عبارة من كل مجموعة، و أن تقرر اي عبارة تنطبق 

 حول رقم العبارة، وبعد اإلجابة عن xعلٌها وتصؾ حالتها ومشاعرها ثم وضع عبلمة 

 .األسبلة نقوم بجمع العبلمات واالحتفاظ بها ثم كٌفٌة تحدٌد نتٌجة هذا المقٌاس

 

 

 



 
 

 . د30:    المدة     23/05/2014              ٌوم :المقابلة الخامسة

وبدت الحالة " الحل مّشً بالموت: "كان سإالً حول نظرتها للحٌاة المستقبلٌة، فقالت الحالة

نادمة على محاولتها وما قامت به، وترى كل سعادتها ٌوم زواجها وتكوٌن أسرة ٌعمها 

 .االستقرار

 :تحلٌل نتائج المقابالت العٌادٌة

 .تعٌش الحالة توتر شدٌد داخل األسرة -

 .الصراعات والخبلفات الدابمة مع الوالدٌن خاصة األب -

 .المعاملة القاسٌة والعنٌفة من طرؾ األب -

 .ؼٌاب الحوار وعدم تحمل المسإولٌة -

 .اإلحساس باإلحباط والخٌبة -

 درجة، ٌدل على أن الحالة تعٌش حالة اكتباب شدٌد طبقا للعبلمة الكلٌة التً 32تحصلت على 

" ، "أنا كبٌب وحزٌن طوال الوقت: " تبٌن ذلك من خبلل العبارات التً اختارتها نذكر منها

أشعر أننً ال قٌمة "، "أنا فقدت الثقة فً نفسً"، "أنا أبكً طوال الوقت"، "أنا متشابم دابما

 ".لً

 :ملخص الحالة

 سنة والتً قامت بالمحاولة االنتحارٌة 17البالؽة من العمر " جهٌدة. ك"ٌتعلق األمر بالحالة 

 .بعد تناولها مادة قتل الجرذان أٌن نقلت للمستشفى لتلقً اإلسعافات األولٌة لؽسٌل المعدة

 :بعد تحلٌل المقاببلت العٌادٌة وتحلٌل اختبار بٌك لبلكتباب ٌمكننا استنتاج ما ٌلً

 .الخبلفات والصراعات الدابمة مع الوالدٌن

 .حرمان عاطفً نتٌجة حرمان األب المعنوي وجهله بؤهمٌة دوره كؤب

 .إحساس باإلهمال والنبذ ونقص الرعاٌة واألمن



 
 

 .إحساس باإلحباط والخٌبة مما ٌدل على عدم الرضا بالسلوك االنتحاري

 .سلوك عدوانً موجه نحو الذات

 .اضطراب عبلبقً والذي ٌرجع إلى الصراعات الحادة داخل األسرة

كل هذه المواقؾ أدت بالحالة إلى اتخاذ قرار القٌام بالمحاولة االنتحارٌة كوضع حد لحٌاتها 

 .والتخلص من كل هذه الصراعات

 : مناقشة الفرضٌات (3

 :الفرضٌة األولى-

بالرجوع إلى الفرضٌة الثانوٌة القابلة بؤن النسق األسري المتصارع له عبلقة بزٌادة المحاولة 

االنتحارٌة لدى المراهق نجدها قد تحققت من خبلل اختبار بٌك لبلكتباب، وهذا ٌعكس 

 :الخبلفات والنزاعات بٌن عناصر النسق، و من خبلل الدراسات التً قمت بها تبٌن ما ٌلً

 .هناك ارتفاع للصراعات األسرٌة لدى المراهقٌن المحاولٌن لبلنتحار

 .سوء المعاملة الوالدٌة أو مع أحد أفراد النسق

 .شدة القلق والتوتر والضؽط النفسً

 .هناك صراع دابم وحاد بٌن أعضاء األسرة من أجل السٌطرة

 .مناخ ؼٌر مشّبع نفسٌا واجتماعٌا الحتٌاجات هإالء المراهقٌن

 .النسق الزواجً ؼٌر مستقر ومهتز

 . الشعور أقل باالستقبللٌة والكٌان الذاتً

فً األخٌر نقول أن الفرضٌة األساسٌة القابلة بؤن النسق األسري له عبلقة بظهور المحاولة 

 .االنتحارٌة لدى المراهق قد تحققت

 



 
 

 :الفرضٌة الثانٌة

بالرجوع  إلى الفرضٌة الثانوٌة القابلة بؤن النسق األسري المتوازن له عبلقة بظهور المحاولة 

االنتحارٌة لدى المراهق نجد أنها لم تتحق، نظرا ألن النسق ٌتمٌز بالقواعد الثابتة والسبلمة 

 . المرتبطة بالسلوك لكل أعضاء النسق

 :الفرضٌة الثالثة

بالرجوع إلى الفرضٌة الثانوٌة القابلة بؤن النسق األسري المفتوح له عبلقة بظهور المحاولة 

االنتحارٌة لدى المراهق نجد أنها لم تتحقق، وهذا نظرا التسام النسق بالتبدٌل والتؽٌٌر 

والتطور المستمر، فؤفراد هذا النسق لدٌهم تقدٌر عالً لذواتهم، وٌنزلون أنفسهم المنزلة التً 

 . ٌستحقونها

 :الفرضٌة الرابعة

بالرجوع إلى الفرضٌة الثانوٌة القابلة بؤن النسق األسري المؽلق له عبلقة بظهور المحاولة 

االنتحارٌة لدى المراهق لم تتحقق نظرا النعدام الحوار بٌن أعضاء النسق، كما أنه نسق 

محكوم بالقوة والطاعة والحرمان والخضوع والذنب، وال ٌمكن أن ٌقلب التوازن مما ٌإدي 

 .  إلى عدم اتزان النسق

 : مناقشة نتائج مقٌاس بٌك لالكتئاب (4

من خبلل النتابج المحصل علٌها فً مقٌاس بٌك لبلكتباب لعٌنة المراهقٌن المحاولٌن لبلنتحار 

-28ٌتضح أن كل من الحالتٌن أبدت حالة اكتبابٌة شدٌدة والتً تتراوح العبلمة الكلٌة مابٌن 

 درجة أي أن كل من الحالتٌن تعانً حالة مزاجٌة مكتببة، حٌث هناك عبلقة بٌن المزاج 32

 .االكتبابً والمٌل إلى االنتحار

 

 



 
 

 :خاتمة   

بعد أن قمت بطرح موضوع اإلشكالٌة والفرضٌات المستخلصة وتطرقت إلى المقاربات 

النظرٌة المختلفة التً حاولت بها تفسٌر موضوع اإلشكالٌة، وذلك بالتركٌز على النظرٌة 

النسقٌة التً تؤخذ الفرد سواء المرضً أو السوي فً إطار نسقه األسري، وهو االتجاه 

النظري الذي انبثق منه اختبار بٌك لبلكتباب، فمن خبلله اتضحت مجموعة من الخصابص 

 :الخاصة باألنساق األسرٌة لدى المراهق المحاول لبلنتحار والتً تلخص فً النقاط التالٌة

 .ٌظهر هناك ارتفاع معدل الصراع داخل األسرة -

 .ؼٌاب الحل للصراعات القابمة داخل النسق -

 .إن المعاملة القاسٌة تعد مرتفعة لدى المراهق المحاول لبلنتحار -

 .إن األنساق األسرٌة الخاصة بالمراهق المحاول لبلنتحار ٌمٌل إلى االنؽبلق التام -

ٌسود انفعال الحزن واالكتباب فً األنساق األسرٌة التً ٌعٌش فٌها المراهق المحاول  -

 .لبلنتحار وهذا ما بٌنه مقٌاس بٌك لبلكتباب

 إذن المراهق المحاول لبلنتحار ٌعٌش فً نسقه األسري الخاص، بحٌث ٌإثر وٌتؤثر به من 

خبلل العبلقات التً تربطه مع عناصره، وهذه العبلقات والتفاعبلت إذا كانت ملٌبة 

بالصراعات تنعكس آثارها على اتزان النسق وبالتالً على المراهق أن ٌتخذ قرار وحل 

 .نهابً لهذه الصراعات بالمحاولة االنتحارٌة

لكن ظاهرة المحاولة االنتحارٌة تبقى شدٌدة التعقٌد ألنها تؤخذ أبعاد مختلفة وترجع إلى عوامل 

متداخلة فهً تؤخذ البعد االجتماعً كاألسرة، المدرسة والمجتمع بشكل عام والبعد العبلبقً 

كالعبلقات التواصلٌة التً تربطه بؤفراد األسرة ثم األفراد اآلخرٌن كاألصدقاء وأخٌرا البعد 

  .الفردي الذي تمثله كل من الجانب الؽرابزي، البٌولوجً، الحاجات واألفكار

 

 



 
 

 :قائمة المراجع باللغة العربٌة

 .1970-لبنان- بٌروت-دار اللسان- لسان العرب- ابن منظور- 

 .لبنان-بٌروت-الدار الجماعٌة للطباعة والنشر-بدون تارٌخ-أكرم نشؤة إبراهٌم- 

-بدون طبعة-دار القاهرة للنشر والتوزٌع-علم النفس النمو الطفولة إلى المراهقة-آدم حاتم- 

2004. 

-مركز المخطوطات-سٌكولوجٌة النمو من اإلخصاب إلى المراهقة-بدر إبراهٌم الشٌبانً- 

 .2003-1ط-الكوٌت

 .1990-2ط-الجزابر-المإسسة الوطنٌة للكتاب-أصول التربٌة والتعلٌم-تركً رابح- 

 .1997- 1ط-لبنان- بٌروت- الدار العربٌة للعلوم- العنف والجرٌمة- جلٌل ودٌع شكور- 

دار -مناهج البحث فً التربٌة وعلم النفس- جابر عبد الحمٌد جابر و عبلء الدٌن كفافً- 

 .1988-د ط-النهضة العربٌة للطبع والنشر والتوزٌع

-القاهرة-مإسسة اقرأ للنشر والتوزٌع والترجمة-الصحٌفة النفسٌة للمراهق-حاسم محمد آدم- 

 .1997-بدون طبعة

-بدون طبعة-دمشق-مطبعة خالد الولٌد-علم النفس الطفولة والمراهقة-حسن فٌصل العزي- 

1975. 

- األزارٌطة- المكتبة الجماعٌة الحدٌثة- دراسات فً الصحة النفسٌة- حسٌن علً فاٌد- 

 .2001- 1ط- مصر- اإلسكندرٌة

دار الفكر - 21األسرة على مشارف القرن -عبد المجٌد منصور و زكرٌاء أحمد الشرٌنً- 

 .2000-1ط-مصر-القاهرة-العربً للنشر والتوزٌع



 
 

المإسسة - ترجمة أسامة الحاج-دورٌكاٌم و االنتحار-بودلو كرٌستٌان و إٌستابلٌه روجٌه- 

 .1993-د ط-لبنان-بٌروت-الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع

مإسسة حمادة للدراسات الجامعٌة ودار الكندي -علم النفس العام-الداهري حسٌن صالح- 

 .1999-1ط-األردن-عمان-للنشر

-دار الصفاء للنشر والتوزٌع-أساسٌات اإلرشاد الزواجً واألسري-الداهري حسٌن صالح- 

 .2008-1ط- األردن- عمان

-بٌروت-منشورات المكتبة المصرٌة-دراسة نفسٌة اجتماعٌة-الموت اختٌار-الدباغ فخري- 

 .1986-2ط-لبنان

-1ط -مصر-القاهرة- دار السحاب للنشر والتوزٌع-األسرة والعالج األسري- دالٌا مإمن- 

2004. 

-مكتبة اآلنجٌلو المصرٌة-األسباب والعبلج-العنف األسري-علً إسماعٌل عبد الرحمان- 

 .2006-د ط-مصر

 .2006-د ط-األردن-دار وابل للنشر-دروس فً اإلجرام-عبد الرحمان توفٌق أحمد- 

-بٌروت-دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر-سٌكولوجٌة الجنوح-عبد الرحمان العٌسوي- 

 .1984-د ط-لبنان

 .2000- د ط-لبنان-دار الراتب الجامعٌة للنشر والتوزٌع- اإلدمان- عبد الرحمان العٌسوي- 

 .1985-1ط-دار السبلسل للطباعة والنشر-(المشكلة والسبب)جناح األحداث -عدنان الدوري- 

مكتبة اآلنجٌلو -نقد منهجً لتفسٌر السلوك اإلجرامً-الجرٌمة و المجتمع-عارؾ محمد- 

 .1975-1ط-مصر-المصرٌة



 
 

مصر د -القاهرة-دار المعرفة الجامعٌة للنشر و التوزٌع-اإلرشاد األسري- عبلء الدٌن كفافً- 

 .2006-ط

-7ط-المإسسة الوطنٌة للكتاب- القاموس الجدٌد للطالب-بلحسن البلٌش-علً بن هادٌة- 

1991. 

 -سٌكولوجٌة الطفولة والمراهقة وحقائقها األساسٌة-عبد العالً الجسمانً- 

 .2006-2ط-الدار العربٌة للعلوم والنشر والتوزٌع

 .2003-1ط-لبنان-بٌروت-متاهات النفس وضوابط عالجها-عباس محمود مكً     -

 . 1963- د ط-لبنان-بٌروت-دار الفكر العربً-أصول البحث االجتماعً-عبد الباسط     - 

 25-15)واألسرٌة محاوالت االنتحار لدى اإلناث وعالقتها بالعوامل النفسٌة-عبٌد ؼنٌة- 

 .الجزابر-جامعة الجزابر-رسالة ماجستٌر فً علم النفس العٌادي (سنة

-دار المعرفة العلمٌة للنشر والتوزٌع-دراسة فً الثقافة الفرعٌة الجانحة-عدلً الّسمري- 

 .1992-د ط- مصر

دار المعارؾ و -دراسة نفسٌة اجتماعٌة للسلوك االنتحاري-مشكلة االنتحار-سمعان مكرم- 

 .1964-مصر-د ط- القاهرة-النشر و التوزٌع

مكتبة دار الثقافة للنشر – (النظرٌات وأسالٌبها العبلجٌة) اإلرشاد األسري- سعٌد حسن العزة- 

 .2000-1ط-األردن- عمان-والتوزٌع

-منشورات دار األفاق الجدٌدة-الموضوعٌة والتحلٌل فً البحث االجتماعً-معن خلٌل عمر- 

 .2000-1ط-لبنان-بٌروت

- د ط-األردن- عمان-دار الشروق للنشر والتوزٌع- التنشئة االجتماعٌة- معن خلٌل عمر- 

2004. 



 
 

- األردن- عمان-دار الشروق للنشر والتوزٌع-علم المشكالت االجتماعٌة- معن خلٌل عمر- 

 .2005- 1ط

 .2006-د ط-دار الكتاب الحدٌث-المراهقة وأسباب انحرافها-مروة شاكر الشربٌنً- 

جدة للنشر -دار الشروق-النمو النفسً للمراهق ونظرٌات الشخصٌة-محمد مصطفى زٌدان- 

 .2006-2ط-والتوزٌع

-1ط-مكتبة آنجٌلو المصرٌة-سٌكولوجٌة النمو من المٌالد إلى المراهقة-محمد الدسوقً- 

2002. 

مإسسة الشبٌبة -دراسة نفسٌة اجتماعٌة للسلوك االنتحاري-االنتحار- ناجً الجٌوشً- 

 .دمشق-لئلعبلم والطباعة والنشر

-(دراسة مقارنة)المعاملة الوالدٌة للحدث الجانح وعالقتها بمفهوم الذات-ناصر مٌزاب- 

 .الجزابر-جامعة الجزابر-قسم علم النفس والتربٌة-أطروحة لنٌل شهادة الدكتوراه

مذكرة لنٌل شهادة -العوامل األسرٌة والنفسٌة لالنتحار والمحاولة االنتحارٌة- لعقاب ملٌكة- 

 .الجزابر- جامعة الجزابر-الماجستٌر فً علم النفس االجتماعً والتربٌة واألرطفونٌا

- الجزائري موقف الصحافة المكتوبة من ظاهرة االنتحار فً المجتمع-سواكري الطاهر- 

 .الجزابر-جامعة الجزابر- قسم علم االجتماع-أطروحة لنٌل شهادة الدكتوراه فً علم االجتماع

 

 

 

 

 



 
 

:قائمة المراجع باللغة الفرنسٌة  

 

- Berger Mourice,2003,LE TRAVAIL Thérapeutique AVEC LA 

FAMILLE,DUNOD,PARIS. 
- BERTALANFFY(r),1993,General systèmes théorie ,new York , 

générale des systèmes ,dunod,paris. 
- Caille Philippe,2003,famille en crise, achevée d'imprimes France 

,ML ,édition médicine de hygiène ,genive ,paris. 
- Carine(a),2000,les thérapies familiales systémique Masson, 

paris. 
- Elkain Mony,1995,panorama des thérapies familiales, édition du 

seuil, paris. 

- Elkain Mony,1994,la thérapie familiales en changement, sous la 

direction de Manny Elkain ,édition par Synthélabo ,musés 

d'Orsay ,paris. 
- Braconnier(a)et Marchelli(d),2004,adolescent et 

psychopathologie,6éme édition Masson ,paris. 
- Halley Jay,1993,stratégies de la psychothérapie, édition ères 

,paris. 
- Hari  ranse, le Henze,2001,suicide de l'adolescent ,Masson 

,paris. 
- Lemperiere Thérèse,2000, dépression et suicide, Masson ,paris. 
- Mucckhiellie Allex,2003,théorie systémique des communication, 

principes et application,vuef,m2,paris. 

- Nagy et James (l)franmés France,1980,psychothérapies 

familiales: aspects théoriques et pratiques,1iére édition, ouvrage 

collectif publie sous la direction de Ivan boszomeny ,saint-

germain. 
- Neuberger(r),2006,le mythe familiale,4iéme ,canada. 



 
 

- Perron(r),1979,les problèmes de la preuve les démarches pour 

l'unités de la psychologie clinique 01 PUF ,paris. 

- Ton signant Michel,2004,suicide et conduite suicidaire ,presse 

de l'université de Montréal ,canada. 

- Cerf Monique,1970,contribution à l'étude des suicide ,thèse de 

doctorat en médicine, paris. 

- Amardjia  Nacerdine,1988,traits spécifique de la famille du 

patient dépressif(milieu algérien)thèse de doctorat de 3éme cycle 

en psychologie, université louis pasteur, Strasbourg U.E.R . 

- Benoit jean Claude ,malarewicz  jacques-Antoine ,beau jean 

jacques ,Yves colas, serge kanas,1988,dictionnaire clinique de 

thérapies familiales systémiques ,édition ESF ,paris. 

- Braconnier(a)et Marchelli(d),2004,adolescent et 

psychopathologie,6éme
 édition Masson ,paris. 

- Chabrol Henri, 1984,les comportement suicidaires de 

l'adolescent,1iére  édition ,P.U.F.E ,paris. 
- Claude(J),1998,intervention systématique dans le travail social, 

édition I.E.S ,paris. 

- Will motte et autres,1986,le suicide psychothérapie et conduite 

suicidaire ,paris. 
- Norbert sillamy,dictionnaire de la psychologie, la rousse,1998. 
- Roland chamane, Bernard vendemersg,dictionnaire de la 

psychologie,1998. 

 

 

 

 

 



 
 

 :المالحق

 اختبار بٌك لالكتئاب: 

 .               ال أشعر بالحزن دون سبب0

 . اشعر بالحزن و االكتئاب أحٌانا1

 . أنا كئٌب و حزٌن طوال الوقت2

 . أنا لست متشائما عادة0

 . أنا متشائم أحٌانا1

 . أنا متشائم  دائما2

 . أشعر بالضجر و السؤم0

 . أشعر بالحزن و االكتئاب أحٌانا1

 . أنا كئٌب و حزٌن طوال الوقت2

 . ال أشعر بالذنب أحٌانا0

 . أشعر بالذنب و اإلثم كثٌرا1

 . أشعر بؤننً مسإول عن كل الذنوب التً حدثت فً محٌط2ً

 . ال أشعر بخٌبة األمل فً الوقت الحاضر0

 . أشعر بخٌبة فً داخلً أحٌانا1

 . ال أحب نفسً و أشمئز منها2

 . أنا لست أسوء من أي إنسان آخر0

 . ألوم نفسً على أخطائً كثٌرا1

 . أنتقد نفسً و ألومها على كل شًء سًء عندي حدث2

 



 
 

 

 . لٌس عندي أي تفكٌر فً إٌذاء نفس0ً

 . لدي أفكار إلٌذاء نفسً و لكن ال أنفذها1

 . لدي خطط لكً انتحر2

 . أنا ال أنكً عادة0

 . أنا اآلن أبكً أكثر من السابق1

 . أنا أبكً طوال الوقت2

 . لم أفقد اهتمامً باآلخرٌن0

 . أنا اآلن أقل اهتماما باآلخرٌن1

 . فقدت معظم رغبتً و اهتمامً باآلخرٌن2

 . أتمكن من اتخاذ القرارات بسهولة0

 . أحاول أن أتجنب أو أتملص من اتخاذ القرار1

 . أجد صعوبة فائقة فً اتخاذ القرارات2

 . إن مظهري لٌس أسوء من السابق0

 . أبدو أكبر من سنً و غٌر جذابة1

 . أشعر أن شكلً قبٌح و مظهري كرٌه2

 . أتمكن من أداء عملً كما كنت سابقا0

 . أحتاج إلى جهد إضافً لكً أبدأ عمل ما1

 . أنا ال أعمل بشكل جٌد كالسابق2

 . أتمكن من النوم بشكل جٌد0

 . أشعر بالتعب عندما أستٌقظ صباحا1

 . أستٌقظ من النوم مبكرا حدا و أجد صعوبة فً العودة إلى النوم2



 
 

 . شهٌتً للطعام اعتٌادٌة0

 . شهٌتً للطعام لٌست جٌدة1

 . شهٌتً للطعام سٌئة جدا2

 . لم أفقد من وزنً فً اآلونة األخٌرة0

 . فقدت قلٌال من وزن1ً

 . نقص وزنً بشكل ملحوظ فً اآلونة األخٌرة2

 . ال أهتم بصحتً أكثر من اإلعتٌادي0

 . أعانً من اإلمساك و سوء الهضم1

 . منهمك بالتفكٌر بآالمً و أوجاع2ً

 . لم أالحظ تغٌٌر رغبتً الجنسٌة0

 . رغبتً الجنسٌة أقل مما كانت علٌه1

 . رغبتً الجنسٌة أقل بكثٌر من السابق2

  

  

  

 

 

 

 

 



 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


