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نبذة عن الجمعية

جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي جمعية أهلية غير ربحية تعمل على تنمية وتأهيل 

مناطق  جميع  في  والتربوية  والنفسية  االجتماعية  الجوانب  في  المحلي  المجتمع 

غزة تستهدف الجمعية فئات األطفال والشباب والمرأة من خالل تنفيذ العديد من 

األنشطة اإلرشادية والتدريبية والخدماتية والتثقيفية.
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وصوال إلى مجتمع متوازن.
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تتقدم إدارة جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي بشكرها وعرفانها لجميع األخوة واألخوات الذين 
ساهموا في إنجاز هذه الدراسة، وكذلك للعائالت واألفراد الذين وافقوا على االشتراك في هذه 

الدراسة. والتي سيكون لها تأثير إيجابي في إثراء الجانب البحثي.

كذلك الشكر والعرفان للسادة أعضاء اللجنة االستشارية في إثراء الدراسة بالنصح واإلرشاد والخبرة 
السديدة، وكذلك الباحثين الميدانيين لما تحمله من صعاب ومشقة في الوصول لعينة الدراسة 
وقدرتهم العالية في التحدي واقناع عينة الدراسة للتعاون والمشاركة لكي يكونوا ضمن العينة 
البيانات وتسهيل  الحصول علي  الفاعلة في  الداخلية لمساعدتهم  المستهدفة، ولقيادة وزارة 
المجهولة في  والجنود  والمخاتير،  اإلصالح  رجال  المخلصين من  وللكل  الدراسة  لعينة  الوصول 

الجمعية وخارجها لجهودهم المخلصة في إنجاز هذا العمل البحثي المتواضع.

والله من وراء القصد
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ملخص الدراسة 	 

هدفت هذه الدراسة للتعرف على سمات الشخصية والخصائص النفسية لمحاولي االنتحار وعالقتها بالمناخ 

االجتماعي المهيئ لالنتحار في محافظات غزة، والفروق التي تعزى للمتغيرات التالية )الجنس، العمر، الحالة 

االجتماعية، العمل، المحافظة، المستوى التعليمي، حالة السكن، مستوى الدخل الشهري(. 

وقد اتبع فريق البحث المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم الفريق مقياس آيزنك للشخصية  E.P.Q )تعريب 

النفسية  الخصائص  ومقياس  والديموغرافية  الشخصية  المعلومات  ومقياس   )1989 ناهية،  أبو  صالح  د. 

الدراسة على عينة قوامها  البحث، وقد طبقت أدوات  االنتحار وهما من إعداد فريق  واالجتماعية لمحاولي 

اختيارهم  تم  حيث   
ً
فردا  )550( من  يتألف  والذي  األصلي  المجتمع  من  مسحوبة  الجنسين  من   

ً
فردا  )78  (

بينما   ،
ً
العينة )55( ذكرا الذكور في  الطبقية، حسب محافظات غزة، وكان عدد األفراد  العشوائية  بالطريقة 

)23( من اإلناث، وتم عمل محضر لهم في مراكز الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة للعام )-2016

2015( وتراوحت أعمارهم من 15 إلى 45 سنة، وبمتوسط عمري 23.8 سنة، وبانحراف معياري 6.6 سنة، حيث 

شكل الذكور النسبة األكبر من أفراد العينة وبنسبة 70.5% بينما شكل اإلناث نسبة 29.5% من أفراد العينة، 

 )النسب المئوية ،المتوسطات الحسابية، واالنحرافات 
ً
وقد قام الفريق بالمعالجة اإلحصائية للبيانات مستخدما

المعيارية مقياس مربع كاي، اختبار ت t، معامل ارتباط بيرسون، اختبار التباين األحادي(.

	  وقد توصلت الدراسة للنتائج التالية:

1. لوحظ بأن 65.4% من أفراد العينة غير متزوجين، بينما 28.2 % متزوجين، في حين فقط 6.4% مطلقين.

العينة  أفراد  23.7% من  بينما  غزة،  يسكنون في محافظة  العينة  أفراد  30.3% من  بأن  النتائج  أظهرت   .2

يسكنون في محافظة خان يونس، و 19.7% محافظة رفح 15.8% محافظة شمال غزة، وأقل محافظة كانت 

الوسطى بنسبة 10.5%.

سمة  تليها   80.2 بلغ  نسبي  وبوزن  العصابية  سمة  هي  العينة  أفراد  عند   
ً
انتشارا السمات  أكثر  من  أن   .3

الذهانية بوزن نسبي 50.2، وتليها سمة الكذب ) الجاذبية االجتماعية ( بوزن نسبي 48.7، وأقل نسبة كانت 

سمة االنبساط بوزن نسبي 42.4.

للمرونة  النسبي  الوزن  أن  النتائج  أظهرت  ،كما   70 من  أقل  األنا  لقوة  النسبي  الوزن  أن  النتائج  أظهرت   .4

النفسية لدى أفراد العينة كان 70.9 ، كما أظهرت النتائج أن الوزن النسبي لتصور االنتحار بلغ 65.0، أظهرت 

 أظهرت النتائج إلى أن %50 من أفراد العينة 
ً
النتائج أن الوزن النسبي للتفاؤل لدى أفراد عينة البحث 70.1، أيضا

يرون بأن عالقة الناس مفككة.

5. وأظهرت النتائج أن الغالبية العظمى من أفراد العينة يؤلمهم ما يعيشه المجتمع الفلسطيني من انقسام 

سياسي وبنسبة 91 %، و 87.2 % يشعرون بفقدان األمن واألمان النتشار الجرائم، و88.5 % يشعرون بأنهم 

يعيشون في سجن كبير بسبب الحصار اإلسرائيلي، وعزى أفراد العينة كرههم للحياة بسبب الحروب المتكررة 

على غزة بنسبة 91 %، واعتقد 71.8 % منهم بأن مجتمعنا الغزي يعيش في انهيار أخالقي وغياب القيم 

 بأن الحكومة تعمل لصالح الناس وبنسبة 67.9 %، وفقط 
ً
اإلنسانية، كما أجابوا على أنهم لم يشعروا يوما

.
ً
12.8 % منهم رأوا العكس، وذكر 69.2 % منهم أنهم يفكرون في الهجرة دائما

 عن مستوى معيشتهم.
ً
6. أظهرت النتائج إلى أن 69.2 % من أفراد العينة غير راضين مطلقا

التالية: )المرونة،  النفسية  النتائج وجود عالقة طردية دالة، بين مستوى االنبساط والخصائص  7. كما بينت 
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التفاؤل، قوة األنا(. 

8. وتبين وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين مستوى الذهان ومستوى المرونة لدى محاولي االنتحار 

في قطاع غزة.

عالقة  ووجود  االنتحار,  تصور  ومستوى   العصاب  مستوى  بين  إحصائية  داللة  ذات  طردية  عالقة  وجود   .9

عكسية بين العصاب وكل من  »المرونة، ، التفاؤل، قوة األنا«، لدى محاولي االنتحار في قطاع غزة، وجود 

عالقة دالة بين مستوى الكذب ومستوى المرونة، تصور االنتحار، التفاؤل، قوة األنا، لدى أفراد العينة.

10. وبينت النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث بالنسبة لسمات الشخصية 

التالية )االنبساط، الذهان، العصاب، الكذب(.

التالية  الشخصية  سمات  في  إحصائية  داللة  ذات  جوهرية  فروق  وجود  عدم  النتائج  خالل  من  تبين  كما   .11

)االنبساط، الذهان، العصاب، الكذب( بالنسبة للفئات العمرية التالية )15-20 سنة، 21-25 سنة، 26-30 سنة ، 31 

سنة فما فوق(.

12. كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين غير المتزوجين واألفراد المتزوجين 

وجود  النتائج  خالل  من  تبين  كما  الكذب(،  الذهان،  العصاب،  االنبساط،   ( األربعة  الشخصية  لسمات  بالنسبة 

فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين المحافظات التالية )شمال غزة، غزة، الوسطى، خانيونس، رفح( بالنسبة 

لسمات الشخصية التالية )االنبساط، الذهان، العصاب، الكذب )p-value <0.01(، لصالح محافظة رفح.

13. وتبين من خالل النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين المؤهالت العلمية التالية )ابتدائي 

فما دون، إعدادي، ثانوي، دبلوم فما فوق( بالنسبة لسمة العصاب وسمة الكذب.

بالنسبة  الكذب(  )العصاب،  التالية  الشخصية  سمات  في  إحصائية  داللة  ذات  جوهرية  فروق  وجود  عدم   .14

لمستوى الدخل الشهري لألسرة التالية )أقل من 600 شيكل، من 600-1200 شيكل، من 1210 - 3000 شيكل(.

15. عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث بالنسبة للدرجة الكلية للخصائص النفسية 

لدى محاولي االنتحار.

16. عدم وجود فروق جوهرية بين الفئات العمرية التالية )15-20 سنة، 21-25 سنة، 26-30 سنة، 31 سنة فما 

فوق( بالنسبة للدرجة الكلية للخصائص النفسية لمحاولي االنتحار.

 بين غير المتزوجين والمتزوجين بالنسبة للدرجة الكلية للخصائص النفسية . 
ً
17. عدم وجود فروق دالة إحصائيا

18. كما  تبين من خالل النتائج وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين المحافظات التالية )شمال غزة، غزة، 

الوسطى، خانيونس، رفح( بالنسبة للدرجة الكلية للخصائص النفسية لصالح محافظة غزة.

واألبعاد األربعة )المرونة، تصور االنتحار، التفاؤل، قوة األنا( وبشكل سلبي وجد أن مستواها عند األفراد الذين 

يسكنون في محافظة خانيونس أعلى من األفراد في المحافظات األخرى.

19. وتبين من خالل النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين المؤهالت العلمية التالية )ابتدائي 

فما دون، إعدادي، ثانوي، دبلوم فما فوق( بالنسبة للدرجة الكلية للخصائص النفسية.

النفسية  للخصائص  الكلية  الدرجة  إحصائية في  داللة  ذات  جوهرية  فروق  وجود  النتائج  خالل  تبين من   .20

 1200-600 من  600 شيكل،  من  )أقل  التالية  لألسرة  الشهري  الدخل  لمستويات  بالنسبة  االنتحار،  لمحاولي 

شيكل، من 1210  - 3000شيكل( لصالح األفراد الذين مستوى دخل أسرهم الشهري يتراوح بين ) 1200-600 

.  )p-value <0.05()شيكل
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Abstract

The study aims to identify personality traits and psychological characteristics of suicide 

attempters; and their relation with predisposing social environment to suicide in the Gaza 

Strip, in addition to their relation with the following variables: gender, age, social status, 

work, governorate, educational level, housing status, the level of monthly income. 

The research team followed descriptive analytical approach and used (1)Extended Project 

Qualification (Translated by Dr. Salah Abu Nahya), (2) the measure of personal and 

demographic information ,(3) scale of psychosocial characteristics of suicide attempters 

which are prepared by the research team. The study tools were applied to a sample of 78 

persons – 55 males and 23 females- selected by Stratified Random Sampling, according to 

Gaza’s  governorates from the original society of 550 persons.

The 78 sample members are recorded in the police stations of the interior ministry in year 

of (2015-2016); they are between 15-45 years old with age median of 23.8 years old with 

a standard deviation of 6.6 years. Males are the majority of the sample with 70.5% while 

females were 29.5%.  The team used percentages, averages, standard deviations, Chi-

squared distribution, thrombin time test, Pearson’s correlation coefficient, and unilateral 

variation test in statistical treatment of data. 

• Results of the study:

1- 65% of the Respondents  are unmarried, 28.2% are married while 6.4% are divorced.  

2- The results showed that 30.3% of respondents live in Gaza governorate , 23.7% live 

in Khanyounis governorate, 19.7% live in Rafah governorate, 15.8% live in North Gaza 

governorate, while the lowest percentage from the Middle Area governorate is 10.5%.   

3- The most prevalent  trait among the respondents is neurotic  with weight of 80.2, then 

psychotic with weight of 50.2, and lying (social gravity) with weight of 48.7, and finally 

extroversion with weight of 42.4. 

4- The study showed that the relevant weight of ego strength is less than 70, the relevant 

weight of psychological flexibility among the sample is 70.9, the relevant weight of the 

perception of suicides reached 65.00, and the relative weight of optimism is 70.1 while 50% 

from the sample believe that people have unjointed relations.  

5- It also showed that vast majority of sample’s respondents suffer from the internal political 

division that the Palestinian society live. 91% and 87.2% feel unsafe according to the spread 

of crimes, 88.5 feel as they live in a large prison because of the Israeli siege, while 91% 
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attribute their hatred of life to the frequent wars against Gaza, 71.8 believe that our society 

suffer from moral collapse, in addition to the absence of humanity values. 67.9% said that 

they never felt the government is working for people’s interests and 12.8% believe the 

opposite, and 69.2% think of migration.

6-  69.2% of the respondents emphasizes that they are not satisfied with their level of living. 

7- The results also showed the existence of a significant positive correlation between the 

level of extraversion and other psychological characteristics including: flexibility, optimism, 

and ego strength. 

8- It showed a statistically significant inverse relationship between the level of psychosis and 

the level of flexibility among suicide attempters in Gaza Strip.

9- There are also a statistically significant positive correlation between the level of neurosis 

and the level of perception of suicide, an inverse relationship between neurosis and flexibility, 

optimism, and ego strength among suicide attempters in the Gaza Strip, in addition to the 

presence of a significant correlation between the level of lying and the level of flexibility, 

perception of suicide, optimistic, and ego strength, among sample respondents. 

10- The results emphasized that there are no substantial statistically significant differences 

between males and females in personality traits) extraversion, psychosis, neurosis, and 

laying). 

11- In addition to that, It showed that there are no substantial statistically significant  differences 

in personality traits including( extroversion, psychosis, neurosis, and laying within age 

categories including (15-20/ 21-25/ 26-30/ more than 31) years old. 

12- There are no substantial statistically significant  differences between married and 

unmarried related to four personality( traits - extraversion, psychosis, neurosis, and laying)- 

while there are statistically significant  differences between the following governorates: Gaza, 

Khanyounis, Middle Area, Rafah, and North Gaza related to the previous mentioned traits.  

13- There are no statistically significant  differences between the respondents regarding 

their level of education either primary or below, intermediate level, secondary, diploma and 

above, regarding the characteristic features of neuroses and lying.

14- There are no statistically significant  differences in personality traits including: lying and 

neurosis, related to the level of family’s monthly income from less than 600 NIS, 600-1200 

NIS, 1210-3000 NIS. 

15- There are no statistically significant  differences between males and females related to 
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overall degree of psychological characteristics of the suicide attempters.

16- There are no statistically significant  differences between the ages of 15-20, 21-25, 26-

30, and more than 31 years old related to overall degree of psychological characteristics 

of the suicide attempters. 

17- There are no statistically significant  differences between married and unmarried peoples 

related to the overall degree of personality traits.

18- The results also showed that there are statistically significant  differences -in favor of 

Gaza - between the following governorates: Gaza, Khanyounis, Middle Area, Rafah, and 

North Gaza regarding the four dimensions: flexibility, perception of suicide, optimistic, and  

ego strength related to overall degree of psychological characteristics. Its level among 

people living in Khanyounis is negatively higher than other governorates.

19- There are no statistically significant  differences between the respondents regarding 

their level of education :primary or below, intermediate level, secondary, diploma and 

above, related to the  overall degree of psychological characteristics. 

20- It showed statistically significant  differences in overall degree of psychological 

characteristics for suicide attempters related to the family’s monthly income from less 

than 600 NIS/ 600-1200 NIS/ 1210-3000 NIS in favor of families with 600-1200 NIS( 

P-value<0.01). 
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الفصل األول
خلفية الدراسة
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الشك أن حياة اإلنسان هي أغلى ما يملك في الدنيا، وإن كان يسهل فهم قتل اإلنسان ألخيه اإلنسان وما 

يكمن وراء ذلك من دوافع، كالحرص والطمع والتنافس فإنه من الصعب فهم قتل اإلنسان لنفسه فظاهرة 

 من حيث فهمها وتحليلها، وعلى الرغم من عدم حداثتها كظاهرة إال أنها 
ً
االنتحار تعد من أكثر الظواهر تعقيدا

الزالت موضع اهتمام الكثير من التخصصات العلمية المختلفة، فالسلوك االنتحاري قائم منذ أن ُوجد اإلنسان عبر 

مختلف األزمان والحضارات.

ويلقون  ثيابهم  بتمزيق  األسرة  أفراد  يقوم  عزيز  شخص  وفاة  عند  أنه  الرافدين  وادي  حضارات  في  وجد  وقد 

بأنفسهم على األرض ويجرحون أنفسهم بسكين ومحاولة االنتحار وفاًء له.   )البرزخي، 2009، 548(.

 على مستوى توافق الفرد وهشاشة 
ً
وُيعد االنتحار أو مجرد محاولة االنتحار مشكلة نفسية يؤكد حدوثها خلال

شخصيته التي ال تستطيع مواصلة التعامل مع المشاكل الصعبة الضاغطة، ومن ناحية أخرى تدلل على وجود 

والفئات  األوساط  جميع  لدى  انتشارها  كثرة  حيث  من  اجتماعية  مشكلة  فتعد  االجتماعية  العالقات  في  خلل 

العمرية. )حميمي، 2012: 190(

ونحن في بداية األلفية الثالثة بقي االنتحار من القضايا الهامة التي تشغل بال الحكومات والمنظمات اإلنسانية 

 خصصت فيه العاشر من سبتمبر 
ً
على مستوى العالم، فعلى سبيل المثال أصدرت منظمة الصحة العالمية قرارا

من كل عام؛ ليكون اليوم العالمي لمنع االنتحار، مؤكدة بأن الغرض من ذلك هو تعزيز االلتزام والعمل في شتى 

أرجاء العالم من أجل منع حاالت االنتحار.  )ثابت، 2012م، ص38(

وقد لوحظ في اآلونة األخيرة تزايد أعداد المنتحرين ومحاولي االنتحار في غزة في ظل حصار إسرائيلي شامل، 

 )%41.2( إلى  غزة  قطاع  في  البطالة  معدل  وصل  حيث  معقدة  سياسية  وظروف  قاسية،  اقتصادية  وأوضاع 

القوى  الفلسطيني لمسح  العمرية 20 - 24 سنة بحسب تقرير اإلحصاء  للفئة  وُسجلت أعلى معدالت بطالة 

العاملة للربع األول. )دورة كانون ثاني آذار 2016(

لذا فقد ارتأى فريق العمل البحثي تناول هذه المشكلة بالدراسة والتحليل ومحاولة التعرف على بعض سمات 

لالنتحار،  المؤدية  واألسباب  االجتماعي  بالمناخ  ذلك  وعالقة  االنتحار  لمحاولي  النفسية  والخصائص  الشخصية 

عسى أن تفيد العاملين في الوزارات الحكومية والمؤسسات األهلية في فهم أعمق لمشكلة االنتحار وتسليط 

برامج فردية  االنتحار، مما يساعد  في وضع  لمحاولة  األفراد  تدفع  التي  والبيئية  الذاتية  العوامل  الضوء على 

وجماعية وفعاليات تعمل على التخفيف من األعداد التي قد تحاول االنتحار في مجتمعنا الفلسطيني، والعمل 

على ترسيخ ثقافة النظرة السلبية لهذا الفعل بالذات بين المراهقين الذين يتصفون بسرعة االنفعال، والتسرع 

في اتخاذ القرار دون مباالة بالعواقب.

 المقدمـــــة
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•  مشكلة الدراسة:

انطلق اإلحساس بمشكلة الدراسة من فكرة تميز األفراد الذين يقدمون على االنتحار بخصائص نفسية معينة، 

فهذا العمل الخطير من الصعب تخيل قيام أي فرد ما به، فقتل النفس أمر جلل وخطأ ال يمكن تداركه, وهو 

يمس الفرد في كينونته ووجوده، وزاحم هذه الفكرة فكرة أخرى حول دور المناخ االجتماعي والمحيط بالشخص 

الذي حاول االنتحار في إيصاله لهذه المرحلة الصعبة، حيث يعتبر الباحثون أن من حاول االنتحار واتخذ خطوات 

عملية جادة إلنهاء حياته، هو أولى الناس بالدراسة لفهم سيكولوجية االنتحار والديناميات النفسية الكامنة فيه، 

ومن هنا تتمثل مشكلة الدراسة الحالية في اإلجابة على التساؤالت التالية:

•  تساؤالت الدراسة:

1. ما الخصائص الديموغرافية لمحاولي االنتحار في محافظات غزة؟

2. ما هي سمات الشخصية المميزة  لمحاولي االنتحار؟

3. ما مستوى توفر الخصائص النفسية - التي تهتم بها الدراسة - لدى محاولي االنتحار؟ ) قوة األنا, المرونة 

النفسية,  تصور االنتحار, التفاؤل(

4 .ما مستوى رضا محاولي االنتحار عن المناخ االجتماعي واالقتصادي في محافظات غزة؟

5. هل توجد عالقة ذات دالة إحصائية بين سمات الشخصية والخصائص النفسية ؟

التالية:  )الجنس. العمر. الحالة   للمتغيرات 
ً
6. هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  في سمات الشخصية طبقا

االجتماعية المؤهل العلمي. مستوي الدخل. المهنة. المحافظة ( 

 للمتغيرات التالية: ) الجنس, 
ً
7. هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الخصائص النفسية المؤدية لالنتحار طبقا

العمر, الحالة االجتماعية ,المؤهل العلمي, مستوي الدخل, المهنة, المحافظة ( ؟

• أهداف الدراسة: 

تهدف الدراسة الحالية للتالي:

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الهدف الرئيسي للدراسة والذي يشمل الكشف عن سمات الشخصية والخصائص 

 قطاع غزة وذلك 
ً
النفسية لمحاولي االنتحار وعالقتها بالمناخ االجتماعي المهيأة لالنتحار في فلسطين وخصوصا

عبر تحقيق األهداف الفرعية التالية:

1. التعرف على الخصائص العمرية واالجتماعية والسكانية والعلمية واالقتصادي لدى األفراد من محاولي االنتحار 

في قطاع غزة بشكل عام وكذلك للذكور واإلناث.

2. التعرف على سمات الشخصية لدى األفراد من محاولي االنتحار في قطاع غزة.

3. التعرف على الخصائص النفسية  واالجتماعية لدى محاولي االنتحار في قطاع غزة.

4. التعرف على العوامل المؤدية لعملية االنتحار.

5. التعرف على العالقة بين سمات الشخصية والعوامل المؤدية  لالنتحار لدى محاولي االنتحار في قطاع غزة.

6. التعرف على الفروقات في سمات الشخصية والخصائص النفسية  لالنتحار  بالنسبة للمتغيرات الديموغرافية 

التالية ) الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، العمل، المحافظة، المستوى التعليمي، حالة السكن، مستوى الدخل 

الشهري(.

7. الوصول إلى توصيات ومقترحات تكون بمثابة خطوات إجرائية وقائية للحد من االنتحار و العوامل الدافعة إليه.
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• أهمية الدراسة:

1. تنبع أهمية الدراسة الحالية بأنها تناولت مشكلة خطيرة تمس بأغلى ما يملك  اإلنسان، وهي ربما الدراسة 

األولى المهنية لمشكلة االنتحار في غزة، إذ أن أغلب الدراسات التي أجريت كانت أكاديمية، وجلها استخدم منهج 

 قليلة ممن حاولوا االنتحار.
ً
دراسة الحالة التي ال تتناول إال أعدادا

2. كما تبرز أهمية هذه الدراسة في توقيتها، حيث أجريت في فترة عانى فيها أهل غزة من الحصار اإلسرائيلي 

دفع  على  الحكومة  قدرة  عدم  إلى  أدى  مما  والغربي  العربي  الدعم  ونقص  السياسي،  واالنقسام  الشديد، 

 على فئة الشباب بالذات، وأسهم كل ما 
ً
المرتبات وارتفاع معدالت البطالة بدرجة غير مسبوقة، مما انعكس سلبا

سبق لظهور مشكالت اجتماعية قد تجعل البعض يفكر أو يحاول االنتحار للتخلص من مشكالته.

يحاول  الذي  الشخص  لسيكولوجية  أكبر  فهم  واألهلية في  الحكومية  المؤسسات  الدراسة  نتائج  تفيد  قد   .3

سِهم فيه التخصصات المختلفة كعلم النفس 
ُ
االنتحار، مما يسهم في وضع برامج وقائية وتوعوية وإرشادية ت

واالجتماع والخدمة االجتماعية والشريعة والقانون.

4. يأمل الباحثون أن تشكل هذه الدراسة اللبنة األولى من مشروع متكامل يهدف للعمل على التقليل من هذه 

المشكلة، والحد من انتشار األفكار االنتحارية بين الشباب، حيث ساهمت بعض حوادث االنتحار المشهورة في 

الوطن العربي, على إيجاد نوع من التعاطف مع المنتحرين وفكرة االنتحار. 

• مصطلحات الدراسة:

1. السمة: في اللغة »وسم« : اتسم وصارت له سمة خاصة يعرف بها, وهي في علم النفس صفة ثابتة تميز 

الفرد عن غيره, فهي بهذا المعنى الشامل تضم المميزات الجسمية والحركية والفعلية والوجدانية واالجتماعية, 

أي إنها تضم الذكاء والقدرات واالتجاهات والميول والعادات«.  )المنجد ،202:1986(

2. الشخصية: إن الشخصية في اللغة مشتقة من الفعل )شخص( وشخص الشيء يعني بان وظهر بعد أن كان 

غائبا . أما الشخصية في علم النفس » وقد عرف البورت الشخصية فيقول » إن الشخصية هي التنظيم الدينامي 

في الفرد لتلك األجهزة الجسمية النفسية التي تحدد طابعه الفريد في التوافق مع بيئته«. 

)راجح ،أحمد عزات .1970(

المهارات والمطالب الجسمية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية وكذلك  النفسية: هي مجموعة  3. الخصائص 

المسؤوليات والحاجات التي تتميز بها أو تقتضيها مرحلة معينة من مراحل النمو.

4. محاولي االنتحار: يقصد به الشخص العاقل الذي حاول إنهاء حياته بمحض إرادته مرة أو أكثر، وقام بخطوات 

سلوكية دالة على ذلك، بغض النظر عن الوسيلة التي اتبعت، وبقي على قيد الحياة.

5. التعريف اإلجرائي: هو الشخص الذي حاول إنهاء حياته بطريقٍة ما، وتم تسجيل اسمه في محضر رسمي لدى 

شرطة محافظات غزة كشخص حاول االنتحار خالل عام )2015 - 2016(

6. المناخ االجتماعي: 

تعريف المناخ: عبارة عن مجموعة من العوامل الخارجية التي تؤثر خارج وحدات الوراثة والتي يمكن أن تؤثر في 

نمو الكائن الحي ونشاطه منذ تكوينه إلى آخر حياته. 

الحياة  نواحي  التي تهيمن على  المختلفة  والقيم  والمعايير  القوانين  االجتماعي: هو مجموعة  المناخ  تعريف 

اإلنسانية، وتتفرع منها البيئة الثقافية واالقتصادية والعاطفية. )رضوان،1994: 12(
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الفصل الثاني
إجــراءات الـدراسة
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• منهج الدراسة: استخدم فريق البحث في الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي, الذي حاولوا من 

خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة, وتحليل بياناتها. 

• مجتمع الدراسة: تكون مجتمع الدراسة من عدد األشخاص الكلي الذين حاولوا االنتحار عام )2015 ـ 2016( 

.
ً
في محافظات غزة الذين تم عمل محضر لهم في مركز الشرطة والبالغ عددهم )550( فردا

• عينة الدراسة: اشتملت عينة الدراسة على )78( فردأ ممن حاولوا االنتحار خالل العام  )2015 ـ 2016(, تم 

اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية, حسب محافظات غزة, حيث كان  عدد األفراد الذكور في العينة 

، بينما )23 ( من أفراد العينة هم من اإلناث.
ً
)55( ذكرا

• أدوات الدراسة : 

الفلسطيني,  المجتمع  لتناسب  الحالية,  بالدراسة  خاصة  مقاييس  تصميم  أهمية  البحث  فريق  ارتأى 

, وقد أجمع فريق العمل 
ً
الختالف الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية عن كل دول العالم تقريبا

أسئلة  تجيب على  التي  األدوات  الدراسة على مجموعة من  تحتوي  و  ذلك,  والمستشارون على ضرورة 

الدراسة وتحقق أهدافها, 

وهذه األدوات كالتالي:

1. مقياس الحالة االجتماعية واالقتصادية.  

هو مقياس يحتوي على مجموعة من المعلومات الشخصية والديموغرافية للفرد منها )العمر، الجنس، 

المؤهل العلمي، الحالة االجتماعية، المحافظة، المهنة، المستوى االقتصادي، حالة السكن(. 

2. مقياس آيزنك للشخصية E.P.Q ) تعريب د. صالح أبو ناهية ، 1989(

 H.J .Eysneck جاء هذا المقياس كصورة محسنة لسلسلة من االستخبارات لدراسة الشخصية قام بوضعها

ومشاركته في بعضها SUBIL B. G. EG SENCEK وبدأت هذه السلسلة من االستخبارات بمقياس مودزلي 

 
ً
 آخر أكثر تطورا

ً
الطبي M.M.Q ثم قائمة مودزلي للشخصية M.M.P.I ثم قدم آيزنك في العام 1968 مقياسا

آيزنك للشخصية E.P.I( Eysneck  personality Inventory(   والتي  السابقة وهو قائمة  من االستخبارات 

أضفت تحسينات سيكو مترية دورية على قائمة مودزلي للشخصية ولتحقيق المزيد من الكفاءة والصالحية 

قام آيزنك بوضع استخباره الشهير باسم ) استخبار آيزنك( للشخصية  E . P . Q والتي تم تقنينه وتطبيقه 

على البيئة الفلسطينية ويتميز عن االستخبارات التي سبقته بالتالي حيث يحتوي على مقياس جديد هو 

مقياس الذهانيةpsyschoticism  وهو مقياس فعال في قياس الذهانية، وكذلك يحتوي استخبار آيزنك 

للشخصية على إضافة جديدة من خالل تطوير مقياس الكذب  )الجاذبية االجتماعية( الذي أخضع لدراسات 

عامليه وتجريبية مستفيضة قام بها آيزنك وآخرون. فقد أخضعت بنود اختبار آيزنك للشخصية لمراجعات 

مستفيضة وإعادة صياغة وتعديل ومراجعات دقيقة. )أبو ناهية ، 1989 : 6(، فإن المقياس يحتوي على 90 

الفصل الثاني
ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إجراءات الدراسة
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عبارة موزعة على أربعة مقاييس )أبعاد( فرعية هامة، وهي موزعة على األبعاد التالية وهي:ـ

)االنبساط، العصاب، الذهان، الجاذبية االجتماعية(، حيث يستخدم مفتاح التصحيح الثنائي التالي )0: “ال”،1: 

نعم( لإلجابة على فقرات المقياس. حيث إن المقياس تم تقنينه على البيئة الفلسطينية فقد بلغ معامل 

الثبات للمقياس 0.78، معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية 0.84. كما تم حسب معامل الثبات على 

الدراسة الحالية فقد بلغ معامل الثبات بطريقة ألفا كرو نباخ 0.82 ومعامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية 

0.85، وهذا يدل على أن المقياس يتمتع بمعامالت ثبات مرتفعة.

3. مقياس الخصائص النفسية واالجتماعية لمحاولي االنتحار :

العام  الوضع  واالقتصادية ودور  واالجتماعية  النفسية  العوامل  تقيس   
ً
بندا المقياس من 73  يتكون هذا 

للمجتمع المؤدية لالنتحار في قطاع غزة، وهو من إعداد فريق البحث وقد تم إعداد هذا المقياس بما يالئم 

البيئة الفلسطينية , حيث إن هذا المقياس مناسب للبالغين من سن 15 سنة، كذلك يمكن تصنيف الردود 

، واإلجابة على بنود المقياس تكون 
ً
، أبدا

ً
، أحيانا

ً
على الدوافع المؤدية لالنتحار من حيث الحدة إلى دائما

(، وبذلك يمكن احتساب الدرجات الخاصة بالمقياس وتتراوح من 3-1 درجات،  وقد تم حسب 
ً
، أبدا

ً
، أحيانا

ً
)دائما

معامل الثبات على الدراسة الحالية للمقياس فقد بلغ معامل الثبات بطريقة ألفا كرو نباخ 0.95 ومعامل 

الثبات بطريقة التجزئة النصفية 0.87، وهذا يدل على أن المقياس يتمتع بمعامالت ثبات مرتفعة. 

ومن خالل نتائج الخطوات السابقة اطمأن فريق البحث إلى الصالحية السيكو مترية ألدوات البحث, مما 

يسمح باستخدامها لتحقيق أهداف الدراسة.

• حدود الدراسة: 

الحدود المكانية: قطاع غزة.

الحد البشري: األشخاص الذين قاموا بمحاولة االنتحار خالل الفترة الممتدة من بداية عام2015 حتي نهاية 

عام 2016 وتم عمل  محضر بالواقعة لدى الشرطة. 

الحدود الزمنية: من العام 2015 وحتى نهاية عام 2016.

• خطوات الدراسة:

فقد تمت الدراسة وفق عدة مراحل، سوف نتطرق لكل مرحلة على حده:

• المرحلة األولي: مرحلة التحضير:

تم من خالل هذه المرحلة التحضير للدراسة، وذلك من خالل تحديد خطة الدراسة عن طريق تحديد  األهداف 

العامة والخاصة للدراسة والمنهجية أدوات الدراسة العينة .

• المرحلة الثانية: تجهيز أدوات الدراسة:

الدراسة، وبعد  التحقق منه في  الذي يجب  الهدف  المقاييس  حسب  المرحلة تم تجهيز  من خالل هذه 

االجتماعية  الحالة  مقياس  وهي  مقاييس  ثالثة  على  االتفاق  تم  للدراسة،  الالزمة  األدوات  في  التفكير 

نهاية  وفي  لالنتحار،  واالجتماعية  النفسية  الخصائص  ومقياس  للشخصية  آيزنك  ومقياس  واالقتصادية 

المرحلة تم تجهيز االستبانات لتكون جاهزة لعملية التطبيق.
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• المرحلة الثالثة: تدريب فريق العمل الميداني:

الدارسة، وكما  أهداف  تم شرح  التدريبية  الدورة  الميدانين، ومن خالل  للباحثين  تدريبية  دورة  تنظيم  تم   

تم تعريف وتدريب الباحثين الميدانين بمنهجية البحث الميداني وخصائص الباحث الميداني والمتطلبات 

التي يجب التعرف عليها من خالل البحث الميداني، حيث تم استعراض كافة األسئلة التي تضمنتها أدوات 

في  األخذ  تم  حيث  الدارسة،  أدوات  تطبيق  كيفية  على  الميداني  البحث  فريق  تدريب  تم  كما  الدراسة، 

االعتبار عند تدريبهم على أداوت الدراسة من خالل األمور التالية:

- التأكيد على فهم فقرات المقاييس .

-  التعرف على الهدف العام للدراسة.

- تطبيق المقاييس على عينة استطالعية لعالج مشكلة التواصل مع الفئة المستهدفة.

- التأكيد على تعبئة جميع فقرات المقاييس.

- كيفية التعامل مع أفراد العينة وأقاربهم, وذلك لحساسية الموضوع وشعور بعض أفراد العينة أو أقربائهم 

بالوصمة االجتماعية.

• المرحلة الرابعة:  تدقيق المعلومات ) البيانات( وترميزها:

 مع معايير الجودة في 
ً
خضعت كافة االستمارات والبيانات إلى عدة مراحل من المراجعة والتدقيق تمشيا

جمع البيانات, وتمثلت هذه المراحل بما يلي:

المشرفون  ، حيث يقوم  البحث  الميداني على عاتق فريق  التدقيق  الميداني: تقع مسئولية  التدقيق   -

بتدقيق ومراجعة مجموعة من االستمارات يتم اختيارها بشكل عشوائي.

- التدقيق المكتبي: تخضع جميع االستمارات في هذه المرحلة للتدقيق من قبل فريق البحث، حيث يقوم 

الفريق بمراجعة كافة االستمارات من حيث المصداقية ومنطقية اإلجابات.

- ترميز االستمارات: بعد االنتهاء من عملية التدقيق، تم ترميز االستمارات، بالرجوع إلى أدلة الترميز المعّدة 

، حيث يتم تجهيز االستمارة بشكلها النهائي من أجل إدخال بياناتها.
ً
مسبقا

منطقية  بقواعد  البرنامج  تجهيز  تم  حيث  اإلدخال،  برنامج  خالل  من  ذلك  ويتم  اإلدخال:  أثناء  التدقيق   -

احترازية ال تسمح بإدخال بيانات خاطئة .

- تنظيف البيانات: بعد االنتهاء من عملية إدخال البيانات تم استخراج الجداول التكرارية لقياس مؤشرات 

الدراسة، وتمت مراجعتها من قبل الفريق اإلحصائي للتأكد من سالمة البيانات المدخلة وعدم وجود حاالت 

متطرفة تؤثر على النتائج، وفي حالة وجود أخطاء كانت تتم عملية إدخال االستمارة مرة أخرى.

• المرحلة الخامسة: تحليل النتائج وكتابة التقرير:

بعد االنتهاء من عملية اإلدخال والتأكد من سالمتها وجاهزيتها للتحليل واستخراج النتائج، وقد تم تحليل 

النتائج باستخدام البرنامج اإلحصائي  )SPSS v 22.0(. فقد تم استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة منها 

الوصفية ومنها االستداللية للتحقق من أهداف الدراسة.

• األساليب اإلحصائية: 

 لبرنامج 
ً
تم إدخال البيانات بعد استبعاد االستبيانات غير الكاملة أو التي تفتقد إلى المصداقية، وذلك وفقا
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من  العديد  باستخدام  الباحثون  قام  حيث   .)SPSS-Version–22( االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  الحزمة 

الصفات  على  التعرف  تتضمن  والتي  النتائج،  وواقعية  إلى صدق  الوصول  بهدف  وذلك  اإلحصائية  الطرق 

الديموغرافية واالجتماعية لعينة الدراسة، كذلك دراسة العالقات ومدى االرتباط بين المتغيرات المختلفة 

معدل  معرفة  بهدف  وذلك  المئوية  النسب  مثل  المختلفة  اإلحصائية  الطرق  استخدام  خالل  من  وذلك 

استجابات أفراد عينة الدراسة على المقاييس المختلفة. كما استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحراف 

المعياري بهدف دراسة الفروق بين أفراد عينة  الدراسة ومقارنة بعضها ببعض، كما تم استخدام مقياس 

مربع كاي )Chi-Square(  لقياس العالقات بين المتغيرات الطبقية مثل الجنس و العمر ومكان السكن، 

أما الكتشاف العالقات بين  المتغيرات التابعة والمستقلة ألكثر من مجموعتين فقد تم استخدام اختبار 

التباين األحادي )  )One–Way ANOVAولدراسة الفروق بين مجموعتين مثل الجنس تم استخدام اختبار ت 

t )T-Independent Test( للعينات المستقلة، ولمعرفة مدى االرتباط  بين المتغيرات تم استخدام معامل 

 .)Pearson Correlation(.ارتباط بيرسون
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      الفصل الثالث
عرض النتائج ومناقشتها
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 : نتائج الدراسة: 
ً
أوال

النفسي  الوضع  التي أجريت في قطاع غزة بهدف إعطاء صورة تفصيلية عن  الدراسة هي األولى  تعتبر هذه 

واالجتماعي لدى األفراد الذين حاولوا االنتحار في قطاع غزة، وقد تم تحليل النتائج للدراسة باستخدام البرنامج 

اإلحصائي SPSS وفي هذا الجزء سوف نستعرض أهم النتائج التي حصلنا عليها من خالل التحليل.

1: إجابة التساؤل األول والذي نصه, ما الخصائص الديموغرافية لمحاولي االنتحار؟

في هذا الجزء سوف يتم التعرف على الخصائص السكانية والعمرية واألسرية والمهنية والتعليمية لدى األفراد 

الذين حاولوا االنتحار في قطاع غزة، وذلك حسب المتغيرات نوع الجنس والفئات العمرية والسكانية(، وكذلك 

سوف يتم إعطاء مؤشرات لكل من الذكور واإلناث حسب بعض المتغيرات األكثر أهمية في الدراسة، وسوف 

نقوم بعرضها للتعرف على خصائص كل فئة على ِحَدٍة، إلعطاء صورة كاملة عن األفراد الذين حاولوا االنتحار في 

قطاع غزة.

/ الخصائص السكانية:
ً
أوال

 من األفراد الذين حاولوا االنتحار في قطاع غزة لعام  )2015 ـ 2016(، فقد تراوحت 
ً
بلغت عينة الدراسة 78 فردا

الذكور  6.6 سنة، حيث شكل  وبانحراف معياري  23.8 سنة،  وبمتوسط عمري  إلى 45 سنة،   15 بين  أعمارهم 

النسبة األكبر من أفراد العينة وبنسبة 70.5% بينما شكل اإلناث نسبة 29.5% من أفراد العينة، وبالنسبة للتركيبة 

العمرية فقد ظهر بأن 36.1% من أفراد العينة تتراوح أعمارهم بين )15-20( سنة، بينما 40.3% أعمارهم تتراوح 

ما بين ) 21-25( سنة، وهذا يدل على أنه بنسبة 76.4 % من أفراد العينة أعمارهم 25 سنة فأقل ،وهذا يعطي 

مؤشر بأن الغالبية العظمى من األفراد الذين حاولوا االنتحار هم من فئة الشباب ذوي األعمار 25 سنة فأقل، 

بينما 13.9%  هم من الفئة التي أعمارهم 31 سنة فأكثر، و 9.7%  هم من الفئة العمرية 26-30 سنة، وللتعرف 

على التركيبة العمرية حسب نوع الجنس، فقد لوحظ بأن الغالبية العظمى من أفراد العينة ذكور وبنسبة %70.5 

موزعين حسب الفئات العمرية التالية )34.7%  من الفئة العمرية )15-20( سنة، 46.9%  من الفئة العمرية 

)21-25( سنة، 10.2%  من الفئة العمرية )26-30( سنة، و 8.2%  من الفئة العمرية )31 سنة فما فوق((، في 

 للفئات العمرية )39.1%  من الفئة العمرية )-20
ً
حين مثلن اإلناث ما نسبته 29.5%  من العينة موزعات تبعا

15( سنة، 26.1%  من الفئة العمرية )21-25( سنة، 8.7% من الفئة العمرية )26-30( سنة، و26.1% من الفئة 

العمرية )31 سنة فما فوق(. 

الفصل الثالث
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

عرض النتائج ومناقشتها
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جدول )2( نوع الجنس بالنسبة للفئات العمرية ألفراد العينة محاولي االنتحار في قطاع غزة

أما بخصوص الحالة االجتماعية ألفراد العينة من محاولي االنتحار في قطاع غزة، فقد لوحظ بأن %65.4 من أفراد 

العينة غير متزوجين، بينما %28.2 متزوجين، في حين فقط 6.4% مطلقين، وهذا يعطي مؤشر على أن ثلثي أفراد 

العينة غير متزوجين، بينما ثلث أفراد العينة من المتزوجين، وهذا يدل على أن الحالة الزوجية ليست متغير مؤثر في 

اإلقدام على عملية االنتحار عند أفراد العينة.

شكل )3( الحالة االجتماعية لمحاولي االنتحار في قطاع غزة

جدول )1( يوضح نوع الجنس بالنسبة للفئات العمرية ألفراد العينة محاولي االنتحار في قطاع غزة
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المجموع أنثى ذكر
  الفئات العمرية

% N % N % N
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40.3 29 26.1 6 46.9 23 من 21 - 25 سنة
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وللتعرف على التركيبة السكانية ألفراد العينة، فقد أظهرت النتائج بأن 30.3% من أفراد العينة يسكنون في محافظة 

غزة، بينما 23.7% من أفراد العينة يسكنون في محافظة خان يونس، و 19.7% محافظة رفح، 15.8% محافظة شمال 

غزة، وأقل محافظة كانت الوسطى بنسبة 10.5% حيث لوحظ من النتائج بأن غالبية أفراد العينة يسكنون في بيوت 

ملك وبنسبة 90.4% بينما  9.6% يسكنون في منازل إيجار، وتوزيع البيوت حسب نوعية السكن )باطون %80 ، %20 

بيوت أسبست(، والنتائج موضحة من خالل الجدول التالي:

شكل )4( نوع المحافظة لدى أفراد العينة من محاولي االنتحار في قطاع غزة

شكل )5( يوضح توزيع نوع السكن وحالته لمحاولي االنتحار في قطاع غزة
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الحالة التعليمية والمهنية: 

العينة من حملة  أفراد  بينما 16.7% من  العامة،  الثانوية  العينة حاصلون على شهادة  أفراد  بأن 56.4% من  لوحظ 

الشهادة اإلعدادية، و 10.3% من حملة الشهادة االبتدائية، و 5.1% غير متعلمين، و 5.1% من حملة شهادة الدبلوم 

المتوسط، 6.4% من حملة الشهادة الجامعية. كما لوحظ بأن الغالبية العظمى من أفراد العينة بدون عمل وبنسبة 

94.4% بينما 1.4% فقط عقد بطالة، و 4.2% موظفين، حيث أظهرت النتائج على أن 67.6% من األفراد الذين بدون 

عمل هم غير متزوجين، و 25% متزوجين، و 7.4% مطلقين. أما بخصوص الفئات العمرية فقد لوحظ بأنه%79.7 

أعمارهم 25 سنة فأقل، و فقد لوحظ أن 14.1% أعمارهم أكثر من 31 سنة، كما لوحظ بأن 89.6% منهم مستوى 

دخل أسرهم الشهري أقل من 300 دوالر، هذا يعطي مؤشر على أن الوضع االقتصادي للشباب في المجتمع الغزي 

أدى إلى حالة من اإلحباط والذي جعلهم يفكرون بطريقة سلبية للحياة نتيجة الضغوطات اليومية في شتى مناحي 

الحياة، حيث أن فئة الشباب يحتاجون بأن يثبوا أنفسهم من خالل االلتحاق بسوق العمل لكي يقوموا على األقل بتلبية 

احتياجاتهم األساسية أو المساعدة في حمل جزء ولو بسيط في رعاية أسرهم نتيجة ارتفاع مستوى البطالة في ظل 

الحصار وإغالق المعابر التجارية، وانخفاض معدل النمو في قطاع غزة.
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الحالة االقتصادية:

للتعرف على الحالة االقتصادية ألفراد العينة فقد أظهرت النتائج إلى أن 47.4 % من أفراد العينة مستوى دخل أسرهم 

الشهري أقل من 600 شيكل ، بينما 41.0 % مستوى دخلهم الشهري يتراوح ما بين )600 - أقل من 1200 شيكل(،  و 

9% فقط معدل دخلهم الشهري يترواح ما بين )1200 - 2500 شيكل(، أما بالنسبة للذكور في العينة، فقد تبين بان 

50.9% من الذكور معدل دخلهم الشهري )أقل من 600 شيكل(، و 41.8% معدل دخلهم الشهري من )600 إلى 

أقل من 1200 شيكل(، 5.5% فقط معدل دخلهم الشهري يترواح ما بين) 1200 - 2500 شيكل(. 

أما اإلناث، فقد لوحظ أن 39.1% من اإلناث معدل دخلهن الشهري )أقل من 600 شيكل(، و 39.1% معدل دخلهن 

الشهري من )600 إلى أقل من 1200 شيكل(، 17.4% معدل دخلهن الشهري يتراوح )ما بين 1200 2500- شيكل 

.)
ً
شهريا

شكل )6( يوضح الحالة العملية ألفراد العينة
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يالحظ ارتفاع نسبة الذكور من محاولي االنتحار 70.50% وهذا يشابه دراسة بيوتريز Beautrais A. 2003 , وهذا بخالف 

 Dessauer et all ما أظهرته دراسة كل من ميموني 2008 حيث كانت نسبة اإلناث 75% , ودراسة ديسور وآخرين

2011, حيث بلغت نسبة اإلناث 88% , وقد يرجع هذا االختالف في نسبة الذكور لإلناث للفروق الثقافية بين المجتمعات 

 فإن االنتحار يحتاج إلى قوة وميل 
ً
التي أجريت فيها الدراسة وللظروف الموضوعية التي عايشها المفحوصين, وعموما

والمادي  االقتصادي  العبء  يقع  مجتمعنا  وفي  اإلناث,  من  الرجال  عند  أعلى  السمات هي  وهذه  والقتل  للعنف 

ُهْم المسئولون عن إيجاد عمل واإلنفاق 
َ

كالديون وغيرها – وهي من مسببات االنتحار-  على الرجال أكثر من النساء ف

على البيت واألسرة أكثر من اإلناث , لذا فإن األوضاع االقتصادية السيئة وقلة فرص العمل تزيد من احتمالية انتحار 

 في محاولة الكثير من العائالت أن يعملوا جاهدين 
ً
الذكور, كما أن طبيعة المجتمع الغزي المحافظ قد تكون سببا

على كتمان خبر محاولة ابنتهم لالنتحار, لما لذلك من آثار سلبية على سمعة الفتاة بل وسمعة العائلة كلها, باإلضافة 

 للفضفضة والشكوى والتفريغ النفسي مما يجعلهن يشعرن ببعض الراحة, 
ً
إلى أن طبيعة اإلناث تجعلهن أكثر ميال

 للمساندة االجتماعية مما يسهم في عدم التفكير باالنتحار.
ً
 وتقبال

ً
وأكثر حصوال

ويعزو فريق البحث أن النسبة األكبر من محاولي االنتحار 70,4% كانت من الفئة العمرية )15 إلى 25( حيث تتميز هذه 

الفترة من النمو اإلنساني باالندفاعية والتسرع في الحكم, وعدم االتزان االنفعالي, وقد دلت الكثير من الدراسات أن 

 Brezo et al.    االنتحار في سن المراهقة والشباب أكثر من أي من المراحل العمرية األخرى كدراسة بريزو وآخرون

2007  ودراسة ميموني 2008. 

ولما كان للعمر عالقة بالزواج فإن أغلب هذه الفئة لم يكونوا من المتزوجين, فقد بلغت نسبة غير المتزوجين من 

محاولي االنتحار 65.4% , وربما يعود ذلك إلحساس المتزوجين بالمسؤولية خاصة من رزقه الله باألطفال, إذ يجد من 

الصعوبة أن يترك أسرته وحيدة تجابه أعباء الحياة, وال يخفى ما للحرمان الجنسي أو المشاكل العاطفية التي تواجه 

غير المتزوجين والتي قد تكون من مسببات االنتحار, وهي في الغالب أكثر لدى غير المتزوجين.

الثانوية العامة, ولوحظ أن نسبة  أما بالنسبة للمستوى التعليمي فقد كان 56.4% من أفراد العينة حاصلين على 

االنتحار تقل بين الحاصلين على الشهادة الجامعية 6.4% كما تقل بين األميين و 5.1% وقد يفسر هذا بأن الجامعيين 

حِرم االنتحار أكثر من أقرانهم, 
ُ
 وقدرة على حل مشاكلهم من غيرهم, وربما لديهم قناعات فكرية و دينية ت

ً
أكثر وعيا

شكل )7( يوضح الحالة االقتصادرية حسب نوع الجنس ألفراد العينة من محاولي االنتحار
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 قليلة 
ُ
, والمفاجئ في األمر أن نسبة األميين كانت أيضا

ً
كما تزداد احتمالية وجود فرصة عمل لهم عن األقل تعليما

 من ضغوط الحياة 
ً
و%5.1  وقد يعزى ذلك إلى أن المشاكل التي يواجهها األميون تكون بسيطة, وال يعانون كثيرا

الحديثة المعقدة فيأخذون األمور ببساطة ويرضون بواقعهم البسيط.

إجابة التساؤل الثاني: والذي نصه, ما هي سمات الشخصية المميزة  لمحاولي االنتحار؟

لإلجابة على التساؤل عن سمات الشخصية لدى أفراد العينة من محاولي االنتحار في قطاع غزة، تم استخدام اختبار 

آيزنك للشخصية والذي يقيس أربع سمات في الشخصية وهي سمة االنبساطية، وسمة العصابية ،وسمة الذهانية، 

 عند أفراد العينة هي السمة العصابية 
ً
وسمة الكذب )الجاذبية االجتماعية( وأظهرت النتائج أن من أكثر السمات انتشارا

وبوزن نسبي بلغ 80.2% تليها سمة الذهانية بوزن نسبي 50.2% وتليها سمة الكذب )الجاذبية االجتماعية( بوزن 

نسبي 48.7% وأقل نسبة كانت لسمة االنبساط بوزن نسبي 42.4%، ومما سبق يدل على أن األفراد الذين حاولوا 

االنتحار في قطاع غزة يتمتعون بسمات عصابية وذهانية عالية أكثر من السمة االنبساطية، وتبدو الصورة منطقية في 

ظل التراث العلمي للعصابية والتي أثبتت دراسات كثيرة كدراسة شفيق)2013م( وحميمي) 2012م( و تفاحة)2010م(: 

) Bella M. E. 2012( ودراسة بيلال

النفسية  المعاناة  مؤشرات  ارتفاع  دراساتهم  نتائج  أظهرت  حيث   )Stefanello et al. 2007( وآخرون  ستيفانيللو  و 

والضغوط لديهم والتي أقرب ما تكون للعصاب حيث إن المنتحرين ومحاولي االنتحار يعانون من التفكك النسبي  في 

شخصياتهم مع احتفاظهم باتصال معقول بالواقع والقدرة على تكوين عالقات اجتماعية وتبصر بمشكالتهم إلى حٍد 

 مرتفعة حيث ال تخلو هذه الفئة من بعض االضطرابات التي تصل لدرجة 
ً
معقول,  وتالها سمة الذهانية, وهي أيضا

 مشابه لما توصلت له نتائج دراسة نعيمة )2012م( 
ً
المرض النفسي – الذي قد يكون الدافع األول لالنتحار-  وهذا أيضا

.)Nock and Kessler 2006( و دراسة نوك و كيسلر )و دراسة خضر )2008م

ارتفاع معدالت  إلى  أغلبها  الدراسات في  أشارت  حيث  األقل,  االنبساطية هي  تكون سمة  أن  المتوقع  من  وكان 

. 
ً
االكتئاب لدى محاولي االنتحار, وهذا مخالف لمفهوم االنبساطية فالعالقة بينهما عكسية تماما

جدول )8( إحصاءات وصفية ألبعاد اختبار آيزنك للشخصية لدى أفراد العينة  من محاولي االنتحار

 في قطاع غزة ) ن=78(

الترتيب الوزن النسبي  االنحراف
المعياري

 المتوسط
الحسابي الدرجة الكلية عدد الفقرات األبعاد

4 42.4 4.97 8.89 21 21 االنبساط
2 50.2 2.61 12.55 25 25 الذهان
1 80.2 3.59 18.45 23 23 العصاب

3 48.7 2.08 10.23 21 21 الكذب
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الترتيب الوزن النسبي  االنحراف
المعياري

 المتوسط
الحسابي الدرجة الكلية عدد الفقرات األبعاد

70.9 6.44 31.90 45 15 المرونة أ

65.0 4.57 17.55 27 9 تصور االنتحار ب

75.1 7.20 29.29 39 13 التفاؤل ت

69.5 4.12 27.09 39 13 قوة األنا ث

: قوة األنا:
ً
أوال

أظهرت النتائج أن الوزن النسبي لقوة األنا أقل من 70 وهذا يدلل على مستوى متوسط لقوة األنا لدى محاولي 

 
ً
االنتحار, فمواجهة أعباء الحياة ومشاكلها يكون أقوى لدى المتمتعين بأنا قوية, وفي الوقت نفسه فإن من يأخذ قرارا

 إلى نوع من القوة والتي قد ال تتوفر لدى الجميع, وربما هذا يفسر قوة األنا المتوسطة 
ً
بالشروع لالنتحار يحتاج أيضا

بأن 30.8% لم  أحيانا،  كما لوحظ  بأن نومهم مضطرب وقلق %41  العينة,  وقد أجاب  39.7% منهم  أفراد  لدى 

يتحكموا بنفسهم عند الغضب، 

جدول )10( يوضح استجابات أفراد العينة حول بنود بعد قوة األنا في الخصائص النفسية

 لألفراد الذين حاولوا االنتحار في قطاع غزة )ن=78(

أبدا %  أحيانا %  دائما %  الفقرة #

19.2 41.0 39.7 نومي مضطرب وقلق 1

21.8 69.2 9.0 .من السهل أن أهزم في المناقشة 2

11.5 62.8 25.6 .أعمل أشياء كثيرة أندم عليها فيما بعد 3

37.2 44.9 17.9 أشعر برغبة في القيام بعمل مثير 4

30.8 60.3 9.0 .أتحكم بنفسي عند الغضب 5

32.1 43.6 24.4  ما أعبر الطريق ألتحاشى مقابلة شخص ما
ً
.غالبا 6

15.4 52.6 32.1  أشعر بأنني ال أستطيع أن أخبر أي شخص عن كل ما في
نفسي 7

38.5 50.0 11.5 يجذبني أفراد الجنس اآلخر 8

إجابة التساؤل الثالث: والذي نصه: ما مستوى توفر الخصائص النفسية لدى محاولي االنتحار؟ 

) قوة األنا, المرونة النفسية,  تصور االنتحار, التفاؤل( 

يناقش هذا الجزء الخصائص النفسية التي تهتم بها الدراسة لدى أفراد العينة، حيث يتضمن هذا المتغيرات النفسية 

التالية: قوة األنا, المرونة النفسية,  تصور االنتحار, التفاؤل وسوف نقوم بعرض النتائج بالتفصيل من خالل التالي: 

جدول )9( احصاءات وصفية للخصائص النفسية لدى محاولي االنتحار في قطاع غزة
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	 المرونة:

أظهرت النتائج أن الوزن النسبي للمرونة النفسية لدى أفراد العينة كان 70,9% وهي مرونة متوسطة إذ أن %26.9 

من أفراد العينة ال يتقبلوا التغيرات التي تحدث من حولهم، و 64.1% من أفراد العينة يشعرون باإلحباط دائما عند 

مرورهم بظروف صعبة، و 42.3% ال يواجهون مشكالتهم بهدوء، و 41% ال يحتفظون بهدوئهم حين يواجهون غضب 

اآلخرين. 

جدول )11( يوضح استجابات أفراد العينة حول بنود بعد المرونة في العوامل النفسية لألفراد

 الذين حاولوا االنتحار في قطاع غزة )ن=78(

أبدا %  أحيانا %  دائما %  الفقرة #

26.9 56.4 16.7 أتقبل التغيرات التي تحدث من حولي 1

1.3 34.6 64.1 أشعر باإلحباط حينما أمر بظروف صعبة 2

42.3 39.7 17.9 أواجه مشكالتي بهدوء 3

37.2 47.4 15.4 أتحكم بانفعاالتي عند المخاطر واألزمات 4

33.3 43.6 23.1  في نزاع
ً
أستخدم التفكير اإليجابي حين أكون طرفا 5

33.3 53.8 12.8 أسترد هدوئي بسهولة بعد مواجهة موقف مثير 6

41.0 47.4 11.5 .أحتفظ بهدوئي حين أواجه غضب اآلخرين 7

37.2 38.5 24.4 أكون على علم بالسبب وراء شعوري بالعصبية 8

30.8 46.2 23.1 9 أجيد التصرف في المواقف الطارئة

15.4 53.8 30.8 أستطيع التعبير عن رأيي بثقة أثناء المناقشة 10

6.4 37.2 56.4 أرفض أن أكون تابع لغيري 11

29.5 57.7 12.8 يسهل علي التكيف مع األحداث التي تعترضني 12

19.2 56.4 24.4 أجد صعوبة في إقناع اآلخرين بوجهة نظري 13

15.4 59.0 25.6
ً
 سليما

ً
يسهل علي تفسير األحداث تفسيرا 14

25.6 56.4 17.9 أشعر بتماسك شخصيتي في المواقف الصعبة 15

20.5 44.9 34.6 أعبر عن رأيي بسهولة وحرية 16
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	  تصور االنتحار:

أظهرت النتائج أن الوزن النسبي لتصور االنتحار بلغ 65,0 ويعني ذلك أن محاولي االنتحار ينظرون نظرة إيجابية لالنتحار, 

وربما يقبلون به ولديهم االستعداد لتكرار المحاولة في قادم األيام, بل أنهم كانوا يفكرون باالنتحار من أمد سابق, 

 كانوا 
ً
فقد ذكر 30.8% من أفراد العينة أنهم كانوا يفكرون دائما في طرق عديدة لقتل أنفسهم، بينما 61.5% أحيانا

يفكرون في قتل أنفسهم 9% من أفراد العينة أخبروا أشخاص بأنهم سوف يريدون قتل أنفسهم، بينما 32.1% أحيانا 

يقومون بذلك. كما لوحظ بأن 11.5% من أفراد العينة دائما يعتقدون بأن حياتهم سوف تنتهي باالنتحار، و %56.4 

أحيانا يعتقدون بذلك. كما لوحظ بأن 26.9% من أفراد العينة دائمي الشعور بأن حياتهم ال تستحق اإلبقاء عليها، و 

47.4% أحيانا يشعرون بأن حياتهم ال تستحق اإلبقاء عليها، فقد لوحظ بأن 37.2% من أفراد العينة يرون بأن الحياة 

أصبحت سيئة لدرجة الشعور بالرغبة في إيقافها، بينما 42.3% أحيانا يرون ذلك, وبالمجمل فإن النظرة اإليجابية ألفراد 

نِبئ بأمر سيء وبإمكانية معاودة محاولة 
ُ
العينة لالنتحار, ت

 .
ً
بعضهم االنتحار مرة ثانية مستقبال

جدول )12( يوضح استجابات أفراد العينة حول بنود بعد تصورات االنتحار في العوامل النفسية لألفراد 

الذين حاولوا االنتحار في قطاع غزة )ن=78(

أبدا %  أحيانا %  دائما %  الفقرة #

7.7 61.5 30.8 لقد فكرت في طرق لقتل نفسي 1

59.0 32.1 9.0  ما أنني أريد قتل نفسي
ً
لقد أخبرت شخصا 2

32.1 56.4 11.5 أعتقد أن حياتي ستنتهي باالنتحار 3

25.6 47.4 26.9 أشعر أن حياتي ال تستحق اإلبقاء عليها 4

20.5 42.3 37.2 5 أصبحت الحياة سيئة إلى حد يجعلني أشعر برغبة في إيقافها

25.6 46.2 28.2 أرغب في أن تنتهي حياتي 6

35.9 32.1 32.1  إذا ما مت
ً
أشعر أن الناس المقربين لي سيكونون أحسن حاال 7

33.3 43.6 23.1 أشعر أنه ال يوجد حل لمشاكلي سوى إنهاء حياتي 8

28.2 53.8 17.9 أشعر أنني قد اقتربت من إنهاء حياتي 9
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	  التفاؤل :

أظهرت النتائج أن الوزن النسبي للتفاؤل لدى أفراد عينة البحث 70,1 وهذا معدل متوسط, فعلى سبيل المثال ذكر 

41% من أفراد العينة أنهم ال ينظرون إلى الحياة على أنها هادفة، و 43.6% من أفراد العينة ال يتوقعون الخير في 

األيام القادمة، و 53.8% ال يتقبلون الحياة ببشاشة مهما تكن األحوال، و 53.8% ال يهتمون بالمستقبل والشعور 

بجديه نحوه، و 59.0% يرون بأن ال الماضي جميل وال الحاضر أجمل وال المستقبل أفضل. و%46.2 من أفراد العينة 

دائمي االستسالم للحزن، و 41% من أفراد العينة ال يفكرون في األمور المبهجة المفرحة، و%35.9 ال يرون بأن الفرج 

يأتي بعد الشدة، 46.2% ال يقبلون على الحياة بكل تفاؤل، 47.4% ال يرون الجانب المشرق المضيء من األمور، و 

37.2% لم يستطيعوا التكيف مع ظروف الحياة المتقلبة، في حين 33.3% دائمي الحب لعملهم ويندفعون له بكل 

جد، وما سبق موضح في الجدول التالي:

جدول )13( يوضح استجابات أفراد العينة حول بنود بعد التفاؤل في العوامل النفسية لألفراد

 الذين حاولوا االنتحار في قطاع غزة )ن=78(

أبدا %  أحيانا %  دائما %  الفقرة #

41.0 41.0 17.9 أنظر إلى الحياة على أنها هادفة 1

43.6 33.3 23.1 أتوقع الخير في األيام القادمة 2

46.2 38.5 15.4 أشعر بأن الفرصة موجودة من أجل تقدمي 3

53.8 34.6 11.5 أتقبل الحياة ببشاشة مهما تكن األحوال 4

53.8 25.6 20.5 أهتم بالمستقبل وأشعر بجدية نحوه 5

59.0 26.9 14.1 الماضي جميل والحاضر أجمل والمستقبل أفضل 6

28.2 25.6 46.2 أستسلم للحزن 7

41.0 38.5 20.5 أفكر في األمور البهيجة المفرحة 8

35.9 46.2 17.9 أرى أن الفرج يأتي بعد الشدة 9

46.2 37.2 16.7 قِبل على الحياة بكل تفاؤل
ُ
أنا أ 10

47.4 35.9 16.7 أرى الجانب المشرق المضيء من األمور 11

37.2 50.0 12.8 أتكيف مع ظروف الحياة المتقلبة 12

20.5 46.2 33.3 أحب عملي وأندفع نحوه بجد 13
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االجتماعي  المناخ  عن  االنتحار  محاولي  رضا  مستوى  ما  نصه,  والذي  الرابع:  التساؤل  إجابة 

واالقتصادي في محافظات غزة:

: الرضا عن العالقة بالمجتمع:
ً
 أوال

أظهرت النتائج إلى أن 50% من أفراد العينة يرون بأن عالقة الناس مفككة، و 39.7% يرون بأن القليل يجدون من األقارب 

من يتمنى لك الخير، و %35.9 ال يثقون في أغلب الناس، و 52.6% يرون بأن أغلب معامالت الناس تقوم على المصلحة، 

و 38.5% يشعرون بأن البعض يذكرهم بسوء، في حين 30.8% تسعدهم مشاركة اآلخرين لهم في المناسبات المختلفة. 

 على أن عدم رضا الشخص 
ً
عكست النتائج النظرة السلبية للمفحوصين بالنسبة لعالقتهم بالمجتمع, وربما يعطي ذلك مؤشرا

عن عالقته بالمجتمع له أثر في ميله لالنتحار.

:  الرضا عن الوضع العام في المجتمع:
ً
ثانيا

انقسام سياسي وبنسبة %91، و  %87.2  الفلسطيني من  المجتمع  يؤلمهم ما يعيشه  العينة  أفراد  العظمى من  الغالبية 

يشعرون بفقدان األمن واألمان النتشار الجرائم، و 88.5% يشعرون بأنهم يعيشون في سجن كبير بسبب الحصار اإلسرائيلي، 

بأن  يعتقدون   %71.8 و   ،  %91 وبنسبة  غزة  على  المتكررة  الحروب  بسبب  الحياة  كرهوا  العينة  أفراد  من  العظمى  والغالبية 

 بأن الحكومة تعمل 
ً
مجتمعنا الغزي يعيش في انهيار أخالقي وغياب القيم اإلنسانية، كما أجابوا على أنهم لم يشعروا يوما

لصالح الناس وبنسبة 67.9%، وفقط 12.8% من يروا بأن الحكومة تعمل لصالح الناس، كما أجاب 69.2% يفكرون دائما في 

الهجرة. من النتائج السابقة يظهر بأن الوضع العام في المجتمع ال ينذر بخير من وجهة نظر أفراد العينة، حيث أنهم يتألمون من 

استمرار االنقسام السياسي والذي يعتبرونه أكثر تأثير من الحصار اإلسرائيلي ،فقد أجابوا 91% لالنقسام، بينما 88.5% أجابوا 

للحصار اإلسرائيلي، فلهذا فإن االنقسام السياسي يعتبر من أهم العوامل في زيادة انتشار هذه المشكلة في المجتمع الغزي، 

كما لوحظ بأن الصدمات المتتالية على المجتمع الغزي وهي الحروب المتكررة التي جعلت األفراد ال يعيشون في أمن وأمان 

وعدم التخطيط للمستقبل، هذا بخالف آثار الصدمات المتتالية من قتل ودمار وتهجير وفقدان خالل فترة الحروب الثالثة، حيث أن 

، ولكن الشعب الفلسطيني يتمتع بصالبة 
ً
آثار الصدمات ال زالت مستمرة مع كثير من المجتمع الفلسطيني منذ أكثر من 60 عاما

نفسية وقوة إرادة في التغلب على آثار الصدمات المتكررة من قبل االحتالل اإلسرائيلي، ولكن في العشر سنوات األخيرة التي 

عاشها المجتمع الغزي تعرض مجتمع غزة ألبشع أنواع الحروب وانقسام سياسي مرير، وحصار غاشم ألكثر من عشر سنوات.

جدول )14 ( يوضح استجابات أفراد العينة حول بنود الوضع العام لألفراد الذين حاولوا االنتحار في قطاع غزة )ن=78(

أبدا %  أحيانا %  دائما %  الفقرة الفقرة

1.3 7.7 91.0 1 يؤلمني ما نعيشه من انقسام سياسي

3.8 9.0 87.2 أشعر بفقدان األمن واألمان النتشار الجرائم 2

1.3 10.3 88.5 أشعر بأنني أعيش في سجن كبير بسبب الحصار اإلسرائيلي 3

1.3 7.7 91.0 4 كرهت الحياة بسبب الحروب المتكررة على غزة

2.6 25.6 71.8 5 أعتقد أن مجتمعنا يعيش في انهيار أخالقي وغياب القيم اإلنسانية

12.8 19.2 67.9 6 لم أشعر يوما أن الحكومة تعمل لصالح الناس

17.9 12.8 69.2 7 أفكر في الهجرة من حين إلي آخر
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جدول )15( يوضح مستوى رضى أفراد العينة من محاولي االنتحار حول المناخ االجتماعي
 في قطاع غزة )ن=78(

أبدا %  أحيانا %  دائما %  الفقرة الفقرة

20.5 64.1 15.4 1 اآلخرين ال يهتمون بي

11.5 38.5 50.0 أرى أن عالقات الناس مفككة 2

6.4 53.8 39.7 3 قلما تجد من األقارب من يتمني لك الخير

35.9 44.9 19.2 أثق في أغلب الناس 4

5.1 42.3 52.6 أغلب معامالت الناس تقوم على المصلحة 5

23.1 38.5 38.5 أشعر أن البعض يذكرني بسوء 6

10.3 50.0 39.7 من الخطأ أن أعطي سري لألخرين 7

23.1 60.3 16.7 8 ال يوجد حولي من يأخذ بيدي في المواقف الصعبة

29.5 39.7 30.8 تسعدني مشاركة اآلخرين لي في المناسبات المختلفة 9

ثالثا: الرضا عن الوضع االقتصادي:

 عن مستوى معيشتهم، و59% من أفراد العينة 
ً
أظهرت النتائج إلى أن 69.2% من أفراد العينة غير راضين مطلقا

ال يستطيعوا شراء ما يحتاجونه، و 32.1% أحيانا ال يستطيعون شراء ما يحتاجونه، كما أجاب 60.3% من أفراد العينة 

بأن أهلهم لم يستطيعوا توفير ما يكفي له من احتياجات، بينما 33.3% أحيانا أهلهم ال يستطيعون توفير ذلك، كما 

أجاب 66.7% بأن دخل أسرتهم ال يكفي األسرة نفسها، كما ظهر بأن 67.9% يرون بأن األسعار في بلدنا مرتفعة، 

العوامل  أن  على  مؤشر  يعطي  سبق  مما  شرائها.  يستطيعون  وال  كثيرة  أشياء  يشتهون  بأنهم  يرون   %74.4 و 

االقتصادية لدى عينة الدراسة من محاولي االنتحار تعتبر من الدوافع األساسية لمحاولة االنتحار، حيث ظهر بأن الوضع 

أقدموا  الذين  أنفسهم  األفراد  احتياجات  قبل  األسرة  احتياجات  يلبي  وال  وأسرهم ضعيف،  العينة  االقتصادي ألفراد 

على عملية االنتحار، وكما أنهم ال يقدرون على توفير االحتياجات األساسية أو الثانوية لدى أفراد األسرة، ولهذا يعتبر 

الوضع االقتصادي للفرد أو األسرة عامل أساسي في زيادة نسبة محاولة االنتحار، حيث أن ثلثي أفراد العينة مستوى 

دخلهم الشهري أقل من 1200 شيكل، ولهذا يجب األخذ بعين االعتبار بأن الوضع االقتصادي لمحاولي االنتحار سيء  

وهذا أمر هام يجب النظر له بجدية عند التفكير في خفض نسبة محاولي االنتحار في قطاع غزة، كجانب أساسي 

في عملية معالجة هذه المشكلة والتي ال نتمنى بأن تصبح ظاهرة في المجتمع الفلسطيني، في ظل سعيه نحو 

بناء الدولة الفلسطينية التي تحتاج إلى طاقات شبابها في عملية بناء الدولة، ولتحقيق هذه النظرة الشمولية يجب 

على المؤسسات العاملة سواء األهلية أو الحكومية أو الخاصة أو الدولية العمل على وضع خطط تشغيلية وإرشادية 

وعالجية لعالج إحدى المشكالت الخطيرة التي بدأت في االنتشار في المجتمع الغزي، في ظل الحصار الدائم منذ 

أكثر من 10 سنوات.
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جدول )16( يوضح استجابات أفراد العينة حول بنود العوامل االقتصادية لألفراد
 الذين حاولوا االنتحار  في قطاع غزة )ن=78(

أبدا %  أحيانا %  دائما %  الفقرة الفقرة

69.2 16.7 14.1 أنا راٍض عن مستوى معيشتي 1

59.0 32.1 9.0 2 أشتري ما أريد عندما أحتاجه

60.3 33.3 6.4 أهلي يوفرون لي ما يكفيني 3

66.7 21.8 11.5 دخل أسرتي يكفيها 4

16.7 15.4 67.9 5 أرى أن األسعار في بلدنا مرتفعة

3.8 21.8 74.4 6 أشتهي أشياء كثيرة وال أستطيع شراؤها

إجابة التساؤل الخامس: والذي نصه, هل توجد عالقة ذات دالة إحصائية بين سمات الشخصية 

والخصائص النفسية لمحاولي االنتحار في محافظات غزة؟

النفسية   والخصائص  الشخصية  السمات  بين  العالقة  لدراسة  بيرسون  ارتباط  معامل  استخدام  تم  ذلك  من  للتحقق 

لمحاولي االنتحار )المرونة, تصور االنتحار, قوة األنا و التفاؤل(، ويتضح ذلك من الجدول التالي:

  جدول رقم ) 17(مصفوفة االرتباط بين السمات الشخصية والخصائص النفسية لمحاولي االنتحار

 الجاذبية االجتماعية
الكذب العصاب الذهان االنبساط األبعاد

-//0.016 -0.504** -*0.245 0.613** المرونة

//0.031 0.472** //0.027 -0.365** تصور االنتحار

//-0.082 -0.587** //0.204 0.724** التفاؤل

//-0.022 -0.553** //0.016 0.507** قوة األنا

** P<0.01            *P<0.05           // P>0.05
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تبين من الجدول السابق ما يلي:

االنبساط  مستوى  بين  إحصائية  داللة  ذات  طردية  عالقة  وجود  لوحظ  »االنبساط«:  األولى  الشخصية  السمة   .1

والخصائص النفسية التالية ) المرونة، التفاؤل، قوة األنا، تصور( لدى محاولي االنتحار في قطاع غزة، وهذا يدل على 

أنه كلما انخفض مستوى االنبساط كلما انخفض مستوى المرونة النفسية،  التفاؤل، قوة األنا والعكس صحيح, كما 

لوحظ عالقة عكسية بين االنبساط وتصور االنتحار, أي أن االنبساطية تجعل تصور االنتحار أقل لدى المفحوص.

2. السمة الشخصية الثانية »الذهان«: لوحظ وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين مستوى الذهان ومستوى 

المرونة لدى محاولي االنتحار في قطاع غزة، وهذا يدل على أنه كلما ارتفع مستوى الذهان كلما انخفض مستوى 

المرونة لدى محاولي االنتحار في قطاع غزة والعكس صحيح ، في حين تبين عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية 

بين الذهان  وتصور االنتحار، التفاؤل، قوة األنا.

3. السمة الشخصية الثالثة »العصاب«: لوحظ وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين مستوى العصاب ومستوى  

تصور االنتحار, ووجود عالقة عكسية بين العصاب وكل من  »المرونة، ، التفاؤل، قوة األنا«، لدى محاولي االنتحار في 

قطاع غزة، وهذا يدل على أنه كلما ارتفع مستوى العصاب كلما ارتفع مستوى العوامل المؤدية لالنتحار , وانخفاض  

المرونة النفسية و، التفاؤل، وقوة األنا«، لدى محاولي االنتحار في قطاع غزة والعكس صحيح. 

4.  السمة الشخصية الرابعة »الكذب«: لوحظ عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى الكذب ومستوى 

المرونة، تصور االنتحار، التفاؤل، قوة األنا«، لدى محاولي االنتحار في قطاع غزة. 

 للمتغيرات التالية: 
ً
إجابة التساؤل السادس, والذي نصه: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في سمات الشخصية طبقا

) الجنس, العمر, الحالة االجتماعية ,المؤهل العلمي, مستوي الدخل, المهنة, المحافظة ( 

1.  سمات الشخصية بالنسبة لنوع الجنس: تبين من خالل النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين 

الكذب( )p-value >0.05(، وهذا يدل  العصاب،  الذهان،  )االنبساط،  التالية  الشخصية  بالنسبة لسمات  الذكور واإلناث 

على أن سمات الشخصية لدى محاولي االنتحار الذكور واإلناث متشابهة، والنتائج موضحة من خالل الجدول التالي: 

  

جدول )18( اختبار )ت( لكشف الفروق بين نوع الجنس بالنسبة لمقياس سمات الشخصية

مستوى 
الداللة اختبار )ت(

أنثى ذكر
أبعاد الشخصية

االنحراف المعياري المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

//0.870 -0.165 4.558 9.04 5.170 8.83 االنبساط

//0.434 -0.787 2.575 12.91 2.634 12.40 الذهان

//0.569 0.573 3.302 18.09 3.725 18.60 العصاب

//0.565 0.578 1.835 10.02 2.189 10.32 الكذب

**P-value<0.01 *P-value<0.05      //P-value>0.05
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2. سمات الشخصية بالنسبة للفئات العمرية: تبين من خالل النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في 

سمات الشخصية التالية )االنبساط، الذهان، العصاب، الكذب( بالنسبة للفئات العمرية التالية )15-20 سنة، 21-25 سنة، 

26-30 سنة، 31 سنة فما فوق )p-value >0.05(، وهذا يدل على أن أفراد العينة من محاولي االنتحار في قطاع غزة 

باختالف أعمارهم لديهم سمات شخصية متشابهة، وهذا يعطي مؤشر على األفراد الذين حاولوا االنتحار من مختلف 

الفئات العمرية يتمتعون بسمات متشابهة في التصنيف مع بعضهم البعض، مما يدل على أن العمر ليست متغير 

مؤثر على سمات الشخصية عند أفراد العينة، والنتائج موضحة من خالل الجدول التالي:   

جدول )19( نتائج اختبار )ف( لكشف الفروق في سمات شخصية بالنسبة للفئات العمرية ألفراد العينة

مستوى الداللة اختبار ف االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التركيبة العمرية األبعاد

//0.99 0.03

5.054 8.77 26 من 15 - 20 سنة

5.285االنبساط 8.83 29 من 21 - 25 سنة

5.765 8.71 7 من 26 - 30 سنة
4.082 8.29 10 31 سنة فما فوق

//0.26 1.37

2.597 13.23 26 من 15 - 20 سنة

الذهان
2.978 12.02 29 من 21 - 25 سنة

1.000 13.00 7 من 26 - 30 سنة

2.406 11.70 10 31 سنة فما فوق

//0.72 0.44

2.970 18.50 26 من 15 - 20 سنة

العصاب
3.814 18.76 29 من 21 - 25 سنة

5.224 17.43 7 من 26 - 30 سنة

4.249 17.50 10 31 سنة فما فوق

//0.05 2.78

2.071 10.33 26 من 15 - 20 سنة

الكذب
2.288 10.66 29 من 21 - 25 سنة

1.563 8.21 7 من 26 - 30 سنة

1.160 10.45 10 31 سنة فما فوق

**P-value<0.01 *P-value<0.05      //P-value>0.05
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3. سمات الشخصية بالنسبة للحالة االجتماعية: أظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين غير 

 ،)p-value>0.05( )المتزوجين واألفراد المتزوجين بالنسبة لسمات الشخصية األربعة ) االنبساط، العصاب، الذهان، الكذب

والنتائج  الشخصية،  المتزوجين في سمات  المتزوجين واألفراد  األفراد غير  بين  اختالفات  وهذا يدل على عدم وجود 

السابقة موضحة من خالل الجدول التالي:

جدول )20( نتائج اختبار )ت( لكشف الفروق بين غير المتزوجين واألفراد المتزوجين بالنسبة لسمات الشخصية  

مستوى 
الداللة اختبار )ت(

)متزوجين )ن= 21 )غير متزوجين )ن = 51
األبعاد

ع م ع م

//0.07 -1.86 4.49 10.68 5.08 8.35 االنبساط

//0.25 -1.17 2.30 13.25 2.43 12.54 الذهان

//0.12 1.57 4.04 17.59 3.04 18.94 العصاب

//0.12 1.57 2.03 9.65 2.10 10.48 الكذب

**P-value<0.01 *P-value<0.05      //P-value>0.05

4. سمات الشخصية بالنسبة للمحافظة: تبين من خالل النتائج وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين المحافظات 

التالية )شمال غزة، غزة، الوسطى، خانيونس، رفح( بالنسبة لسمات الشخصية التالية )االنبساط، الذهان، العصاب، الكذب(    

)p-value <0.01( لصالح محافظة رفح.

خانيونس  محافظة  يسكنون في  الذين  االنتحار  محاولي  أن  تبين  “االنبساط”:  األولى  الشخصية  لسمة  بالنسبة  أ.  

تبين أن مستوى  المحافظات، كما  الذين يسكنون في باقي  مستوى االنبساط لديهم أعلى من محاولي االنتحار 

االنبساط لدى محاولي االنتحار الذين يسكنون في محافظتي )شمال غزة، غزة( أعلى من مستواه لدى محاولي 

االنتحار من محافظة رفح، كذلك تبين أن محاولي االنتحار من محافظة غزة مستوى االنبساط لديهم أكثر من األفراد 

الذين يسكنون في المحافظة الوسطى.

الذين يسكنون في محافظة غزة مستوى  االنتحار  تبين أن محاولي  “الذهان”:  الثانية  الشخصية  بالنسبة لسمة  ب. 

الذهان لديهم أعلى من محاولي االنتحار في باقي المحافظات، كما تبين أن مستوى الذهان لدى محاولي االنتحار 

من محافظة الوسطى أقل من مستواه لدى محاولي االنتحار من المحافظات التالية )شمال غزة، خانيونس، رفح( .

ج. بالنسبة لسمة الشخصية الثالثة: العصاب”: تبين أن محاولي االنتحار من محافظة خانيونس مستوى العصاب لديهم 

مستوى  الوسطى  محافظة  من  االنتحار  محاولي  أن  تبين  كما  المحافظات،  باقي  من  االنتحار  محاولي  من  أعلى 

العصاب لديهم أقل من محاولي االنتحار من محافظتي غزة وشمال غزة .

الجاذبية  ورفح مستوى  االنتحار من محافظتي غزة  أن محاولي  تبين  “الكذب”:  الرابعة  الشخصية  لسمة  بالنسبة  د. 

االجتماعية “ الكذب” لديهم أعلى من محاولي االنتحار من محافظة خانيونس, والنتائج موضحة من خالل الجدول 

التالي:   
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جدول )21( نتائج اختبار )ف( لكشف الفروق في سمات الشخصية بالنسبة للمحافظة

الفروقات البعدية
اختبار ف  االنحراف

المعياري
 المتوسط
الحسابي العدد المحافظة األبعاد

5 4 3 2 1

**0.004 **0.000 //0.073 //0.628 1

**24.93

3.6 11.99 12 شمال غزة

االنبساط

**0.000 **0.000 *0.017 1 2.9 12.57 23 غزة

//0.450 **0.000 1 3.4 9.24 8 الوسطى

**0.000 1 0.6 2.83 18 خانيونس

1 5.1 8.13 15 رفح

//0.125 //0.647 *0.014 **0.000 1

**14.00

1.7 11.71 12 شمال غزة

الذهان

**0.008 **0.000 **0.000 1 2.1 14.78 23 غزة

**0.000 *0.024 1 3.1 9.38 8 الوسطى

*0.030 1 1.7 11.36 18 خانيونس

1 1.8 12.93 15 رفح

//0.505 *0.045 *0.010 //0.691 1

**5.86

3.5 18.50 12 شمال غزة

العصاب

//0.725 **0.005 *0.012 1 3.0 18.04 23 غزة

*0.034 **0.000 1 5.4 14.63 8 الوسطى

**0.005 1 1.6 20.94 18 خانيونس

1 3.4 17.67 15 رفح

//0.231 //0.063 //0.723 //0.406 1

**3.61

2.0 10.22 12 شمال غزة

 الجاذبية

//0.610 **0.002 //0.266 1 2.1 10.81 23 غزة

//0.155 //0.206 1 2.0 9.90 8 الوسطى

**0.001 1 1.5 8.83 18 خانيونس

1 11.15 15 رفح

**P-value<0.01 *P-value<0.05      //P-value>0.05
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ح. سمات الشخصية بالنسبة للمؤهل العلمي: تبين من خالل النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين 

المؤهالت العلمية التالية )ابتدائي فما دون، إعدادي، ثانوي، دبلوم فما فوق( بالنسبة لسمة العصاب وسمة الكذب 

)p-value>0.05(، وهذا يدل على أن أفراد العينة من محاولي االنتحار في قطاع غزة باختالف مستوياتهم التعليمية 

 متساوية.
ً
لديهم سمات من العصابية والكذب تقريبا

التالية )ابتدائي فما دون،  العلمية  بالنسبة للمؤهالت  ** في حين لوحظ وجود فروق جوهرية في سمة االنبساط 

البعدية  للمقارنات  اختبار شيفيه  الفروق تم استخدام  العينة، ولكشف  أفراد  ثانوي، دبلوم فما فوق( لدى  إعدادي، 

ابتدائية فما دون لديهم سمات انبساطية أكثر من  التباين، فقد لوحظ بأن األفراد الذين مؤهلهم العلمي  لتجانس 

األفراد الذين مؤهلهم العلمي إعدادية وثانوية، وهذه الفروق ذات داللة إحصائية.

دون،  فما  )ابتدائي  التالية  العلمية  للمؤهالت  بالنسبة  الذهان  جوهرية في سمة  فروق  وجود  لوحظ  حين  ** في 

البعدية  للمقارنات  اختبار شيفيه  الفروق تم استخدام  العينة، ولكشف  أفراد  ثانوي، دبلوم فما فوق( لدى  إعدادي، 

لتجانس التباين، فقد لوحظ بأن األفراد الذين مؤهلهم العلمي ابتدائية فما دون لديهم سمات ذهانية أكثر من األفراد 

الذين مؤهلهم العلمي إعدادية وثانوية ودبلوم فما فوق، وهذه الفروق ذات داللة إحصائية.

جدول )22( نتائج اختبار )ف( لكشف الفروق في أبعاد سمات الشخصية بالنسبة للمؤهل العلمي ألفراد العينة 

المقارنات البعدية  مستوى
الداللة

 قيمة
ف

 االنحراف
المعياري

 المتوسط
الحسابي العدد المحافظة  أبعاد

4 3 2 1

0.20 **0. 00 0.07 1

0.02* 3.64

2.86 12.57 12 ابتدائية فما دون

االنبساط
0.72 0.31 1  3.93 9.15 13 إعدادي

0.19 1   5.32 7.61 44 ثانوي

1    4.54 9.89 9 دبلوم فما فوق

*0.03 0.01** **0.00 1

0.01** 3.87

2.75 14.58 12 ابتدائية فما دون

الذهان
0.40 0.15 1  3.43 11.31 13 إعدادي

0.82 1   1.84 12.43 44 ثانوي

1    3.23 12.22 9 دبلوم فما فوق

غير دالة 0.16// 1.75

2.9 19.33 12 ابتدائية فما دون

العصاب
4.49 17 13 إعدادي

3.21 18.93 44 ثانوي

4.33 17 9 دبلوم فما فوق

غير دالة
0.61// 0.62

2.38 10.49 12 ابتدائية فما دون

الكذب
2 10.79 13 إعدادي

2.12 10.11 44 ثانوي

1.67 9.69 9 دبلوم فما فوق

**P-value<0.01 *P-value<0.05      //P-value>0.05
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- سمات الشخصية بالنسبة لمستوى الدخل الشهري لألسرة: 

تبين من خالل النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في سمات الشخصية التالية )العصاب، الكذب( 

بالنسبة لمستوى الدخل الشهري لألسرة التالية )أقل من 600 شيكل، من 600-1200 شيكل، من 1210 شيكل- 3000 

شيكل(  )p-value >0.05(، وهذا يدل على أن محاولي االنتحار في قطاع غزة باختالف الوضع االقتصادي ألسرهم 

 متساوية، في حين تبين أن محاولي االنتحار الذين مستوى الدخل 
ً
لديهم سمات شخصية عصابية وسمة الكذب تقريبا

الشهري ألسرهم يتراوح بين )600-1200 شيكل( لديهم درجات في االنبساط والذهان أقل من األفراد الذين مستوى 

دخل أسرهم الشهري يتراوح بين )أقل من 600 شيكل، من 1210 شيكل- 3000 شيكل(، والنتائج موضحة من خالل 

الجدول التالي:   

جدول )23( نتائج اختبار )ف( لكشف الفروق في سمات الشخصية بالنسبة لمستوى 

الدخل الشهري لألسرة

الفروقات البعدية
اختبار ف  االنحراف

المعياري
 المتوسط
الحسابي العدد  مستوى الدخل

الشهري  أبعاد
3 2 1

//0.516 **0.000 1

**8.84

4.433 10.46 37 أقل من 600 شيكل

0.003**االنبساط 1 4.588 6.34 32 600 – 1200 شيكل

1 4.720 11.56 9 1210 – 3000 شيكل

*0.327 *0.043 1
*3.54

2.968 12.96 37 أقل من 600 شيكل
0.025*الذهان 1 1.947 11.70 32 600 – 1200 شيكل

1  2.369 13.89 9 1210 – 3000 شيكل

غير دالة //0.70
3.684 18.62 37 أقل من 600 شيكل

3.757العصاب 18.63 32 600 – 1200 شيكل
2.472 17.11 9 1210 – 3000 شيكل

غير دالة //2.14
2.120 10.51 37 أقل من 600 شيكل

1.891الكذب 9.69 32 600 – 1200 شيكل
2.334 11.03 9 1210 – 3000 شيكل

**P-value<0.01 *P-value<0.05      //P-value>0.05
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إجابة التساؤل السابع: والذي نصه, هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الخصائص النفسية لمحاولي 
االنتحار تعزى للمتغيرات التالية:

 ) الجنس, العمر, الحالة االجتماعية, المؤهل العلمي, مستوي الدخل, المهنة, المحافظة (؟

 للجنس:
ً
1. الفروق في الخصائص النفسية تبعا

للخصائص  الكلية  للدرجة  بالنسبة  واإلناث  الذكور  بين  إحصائية  داللة  ذات  جوهرية  فروق  وجود  عدم  النتائج  أظهرت 

النفسية لدى محاولي االنتحار )p-value>0.05(، وهذا يدل على عدم وجود اختالفات بين الذكور واإلناث في ) قوة 

األنا, المرونة النفسية, تصور االنتحار, التفاؤل (، وهذا يدل على أن الذكور واإلناث الذين حاولوا االنتحار لديهم  خصائص 

نفسية متشابهة ، والنتائج موضحة من خالل الجدول التالي:   

جدول )24( نتائج اختبار )ت( لكشف الفروق بين الذكور واإلناث من محاولي االنتحار 

في الخصائص النفسية 

مستوى 
الداللة اختبار )ت(

)إناث )ن= 23 ))ذكور )ن = 55
األبعاد

ع م ع م

//0.81 -0.24 5.91 32.17 6.69 31.78 المرونة

//0.73 -0.35 4.59 17.83 4.6 17.43 تصور االنتحار

//0.85 -0.19 6.42 29.52 7.55 29.19 التفاؤل

//0.23 -1.2 3.56 27.96 4.31 26.73 قوة األنا

**P-value<0.01 *P-value<0.05      //P-value>0.05
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 للفئات العمرية:
ً
2.  الفروق في الخصائص النفسية تبعا

أظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين الفئات العمرية التالية )15-20 سنة، 21-25 سنة، -30

26 سنة( بالنسبة للدرجة الكلية للخصائص النفسية لمحاولي االنتحار    p-value>0.05( وهذا يدل على أن محاولي 

االنتحار في قطاع غزة باختالف أعمارهم لديهم خصائص نفسية متقاربة, والنتائج موضحة من خالل الجدول التالي: 

  

جدول )25( نتائج اختبار )ف( لكشف الفروق في درجات الخصائص النفسية بالنسبة للفئات العمرية 

**P-value<0.01 *P-value<0.05      //P-value>0.05

 مستوى
الداللة اختبار ف  االنحراف

المعياري
 المتوسط
الحسابي العدد التركيبة العمرية األبعاد

//0.19 1.62

5.752 31.73 26 من 20-15 سنة

المرونة
6.519 32.28 29 من 25-21 سنة

7.603 29.14 7 من 26-30 سنة

5.232 35.60 10 31 سنة فما فوق

//0.13 1.97

4.036 16.44 26 من 20-15 سنة

تصور االنتحار
4.505 17.69 29 من 25-21 سنة

5.398 16.86 7 من 26-30 سنة

4.695 20.40 10 31 سنة فما فوق

//0.58 0.66

6.992 28.38 26 من 20-15 سنة

التفاؤل
6.553 30.53 29 من 25-21 سنة

9.788 28.14 7 من 26-30 سنة

6.182 31.00 10 31 سنة فما فوق

//0.91 0.18

3.771 26.69 26 من 20-15 سنة

قوة األنا
3.851 27.45 29 من 25-21 سنة

6.630 27.43 7 من 26-30 سنة

4.453 27.50 10 31 سنة فما فوق
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 للحالة االجتماعية:
ً
3. الفروق في الخصائص النفسية تبعا

للدرجة  بالنسبة  المتزوجين  المتزوجين واألفراد  النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين غير  أظهرت 

الكلية للخصائص النفسية لمحاولي االنتحار )p-value>0.05(، وهذا يدل على عدم وجود اختالفات بين األفراد غير 

المتزوجين واألفراد المتزوجين في الخصائص النفسية لديهم والنتائج السابقة موضحة من خالل الجدول التالي:

جدول )26( نتائج اختبار )ت( لكشف الفروق بين غير المتزوجين و المتزوجين بالنسبة للخصائص النفسية

مستوى 
الداللة اختبار )ت(

)متزوجين )ن= 21 )غير متزوجين )ن = 51
األبعاد

ع م ع م

//0.26 1.14 6.33 30.32 6.41 32.18 المرونة

//0.28 -1.10 5.23 18.41 4.38 17.11 تصور االنتحار

//0.29 1.06 6.44 27.74 7.63 29.71 التفاؤل

//0.83 0.21 4.44 26.68 3.90 26.90 قوة األنا

**P-value<0.01 *P-value<0.05      //P-value>0.05

 للمحافظة:
ً
4. الفروق في الخصائص النفسية تبعا

الوسطى،  التالية )شمال غزة، غزة،  المحافظات  بين  إحصائية  النتائج وجود فروق جوهرية ذات داللة  تبين من خالل 

خانيونس، رفح( بالنسبة للدرجة الكلية للخصائص النفسية )p-value<0.01(، ولكشف الفروق تم استخدام اختبار شيفيه 

لتجانس التباين وكانت النتائج كالتالي:

- قوة األنا لدى أفراد محافظة غزة أعلى من األفراد في المحافظات التالية )شمال غزة، الوسطى، رفح(، 

- األبعاد األربعة )المرونة، تصور االنتحار، التفاؤل، قوة األنا( وبشكل سلبي وجد أن مستواها عند األفراد 

الذين يسكنون في محافظة خانيونس أعلى من األفراد في المحافظات األخرى.
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الفروقات البعدية
اختبار ف  االنحراف

المعياري
 المتوسط
الحسابي العدد المحافظة األبعاد

5 4 3 2 1

//0.226 **0.001 //0.012 //0.100 1

**10.65

6.2 27.17 12 شمال غزة

المرونة

//0.717 **0.001 //0.161 1 5.5 30.30 23 غزة

//0.114 *0.027 1 5.1 33.38 8 الوسطى

**0.001 1 3.5 38.44 18 خانيونس

1 6.0 29.67 15 رفح

//0.068 **0.004 //0.316 //0.197 1

**8.31

6.0 16.75 12 شمال غزة

 تصور
االنتحار

**0.001 *0.043 *0.027 1 3.3 18.57 23 غزة

//0.558 **0.001 1 4.8 14.94 8 الوسطى

**0.001 1 2.6 21.11 18 خانيونس

1 3.5 13.93 15 رفح

//0.086 **0.001 //0.095 //0.085 1

**15.72

6.7 23.67 12 شمال غزة

التفاؤل

//0.878 **0.001 //0.715 1 3.6 27.06 23 غزة

//0.821 **0.001 1 6.1 27.88 8 الوسطى

**0.001 1 1.6 37.78 18 خانيونس

1 8.6 27.33 15 رفح

//0.836 **0.001 //0.511 **0.002 1

**19.37

3.3 24.50 12 شمال غزة

 قوة
األنا

**0.000 **0.001 **0.001 1 2.8 27.91 23 غزة

//0.615 **0.001 1 3.0 23.63 8 الوسطى

**0.000 1 2.1 31.44 18 خانيونس

1 24.27 15 رفح

**P-value<0.01 *P-value<0.05      //P-value>0.05

جدول )27( نتائج اختبار )ف( لكشف الفروق في الخصائص النفسية بالنسبة لنوع المحافظة



43
جمعيــة الوداد للتأهيـــل المجتمعي ـ دراســة االنتحــار

 للمؤهل العلمي:
ً
5.  الفروق في الخصائص النفسية تبعا

تبين من خالل النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين المؤهالت العلمية التالية )ابتدائي فما دون، 

إعدادي، ثانوي، دبلوم فما فوق( بالنسبة للدرجة الكلية للخصائص النفسية )p-value>0.05(، وهذا يدل على أن أفراد 

العينة من محاولي االنتحار في قطاع غزة باختالف مستوياتهم التعليمية لديهم خصائص نفسية متقاربة،  والنتائج 

موضحة من خالل الجدول التالي:   

جدول )28( اختبار )ف( لكشف الفروق بين المستوى التعليمي بالنسبة لمقياس العوامل المؤدية لالنتحار

مستوى الداللة قيمة ف  االنحراف
المعياري

 المتوسط
الحسابي العدد المؤهل العلمي الدوافع المؤدية لالنتحار

0.691// 0.489

5.673 31.00 12 ابتدائية فما دون

المرونة
7.590 30.54 13 إعدادي

6.555 32.66 44 ثانوي

5.431 31.33 9 دبلوم فما فوق

0.731// 0.432

4.188 18.92 12 ابتدائية فما دون

5.140تصور االنتحار 17.38 13 إعدادي
4.413 17.22 44 ثانوي
5.388 17.56 9 دبلوم فما فوق

//.081 2.332

3.949 25.86 12 ابتدائية فما دون

التفاؤل
7.581 27.15 13 إعدادي
7.579 31.05 44 ثانوي

6.265 28.33 9 دبلوم فما فوق

//.800 .336

2.503 26.08 12 ابتدائية فما دون

قوة األنا
4.997 26.85 13 إعدادي

4.071 27.41 44 ثانوي

//.508 .781

5.118 27.22 9 دبلوم فما فوق

15.899 146.84 12 ابتدائية فما دون

 الدرجة الكلية
23.517 148.69 13 إعدادي

25.712 156.62 44 ثانوي

23.211 150.33 9 دبلوم فما فوق

**P-value<0.01 *P-value<0.05      //P-value>0.05
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6.  الفروق في الخصائص النفسية للدخل الشهري لألسرة:

تبين من خالل النتائج وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية للخصائص النفسية لمحاولي االنتحار, 

بالنسبة لمستويات الدخل الشهري لألسرة التالية )أقل من 600 شيكل(، من )600-1200 شيكل(، من)1210 - 3000 

شيكل( )p-value<0.05(، ولكشف الفروق تم ايجاد اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتجانس التباين، فقد لوحظ بأن 

يتراوح بين )600-1200 شيكل( لديهم عوامل كلية تؤدي إلى توجه  الذين مستوى دخل أسرهم الشهري  األفراد 

لالنتحار أكثر من األفراد الذين مستوى دخل أسرهم الشهري في الفئات التالية )أقل من 600 شيكل، من 1200 - 

3000 شيكل( وهذه الفروق ذات داللة إحصائية.

جدول )29( نتائج اختبار )ف( لكشف الفروق في مقياس الخصائص النفسية لمحاولي االنتحار

 بالنسبة لمستوى الدخل الشهري لألسرة

الفروقات البعدية
اختبار ف  االنحراف

المعياري
 المتوسط
الحسابي العدد  مستوى الدخل

الشهري لألسرة األبعاد

3 2 1

//0.131 //0.073 1

*4.02

6.398 31.19 37 أقل من 600 شيكل

0.009**المرونة 1 6.311 33.91 32 600 – 1200 شيكل

1 4.664 27.67 9 1210 – 3000 شيكل

غير دالة
 //2.47

4.639 18.08 37 أقل من 600 شيكل
4.403تصور االنتحار 17.80 32 600 – 1200 شيكل

4.065 14.44 9 1210 – 3000 شيكل

غير دالة //1.93

3.668 26.86 37 أقل من 600 شيكل

4.839قوة األنا 27.94 32 600 – 1200 شيكل

2.062 25.00 9 1210 – 3000 شيكل

** P<0.01            *P<0.05           // P>0.05
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	 تعقيب عام :

 في مختلف المجاالت 
ً
ومما الشك فيه أن الحياة البشرية ال تستمر مع انعدام األمل .. والبد من بعث األمل دائما

وبشتى الطرق ، ولوال األمل لما سقطت النملة ثمانين مرة في طلب حبة شعير، وبشكل عملي تختلف رؤية األشخاص 

يتحمل  للشدائد والصعاب وبعضهم ال   
ً
 واحتماال

ً
تكيفا أكثر  تواجههم وبعضهم  التي  الحياتية  وتقديراتهم لظروفهم 

التربية والظروف األسرية وتاريخ الفرد وتكوينه الشخصي النفسي  درجات منخفضة من اإلحباط والصعوبات، وتلعب 

الصعوبات  المخارج والحلول لمختلف  التكيف والتحمل وإيجاد   في تحديد قدراته على 
ً
 هاما

ً
والجسمي والوراثي دورا

أن  كما  واألزمات،  اإلحباطات  أمام   
ً
الفرد ضعيفا يجعل   

ً
دائما الرغبات  وتلبية  المفرط  الدالل  أن  الحياتية والشك في 

اإلحباطات واألزمات وكذلك   في تضخيم 
ً
 هاما

ً
يلعب دورا اآلخرين  الشديد مع  والتنافس  الفردية واألنانية والنرجسية 

 
ً
 عن الروحي ، وعدم النضج االنفعالي ، والفكري  كل ذلك يجعل الفرد ضعيفا

ً
االستغراق في التفكير المادي بعيدا

أمام األزمات واإلحباطات .

إن اللجوء إلى االنتحار هو بمثابة اعتراض على القدر، وهذا ما حّرمه الشرع، لذا ال بد من األخذ بيد من حاول االنتحار 

 
ً
من خالل احتوائه واستيعابه، وتقديم المساندة، وأهم تلك المساندة  تعليمه اللجوء لله عز وجل، لحل المشكالت بدال

من الهروب منها، ولكن تجدر اإلشارة إلى أنه ربما يكون اللجوء لالنتحار بشكل ال واٍع كما في االضطرابات النفسية 

والتي أبرزها الفصام فقد ُيقِدم الفصامي على االنتحار بسبب أصوات وهمية أمرته باإلقدام على االنتحار، وهنا رحمة 

الله أوسع من كل شيء، وحتى بالقانون الفلسطيني بحال ثبت أن ُمحاول االنتحار يعاني من اضطراب نفسي تتم 

معافاته من العقوبة المفروضة على محاولي االنتحار, وبال شك أن الضغوط الحياتية واالحتالل وممارساته الوحشية 

التي لم تترك حجر وال بشر جراء الحروب الثالثة الماضية علي أهل غزة  كذلك الحصار اإلسرائيلي الشديد, واالنقسام 

 , الفقر  وانتشار  بدرجة غير مسبوقة  البطالة  ارتفاع معدالت  إلى  أدي   ، والغربي  العربي  الدعم  السياسي, ونقص 

 على فئة الشباب بالذات مما أدي إلى انسداد األفق وانعدام االمل في المستقبل ، إضافة إلى 
ً
انعكس ذلك سلبا

غياب البرامج التشغيلية والتنموية من قبل الوزارات الحكومية والمؤسسات األهلية  للشباب والتي تشعرهم بقيمتهم 

وتنمي قدراتهم المستقبلية نحو تحقيق أهدافهم وطموحاتهم , كل ذلك ساهم في ظهور مشكالت اجتماعية قد 

تجعل البعض يفكر أو يحاول االنتحار للتخلص من مشكالته.

عالج تلك المشكلة فال شك أنها ستصبح 
ُ
 يمكن أن نؤكد بأن االنتحار بغزة ليس بظاهرة كبقية البالد، ولكن إن لم ت

ً
إذا

ظاهرة يصعب حلها كلما طال عليها السكوت، لذا ال بد من لفت انتباه ُصناع القرار لحل تلك األزمة التي أصبحت الحل 

األمثل للبعض.
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	 التوصيات:

في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج نوصي بالتالي:

1. عمل برامج وقائية وإرشادية وعالجية تتشارك فيها كل من األسرة والوزارات والمؤسسات األهلية بهدف زيادة الوعي 

حول أهمية العالج النفسي وتأهيل محاولي االنتحار ودمجهم في المجتمع .  

2. تفعيل دور وزارة االوقاف من خالل الخطب والدروس الدينية والنشرات التوعوية التي تبين حرمة أزهاق النفس من 

خالل تعريف االنتحار وحكمه وعاقبته فى االسالم ، فاالنتحار دليل ضعف اإليمان وقلة التوكل على الله تعالى .

تنفيذ  خالل  من  االنتحار  لمحاولي  اقتصادية  ومساندة  دعم  برامج  بتنفيذ  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  قيام   .3

مشاريع تشغيلية وتنموية للشباب بهدف مساعدتهم علي تحمل أعباء الحياة .

4. تفعيل دور كل من  وزارة التربية والتعليم والثقافة واإلعالم في تنفيذ برامج توعوية وتثقفية وفنية بهدف نشر 

الوعي المجتمعي في تعزيز ثقافة الحوار والتواصل االسري االيجابي .

5. قيام وزارة االعالم بوضع مدونة سلوك لإلعالميين والنشطاء علي مواقع التواصل االجتماعي بهدف عدم نشر 

قصص محاولي االنتحار وطرقهم المستخدمة والتعامل مع قضاياهم بحذر حتي ال يلجأ ضعاف النفوس إلى تقليدهم 

6. قيام وزارة الصحة بتوفير وحدة دعم نفسي داخل المستشفيات لتقديم الخدمة النفسية  لمحاولي االنتحار .

7. قيام وزارة الداخلية بتنفيذ حمالت توعية وضبط ومالحقة لمروجي المخدرات بهدف الحد من سوء استخدام المواد 

المخدرة المساعدة علي االنتحار. 
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