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 المستخلص:

تهدؾ الدراسة الحالٌة إلً فهم وتفسٌر العالقة بٌن وصمة الذات والسلوك اإلنتحاري لدي عٌنة  

من مرضً الفصام واإلكتئاب، وتهدؾ الدراسة لتفسٌر الفروق فً السلوك اإلنتحار بٌن كال من 

ذكور وإناث مرضً الفصام، وذكور وإناث مرضً اإلكتئاب، كما تهدؾ إلً تفسٌر الفروق فً 

 لذات بٌن كال من ذكور وإناث مرضً الفصام، وذكور وإناث مرضً اإلكتئاب.وصمة ا

( مرٌض 31( مرٌض فصام واكتئاب قسمت إلً عٌنة استطالعٌة قوامها )111بلػ قوام العٌنة)

( مرٌض اكتئاب ذكور وإناث، تتراوح أعمارهم 15( مرٌض فصام ذكور وإناث، و )15منهم )

( 41( مرٌض فصام ذكور وإناث، و)41( منهم )01مها )سنة، وعٌنة أساسٌة قوا 42و22بٌن 

( سنة، وقد طبق علٌهم مقٌاس وصمة 33.125مرٌض اكتئاب ذكور وإناث، بمتوسط عمر )

الذات، ومقٌاس السلوك اإلنتحاري، وقد تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعٌارٌة لعٌنة 

 الدراسة واستخدم اختبار )ت(.

روق دالة إحصائٌا بٌن وصمة الذات وذكور وإناث مرضً الفصام وأشارت النتائج إلً وجود ف

وذلك فً اتجاه الذكور، وأشارت النتائج إلً وجود فروق دالة إحصائٌا بٌن وصمة الذات 

وذكور وإناث مرضً اإلكتئاب، وذلك فً اتجاه المكتئبٌن الذكور، كما أشارت النتائج إلً عدم 

السلوك اإلنتحاري لدي مرضً الفصام، وتوجد عالقة وجود عالقة إرتباطٌة بٌن وصمة الذات و

 إرتباطٌة بٌن وصمة الذات والسلوك اإلنتحاري لدي مرضً اإلكتئاب.

 اإلكتئاب. –الفصام  –السلوك اإلنتحاري  –وصمة الذات  :الكلمات اإلفتتاحٌة
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 مقدمة :

الباحثٌن فً السنوات األخٌرة، وٌرجع  لقً موضوع الوصمة المرتبطة بالمرض النفسً إهتمام

ذلك إلً ما تتركه الوصمة من أثر سلبً علً المرٌض من نواحً عدٌدة كاألقدام علً اإلنتحار، 

ووصمة المرض النفسً تمثل ظاهرة أجتماعٌة، وتظهر هذه الوصمة نتٌجة اإلتجاهات السلبٌة 

اإلعالم فٌها بشكل كبٌر من خالل من الجمهور العام نحو المرضً النفسٌٌن والتً تسهم وسائل 

إعطاء الصورة السلبٌة، وبث مفاهٌم خاطئة عن تلك الفئة من المرضً، كما أن افتقار العامة 

للكثٌر من المعلومات والمعارؾ حول طبٌعة المرض النفسً وطرق عالجه، ترتب علٌه شٌوع 

رفض، والنفور حٌال اإلتجاهات السلبٌة نحو المرضً النفسٌٌن وتجلً ذلك فً أشكال من ال

 هإالء المرضً.

 -مشكلة الدراسة :

 -تتحدد مشكلة الدراسة فً ضوء التساإالت اآلتٌة :

جنس  –هل توجد فروق فً وصمة الذات بتباٌن العٌنة علً كل من )نوع المرض  -1

 المرٌض(.

جنس  –هل توجد فروق فً السلوك األنتحار بتباٌن العٌنة علً كل من )نوع المرض  -2

 المرٌض(.

هل توجد عالقة بٌن وصمة الذات والسلوك االنتحاري لدي كل من مرضً الفصام  -3

 واإلكتئاب.

 -هدف الدراسة :

تهدؾ الدراسة الحالٌة إلً فهم وتفسٌر الفروق فً السلوك االنتحاري بٌن كال من الذكور وإناث 

قً مرضً الفصام، وذكور وإناث مرض االكتئاب، وتهدؾ هذه الدراسة إلً تفسٌر الفروق 

وصمة الذاذت بٌن كال من ذكور وإناث مرضً الفصام، وذكور وإناث مرضً اإلكتئاب، كما 

تهدؾ الدراسة إلً التنبإ بالعالقة بٌن وصمة الذات والسلوك االنتحاري لدي عٌنة من مرضً 

 الفصام واإلكتئاب.

 -أهمٌة الدراسة:

ات العربٌة التً تناولت تكمن أهمٌة الدراسة فً أنها تتطرق إلً موضوع ندرة فٌه الدراس

 وصمة الذات وعالقتها باإلقدام علً اإلنتحار لدي عٌنة من المرضً

النفسٌٌن، كما تسهم الدراسة فً تحدٌد أكثر الفئات اإلكلٌنكٌة تؤثر بوصمة الذات ومن ثم العمل  

علً اإلهتمام بها، كما ٌتوقع أن تفٌد فً نشر الوعً لدي المتخصصٌن النفسٌٌن بطبٌعة 

 اهات المرضً والعوامل التً تمنعهم من اإلقدام علً االنتحار.إتج
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 -أوال: الوصمة:

 -نبذة تارٌخٌة عن الوصمة : -1

من أجل فهم مصادر الوصمة والمرض البد من القاء نظرة فاحصة علً تارٌخ الوصمة ، فلقد 

ا او طبعها نشؤ مصطلح "الوصمة" فً الٌونان القدٌمة، وكانت الوصمة عالمة او اشارة ٌتم نقشه

بجسد األشخاص الذٌن كانوا مجرمٌن أو عبٌد، وفى العصور الوسطى ألروبا تضمنت الوصمة 

علمات كاألذن المثقوبة لكى تحذر العامة أن ٌحافظوا على مسافة بٌنهم وبٌن هإالء األفراد، 

وبمرور القرن الثامن عشر، امتدت الوصمة لعالمات المرض والفساد البدنً، وفى القرن 

شرٌن تضمنت النظرٌة االجتماعٌة كال من المعلمٌن بدنٌاً ورمزٌاً فً االنحراؾ الع

 ,Patrick J, Michaelino L, Nicolas R, Patrick W, Corrigan)االجتماعً

2012,p18). 

 Stigmaتعرٌفات الوصمة  -2

 -عرفت الوصمة فً معجم علم النفسً والطب النفسً :

شخصٌة ُتمٌز الفرد عن اآلخرٌن وٌعتقد أنها تحدث عالمة ؼٌر طبٌعٌة فً جسم الفرد أوسمة 

ضرراً جسمٌاً، ونفسٌاً، واجتماعٌاً لصاحبها. ومثال ذلك التشوه الجسمً، والتخلؾ العقلً، 

والتارٌخ المعروؾ من السلوك اإلجرامً، والمرض الطب النفسً، والفرق فً العنصر، 

ماعً له عواقب اقتصادٌة، واجتماعٌة، والدٌن، والجنس، واللفظ ٌعنً نوعاً ما من الرفض االجت

ونفسٌة، ومثال ذلك التمٌٌز العنصري، والتحٌز، والعزلة االجتماعٌة، وكذلك األثار السلبٌة التً 

 (. 131، ص 2116تلحق صورة الذات وتوقعات الفرد)عالء الدٌن كفافً، جابر عبد الحمٌد، 

 -وعرفت منظمة الصحة العالمٌة الوصمة:

ي أو عار أو رفض، والتً تلصق باألفراد من خالل رفض االخرٌن بؤنها عالمة خز 

وازدرائهم لهم، وقد ٌنتج عنها عزلة الفرد، وهً تسبب االجحاؾ، والتمٌٌز، والمضاٌقة لهم 

 (. 21، ص2114)نرمٌن محمد أبو سبستٌان، 

وتعرؾ الوصمة بؤنها عملٌة تحتوي على عالمات وألقاب وتعرٌفات تصدر عن الجماعة 

 (.61، ص 2110قها بشخص أو مجموعة، وتعبر عن نقمة المجتمع )احمد حسٌن، وتلص

 -أشكال الوصمة:

ٌقصد بها جمٌع السلوكٌات المتحٌزة  -:Social Stigmaالوصمة االجتماعٌة  -1

والتصرفات العنصرٌة الموجهة ضد األشخاص الذٌن ٌعانون من المشاكل النفسٌة أٌا كانت 

درجتها أو نوعها. والعبارة التً توضح الوصمة اإلجتماعٌة "هً كل األشخاص ذوي 

 .(Heather, 2008, p8-9)المرض العقلً ٌكونو خطرٌن" 

هً الظاهرة التً بواسطتها ٌتم قبول القوالب السلبٌة  -:Self-Stigmaالوصمة الذاتٌة  -2

عن المرض العقلً كالخطورة، وعدم الكفاءة، وعدم القدرة علً العالج، وتكون مرتبطة 

 .(Philip, 2014, p1)بهوٌة األشخاص الذٌن تم تشخٌصهم بمرض عقلً حاد 
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المجتمع للمرٌض، والوصمة وال شك أن بٌن النوعٌن تداخل، فالوصمة الذاتٌة تعزز نظرة 

 االجتماعٌة تعزز شعور المرٌض تجاه المرض .

 -إلً : (Bos A, Pryor j, 2013, p5)وتنقسم الوصمة النفسٌة كما ذكرها    

هً شعور الفرد الموصوم بؤنه مرفوض اجتماعٌاً،  -: Self-Stigmaالوصمة الذاتٌة  -1

 المشاعر، والمعتقدات السلبٌة فقط . ونفسٌاً من قبل أفراد مجتمعه مما ٌجعله ٌعٌش مع

هً ردود األفعال التً تعكس األثار  -: Social Stigmaالمجتمعٌة  \الوصمة العامة  -2

االجتماعٌة والنفسٌة إلمتالك الوصمة وتشمل خوؾ أفراد المجتمع من التعرض لألشخاص 

 ة الموصومة.الموصومٌن واحتمال استٌعاب المعتقدات والمشاعر السلبٌة المرتبطة بالحال

هً مماثلة لما ذكره  -: Subordination Stigmaالتبعٌة  \الوصمة الفرعٌة  -3

Coffman(1963)  بوصمة المجاملة فهً تشمل ردود أفعال الناس االجتماعٌة والنفسٌة

ازاء ارتباطهم بالشخص الموصوم )األسرة، واالصدقاء ( فهً تحمل معنً االرتباط والتواد 

 المرافقة .االنفعالً ولٌس مجرد 

هً أضفاء الشرعٌة علً مكانة الوصم  -: Structural Stigmaالوصمة الهٌكلٌة  -4

للفرد من جانب مإسسات المجتمع واألنظمة االٌدولوجٌة . وعلً الرؼم من ارتباط أنواع 

 Bos A, Pryorالوصمة األربعة إال أن الوصمة المجتمعٌة هً جوهر األنواع الثالثة )

J, 2013, p5-6) 

 نظرٌات الوصمة 

 -: نظرٌة الوصم - أ

األول: أن االنحراؾ ال ٌقوم علً   -وتقوم نظرٌة الوصم كما ٌذكر علً فرضٌن أساسٌن:

  نوعٌة الفعل بل علً رد الفعل

الثانً: أن االنحراؾ عملٌة اجتماعٌة تقوم علً طرفٌن هما المنحر، وردة الفعل اإلجتماعٌة 

 (.31، ص2115)فرج عود، 

  -ات :نظرٌة وصم الذ - ب

فوصمة الذات هً عملٌة تقٌٌم داخلٌة حٌث ٌحكم الناس علً أنفسهم، وقد ٌكون هذا الحكم نتٌجة 

لرسائل وردت من المعاٌٌر المجتمعٌة ولكن الفرد هو الذي ٌخلق الحكم علً نفسه، وٌقلل هذا 

الكفاٌة لٌفً الحكم من احترام الذات فعندما ٌقول له شخص ما أنه ؼٌر مناسب وؼٌر جٌد بما فٌه 

 .(Stacy Overton, 2008, p142)التوقعات التً ٌفرضها اآلخرون علً شخصه

  :-  نظرٌة الهوٌة االجتماعٌة - ج

تبحث هذه النظرٌة عن كٌفٌة استخدام الناس البنٌة االجتماعٌة للحكم أو لتحدٌد شخص قد ٌكون 

لتقٌٌم الناس ولتحدٌد ما مختلؾ، مندفع، ؼٌر مرؼوب فٌه، أو جماعات كبٌرة داخل المجتمعات 

فالهوٌة االجتماعٌة مفهوم كتب عنه أول مره العالم  اذا كانوا مناسبٌن للمعاٌٌر االجتماعٌة.

( ولقد شرح عنه كٌؾ أن الناس الموصومٌن ٌشكلون هوٌة اجتماعٌة افتراضٌة 1663جوفمان )

عٌن المجتمع وبعد عندما ٌصبحون محبطٌن أو مهانٌن أو ٌشعرون بؤنهم ؼٌر مرؼوب فٌهم فً أ

  (Stacy L& Sondra L, 2008, 143)ذلك ٌصبحون منبوذٌن 
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 مكونات الوصمة

  Ladelingالتمٌز او التصنٌف  - أ

 Separatingالفاصل والفروق  - ب

تحدث عندما تشٌر العالمات االجتماعٌة إلً الفصل بٌن كلمة "نحن و هم " فعلً سبٌل المثال: 

مصابون بؤمراض جسمانٌة بدالً من وصفهم بؤنهم ٌتحدث بعض الناس عن أشخاص علً أنهم 

مصابون بؤمراض نفسٌة أي أن أي شخص مصاب بؤي مرض ؼٌر األمراض النفسٌة فهو 

 ,Bruce link, JO Phelan, 2001)ٌعتبر واحد منا بخالؾ المرٌض نفسٌا فهو عار)

PP371-377. 

 Status loss and discriminationفقدان المركز والتمٌز  - ج

ناس للوصم عندما ٌإدي وصفهم بعالمات ممٌزة وفصلهم وربطهم بخصائص ؼٌر ٌتعرض ال

 مرؼوب فٌها.

 The dependence of stigma on powerاالعتماد علً القوة  - د

 .تعتمد الوصمة اعتماد كلٌا علً السلطة االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة فهً تتطلب القوة

(Bruce Link, JO Phelan, 2001, PP371-377)  

الربط بٌن االختالفات البشرٌة والخصائص السلبٌة أو ما ٌعرف بالقوالب النمطٌة  - ه

Stereotyping 

 ,Bruce, JO, 2001)أن هذا الجانب مرتبط بمجموعة من الخصائص ؼٌر المرؼوب فٌها 

PP371-377) 

 -مٌكانزٌمات الوصمة :

 اي كٌؾ تإثر الوصمة علً الشخص الموصوم ؟

 -والتمٌٌز :السلوك السلبً  - أ

ٌتعرض األفراد الموصومون بوصمة معٌنه مثل: المرض النفسً، فالناس ٌقومون باستخدام 

سلوكٌات سلبٌة ، فبالتالً ٌتؤثر هإالء األفراد الذٌن تعرضوا للوصم للكثٌر من مشاكل الصحة 

النفسٌة والسلوكٌة فالوصمة ُتحد من السلوكٌات وتصبح عائقاً ومانعاً للشخص من إقامة 

 العالقات بٌنه وبٌن الناس.

 -األفكار والسلوك السلبً المباشر : - ب

فالوصم ما هو إال الصاق مسمٌات ؼٌر مرؼوب فٌه للفرد من جانب اآلخرٌن وهذا ٌإدي بدورة 

 (.                                                        35، ص 2115الً عزلة الفرد وعدم تقبل المجتمع له )فرج عوده،

 -الوصمة كمهدد للهوٌة : - ج

تفترض هذه النظرٌة أن الوصمة تضع الشخص أمام خطورة مواجهة التهدٌدات التً ٌتعرض 

الٌها من قبل مجتمعه فبالهوٌة الجماعٌة الفاسدة ٌنحدر الشخص الموصوم فً عقول اآلخرٌن 

.(Brenda Major, Laurie T, 2005, p397) 

 -ما األضرار التً تسببها الوصم:   
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 لوصم ٌثبط طلب المساعدة: ا - أ

وصمة العار تجعل الشفاء أصعب، وٌصبح عالج المرض العقلً مثل أؼلب مشاكل الصحة، إذا 

 .  (Barbara Hocking, 2013,p13) لم ٌتم تشخٌصه فً وقت مبكر

 التمٌٌز:  - ب

ٌسهم الخوؾ من األمراض العقلٌة والجهل إلً التمٌٌز الذي ٌشعر به المصاب، مما ٌزٌد من 

 بة الحصول علً العمل، ومكان للعٌش، وقبولهم كؤفراد لهم قٌمتهم فً المجتمع.صعو

 العزلة:   - ج

ممكن أن ٌإدي الشعور بالوصم إلً الخوؾ من المواقؾ السلبٌة وسوء الفهم المجتمعً إلً 

االنسحاب من المجتمع، وهذه األمور تجعل من الصعب علً الناس التعامل مع أعراض 

 .(54، ص2111المساعدة لعالج مرضهم )بثٌنة عبدهللا،  المرض العقلً، أو طلب

 التؤثٌرات علً المجتمع:  - ه

الوصم ضد المرض العقلً هو أحد األسباب العدٌدة التً تجعل الناس ٌشعرون بؤنهم مستبعدون 

 . (Barbara Hocking, 2013, p17)من المجتمع

 -آثار الوصمة علً األفراد ذوي األمراض العقلٌة والنفسٌة: -5

ال تزال المواقؾ السلبٌة تجاه األفراد ذوي االضطرابات العقلٌة )الفصام وؼٌره من األمراض 

العلقلٌة(فً مجتمعنا وهً متؤصلة بعمق من الناوحً الثقافٌة وتستمر مع وسائل األعالم. 

ونالحظ أن األضرار المتعلقة بالصحة النفسٌة واألشخاص الذٌن ٌعانون تكون عادة مرتبطة 

المتوقع حدوثها من المرضً النفسٌٌن، والمخاوؾ التً تنتج من تلك األضرار، بالمخاطر 

والسلوك المبنً علً األضرار ربما ٌإدي إلً رفض مباشر) سلوك تمٌٌزي( أو ؼٌر مباشر) 

عن طرٌق األحتكاك، والقٌل والقال( للمرضً النفسٌٌن، وهذه الظاهره األجتماعٌة تعرؾ 

ضً العقلٌن أو النفسٌٌٌن، ٌمٌلون ألن ٌكونوا عرضة للوصم بالتوصٌم، وتم أفتراض أن المر

الذي ٌإدي األنعزال، وتمسك أقل وؼٌر كافً بالعالج النفسً أو تفكٌر ومحاوالت متزاٌدة 

 .(Maria Oclskova, Jan Parasko, Dana K 2015, pp 767-768)لالنتحار

دراسة بهدؾ  Louis Picee, Shirlene Pangz(2016)وفً هذا الصدد قد أجري

معرفة العالقة بٌن الوصمة الداخلٌة لألمراض العقلٌة، وتقدٌر الذات، وجودة الحٌاة، وذلك علً 

(من مرضً الفصام، واالكتئاب، مرضً القلق العام، ومري الوسواس 201عٌنة مكونه من )

ي القهري بإستخدم مقٌاس الوصمة الداخلٌة لألمراض العقلٌة وأظهرت النتائج إرتفاع مستو

 الوصمة لألمراض العقلٌة فً إتجاه اإلناث عن الذكور.

 Michaela Holubove, Jan Prasko, Stanislav كما هدفت دراسة 

M(2016)   إلً معرفة الفروق بٌن مرضً الفصام ومرضً االكتئاب فً وصمة الذات، وذلك

بإستخدام  ( عام، وذلك61-10( من المرضً تتراوح أعمارهم بٌن )141علً عٌنة مكونه من )

مقٌاس وصمة الذات الداخلٌة لألمراض العقلٌة، وأظهرت النتائج إرتفاع مستوي الوصمة لدي 

عٌنة مرضً الفصام مقارنة بمرضً االكتئاب، وأٌضا ارتباط وصمة الذات بالسلوك 

 االنتحاري.
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دراسة بهدؾ معرفة أثر الوصمة علً تقدٌر الذات،  Sarwat Sultan (2011)كما أجري 

( من مرضً السكري، وذلك 00( من مرض االكتئاب، و )111لً عٌنة مكونه من )وذلك ع

بإستخدام مقٌاس الوصمة الداخلٌة لألمراض العقلٌة، وأظهرت النتائج إرتفاع مستوي الوصمة 

 المدركة لدي مرضً االكتئاب.

 ثانٌا االنتحار

 نبذة تارٌخٌة عن االنتحار  -1

اري قائم منذ أن وجد األنسان عبر مختلؾ األزمات عرؾ األنتحار منذ القدم فالسلوك االنتح

والحضارات، فاعتقدات البوذٌة بؤن المثل االسمً الذي ٌجب أن ٌكون علٌة الفرد هو الوصول 

الً حالة الفناء أي فناء الذات، فالوجود شر علً اإلنسان والموت هً وسٌلة التحرر الوحٌدة، 

الرافدٌن، فعند وفاة شخص عزٌز منهم ٌقوم كما تظهر محاوالت االنتحار فً حضارات زادي 

أفراد أسراته بتمزٌق ثٌابهم وٌلقون بؤنفسهم علً األرض وٌستخدمون السكٌن وٌجرحون أنفسهم 

 (.13، ص2116وٌحاولون األنتحار وفاء له ) الهام حمزه الخواجة، 

 -تعرٌف األنتحار : -2

السلوك االنتحاري هو القٌام بفعل ٌإدي الً أنهاء الحٌاة، اما بؽرض التخلص من األآلم التً 

ٌتعرض لها الفرد أو بؽرض انهاء الحٌاة، وٌعتقد الفرد أن هذا ٌتحقق عن طرٌق الموت. وٌشمل 

ذلك كال من السلوكٌات االنتحارٌة والٌؤس، واألفكار الؽٌر مرؼوب فٌها، الرؼبة فً الموت، 

 (.                  2110لتخطٌط لالنتحار والمحاوالت االنتحارٌة) بوسنة زهٌر، ا

األنتحار هو إقدام األنسان فً الشروع للتخلص من نفسه عن طرٌق الموت سواء عن طرٌق 

 (. 2110محاوالت األنتحار أو التنفٌذ ) مجدي عبدهللا، 

 تصنٌف األنتحار  -3

 األنتحار اللعبً  - أ

 االنتحار الهوسى   - ب

ٌشعر الفرد هنا بهالوس أو ضالالت. فالمرٌض ٌنتحر لكً ٌتخلص من فضٌحة هو ٌتخٌلها، أو 

 استجابة لنداء خفً تلقاه من أعلً .

 ": السوداوي، االكتئابً" األنتحار -ج 

هذا النوع من األنتحار ٌرتبط بحالة من الكرب العمٌق الذي ٌإدي بالفرد إلً فقدان التقدٌر 

تً ترتبط بالناس أو األشٌاء من حوله. هذا المرٌض لم ٌعد ٌشعر باألشٌاء الصحٌح للعالقات ال

التً تسبب السعادة فلم ٌعد ٌؽرٌه أي من األفراح أو المناسبات فالدنٌا بالنسبة له سواًد حالكاً، 

وهذه األشٌاء دائمة، كذلك الحال بالنسبة الً األفكار االنتحارٌة، فهً راسخه فً أفكاره) 

 (.44، ص 2116، رمٌساء سفاري

 األنتحار الوسواسً :  - د

هذا النوع من االنتحار ال ٌحدث نتٌجة لدافع حقٌقٌاً أو مجرد خٌاالً، بل ٌحدث بسبب فكرة ثابتة 

عن الموت تسٌطر بل تستحوذ علً جمٌع أفكارها، فالمرٌض ٌكون مسكون باإلقدام علً 
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عل هذا الجرم، وٌطلق علً هذا االنتحار علً الرؼم من تؤكده أنه ال ٌوجد أي سبب منطقً لف

النوع من االنتحار باسم االنتحار الحصري، وٌكون هذا النوع ناجح فً أؼلب األحٌان ألنه 

 (.2110ٌكون بطرٌقة منهجٌة اذا لم ٌنجح فإنه ٌكرر المحاولة حتً تنجح )سعٌد عرٌبً، 

 :األنتحار االندفاعً أو األتوماتٌكً  - ه

دون سابق إنظار، مثالً: منظر السكٌن، أو التنزه علً حافة ٌحدث االنتحار هنا بشكل فُجائً ب

ٌُولد علً الفور أفكار انتحارٌة، وما ٌلبث الفعل أن ٌتبعها " هذا الرجل ٌتحدث  هوة ...الخ 

بهدوء مع أصدقائه، وفجؤة ٌندفع وٌلقً بنفسه فً الماء و وبعد أن تم إخراجه علً الفور سإال 

 (. 2121ٌدري أي شًء عنها )ٌس السٌد،  ما سبب فعله هذا؟ ولكنه لم ٌكن

 -النظرٌات المفسرة لالنتحار : -4

 : االتجاه التحلٌلً - أ

فروٌد( الذي ٌري االنتحار علً أنه نتٌجة إخفاق دوافع الفرد  مإسس هذه النظرٌة هو )سٌجموند

العدائٌة، وتذبذب المشاعر، فتارة ٌحب وأخري ٌكره، ومن هنا ٌتولد لدٌه السادٌة التً سببها 

عدم القدرة علً التعبٌر عما بداخله بشكل علنً، فٌتجه الفرد هنا إلً االتجاه الداخلً الذي 

نتحار " ومن هنا نري أن فكرة االنتحار ال تؤتً علً ذهن الفرد ٌخرج بصورة قتل النفس " اال

مره واحده، بل بدأت أوال بمشاعر الحب، والكره مشبعة بدوافع عدوانٌة ثم بعد ذلك الشعور 

 (.61، ص 2112الملح بقتل النفس )ؼازلً نعٌمة ، 

 االتجاه المعرفً : - ب

ن كل سلوك ٌكون مسبوقا ببناء ٌشٌر أصحاب المنظور المعرفً " ألٌس، جرٌنبرج، بٌك " أ

معرفً ومعتقدات سابقة لظهوره، أي أن ما نفعله ٌتوقؾ علً طبٌعة معرفتنا، ومن هنا ٌتضح 

لنا االهتمام بمعتقدات كل فرد ألنها سوؾ تإثر علً سالمته النفسٌة )الهام حمزه الخواجة، 

 (.52، ص2116

 االتجاه السلوكً : -ج

ٌة التعلم فالتعلم هو: تؽٌر فً السلوك لٌس بسبب النضج فقط، ٌقوم هذا االتجاه علً أساس نظر

ولكن ٌعود أٌضا إلً البٌئة فً نشوءه، وتعزٌزه. فٌرجع أصحاب هذا االتجاه إلىً أن االنتحار 

هو عباره عن سلوك متعلم فً أؼلبه وال ٌوجد أي قاعده جٌنٌة تإدي إلً حدوثة، ولو كان هناك 

الجنس البشري الذي ٌحمل هذا الجٌن)عبد الحفٌظ معوشة،  سبب جٌنً ألدي ذلك إلً انقراض

 (.10-11، ص 2110

إلً محاولة التعرؾ علً البروفٌل الشخصً  (2212جمال سٌد تفاحة)وفً هذا الصدد 

لمحاولً االنتحاري، وأٌضا خفض مستوي السلوك االنتحاري لدٌهم، وقد بلػ حجم العٌنة الكلٌة 

( سنة مقسمٌن إلً مجموعتٌن متساوٌتٌن فً العدد: 24-16)(فردا تتراوح أعمارهم ما بٌن61)

األولً من محاولً االنتحار بالفعل، والمجموعة الثانٌة من العادٌٌن، وتم أختٌار سبعة من أفراد 

المجموعة األولً) محاولً االنتحار( للمارسة العالج علٌهم، وطبقت علً العٌنة الكلٌة مقٌاس 

لشخصٌة المتعددة األوجه، وطبق البرنامج العالجً علً أفراد إحتمالٌة االنتحار، واختبار ا



 المجلة العلمٌة بكلٌة اآلداب العدد 46 لسنة 2222 

العٌنة العالجٌة، فؤسفرت النتائج إلً أن هناك مجموعة من العالمات التشخصٌة لمحاولً 

 االنتحار، كما أسفرت عن فعالٌة البرنامج العالجً فً خفض مستوي السلوك االنتحاري. 

معرفة العالقة بٌن التعرض لسوء  دراسة بهدؾ( 2211عصام محمد زٌدان)كما أجري 

المعاملة واإلهمال فً الطفولة والتفكٌر االنتحاري فً الرشد لدي طالب الجامعة، وذلك علً 

( سنة، وتم تطبٌق مقٌاس 25-21( طالبا جامعٌا تتراوح أعمارهم ما بٌن )461عٌنة مكونة من)

ر االنتحاري، وأظهرت النتائج التعرض لسوء المعاملة واإلهمال، ومقٌاس الٌؤس، ومقٌاس التفكٌ

علً أنه توجد عالقة ارتباطٌة بٌن التعرض لسوء المعامله واإلهمال فً مرحلة الطفولة وكل 

من الٌؤس والتفكٌر االنتحاري فً الرشد، كما أنه ٌمكن التنبإ بالٌؤس والتفكٌر االنتحاري فً 

 الرشد من خالل التعرض لسوء المعاملة واإلهمال فً الطفولة.

دراسة استراتٌجٌات المواجهة التً  Khurana A& Romer D(2012)جري كل من وأ

( 10( من الشباب بمتوسط عمر)111تتنبؤ بانخفاض التفكٌر االنتحاري لدي عٌنه مكونه من )

سنة، وتم تحلٌل البٌانات بشكل منفصل حسب نوع الجنس، ووجدت نتائج الدراسة أن هناك أربع 

والقبول علً التنبو  استراتٌجٌات للمواجهة وهً كما ٌلً، وهً حل المشكلة، ودعم السعً

بانخفاض التفكٌر االنتحاري بٌن كل من الذكور واإلناث، والتنظٌم العاطفً، ومما أسفرت علٌه 

النتائج إلً أن استراتٌجٌات المواجهة المستخدمة عادة من قبل الشباب تكون فعالة فً الحد من 

 التفكٌر االنتحاري والتدرٌب العام.

ؾ معرفة العالقة بٌن المرض العقلً واالنتحار، وقد دراسة بهد Cho SE (2016)أجري  

بٌنت هذه الدراسة أن متوسط تقدٌرات االضطرابات النفسٌة بٌن ضحاٌا األنتحار تتروح من 

 % فً جنوب أسٌا.61.4% إلً 66.6% فً أمرٌكا الشمالٌة و 00.2% إلً 66.6

 -ثالثا الفصام :

 تعرٌؾ الفصام:

ز بعدد من األعراض النفسٌة، والعقلٌة، تإدي الً عرؾ الفصام هو مرض ذهانً و ٌتمٌ

إن لم تعالج فً بداٌة األمر، ولها مجموعة  –اضطراب وتدهور فً الشخصٌة والسلوك 

أعراض من أهمها " اضطراب فً التفكٌر، الوجدان، واألدراك، و اإلرادة، والسلوك " ) أحمد 

 (.314، ص 2111عكاشة، 

بؤنه: " مرض نفسً مصاحب باضطرابات عمٌقة فً عرفته منظمة الصحة العالمٌة     

الشخصٌة، واضطرابات فً التفكٌر، وأفكار هزائٌة وإضراب فً اإلدراك، والوجدان باالضافة 

 (.62، ص 2115إلً االنطواء علً النفس )أسماء عبد القادرؼراب، 

 -أسباب الفصام :

 العوامل البٌولوجٌة والهرمونات : - أ

نشؤ االعتقاد بؤن الفصام وراثٌا من خالل ارتفاع معدل حدوثة فً العائالت، فكثٌر من     

المشتؽلٌن باإلحصاء ٌتفقون علً أن نسبة حدوث اإلصابة بالفصام بصورة عامة أقل قلٌال من 

.% ، إال أن حدوثة فً العائالت تمت مالحظتها علً مدي ثالثة أجٌال بنسبة 05% تقرٌبا 1

ر، وأن إحتمال اإلصابة بالفصام ٌرتفع كلما ازدادت درجة القرابة،  فاذا كان كال أعلً بكثٌ
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%، وفً التإام الشقٌق فإن 41الوالدٌن مصابان بالفصام فان نسبة إصابة الطفل بالفصام تبلػ 

 (.63-62، ص 2115%) أسماء ؼراب، 51نسبة اإلصابة 

 العوامل النفسٌة: - ب

الفرد بطرٌقة ؼٌر سوٌة بحٌث تإدي فً نهاٌة األمر إلً إن األسباب النفسٌة قد تإثر علً 

اإلصابة بالفصام ما لم تتدخل عوامل تعوٌضٌة فً الوقت المناسب، ولكن الكثٌر من الباحثٌن 

 ٌرون بؤن األسباب النفسٌة ؼٌر كفٌلة لذاتها لتإدي إلً اإلصابة باضطراب الفصام.

 العوامل الفسٌولوجٌة : -ج

البإرٌة تإدي إلً تشوٌش فً تخطٌط الدماغ، هذا التشوٌش ٌشبه ما  إن إصابات الدماغ    

ٌحدث للبالؽٌن عند تعاطٌهم دواء الهلوسة مما ٌإدي إلً تكوٌن خاطئ للشخصٌة، وهذه 

التؽٌرات التً تحدث فً الجسم تجعل الفرد ٌشعر بالقلق، والتوتر، وعدم قدرة المرٌض علً 

 (.32، ص2110مواجهة التؽٌرات ) نبٌل محمد، 

 DSM-5أنواع الفصام من خالل 

 الفصام البارانوٌدي . - أ

 الفصام الهٌبفرٌنً . - ب

 الفصام الكتاتون - ج

 الفصام الؽٌر ممٌز .-د

 االكتئاب التالً للفصام .-ه

 الفصام المتبقً .-و

 الفصام البسٌط .-ز

 (.35-3ص ، 2114)ألهام خلٌل، أحمد رمضان،                                                   

 النظرٌات المفسرة لمرضً الفصام 

 نظرٌة العالج المعرفً السلوكً : -أ

واضع هذه النظرٌة هو )دونالد هربت(، ٌذكر دونالد ان بداٌة نظرٌته قد بدأت أثناء تدرٌبة فً 

دراسته للدكتوراه ، فالحظ دونالد هربت أن بعض المرضً كانوا ٌرددون العبارات نفسها أثناء 

التتبعٌة، فكانوا ٌقولون ) تحدث حدٌثا صحٌحا، كن متمسكا(، وقد لخص هربت أن المقابالت 

التدرٌب علً التعلٌمات الذاتٌة قد ٌكون فعاالً فً تؽٌر األنماط المعرفٌة، وأٌضا الخاصة بؽزو 

السلوك، ولكنه ذكر أن هذه الطرٌقة لم تتؤكد بعد)أشرؾ محمد عبد الؽنً، صبرة محمد علً، 

2115 ،351.) 

 نظرٌة التحلٌل النفسً :-ب
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ٌفسر أصحاب هذه المدرسة أن مرض الفصام هو ناتج الصراع الشدٌد بٌن القٌم والمثل فً     

األنا األعلى ومتطلبات الهوي، وهذا بدورة ٌضعؾ األنا وٌخلق صراعاً مستمراً بٌنه وبٌن العالم 

ل ذاته، وٌصبح شخصا الخارجً، مما ٌإدي الً انفصام الفرد عن العالم حوله وٌتمركز حو

إنطوائٌاً وبذلك ٌصاب بمرض الفصام، وكما ربط فروٌد بٌن اإلحباط الذي ٌتضمن اإلحساس 

بالعجز أمام تحقٌق دافع ما وبٌن اإلصابة بالفصام خاصة فً الحالة التً ٌعجز فٌها األنا عن 

مح بسٌطرة مطلقة القٌام بدورة كمنظم لتلبٌة الحاجات وإشباعها فً أطار اجتماعً معٌن، مما ٌس

 (.61، 2113للهو، مما ٌنتج عنها تناقضات ال منطقٌة وال عقالنٌة )ملٌوح خلٌده، 

  -مآل ومسار الفصام: -1

إنه لمن الصعب التنبإ الصحٌح بما سٌحدث لمرٌض الفصام إال إذا أخذنا فً االعتباري     

السن، وبداٌة المرض، والعوامل المساعدة، والوراثة، ونواجه القصور فً تقٌٌم مسار المرض 

 لألسباب األتٌة :

أما شفاء  اختالؾ الباحثٌن فً تقٌٌم نتائج شفائهم هل هو شفاء اجتماعً، أم شفاء األعراض، -1

 من األعراض اإلكلٌنٌكٌة.

 ٌختلؾ المرض فً استجابته للعالج تبعا لنمط ونوع الفصام. -2

الفصام مرض ٌتمٌز بالنكسات ونوبات دورٌة وأحٌانا ٌصبح مزمنا ولذا إذا ذكرنا شفاء بعد  -3

 أربع سنوات فقد ٌحتمل حدوث النكسة بعد عشر سنوات.

طوٌلة علً العقاقٌر والعالج، ولكن إذا توقفوا  تظل نسبة كبٌرة من المرضً تعتمد ولفترات -4

عن تناول العقاقٌر فقد تحدث لهم انتكاسة ولذا من الصعب تقٌم مثل هذه الفئة ) أحمد 

 (.363-362،ص 2111عكاشة، طارق عكاشة

 وصمة الذات لدي الفصامٌن وعالقتها بالسلوك االنتحاري

قد تإثر الوصمة علً توجهات األفراد ذوي المرض النفسً، وعلً قراراتهم الشخصٌة،     

 Norman)واتجاههم نحو طلب المساعدة النفسٌة أو العالجٌة أو رفضهم، حٌث أشار 

Sartons, Helen Rose& Wolfgang Gaebel, 2010)  ًإن رفض المرض

المرض النفسً إضافة  إلً جانب  النفسٌٌن اللجوء للعالج النفسً هو الخوؾ من وصمة

توقعاتهم السلبٌة إٌذاء العالج ونوعٌته، كما اتضح لنا أن وصمة الذات تلعب دوراً كبٌراً فً 

 &Maria Oclskova, Jan Praskoعملٌات االنتحار لدي المرضً العقلٌن فقد ذكر )

Dana Kamaradova 2015  فً ( إلً أن وصمة الذات ٌمكن أن تقود الً جودة أقل

الحٌاة، وتمسك أقل بالعالج النفسً أو التفكٌر، ومحاوالت متزاٌدة فً االنتحار، كما ٌعد الفصام 

بانه اضطراب نفسً حاد ٌرتبط ارتباطاً سلبٌاً بالسلوك االنتحاري والتبصر بالمرض الذي 

% من األفراد 51% إلً 21ٌتوسط فٌه وصم الذات وتوضح البٌانات أن ما ٌقرب من 

الفصام ٌحاولون االنتحاري ولقد أكدت الدراسات أنه من بٌن العوامل التً أدت المصابون ب

 Yin Lien, Hsinبمرضً الفصام لالنتحار هً " الوصم الذاتً، والتبصر بالمرض)

Chang MD, 2017). 
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إلً معرفة العالقة بٌن كل من ( 2212وفً هذا الصدد هدفت دراسة سٌد الجارحً سٌد )

لمساندة االجتماعٌة ألمهات األطفال ذوي اإلعاقة الذهنٌة البسٌطة، الوصمة واالكتئاب، وا

والتعرؾ علً الفروق بٌن األمهات فً كل من الوصمة واالكتئاب والمساندة االجتماعٌة، وقد 

سنه وانحراؾ معٌاري  34.13من أمهات األطفال بمتوسط عمر  63تكونت عٌنة الدراسة من 

ة، ومقٌاس المساندة االجتماعٌة. وقد أظهرت النتائج ، وأستخدم الباحث مقٌاس الوصم1.06

وجود إرتباط دال إٌجابً بٌن الوصمة واالكتئاب، وارتباط سلبً بٌن المساندة االجتماعٌة وكل 

 من الوصمة واالكتئاب.

الذاتٌة وبٌن كل من  الوصمة إلً معرفة العالقة بٌن( 2222كما هدفت دراسة هبه محمد حسن)

(، 61بصار لدي عٌنة من الفصامٌن، وقد تكونت عٌنة الدراسة من )تقدٌر الذات واالست

( سنه وانحراؾ معٌاري 41.44( سنه بمتوسط عمر )55-31تراوحت أعمارهم ما بٌن )

( سنه وطبق علٌهم مقٌاس الوصمة الذاتٌة لدي مرضً الفصام، ومقٌاس روزنبرج 1.21)

إلً وجود ارتباط إٌجابٌاً بٌن وصمة  لتقدٌر الذات، ومقٌاس االستبصار، ولقد أشارت النتائج

الذات واالستبصار لدي عٌنة من مرضً الفصام، كما أشارت إلً وجود ارتباط إٌجابً بٌن 

 الذاتٌة. تقدٌر الذات والوصمة

ما إذا كانت تجارب االتصال بالمصاب  Michelle Maria(2020) وكذلك ناقشت دراسة

باالضطراب النفسً تإثر علً الدور الذي تلعبه شخصٌة الفرد فً وصمة المرض النفسً. وقد 

( مقٌاس التباعد االجتماعً ، ونموذج مختصر من الماسح الدولً 213أكمل المفحوصٌن )

رٌن أو التوافق مع لعبارات الشخصٌة، وقد أشارت النتائج إلً أن سمات االنفتاح علً األخ

الؽٌر ال ٌنتج عنه سمة الوصم، أما العصابٌة فقد لوحظ أنها تساهم بؤكبر درجة من االتساق مع 

سمة الوصمة، حٌث لوحظ أن العصابٌة تساهم بؤعلى قدر من التباعد األجتماعً، وبالتالً تإدي 

وتنمٌة المزٌد من  إلً وصمة عار أكثر أتجاه المصابٌن باألمراض العقلٌة، وعلٌة فإن إنشاء

الوعً والقبول للمصابٌن باالضطرابات النفسٌة ٌقلل من إلحاق سمة الوصم باألشخاص 

 المصابٌن بالمرض العقلً.

 -رابعا االكتئاب :

 تعرٌف االكتئاب  -1

اضطراب وجدانً مزمن ٌتكرر كل ٌوم  -( :DSM-5تعرٌؾ الدلٌل التشخٌصً الخامس )   

رٌوم ٌسود فٌها الكآبة، والحزن كم ٌظهر اضطراب شدٌد فً تقرٌبا لمدة ال تقل عن خمسة عش

الشهٌة ، والشعور الشدٌد باألرق، وعدم القدرة علً النوم، أو النوم بشكل زائد عن الطبٌعً، 

وانخفاض مفهوم الذات، وضعؾ فً التركٌز، وصعوبة فً أتخاذ القرارات، والشعور بالٌؤس، 

 ونقص فً إفراز الؽدة الدرقٌة.

االكتئاب بؤنه حالة عصبٌة تتسم بالحزن الشدٌد تنشؤ لدي الفرد استجابات لمثٌرات، عرؾ     

، 2116وأحادث بٌئٌة صادمة ٌصاحب هذه االستجابات تؽٌرات فسٌولوجٌة )ألفت كحلة، 

 (.12ص

 -: (ICD-10)تعرٌؾ االكتئاب فً التصنٌؾ العاشر لالضطرابات العقلٌة 
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ض منها عدم القدرة علً التركٌز، انخفاض احترام االكتئاب ٌشٌر الً مجموعة من األعرا

الذات، والثقة بالنفس، وأفكار الشعور بالذنب، فقدان األمل، اضطراب النوم، ونظرات تشاإمٌة 

 (.2112للمستقبل ) ابتسام عبد هللا، 

 -أسباب االكتئاب : -2

 -األسباب الوراثٌة : - أ

تعددت األبحاث والدراسات بشؤن هذا  تلعب الوراثة دور كبٌر فً اإلصابة باالكتئاب، ولقد    

الموضوع، ولقد أوضحت الدراسات أنه إذا كان أحد األبوٌن مصاب باالكتئاب فؤحتمل إصابة 

%، أما إذا كان أحد األخوة مصاب باالكتئاب فال تزٌد احتماالت االصابة بٌن 15-12األوالد 

ما تقدم سن المرٌض )أحمد %، كما تقل نسبة اإلصابة بٌن أفراد العائلة كل11األشقاء عن 

 (.2110عكاشة، طارق عكاشة، 

 -األسباب النفسٌة :  - ب

 اإلحباط والفشل . -1-ب 

 الصراعات الالشعورٌة . -2-ب

 الخبرات الصادمة والتفسٌرات الخاطئة . -3-ب

 الحرمان وفقد الحب وٌكون االكتئاب استجابة له  -4-ب

 (.515، ص2115)حامد عبدالسالم زهران،                                          

 -األسباب البٌئة: - ج

أوضحت الدراسات العالقة االرتباطٌة بٌن معاملة األسرة القاسٌة وبٌن االكتئاب، فكلما كانت    

جتماعٌة، ومن األسرة قاسٌة ولد هذا االمر الجفاء والحرمان باالضافة إلً فقدان المكانة اال

األمور الواضحة أن الحرمان من األم ٌشكل نقطة ترجٌح لالكتئاب مستقبالً ) ولٌد سرحان، 

 (. 43، ص2110جمال الخطٌب 

 أهم النظرٌات التً تناولت االكتئاب :  -3

 -النظرٌة البٌولوجٌة : - أ

كٌمٌاء ٌري علماء البٌولوجً ) لوٌنسون وباٌكلً ( أن اضطراب االكتئاب ٌحدث نتٌجة خلل فً 

المخ وصفة خاصة المواد الخاصة بالجهاز العصبً مثل النورٌبفرٌن، والسروتنٌن حٌث ٌعمالن 

علً نقل السٌال العصبً بٌن األعصاب وأن نقص إفراز النوربنفرٌن ٌقترن باالكتئاب علً 

حٌن أن زٌادة إفراز هذه المادة ٌرتبط بالهوس. ولٌس من الواضح إذا كانت التؽٌرات فً 

جٌة المخ هً التً ٌنتج عنها االكتئاب أو أن االكتئاب هو الذي ٌنتج عنه تؽٌرات فً فسٌولو

 (.2116فسٌولوجٌا المخ) ألفت كحلة، 
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 -االكتئاب فً نظرٌة التحلٌل النفسً : - ج

طرح المحللون النفسانٌون عدة نظرٌات حول االكتئاب من بٌنهم فروٌد، ومٌالنً كالٌن، 

علً أنه نوع من الكره تحول الً الداخل، وبعد تطوٌر نظرٌته، وابراهام  ٌري فروٌد االكتئاب 

وتحدٌد بناء الشخصٌة، ربط االكتئاب بالصراع الداخلً، ولقد ارجعة إلً الصراع بٌن األنا 

األعلى، وبٌن األنا مع استمرار فكرته عن الخوؾ من فقدان الحب، كما ربطه أٌضا ً بالعدوان 

وقد ٌرتفع إلً الدرجة التً ٌإدي فٌها إلب إقدام المكتئب حٌث أنه ٌعتبر عدوان علً الذات، 

أن االكتئاب هو ؼضب موجه نحو الذات وأن الدوافع  1611علً االنتحار، وٌري أبراهام 

المحٌطة والمثٌرة للؽضب مرتبطة بحاجة لإلرضاء الجنسً، والحصول علً الحب، أما بالنسبة 

قة القائمة بٌن األم والطفل، وعالقتها بظهور لمٌالنً كالٌن فنظرٌته ترتكز علً طبٌعة العال

 (.41-41، ص2112االضطراب )عدٌلة حسن، حسٌن الؽامدي، 

 Michaela Holubove, Jan Prasko, Stanislav هدفت دراسة وفً هذا الصدد

Matousek, Klara Latalova (2016)  إلً معرفة الفرق بٌن مرضً الفصام

( 141قدام علً األنتحار، وذلك علً عٌنة مكونة من )ومرضً االكتئاب فً وصمة الذات واأل

(سنة، وذلك باستخدام مقٌاس وصمة الذات لألمراض 61-10من المرض، أعمارهم بٌن )

العقلٌة، ولقد توصلت النتائج إلً ارتفاع مستوي الوصمة لدي مرضً الفصام مقارنة بمرضً 

بٌن وصمة الذات الناتجة عن األمراض االكتئاب، ومما أشارت إلٌة النتائج أٌضا ً وجود إرتباط 

 العقلٌة والنفسٌة والسلوك االنتحاري.

دراسة بهدؾ تقلٌل الوصمة الذاتٌة لدي مرضً ( 2222وكذلك أجرت سمٌرة الحسون )

مرٌض ومرٌضة اكتئاب ممن حصلوا علً أعلً  20االكتئاب، وذلك علً عٌنه مكونه من 

الدراسة إلً وجود أثر لبرنامج مجموعة  دراجات فً مقٌاس الوصمة، وأوضحت نتائج هذه

 الدعم النفسً فً تقلٌل الوصمة الذاتٌة لدي مرضً االكتئاب.

التعرؾ علً التفكٌر األنتحاري لدي مرتكبات جرائم ( 2222وهدفت دراسة سعد عبدهللا )

الشرؾ فً المجتمع السعودي وعالقتة باإلكتئاب والؽضب وخبرة الخزي لدي تلك الفتٌات، 

الباحث المنهج الوصفً اإلرتباطً بٌن متؽٌرات الدراسة المتمثلة فً مقٌاس التفكٌر  إستخدم

اإلنتحاري، ومقٌاس بٌك لإلنتحار، وتشٌر نتائج الدراسة إلً وجود إرتباط موجب جوهري بٌن 

التفكٌر األنتحاري وكل من االككئاب، والؽضب، وخبرة الخزي وتشٌر النتائج أن األكتئاب 

 ستوي العالقة بٌن التفكٌر فً اإلنتحار والؽضب .ٌإدي إلً رفع م

 

 فروض الدراسة:

وجنس  -توجد فروق دالة فً وصمة الذات بتباٌن العٌنة علً كل من )نوع المرض  -1

 .المرٌض(

وجنس  –توجد فروق دالة فً السلوك االنتحاري بتباٌن العٌنة كل من )نوع المرض  -2

 .المرٌض(
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 .توجد عالقة بٌن وصمة الذات والسلوك اإلنتحاري لدي كل من مرضً الفصام واالكتئاب -3

 المنهج

استخدمت الباحثة المنهج الوصفً االرتباطً المقارن وذلك للكشؾ عن العالقة بٌن وصمة 

 الذات وعالقتها بالسلوك االنتحاري لدي عٌنة من مرضً الفصام واالكتئاب.

 ثانٌا: عٌنة الدراسة 

( تم اختٌارها بطرٌقة عمدٌة من 31)ن= عٌنة حساب الكفاءة السٌكومترٌة وٌبلغ عددها  -1

إناث، تتروح أعمارهم من  \عٌادات ومستشفٌات الطب النفسً، من كال النوعٌن ذكور 

ن صحة وكفاءة المقاٌٌس المستخدمة ( عام والهدؾ منها جمع البٌانات والتحقق م42 -22)

 جمٌع المتؽٌرات الدٌموؼرافٌة الواردة فً العٌنة األساسٌة.فً الدراسة وٌتمثل فٌها 

من  51.4وإنحراؾ معٌاري  31.1( بمتوسط عمري 121)ن=العٌنة األساسٌة وٌبلغ عددها 

 .المرضً النفسٌٌن، وللتحقق من فروض الدراسة فً صورتها الوصفٌة

 مناقشات النتائج 

حصائٌا بٌن كل من ذكور وإناث أوضحت نتائج الدراسة الحالٌة أن هناك فروق دالة إ -

 مرضً الفصام فً بعد )الشعور بالعار( وذلك فً اتجاه الفصامٌٌن الذكور.

كما أوضحت نتائج الدراسة الحالٌة أن هناك فروق دالة إحصائٌا بٌن كل من ذكور  -

وإناث مرضً االكتئاب فً المتؽٌرات األتٌة ) الدرجة الكلٌة لوصمة الذات، والشعور 

 ك فً اتجاه المكتئبٌن الذكور.بالعار( وذل

أوضحت النتائج السابقة، علً وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن مرض االكتئاب      -

 والسلوك اإلنتحاري.

كما أضحت النتائج السابقة، إلً وجود فروق ذات داللة إحصائٌا بٌن ذكور وإناث  -

 مرضً االكتئاب والسلوك االنتحاري، وذلك فً إتجاه الذكور.

أوضحت نتائج الدراسة الحالٌة أنه ٌوجد عالقة إرتباطٌة بٌن وصمة الذات والسلوك      -

 اإلنتحاري لدي مرضً اإلكتئاب.

كما أوضحت نتائج الدراسة الحالٌة أنه ال ٌوجد إرتباط  بٌن وصمة الذات والسلوك      -

 اإلنتحاري لدي مرضً الفصام.

 

 أوال: المراجع العربٌة

(. مفهوم الذات واالكتئاب لدي األشخاص ذوي اإلعاقة 2112ابتسام داود عبدهللا عدٌلة )   

 الجسمٌة الحركٌة. أطروحة دكتورة، جامعة األقصى.
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(. العالقة بٌن إدراك الحاجة أللتماس المساعدة النفسٌة وكل 2110أحمد محمد حسٌن عسٌري )

عالج النفسً. دراسات عربٌة فً علم النفس، من القلق واالكتئاب والمعتقدات والوصمة نحو ال

 .01 – 43، ص2، ع 1ج

 (. الطب النفسً المعاصر. القاهرة: مكتبة األنجلو المصرٌة.2111أحمد عكاشة )   

(. علم نفس الفسٌولوجً. القاهرة: مكتبة األنجلو 2111أحمد عكاشة، طارق عكاشة )   

 المصرٌة.

لٌة العالج المعرفً السلوكً بؤسلوب حل المشكالت (. فاع2115أسماء عبد القادر ؼراب )   

 فً التخفٌؾ من الضؽوط النفسٌة لدي زوجات مرضً الفصام العقلً. الجامعة األسالمٌة: ؼزة.

(. الصحة النفسٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق: 2115أشرؾ محمد عبد الؽنً، صبرة محمد علً )   

 دار المعرفة، األزرٌطة.

لعالج المعرفً السلوكً والعالج السلوكً عن طرٌق التحكم الذاتً (. ا2116ألفت كحلة )   

 لمرضً االكتئاب: القاهرة.

(. االضطرابات النفسٌة الشائعة لدي تالمٌذ وتلمٌذات 2114الهام خلٌل، أحمد رمضان )   

(، 43)14المرحلتٌن اإلعدادٌة والثانوٌة بمحافظة المنوفٌة. مجلة المصرٌة للدراسات النفسٌة، 

2-52. 

(. التشرٌح النفسً لمحاولً األنتحار بؽزة. رسالة 2116إلهام حمزة محمد الخواجة )   

 ماجستٌر منشورة، كلٌة التربٌة، قسم الصحة النفسٌة المجتمعٌة.

(. اتجاهات مقدمً الخدمة الصحٌة نحو مرضً 2111بثٌنة عبد هللا السنوسً عبد هللا )   

 اإلٌدز وعالقتها بالوصمة النفسٌة. رسالة الماجستٌر، بمستشفى السالح الطبً، أم درمان.

(. السلوك االنتحاري دراسة تشخٌصٌة عالجٌة، المجلة العلمٌة لكلٌة 2111جمال سٌد تفاحة )   

 .324-201(، 1)26جامعة أسٌوط.  التربٌة،

 (. الصحة النفسٌة، والعالج النفسً. القاهره: عالم الكتب.2115حامد عبد السالم زهران )   

(. نزوات الحٌاة والموت لدي الفتاة المراهقة التً حاولت 2116رمٌساء زاٌر سفاري )   

لٌة العلوم اإلنسانٌة اإلنتحار. رسالة دكتوراه منشورة. جامعة محمد بوضٌاؾ بالمسٌلة، ك

 واالجتماعٌة.

(. التفكٌر االنتحاري وعالقته باالكتئاب والؽضب وخبرة 2121سعد بن عبدهللا المشوح)   

الخزي لدي مرتكبً جرائم الشرؾ بمإسسات رعاٌة الفتٌات فً المملكة العربٌة السعودٌة. كلٌة 

 العلوم االجتماعٌة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة.

 .116-111( 62(. االنتحار والمحاوالت االنتحارٌة. دراسة الجزاٌر، )2110سعٌد عرٌبً )   
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(. أثر برنامج مجموعة الدعم النفسً اإلجتماعً فً تعلٌل 2113سمٌرة جمٌل الحسون )   

الوصٌة لدي مرض االكتئاب. رسالة دكتوراه، جامعة الٌرموك، كلٌة التربٌة، قسم علم النفس 

 اإلرشادي.

(. الوصمة المدركة وعالقتها بكل من االكتئاب والمساندة 2110سٌد جارحً سٌد )   

اإلجتماعٌة ألمهات األطفال ذوي اإلعاقة الذهنٌة البسٌطة، جامعة الفٌوم، كلٌة التربٌة، قسم 

 الصحة العقلٌة.

طروحة (. المٌول االنتحارٌة وعالقتها بتقدٌر الذات عن الشباب. أ2110عبد الحفٌظ معوشة )   

 دكتوراه، جامعة محمد خٌضر، قسم العلوم االجتماعٌة.

(. التعرض لسوء المعاملة واإلهمال فً الطفولة وعالقته بالٌؤس 2111عصام محمد زٌدان )    

والتفكٌر االنتحاري فً الرشد. مصر: مجلة البحوث النفسٌة والتربوٌة، جامعة المنوفٌة، كلٌة 

 . 443-361(، 3)26التربٌة، 

(. معجم علم النفس والطب النفسً. دار النهضة 2116ء الدٌن كفافً، جابر عبد الحمٌد)عال   

 العربٌة للنشر والتوزٌع.

(. القلق واإلكتئاب لدي عٌنة 2112عدٌلة حسن طاهر تونسً، حسٌن عبد الفتاح الؽامدي )   

ة: جامعة أم من المطلقات وؼٌر المطلقات فً مدٌنة مكة المكرمة. أطروحة دكتوراه، السعودٌ

 القري،  كلٌة التربٌة.

(. النسق األسري وعالقته بظهور المحاولة االنتحارٌة لدي المراهق 2112ؼازلً نعمة )   

 حالة. رسالة ماجستٌر، الجزائر: جامعة مولود معمري. 21سنة دراسة مقارنة ل  14-11

وعالقته بالشخصٌة. االسكندرٌة: دار المعرفة  (. االتجاه نحو اإلنتحار2110مجدي عبدهللا )   

 الجامعٌة.

(. مدي فعالٌة تقنٌات الفحص العٌادي األسقاطٌة الموضوعٌة فً 2114ملٌوح خلٌدة )   

تشخٌص الفصام فً المجتمع الجزائري. جامعة محمد خضٌري بسكرة، كلٌة العلوم األجتماعٌة 

 لنفس.واألنسانٌة، تخصص علم نفس العٌادي، قسم علوم ا

(. االتجاهات الوالدٌة لدي مرضً الفصام العقلً فً قطاع ؼزة فً 2110نبٌل محمد جودة )   

 ضوء بعض المتؽٌرات. أطروحة دكتوراه.

(. الدعم األجتماعً والوصمة وعالقتهما بالصالبة النفسٌة 2114نرمٌن محمد أبو سبستٌان )   

جامعه األسالمٌة، كلٌة التربٌة، قسم علم والرضا عن الحٌاة لدي المطلقات فً محافظة ؼزة. ال

 النفس.

(. الطب النفسً، االكتئاب. دار مجدالوي للنشر والتوزٌع، 2110ولٌد سرحان، جمال الخطٌب )

 عمان، األردن.
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(. الوصمة وعالقتها بتقدٌر الذات واالستبصار لدي عٌنة من 2121هبة علً محمد حسن )   

 ة الزقازٌق، كلٌة األدب.مرضً الفصام. أطروحة دكتوراه، جامع

(. التفكٌر فً االنتحار وعالقته باضطراب قصور األنتباه المصحوب 2112ٌس السٌد)   

 .55-1، 11(34بالنشاط الزائد فً ضوء بعض المتؽٌرات. مجلة التربٌة الخاصة، )
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Abstract: 

The goal of this study is to understand and explain the relationship 

between self-stigma and suicidal behavior, the study aims to 

explain differences in suicidal behavior between male and female 

schizophrenics male and female depression patients, it aims to 

explain the differences in self-stigma between male and female 

schizophrenics male and female depression. 

Its sample size was (110) schizophrenic and depression patients. 

It was divided into a sample of (30) patients, (15) of   schizophrenic 

 male and female, (15)of depression male and female, between 

the ages of 22 and 42, and a core sample of (80) of them (40) 

schizophrenic  male and female, (40)of depression male and 

female, average age (33.125), a measure of self-stigma and a 

measure of suicidal behavior were applied to them, and the 

averages  and standard deviations of  the study sample were 

calculated by means of a t-test. 

The black results indicated that there were statistically significant 

differences between self-stigma and males and females with 
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schizophrenia in the direction of males, and the results indicated 

that there were statistically significant differences in the age of self-

stigma and males, and females with depression in the direction of 

depressed males, The results also indicated that there is no 

correlation between self-stigma and suicidal behavior in patient s 

with schizophrenia, and there is a correlation between self-stigma 

and suicidal behavior in patients with depression. 

 

Keywords:self-stigma,  suicidal behavior , depression , 

schizophrenia. 

 

 

 


