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نتائج الدراسة  
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كانت أعلى شريحة ممن أقدموا على عملية االنتحار وكانت  (العازبات / العازب  )أن شريحة  -

 % 79فتاة وهن يمثلن نسبة  (11)نسبة اإلناث أعلى من نسبة الذكور حيث كان عدد اإلناث 
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 الفصل األول

 مشكلة الدراسة وأهميتها

: مقدمة 

يُعد االنتحار سلوكا ًعدوانيا ً ال يخلو منة أي مجتمع من المجتمعات على الرغم من 

 الموضوع اأستأثر هذولقد .انه يتباين بتباين الحضارة أو الثقافة من مجتمع ألخر

باهتمام واسع لدى جميع المتخصصين في العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية 

 ظـاهرة واسعة االنتشـار قد تفاقمت في الوقـت الراهـن بشكل خـطير وهووالدينية

حيث يقدم عليها الفرد للتخلص من الحياة بسـبب تعرضهم لضغـوط عصبية أو مالية 

 أو اجتمـاعية أو عاطفيةوقضية االنتحار قضية قديمة قدم البشر ومالزمة للبشرية

 

 :مشكلة الدراسة 
 

رغم أنها االنتحاروتؤدي ضغوط الحياة والتغيراتاالجتماعية إلى تزايد ظاهرة 

مرفوضة استناداً للعقيدة اإلسالمية، وللعادات والموروثات االجتماعية التي تعد قتل 

النفس باالنتحار من الكبائر ويقود إلى النار كما تعد مشكلة االنتحارمنالمشاكل 

االجتماعية المؤثرة فيأي مجتمع تتفشى فيه، حيث تهدد بقاء أي مجتمع لكونها تؤدي 

  ........إلى تناقص في عدد أفراد المجتمع، وتمثل

 

ما أسباب ودوافع االنتحار في المملكة العربية السعودية وما أثاره وما طرق : 

 العالج ؟

 :تساؤالت الدراسة 
: يتفرع من التساؤل الرئيس للدراسة مجموعة من األسئلة الفردية تتمثل في األتي 

  بالمملكة العربية السعودية ؟االنتحارما الدوافع الكامنة وراء عملية  .1

2.  

 



 

 :أهداف الدراسة 
:- األتي إلىتهدف الدراسة 

 . بالمملكة العربية السعودية االنتحارالتعرف على الدوافع الكامنة وراء عملية  .1

 

 :أهمية الدراسة 
تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله حيث تدور حول ظاهرة 

 يقدم على االنتحارإال من االنتحار بين األفراد في المملكة العربية السعودية حيث ال

 وفيه مهلكة للفرد وللمجتمع حيث  أدى فقد اإليمان باهلل تعالى أو ضعف إيمانه به

إلى تقديم دراسة إلى أهمية الحاجة ازدياد معدالت االنتحار في المجتمع السعودي 

 علمية دعوية تطبيقية متخصصة

 

 :مفاهيم ومصطلحات الدراسة 

 : مفهوم االنتحار

: التعريف اللغوي 

كل فعل أو أفعال يقوم بها صاحبها لقتل نفسه بنفسه وقد تم له ذلك "  لالنتحار هو 

(. 288:2004فايد، )" وانتهت حياته نتيجة هذه األفعال

وفي لسان العرب االنتحار مصدر للفعل اْنَتَحَر، وهو إصابة اإلنسان نفسه لقصد 

 إفنائها،

 

 :مفهوم اإلنتحار اصطالحا 

 

وعند تناول التعريف االصطالحي لالنتحار يجب التمييز بين نوعين من االنتحار هما 

 االنتحار

 

 

 



 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

 :مفهوم األنتحار : املبحث األول 

ظاهرة االتجاهات المضادة للقيم والمعايير السائدة فيها بسبب اليوم المجتمعات تواجه

 ما

 

 االنتحار يف املنظور الديني االسالمي 

 على األمانة عرضنا إنا) قوله تعالى إلى هو حامل االمانه في الكون استنادا اإلنسان

 انه كان اإلنسان منها وحملها وأشفقن يحملنها  أن والجبال فابينواألرضالّسموات 

ظلوما 

 

 :االنتحار يف املنظور النفسي 

 يمارسوا أن الكفاية النفسية على أو الناس ال يمتلكون القدرة يرى هذا المنظورإن

  فان الشخص عندما يفقد انسانا معينا فان العدألنفسهمالعنف ضدغريزة الحياة بقتلهم 

 

 : الوجودي اإلنسانياالنتحار يف املنظور 

 في تفسير االنتحار على مواجهة الفرد األكبر والوجوديون توكيدهم اإلنسانيونيضع 

 بان الموت هو الذي يمنح الحياة may)،.1958 )اذ يفترض مي ، لحقيقة الموت

  اعرفأنا: مرضاه الذي قالألحدويذكرالمعالج النفسي تعليقا ، الحقيقة المطلقة 

 االنتحار يف املنظور السلوكي 

 ان االنتحار ينجم من فقدان متوقع(ullman,&krasner 1975) اولما وكراسنربين



 

 .االنتحاريف املنظور االجتماعي احلضاري

أحد أوائل  الذين درسوا االنتحار  (1892)يّعد عالم االجتماع الفرنسي دوركهايم 

 فعل فرد وإنما االنتحار على انه ليس فعل فرد منعزل إلىبصورة علمية فلقد نظر 

 في

 

 :الدالئل املنذرة خبطر الشروع يف االنتحار  :املبحث الثاني 
 

يبدي معظم األشخاص الذين يقدمون على االنتحار بعض الدالئل بسبب ما يعانونه 
 من تناقض وجداني أو صراع داخلي، أو يلمحون إلى ما يعن لهم من مشكالت

 

 :خصائص  األشخاص الذين يقدمون على االنتحـار 
إلى أن هناك عدة خصـال عامة  (197-196:2001، الرشيدي وآخرون )بين 

وتنـدرج هـذه الخصـال فـي ستـة جوانـب . لألشخـاص الذين يقدمـون على االنتـحار

لالنتحـار يطلق عليها الخصال الموقفية، والنـزوعية، واالنفعالية، والمعرفية 

والعالقات، والتسلسل،  

 :أهم متغريات  املرتبطة باالنتحـار
 عددًا من المتغيرات األساسية ةتبرز نتائج الدراسات والبحوث والخبرات اإلكلينيكي

التي قد تشكل بعض المالمح الرئيسة في فهم ظاهرة االنتحار ودينامياتها، مثل السن 

والجنس والدالئل والمالحظات المنذرة بخطر اإلقدام على االنتحار، وتعرض هذه 

 المتغيرات

 

 



 وسائل االنتحار 

 من المحدثين  من باحثي الطب النفسي من يربط ما بين الرضوض التي يتعرضلها 

 كانت صعوبة فإذا الذي يختاره لالنتحار األسلوبالشخص خالل والدته وبين 

الوالدة وصدمتها حادتين فإن بعض الباحثين يجدون في ذلك دافعا لتناهي الميول 

 وسائلومن الاالنتحارية 

 

 الفئات املعرضة لالنتحار 

منمرضى االضطرابات  (%15-6)حسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية فانما بين

 من مدمني(%15-7)عنالنفسية السيما االكتئاب يقدمونعلى االنتحار فضال

 

 :إحصاءات حول ظاهرة االنتحار باململكة العربية السعودية 
 يوضحها الجدول المملكةالعربيةالسعوديةىاالنتحارعلىمستون حاولنعددحاالتاالنتحاروم

 ( 1)التالي رقم 

 المجموع محاولةانتحار انتحار السنة

 488 267 221 هـ1422

 (.هـ1426 هـحتى1420  )الكتاباإلحصائيإلدارةالتخطيطواإلحصاءبوزارةالداخليةمنعام: المصدر*
 

 
 اإلناثفيمدينةالرياضىاالنتحارلدتعددحاالتاالنتحارومحاوال

 المجموع محاولةانتحار انتحار السنة

 110 91 19 هـ1422

 23 18 5 هـ1423

 (.هـ1426 هـحتى1422  )الكتاباإلحصائيإلدارةالتخطيطواإلحصاءبوزارةالداخليةمنعام: المصدر*



لىالبياناتاإلحصائيةفيالجدولرقم فيمدإلناثاالنتحارتيالحظأنحاالتاالنتحارومحاوال(2)وبالنظرا 

تختلف عن المستوى االنتحار في المملكة حيث أنها في تناقص، ففي عام ينةالرياض

 ثمانخفضتإلىأنوصلت( 110)هـ هناك 1422

 

 :النظريات املفسرة لظاهرة االنتحار : املبحث الثالث 
:-   نذكر منها ما يلي االنتحارهناك الكثير من النظريات التي فسرت ظاهرة 

 :(التفسير االجتماعي لالنتحار) نظرية دوركايم في االنتحار 

تعد دراسة 

 :الدراسات السابقة : املبحث الرابع 
يتناول الباحث في هذا الجانب الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة 

 :-الحالية وهذه الدراسات تتمثل في األتي 

 دراسةمن: جريمةقتاللنفسفيالمجتمعاألردني: بعنوان(هـ1415)دراسةالبداينة

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 التحليل اإلحصائي



 

منهج الدراسة 

 المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة يستخدم الباحثسوف 

واإلجابة عن تساؤالتها وهذا المنهج يعبرعن الظاهرة المراد دراستها 

 كما توجد

 األطباء النفسيين واألخصائيين يتكون مجتمع الدراسة من: مجتمع وعينة الدراسة 

المستشفىالنفسية بمدينة مراجعي ونزالء والنفسيين واالجتماعيين القائمونعلى رعاية 

 الرياض

: وإجراءاتها أداة الدراسة 

بناًء على طبيعة البيانات التي يراد جمعها، وعلى المنهج المتبع في البحث، والوقت 

 أن األداة األكثر مالئمة لتحقيق أهداف هذه الدراسة هي وجد الباحثالمسموح له، 

 ،"االستبانة"

: أسلوب تحليل البيانات 

ألساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزمة اإلحصائية  يستخدم الباحث اسوف

 SPSS)للعلوم االجتماعية والتييرمزلهااختصارا بالرمز

 

 :البيانات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة : أوال 
 :المؤهل العلمي 

 

 

 

 

 (1)جدول رقم  

 الوزن النسيي العدد المؤهل



  %5 5 دكتوراه

  %27 27 ماجستير

  %68 68 بكالوريوس

   %100 100 اإلجمالي

 

 (1)شكل رقم 

 
 

أن عدد الحاصلين على مؤهل علمي بدرجة  (1)والشكل رقم   (1)يالحظ من الجدول رقم 

 كما يالحظمن حجم مجتمع الدراسة  % 5 وهم يمثلون نسبة من مجتمع الدراسة( 5)الدكتوراه 

 

: سنوات الخبرة 

 (2)جدول رقم 

 الوزن النسيي العــدد سنوات الخبرة

   %6 6 أقل من ثالث سنوات

   %33  33 من ثالث سنوات إلى أقل من خمس سنوات 

   %25 25 من خمس سنوات إلى أقل من  سبع سنوات 

   %20 20 من سبع سنوات إلى أقل من عشر سنوات 

   %16 16 من عشر سنوات فأكثر
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   %100 100 اإلجمالي

 

 (2)شكل رقم 

 
أن عدد الذين لديهم خبرة أقل من ثالث سنوات  (2)والشكل رقم  (2)يالحظ من الجدول رقم 

 الدراسة أما الذين لديهم سنوات خبرة مجتمعمن  % 6 وهم يمثلون نسبة أفراد( 6)عــــــدد 

وهم يمثلون نســـــبة  ( 33 ) أقل من خمس سنوات كان عددهـــم إلىتتراوح من ثالث سنوات 

  الدراسة أما الذينمجتمعمن  (% 33) 

 

 

: الدورات التدريبية 

 (3) جدول رقم 

 الوزن النسيي العدد   عدد الدورات

  %29 29 ثالث دورات فأقل

   %31 31 أربع دورات

   %27 27 خمس دورات 

   %13 13 ست دورات فأكثر

   %100 100 اإلجمالي

 (3)شكل رقم 

0

5

10

15

20

25

30

35

أقل من ثالث سنوات من ثالث سنوات إلى 
أقل من خمس سنوات 

من خمس سنوات إلى 
أقل من  سبع سنوات 

من سبع سنوات إلى 
أقل من عشر سنوات 

من عشر سنوات 
فأكثر

العــدد

العــدد



 
لديهم ثالث دورات تدريبية فأقل أن عدد الذين  (3)والشكل رقم  (3)يالحظ من جدول رقم 

 من مجتمع الدراسة (%29)وهم يمثلون نسبة  (29)

 

:  العمر 

 ( 4)جدول رقم 

 الوزن النسبي العدد العمر

   %10 10  سنة35أقل من 

   %37  37  سنة 45 الى أقل من 35من 

  %29 29  سنة50 الى أقل من 45من 

   %24 24  سنة فما فوق50من 

   %100 100 اإلجمالي

 

 (4)شكل رقم 
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 ( 10) كان 35أن عدد الذين يقل أعمارهم عن   (4)والشكل رقم  (4)يالحظ من الجدول رقم  

 35 الدراسة أما عدد الذين تتراوح أعمارهم مابين حجم مجتمعمن  % 10وهم يمثلون نسبة 

   سنة كان45سنة  إلى أقل من 

 

 :تساؤالت الدراسة : ثانيا 
 ( محاولة انتحار –انتحار  )ما الفئات العمرية للذين قاموا بعملية االنتحار  -1

 :  هـ 1433خالل عام 

 ( 5)جدول رقم 

 
 فئات العمر

 االناث الذكور

 % التكرار % التكرار

20-29 8 67%  11 79%  

30-39 1 8%  1 7%  

40-49 1 8%  1 7%  

50-59 2 17%  1 7%  

 100 14 100 12 المجموع

( 12)حالة وعدد الذكور كان  (14)عدد اإلناث كان  (5)يتبين من الجدول رقم  

 حالة مما يعني أن اإلناث

 

  % .67بينما كانت النسبة عند الذكور 

خالل  ( محاولة انتحار –انتحار  )ما جهات العملللذين قاموا بعملية االنتحار -2
 : هـ 1433عام 

 ( 6)جدول رقم 
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 المهن

 اإلناث الذكور

 % التكرار % التكرار

  %64 9  %41 5 طالبة / طالب 

  %7 1  %0 - بالحكومة

  %7 1  %17 2 قطاع خاص

  %7 1  %25 3 أعمال حره

  %15 2  %17 2 بدون عمل

 100 14 100 12 المجموع

 أن شريحة الطالب والطالبات كانت أكثر الشرائح التي (5)يتبين من الجدول رقم 

 

 

 ( محاولة انتحار –انتحار  )ما الحالة االجتماعية للذين قاموا بعملية االنتحار -3
 : هـ 1433خالل عام 

 ( 7)جدول رقم 
 

 
 الحالة االجتماعية

 اإلناث الذكور

 % التكرار % التكرار
  %79 11  %75 9 عازبة/ عازب 
  %0 -  %0 - متزوجة/ متزوج 
  %21 3  %8 1 مطلقة/ مطلق 
  %0 -  %17 2 أرملة/ أرمل 

 100 14 100 12 المجموع

كانت أعلى شريحة ( العازبات / العازب ) أن شريحة  (7)يتبين من الجدول رقم 

ممن أقدموا على عملية االنتحاروكانت نسبة اإلناث أعلى من نسبة الذكور حيث كان 

 من إجمالي من أقدمن على االنتحار % 79فتاة وهن يمثلن نسبة  (11)عدد اإلناث 

 

 ( محاولة انتحار –انتحار  )ما أسباب االنتحار للذين قاموا بعملية االنتحار -4
 : هـ 1433خالل عام 

 ( 8)جدول رقم 
 

 

 أسباب االنتحار

 اإلناث الذكور

 % التكرار % التكرار

  %64 9  %41 5 اضطرابات نفسية



  %7 1  %0 - ضعف الباعث الديني

  %7 1  %17 2 مشاكل عائلية

  %7 1  %25 3 فشل عاطفي

 100 14 100 12 المجموع

من اإلناث أقدمن على االنتحار بسبب  (9)أن عدد  (8)يتبين من الجدول رقم 

 كما كانت النسبة األعلى لدى الذكور % 64اإلضطربات النفسية وهن يمثلن نسبة 

 

خالل  ( محاولة انتحار –انتحار  )ما وسائل االنتحار للذين قاموا بعملية االنتحار

 : هـ 1433عام 

 ( 9)جدول رقم 
(1)  

 

 وسائل اإلنتحار

 االناث الذكور

 % التكرار % التكرار

  %71 10  %33 4 السموم والمبيدات

  %7 1  %0 - الشنق

  %7 1  %25 3 القفز من مكان عال

  %7 1  %25 3 الحريق

  %7 1  %17 2 طلق ناري

 100 14 100 12 المجموع

أن استخدام السموم والمبيدات كان أعلى نسبة في  (9)يتبين من الجدول رقم 

 االستخدام للقيام بعملية

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الرابع
 

 النتائج والتوصيات
 :النتائج : أوال 

 وهم يمثلون نسبة من مجتمع الدراسة( 5)أن عدد الحاصلين على مؤهل علمي بدرجة الدكتوراه 

من ( 27)كما يالحظ أن عدد الحاصلين على درجة الماجستير من حجم مجتمع الدراسة  % 5

 الدراسة كما يالحظ أن عدد مجتمعمن إجمالي % 27 وهم يمثلون نسبة أفراد مجتمع الدراسة

 68)من أفراد مجتمع الدراسة وهم يمثلون نسبة ( 68)الحاصلين على درجة البكالوريوس 

 :التوصيات : ثانيا 
 :-من خالل النتائج التي توصل إليها الباحث فإن الباحث يوصي باألتي 

قاية الطالب ذوي الميول االنتحارية من القيام بتوعية وووزارة التربية والتعليم على 

االنتحار وذلك بالتنسيق مع الوحدات الصحية واإلدارات المدرسية وكوادرها من 

 معلمي ومرشدي

 :قائمة املراجع 
 

 القرأن الكريم 

 خصائص مرتكبي جريمة قتل النفس في منطقةالمدينة  ( هـ1420)الجهني، أحمد حمدان
معهد الدراسات . رسالة ماجستير غير منشور. هـ1417- هـ 1406المنورة للفترة من 

. العليا، قسم العلوم الشرطية، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية الرياض
 البدانيه 

 

مقتطفات من بحثي عيونكـ لي        
 وطنـ 

       دعواتكم لي ولوالدي  بالتوفيق والسداد


