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ملخص الدراسة

ملخــص الدراســة: ســعت الدراســة الراهنــة للكشــف عــن العالقــة بــن اســتخدام مواقــع 

التواصــل االجتماعــي وامليــل لالنتحــار؛ وأوضحــت النتائــج بشــقيها )اإلحصائــي والكيفــي( 

وجــود عالقــة بــن اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي وامليــل لالنتحــار، فيمــا تبــنَّ وجــود 

فــروق بــن الذكــور واإلنــاث يف امليــل لالنتحــار، وكانــت الفــروق يف اجتــاه اإلنــاث؛ ويعنــي ذلــك 

أن اإلنــاث أكثــر ميــاًل لالنتحــار مــن الذكــور، فيمــا لــم يثبــت وجــود فــروق بــن املبحوثــن يف 

امليــل لالنتحــار تبًعــا ملوقــع التواصــل االجتماعــي املســتخدم مــن قبــل املبحوثــن ســواًء أكان: 

فيــس بــوك، وإنســتجرام، وتويتــر، ويوتيــوب، وتبًعــا للتخصــص الدراســي. 

الكلمات املفتاحية: شبكات التواصل االجتماعي، امليل لالنتحار، الشباب. 

Abstract

This study aimed to identify the relationship between the use of social 
media and the suicidal tendency in society. The researcher surveyed 
1002 subjects of social networking users. Results in this study revealed a 
correlative relationship between the use of social media platforms and the 
tendency to commit suicide in society. Results also showed significant 
differences among male and female users.
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تطالعنا الصحف ومواقعها اإللكترونية كل يوم بأخبار عن املنتحرين، وأضحت الظاهرة  
يف ازدياد مستمر يوًما بعد يوم، وشهًرا بعد شهر، ولم تعد تقتصر على سن بعينه، أو جنس  
بعينه، أو وظائف محددة، أو مستوى اقتصادي أو اجتماعي معني، فالكل ُيقِدم على االنتحار  

فعه أو مشاكله، أو جنسه، أو مستواه االقتصادي أو االجتماعي، فاألرقام يف  أّيًا كانت دوا
تزايد مستمر؛ فطبًقا للتقرير الذي نشرته منظمة الصحة العاملية التابعة لألمم املتحدة فإن 

للتقرير إلى (٤٠شخًصا واحًدا ميوت منتحًرا كل ( العدد طبًقا  ثانية، ليصل  ) ألف  ٨٠٠) 
القتل ومرضى سرطان    أكثرشخص سنوّيًا، أي   الذين قتلوا نتيجة احلروب وعمليات  من 

! ويأتي االنتحار يف املرتبة الثانية بعد حوادث الطرق بوصفه السبب الرئيس للوفاة؛  الثدي
  . ) عاًما٤٥وأكثر من نصف املنتحرين بالعالم أجمع هم دون سن الــ(

وجاءت مصر يف املرتبة األولى من حيث أعداد املنتحرين متفوقة بذلك على الدول 
)،  ٢٠١٦) حالة انتحار عام (٣٧٩٩التي شهدت نزاعات مسلحة وحروبًا أهلية؛ حيث شهدت ( 

عام  املرتفعة  معدالته  أن  جند  املاضية،  السنوات  مدار  على  االنتحار  ملعدالت  وبالرجوع 
)  ٢٠٠٧فطبًقا ملا أظهرته بعض اإلحصائيات املصرية، شهد عام ()، لم تكن استثناًء؛  ٢٠١٦(

)، فيما ٢٠٠٩آالف) حالة عام (  ٥حاالت انتحار، وارتفع العدد إلى نحو(   )  ٣٧٠٨(وقوع نحو  
) السموم   ١٨) نحو (٢٠١١شهد عام  انتحار (طبًقا إلحصاءات مركز  ألف) حالة محاولة 

) عاملًيا ٩٦االرتفاع إلى أن احتلت مصر املركز (التابع جلامعة القاهرة)، واستمر املعدل يف  
)  ٤٢٥٠املنتحرين سنوًيا ( جتاوز عدد من حيث حاالت االنتحار بني صفوف الشباب، حيث
) عام  العاملية  الصحة  أجرتها  دراسة  وفق  الرسمية    ،)٢٠١٧منتحًرا،  لإلحصاءات  وطبًقا 

عاًما)؛ حيث    ٢٥إلى    ١٥إقباًال على االنتحار هي ما بني (املصرية؛ فإن الفئة العمرية األكثر  
) حوالي  نسبتهم  الفئة  %٦,٦٦تبلغ  تأتي  ثم  الفئات،  كل  بني  املنتحرين  عدد  إجمالي  من   (

عاًما) حيث متثل النسبة األكبر النتحار الرجال، ويف املرتبة الثالثة    ٤٠إلى    ٢٥العمرية من (
عاًما) وبلغت نسبة  ١٥إلى    ٧الفئة العمرية من (  من إحصائيات املنتحرين جاءت ممثلة يف

ورغم ضخامة هذه األرقام إال أنها  ،  ) من إجمالي املنتحرين يف مصر٥,١٢هؤالء املنتحرين (
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ال تعكس الواقع الفعلي، فكثيًرا من احلكومات ال تتعامل بشفافية مع هذه القضية بسبب 
بية عن الدولة، كما يعمد املجتمع إلى  عدم إثارة الفزع يف املجتمع، أو منع تصدير صورة سل

إخفاء حاالت االنتحار وتسجيلها على أنها حاالت وفاة عادية؛ خوًفا من الوصم االجتماعي 
ا   .بوصفه أمًرا غير مقبول اجتماعّيً

وهو ما يتطلب منا وقفة تأمل طويلة ودراسات مستفيضة خاصة أن االنتحار ُيعد من 
ه على الفهم والتفسير، كما أنه من غير املعقول أن  أغرب أمناط السلوك البشري وأصعب

تنتشر هذه الظاهرة يف مجتمع مسلم ُيحرِّم قتل النفس بغير حق، كما ُيحرم قتل األوالد 
"، َوَال َتْقُتلُوا أَْنُفَسكُْم ِإنَّ اهللاََّ َكاَن ِبكُْم رَِحيًما":  خوًفا من الفقر وضيق الرزق، يقول تعالي

ْهلُكَِة َوأَْحِسُنوا ِإنَّ ويف موضع آخر: " َوأَنِفُقوا ِيف َسِبيِل اهللاَِّ َوَال ُتلُْقوا ِبأَْيِديكُْم ِإَلى التَّ
بل إن اإلسالم ُيحرم متني املوت، وهناك العديد من الدالئل منها    ،اهللاََّ ُيِحبُّ اْملُْحِسِنَني"

يتمنني أحدكم    يف صحيح البخاري ومسلم: "ال  -رضي اهللا عنه - احلديث الذي رواه أنس  
  . املوت لضر أصابه"

وقد حظي االنتحار بدراسات مستفيضة يف تخصصات مختلفة لبحث دوافعه وأسبابه 
والطب   االجتماع،  وعلم  اجلنائي،  النفس  وعلم  االجتماعي،  النفس  (علم  تخصص  مثل: 
والصيدلة،   والسموم،  والزراعة  العامة،  الصحة  وعلم  األمراض،  وعلم  والشرعي،  الوقائي 

م النفس االجتماعي، واالقتصاد، واخلدمة االجتماعية، والدين)، كما تعددت النظريات  وعل
مثلت   فقد  واالقتصادية؛  والنفسية،  االجتماعية،  النظريات  فنجد  لالنتحار؛  املفسرة 
التصورات الدوركاميية حول االنتحار اإلطار املرجعي األمثل، ونقطة االنطالق املحورية لكثير  

النتحار يف مختلف املجتمعات اإلنسانية، وظلت التحليالت السوسيولوجية  من البحوث حول ا
تركز على ربط االنتحار ببعض املؤشرات االجتماعية واالقتصادية والدميوجرافية املتعلقة  

   .بالطبقات، واملمارسات االجتماعية، والدينية، والبناءات العائلية

اليوتي مثل:  اجلديد؛  اإلعالم  تطبيقات  ظهور  التواصل  ومع  ومواقع  واملدونات،  وب، 
االجتماعي؛ مثل: فيس بوك، وماي سبيس، وتويتر، التي أضحت وسيلة من وسائل التعبير 
عن الرأي، والعرض الذاتي للسلوك املرغوب فيه وغير املرغوب، حيث أضحت منصة مهمة  

ص، وعلى  لهؤالء اليائسني البائسني الباحثني عن طرق غير مشروعة لإليذاء النفسي واخلال
السلبية  اآلثار  من حيث  التطبيقات  تلك  تؤديه  الذي  بالدور  معرفتنا  فإن  ذلك  من  الرغم 
املقلدة أو الوقائية الناجتة عن استخدامها خاصة نحو ظاهرة االنتحار مازال محدوًدا؛ حيث  
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رئيسي  تساؤل  مثار  واالنتحار  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  بني  العالقة  أضحت 
  .وميكننا بدايةً مسح التراث البحثي املرتبط مبوضوع دراستنا  ،)١الباحثني(  للعديد من

  أوًال: الدراسات السابقة: 

ميكننا تقسيم الدراسات السابقة املهتمة بقضية االنتحار إلى محورين رئيسني هما:  
األول املتغيرات؛  املحور  ببعض  وعالقته  عموًما  االنتحار  على  يركز  الثاني:  ويهتم  املحور   :

املحور ومن أمثلة دراسات    ،ببحث العالقة بني استخدام مواقع التواصل االجتماعي واالنتحار
التي سعت للكشف عن معارف واجتاهات الشباب ، )Beautrais,  2003()٢(: دراسة  األول

بشأن   عن  النيوزلندي  نسبية  معارف  لديهم  الشباب  أن  إلى  نتائجها  وتوصلت  االنتحار، 
االنتحار، وأن اإلعالم هو املصدر الرئيس حلصولهم على املعلومات، ومييل الشباب إلى تبني  
مواقف متباينة جتاه االنتحار حيث يتخذ بعض منهم آراء منفتحة، يف حني يتبنى البعض 

ا دراسة  اآلخر آراء محافظة، كما أن املوقف م ن االنتحار غير مرتبط باجلنس واملعرفة؛ أمَّ
)2004,Bearman & Moody)(التي حتققت من العالقة بني الصداقات واالنتحار لدى ٣ (

ا أكثر ميًال  املراهقني من الذكور واإلناث، فقد خلصت إلى أن:  اإلناث املعزوالت اجتماعّيً
التفكير يف االنتحار، وخاصة الالتي لم يكن  أصدقاؤهن أصدقاء مع بعضهن بعًضا؛    إلى 

العوامل البنائية واألسرية التي تكمن وراء إقدام   )٤()٢٠٠٩صالح بن رميح،  فيما بينت دراسة (
) من الشباب يرون أن االنتحار يريح اإلنسان %٨٠إلى أن: (وتوصلت الشباب على االنتحار،  

املعاملة السيئة التي ميارسها أحد الوالدين أو من مشاكله خاصة ألولئك الذين يعانون من  
(  ،كالهما دراسة  وتشاجن،   Yung،Hsiangوحاولت  العوامل ٥)( ٢٠٠٩ياجن  عن  الكشف   (

املؤدية لالنتحار، وذلك يف سبعة بلدان أوروبية، وأوضحت نتائجها أن: العامل االقتصادي  
  . دخل املنخفض لألسرةهو السبب الرئيس لالنتحار، املتمثل يف الفقر والبطالة وال

) ظاهرة االنتحار من منظور ماكروسوسيولوجي ٦)( ٢٠١٠حنان محمد،وبحثت دراسة (
وتوصلت نتائجها إلى: إن الشعور بالعزلة االجتماعية من العوامل األساسية املسببة للسلوك  
باآلخرين   االجتماعية  الفرد  عالقات  تضعف  أن  بعد  الشعور  هذا  ويتنامى  االنتحاري، 

)  ٧)(٢٠١١عاطف مفتاح، ة (بينما كشفت دراس  ،املحيطني به سواًء كانوا أقارب أو أصدقاء
العالقة بني تبادل العالقات االجتماعية لدى الطالب اجلامعيني، وتصور االنتحار، وخلصت  
نتائجها إلى: أن تبادل العالقات االجتماعية لدى طالب وطالبات اجلامعة له تأثير عكسي 

اإلناث   عن  الذكور  لصالح  فروق  وجود  عن  فضًال  لديهم،  االنتحار  تصورات  حول  على 
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تصورات االنتحار، وذلك ألنهم األكثر إقداًما على تنفيذ محاوالت االنتحار، وإن كانت اإلناث  
  . األعلى تفكيًرا يف السلوك االنتحاري

) بالكشف عن ظاهرة االنتحار مبدينة األغواط  ٨)(٢٠١٣زينب سهيري،واهتمت دراسة (  
االنتحار الناجحة من اإلناث،    باجلزائر، وخلصت إلى: أن الذكور أكثر دافعية يف محاوالت

كما أن املحاوالت االنتحارية تنعدم يف مرحلة الطفولة لتبدأ يف سن املراهقة، وتصل ألعلى  
)  ٩)(٢٠١٤نيان نامق،بينما بحثت دراسة (   ،عاًما)  ٢٥  -١٥مستوياتها يف الفئة العمرية من (

مستشفى يف  حرًقا  السيدات  النتحار  واالجتماعية  النفسية  جنسي    األسباب  األمير 
بالسلمانية، وقد أظهرت نتائجها: أن ظروف املبحوثات االجتماعية اخلاصة أثَّرت عليهن  

  .بعزلتهن عن املجتمع، وخلقت لديهن حالة من عدم الشعور باالطمئنان والرغبة يف املوت

) دراسة  نهار،وحاولت  بن  املرتبطة  ١٠)( ٢٠١٥حمود  واألمناط  األبعاد  على  الوقوف   (
، وأوضحت نتائجها أن  ٢٠١٢حتى    ٢٠٠٩باالنتحار باململكة العربية السعودية يف الفترة من  

خزري فيما بحثت دراسة (   ،للمنطقة والبيئة ارتباًطا وعالقة وثيقة باالنتحار أو الشروع فيه
من ١١)( ٢٠١٧غنية، وآيت حمودة، فئة  لدى  االنتحار  واحتمالية  املستقبل  قلق  بني  العالقة   (

البطال، وأسفرت نتائجها عن: وجود عالقة موجبة بني درجة قلق املستقبل بأبعاده الشباب  
عبداهللا محمد قازان، ونادية إبراهيم يوسف،  واستهدفت دراسة (  ،ومستوى احتمالية االنتحار

 -٢٠١٢) التعرف على واقع مشكلة االنتحار يف األردن خالل األعوام األربعة من  ١٢)( ٢٠١٨
الذكور هم    ٢٠١٥ أن  نتائجها:  االنتحار، وقد أظهرت  الدميوجرافية حلاالت  واخلصائص 

أكثر احلاالت انتحارًا مقارنة باإلناث، بينما كانت أكثر الفئات انتحارًا هي الفئة العمرية من 
) عاًما للذكور واإلناث، وكانت املشاكل العائلية والشعور بالعزلة من أكثر األسباب ٢٧-١٨(

) للتعرف على أحداث احلياة الشاقة لدى  ١٣)(٢٠١٨سارة سعود،  وسعت (  ،نتحاراملؤدية لال 
طلبة اجلامعات وعالقتها باحتمالية االنتحار، وأسفرت النتائج عن عدم وجود عالقة دالة  
ا بني استجابات العينة على مقياس أحداث احلياة الشاقة الكلي واستجاباتها على   إحصائّيً

من أن تقارير    )Armstrong( )14,2019(وحتققت دراسة    ،الكلي  مقياس احتمالية االنتحار 
وسائل اإلعالم عن االنتحار تعكس الواقع والتمثيل الفعلي حلاالت االنتحار يف والية تاميل 

اجلنوبية   وسائل    Tamil Naduنادو  االنتحار يف  أن: خصائص  نتائجها  وبينت  بالهند، 
ادو؛  اإلعالم املطبوعة لم تكن ممثلة متثيًال كامًال لالنتحار الفعلي بني سكان والية تاميل ن

  .األمر الذي يقود عامة الناس إلى سوء الفهم حول االنتحار يف دولتهم 
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دراسات   ا  الثانيأمَّ االجتماعي املحور  التواصل  مواقع  بني  العالقة  بحثت  التي  ؛ 
) وتناولت اآلثار املحتملة ملالحظات االنتحار  Ruder)(15,2011واالنتحار ومنها: دراسة (

من االنتحار أو تقليد األفكار االنتحارية، وقد أظهرت   على الوقاية face bookعلى موقع 
النتائج: أن مالحظات االنتحار على الشبكات االجتماعية قد متنع االنتحار من خالل التدخل 
الفوري ملستخدمي الشبكة اآلخرين، ولكن لم يتضح تأثير مالحظات االنتحار على الشبكة 

املقلد االنتحار  على  والتحريض  (  ،االجتماعية  دراسة  أثر  ١٦)(Dunlop,2011وحددت   (
التعرض لقصص إخبارية انتحارية مبواقع األخبار والشبكات االجتماعية على التفكير يف  
االنتحار، وأوضحت نتائجها أن: مواقع التواصل االجتماعي مصادر مهمة لقصص األخبار 

ارتب وجد  فيما  االنتحار،  التفكير يف  بزيادة  استخدامها  يرتبط  لم  منتديات  ولكن  بني  اط 
) العالقة بني  ١٧)( Kwon&Kim,2012وتناولت دراسة (  ، النقاش وزيادة التفكير يف االنتحار

اإلنترنت   إدمان  بني  عالقة  وجود  إلى:  وخلصت  االنتحارية،  والسلوكيات  اإلنترنت  إدمان 
العزلة   إلى  الفرد  لإلنترنت  املتزايد  االستخدام  يدفع  حيث  االنتحارية؛  والسلوكيات 

)  ١٨)(Masuda,2012فيما بحثت دراسة (   ،تماعية واالغتراب الناجت عن نقص الدعماالج
العالقة بني استخدام مواقع التواصل االجتماعي والتفكير يف االنتحار، وأظهرت نتائجها  
أن: السلوك االنتحاري أقل مالحظة بالنسبة لألفراد الذين لديهم املزيد من األصدقاء وليس 

االس الكتساب له عالقة مبعدل  الوقت  من  الكثير  املستخدمني  بعض  يقضي  فقد  تخدام؛ 
املستخدم  يكون  وقد  آخرين،  مستخدمني  مع  االجتماعية  والعالقات  الروابط  من  العديد 

      . نشًطا ويشعر بالعزلة والوحدة االجتماعية ويكون عرضة للتفكير يف االنتحار

) دراسة  عت  االنت١٩)(Jashinsky,2014وتتبَّ خطر  عوامل  مطابقة )  خالل  من  حار 
معدل االنتحار اجلغرايف مع تغريدات تويتر، وقد توصلت النتائج إلى: وجود عالقة ارتباط 
قوية بني البيانات املستمدة من تويتر حسب االنتحار والبيانات االنتحارية الفعلية، وبذلك 

ولت دراسة  وتنا  ،ميكن أن يكون تويتر أداة ملراقبة عوامل خطر االنتحار على نطاق واسع
)2014,Robinson)(االجتماعية ٢٠ اإلعالم  وسائل  بني  العالقة  نحو  املجتمع  تصورات   (

توفير   التواصل االجتماعي لديها قدرة على  إلى: أن شبكات  نتائجها  واالنتحار، وخلصت 
عبر   واالستشارات  العالج  وتقدمي  للتدخل  فرصة  تتيح  املساعدة  مصادر  عن  معلومات 

أن   بَْيد  ملواقع  اإلنترنت،  األفراد  بعض  استخدام  املتمثلة يف:  التحديات  من  العديد  هناك 
فيما    ، التواصل االجتماعي بشأن نواياهم االنتحارية، أو طلب معلومات حول طرق االنتحار 

) بحث طرق تخليد ذكرى املنتحرين عبر اإلنترنت،  Kryinska,2015)(21حاولت دراسة (
التذكارية مت نشرها من أسرة املتوفى، وكانت يف شكل وخلصت الدراسة إلى أن النصب  
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االنتحار،   دوافع  عن  والبحث  واحلب،  احلزن،  عن  التعبير  موضوعاتها  وشملت  خطابات، 
) الستكشاف االنتحار املباشر عبر اإلنترنت  ٢٢)( J.Ma,2016وسعت دراسة (  ، واالعتراف به

عاًما)، وأوضحت النتائج    ٢٥  -١٨من قبل البالغني الصينيني الذين تتراوح أعمارهم بني ( 
ة  أن: العروض التقدميية أو البث املباشر للسلوكيات االنتحارية يوفر فرًصا فريدة لالستجاب 

  . لألزمات االنتحارية 

دراسة   املرتبطة ٢٣()  O’Dea,(2017 ووصفت  تويتر  ملشاركات  اللغوية  املالمح   (
باالنتحار، وذلك باستخدام املعجم اللغوي الراسخ املعروف باسم "اللغوي لالستعالم وعدد 

اختصارًا  Linguistic” Inquiry and Word Countالكلمات   واملعروف   "
LIwc,2015)    أكبر من  وقد أوضحت نتائجها: متيز املشاركات ذات الصلة باالنتحار بعدد

الكلمات، وزيادة استخدام الضمائر الشخصية، واستخدام املزيد من اإلشارات إلى املوت  
مثل: احلياة ال تستحق العيش، ال ميكن أن أستمر، ال أريد أن أكون هنا، أريد أن أنهي حياتي، 

) تصورات  ٢٤)(Ross,2017كشفت دراسة (، بينما  احلياة أفضل بدوني، أريد املوت وحيًدا
يف املع املراهقني  لدى  االنتحار  من  الوقاية  جهود  لتحسني  به  القيام  ينبغي  ما  حول  لمني 

خمس    Queenslandكوينزالند   متضمنة  املعلمني  استجابات  وجاءت  بأستراليا، 
موضوعات رئيسة، هي: الوعي، واحلد من وصمة العار املتعلقة باالنتحار، وخدمات لدعم 

اجهة الضغوط، والبلطجة والتنمر عبر وسائل التواصل الطالب، وتعليم الطالب وتدريبهم ملو
االنتحار من  احلد  يف  االجتماعي  التواصل  مواقع  ودور  قدمت   ،االجتماعي،  فيما 

التواصل ٢٥)(Robinson,2018(دراسة على  الشباب  ملساعدة  اإلرشادات  من  مجموعة   (
) بنًدا ١٧٣إلى: وضع (اآلمن بشأن االنتحار عبر الشبكات االجتماعية، وخلصت نتائجها  

التواصل   مواقع  عبر  االنتحار  حول  اآلمن  التواصل  حول  النهائية  التوجيهية  البنود  من 
  .االجتماعي

) إلى التنبؤ باالنتحار الناشئ بني األفراد العكسريني  ٢٦)( Bryan,2018وسعت دراسة (
قدم أدلة  عبر مواقع التواصل االجتماعي، وخلصت إلى: أن شبكات التواصل االجتماعي ت

مهمة لتحديد األفراد املعرضني للخطر من خالل حتليل حسابات العسكريني األمريكيني،  
) استكشاف كيفية استخدام موقع تويتر يف  ٢٧)( Lee&Kwon,2018بينما حاولت دراسة (

عقد االتفاقيات االنتحارية يف كوريا اجلنوبية، وتوصلت الدراسة إلى: أن التغريدات التي مت  
نشرها خالل فترة التحليل هدفت إلى حتديد مستخدمني آخرين للقيام باتفاقيات انتحار،  
واحتوت العديد من التغريدات معلومات مفصلة عن اسم املدينة، والنوع، واجلنس، وعمر  
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املفضلة االتصال  وطريقة  (  ،املستخدم،  دراسة  )  ٢٨)(Medrano -Jasso,2018واهتمت 
على استخدام مواقع التواصل االجتماعي واألجهزة املحمولة    بتحليل العالقة بني اإلدمان

واالكتئاب والتفكير يف االنتحار، وقد خلصت نتائجها إلى: وجود ارتباط بني عدد الساعات 
اليومية املستخدمة عبر الهاتف املحمول والتفكير يف االنتحار، وكذلك  موقع واتس آب أعلى  

نت دراسة ل املؤثرة على التفمعدل استخدام يومي، ولكنه أقل الوسائ   كير يف االنتحار، وبيَّ
2019),Hun-Doo)(احلال  ٢٩ حسن  على  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  أثر   (

من   املوقف  على  الثالثة  العوامل  أثار  وكذلك  االجتماعية،  والعزلة  االجتماعي  والدعم 
االجتماعي والعزلة االجتماعية االنتحار، وقد خلصت نتائجها إلى أن: حسن احلال والدعم  

عبر مواقع التواصل االجتماعي ترتبط باملوقف من االنتحار، كما أن انخفاض مستوى العزلة  
االنتحار جتاه  السلبية  باملواقف  كبير  بشكل  مرتبًطا  كان  دراسة    ،االجتماعية  واهتمت 

)2019,Arendt)(األملان٣٠ بالهاشتاج  املتعلقة  املنشورات  محتوى  بتحليل  ي  ) 
Selbstmord#  عبر املشاركات  متابعة  خالل  من  باالنتحار  وقد  Instagramاملتعلق   ،

أوضحت النتائج أن: نصف املنشورات تضمنت كلمات أو صور متعلقة باالنتحار، وكان احلزن  
والشعور بالعزلة هما السمتان السائدتان لدى العينة، فيما ندرت طلبات املساعدة ومضامني 

  .التوعية

  حظ يف الدراسات السابقة أن:  ومن املُال

موضوع االنتحار؛ حظي باملناقشة والدراسة يف العديد من التخصصات؛ مثل: علم   .١
واخلدمة  األنثروبولوجيا،  وعلم  االجتماع،  وعلم  النفس،  وعلم  العامة،  الصحة 

  .االجتماعية، واإلعالم
االجتماعي  اختلفت نتائج األدبيات التي حاولت بحث العالقة بني شبكات التواصل   .٢

واالنتحار؛ فقد أفاد بعضها بالدور الداعم لشبكات التواصل االجتماعي يف خفض  
التنبؤ باملستخدمني املعرضني له، وتسهيل االتصال بهم،   نسب االنتحار من خالل 
وزيادة الوعي ببرامج الوقاية ووسائل التواصل وأرقام املساعدة، يف حني ترى بعض  

التواصل   أن شبكات  االنتحار من خالل الدراسات  انتشار  االجتماعي أسهمت يف 
تسهيل االتصال بني األفراد الذين يعانون من املشكلة نفسها، وعدم وجود قيود على 
مشاركات األفراد املتعلقة بعرض أساليب االنتحار، ومذكرات املنتحرين، وصوًال للبث  

 .اإلعالم اجلديد املباشر لالنتحار، واالتفاق اجلماعي على االنتحار عبر تطبيقات
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حددتها   .٣ فقد  التخصصات؛  لتعدد  تبًعا  االنتحار  إلى  املؤدية  األسباب  تعددت 
الدراسات النفسية يف: قلق املستقبل، وأحداث احلياة الشاقة، واالكتئاب؛ ومتثلت يف  
والعوامل  والبطالة،  والفقر،  األسرية،  املعاملة  يف:  االجتماعية  الدراسات 
الدميوجرافية، والعزلة االجتماعية؛ وجاءت يف الدراسات اإلعالمية كالتالي: كثافة  
ومواقع   اإلنترنت  استخدام  وكثافة  باالنتحار،  املتعلقة  اإلخبارية  للقصص  التعرض 

 . التواصل االجتماعي بصفة خاصة
اعتمدت أغلب الدراسات السابقة على تطبيق االستبانة؛ وجاءت جل مفردات العينة   .٤

عاًما)؛ بوصفهم الفئة األكثر انتحارًا    ٢٥-١٨عاًما)، و(  ٢٥  –  ١٥الفئة العمرية من (يف  
تبًعا للتقارير واإلحصاءات الرسمية، كما اعتمد بعض الدراسات على حتليل مضمون 

    .الشبكات االجتماعية، والهاشتاج على موقعْي فيس بوك وتويتر
  مشكلة الدراسة:  -ثانًيا

الت القدمية ِقدم اإلنسانية، وقد فرض نفسه بقوة خالل الفترة  ُيعد االنتحار من املشك
دراسات  إلى  حتتاج  التي  التساؤالت  من  العديد  أثار  كما  املصري،  املجتمع  على  األخيرة 
ا يف منع   مستفيضة، وقدًميا كان ُينظر إلى وسائل اإلعالم التقليدية على أنها تؤدي دورًا مهّمً

، ولكن مع ظهور مواقع التواصل االجتماعي؛ مثل:  Prevention Of Suicideاالنتحار  
فيس بوك، وتويتر، وإنستجرام، وغيرها الكثير اختلفت األدبيات حول العالقة بينها واتخذت  

هما   أساسيني؛  األول اجتاهني  أصحابهاالجتاه  أشار    ومنهم   - ؛ 
)31( 2018),(Intachomphoo  ،خلص مراجعة   -والذي  بحثت  ٤٩٥(بعد  دراسة   (

إلى وجود عالقة إيجابية بني    -العالقة بني استخدام مواقع التواصل االجتماعي واالنتحار
استخدام مواقع التواصل االجتماعي ومنع االنتحار؛ حيث تسهم مواقع التواصل االجتماعي 

تقدمي يف توعية الشباب مبنع االنتحار من خالل: املبادرات االجتماعية، وبرامج التوعية، و 
االتصال   تسهيل  جانب  إلى  االنتحار؛  يف  التفكير  من  يعانون  الذين  ألولئك  االستشارات 
وتوطيد الروابط بني األقران ذوي التجارب املماثلة، وزيادة الوعي ببرامج الوقاية ووسائل  
رسائل  مراقبة  عن  فضًال  والتعلم،  الدعم  مصادر  من  وغيرها  املساعدة  وأرقام  التواصل 

كاستراتيجية    text Classificationومشاركتهم بواسطة التصنيف النصي  املستخدمني  
)، كما يحتوي موقع تويتر على العديد من ٣٢قابلة للكشف عن الرسائل ذات الصلة باالنتحار( 

مقاطع الفيديو املختصة مبنع االنتحار مبا يف ذلك املوجودة يف إعالنات اخلدمة العامة ملنع  
حاربني القدامى وأعضاء اخلدمة على طلب املساعدة، فضًال عن  االنتحار، والتي تشجع امل
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ز الوقاية من االنتحار   اإلعالنات الصادرة عن املنظمات غير الربحية واجلامعات التي تعزِّ
 .)٣٣عبر موقع فيس بوك( 

؛ يرى أصحابه أن استخدام مواقع التواصل االجتماعي قد يسهم يف واالجتاه الثاني
انتشار امليول االنتحارية بني املستخدمني؛ كما جاء يف املراجعات املنهجية للدراسات التي  

)؛  ٣٤(   Marchant) ملارشانت وزمالئه   ٢٠١٥حتى عام    ٢٠١١أجريت يف الفترة من عام ( 
عبر عدة طرق؛ منها: أنها    Likely Culprit  حيث وصفها البعض بأنها اجلاني املحتمل

ا يف  ٥تقود املستخدم لقضاء املزيد من الوقت عبرها، والذي قد يصل إلى ( ) ساعات يومّيً
نشاطات متعلقة باأللعاب اإللكترونية، والتجول عبر املواقع والتطبيقات املختلفة بدًال من 

أو   الدراسة  زمالء  أو  األصدقاء  أو  اآلباء  مع  نسيج  التواصل  ُيضعف  الذي  األمر  العمل، 
العالقات االجتماعية، وُيشعر املستخدم بالوحدة والعزلة نتيجة نقص عدد األصدقاء (خلل  
يف   كيفي  (خلل  به  املحيطني  من  والدعم  واأللفة  املحبة  نقص  أو  العالقات)،  يف  كمي 

كامي بأن   )، األمر الذي يدفع الشخص لالنتحار، وهو ما ذهب إليه إميل دور٣٥العالقات)( 
االندماج  إلى  واالفتقار  األسري  التضامن  بانخفاض  الفرد  َيْشُعر  عندما  يزداد  االنتحار 

مستوى    Lack Of Social Integrationاالجتماعي   وانخفاض  املجتمع،  وبني  بينه 
  .) ٣٦التضامن االجتماعي والسياسي والديني( 

عن الرأي واملشاكل   كما أضحت وسائل التواصل االجتماعي وسيلة من وسائل التعبير
التي يعاني منها األفراد، ومنصة للتساؤل ولبثِّ الرسائل االنتحارية من قبل أصحابها على  
حساباتهم الشخصية قبل الشروع يف القيام باالنتحار، كما قد تعمل على تدعيم السلوك  
األسرة،   االجتماعي من  الدعم  يكون هناك نقص من  وتعزيزه، وخاصة عندما  االنتحاري 
واألصدقاء، واملدرسة؛ ففي إحدى القضايا التي مت نشرها مؤخًرا أعلن مستخدم يبلغ من 

) عاًما عن نيته يف االنتحار، واكتشف الحًقا أنه استكمل الفعل، فقد كشفت نتائج ٢٤العمر (
املشورة   وقدموا  متعاطفني  كانوا  املتفاعلني  من  العديد  أن  تلقاها  التي  التعليقات  مراجعة 

كما أثارت قضية انتحار فتاة ماليزية    ،)٣٧خرين شجعوا الشخص الستكمال الفعل( للشاب، وآ
اجلدل، خاصة أن كل التقارير تشير إلى أنها قفزت من سطح مبنى بعدما نشرت استطالع  
للرأي عبر حسابها لتسأل متابعيها: ساعدوني يف االختيار بني املوت واحلياة؟ وكانت النسبة  

وهو طالب بكلية الطب كان   -)، ويف مصر سأل شريف قمر٣٨وت(األعلى قد صوتت إلى امل
متابعيه عبر موقع تويتر عن طريقة    -مير بفترة اكتئاب شديد ولَّدت لديه ميوًال انتحارية
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لالنتحار، فانهارت عليه الردود املتجاوبة معه بطرق االنتحار، ولم يدركوا أنها رسالة شريف  
  . )٣٩وفاته( الوداعية إال بعد انتشار خبر  

وال شك أن ما ينشره املستخدمون ويعرضونه على مواقع التواصل االجتماعي واملرتبط  
يؤثر على املجموعات الضعيفة وخاصة املراهقني،    Self- harmباالنتحار وإيذاء النفس  

؛ حيث تفترض أن محتوى ما Social Cognitive Theoryكما جاء يف النظرية املعرفية  
املستخدمون وخاصة املراهقني على اإلنترنت؛ مثل: منشورات األصدقاء واجلمهور، قد  يراه  

ون ما ينشره أقرانهم   يكون لها تأثيرها على أفكارهم ومشاعرهم خارج اإلنترنت، وقد يعدُّ
)، وقد أثبتت الشواهد أن حاالت  ٤٠حول االنتحار وإيذاء النفس أكثر إيجابيه بالنسبة لهم( 

التي ينتج عنها رد فعل قوي وحقيقي من خالل تغريدات تويتر، ينتج عنها    انتحار املشاهير
ازدياد يف معدالت االنتحار الفعلية يف املجتمع؛ حيث أدت وفاة فنانة شابة وزيادة التغريدات 
حولها عبر موقع تويتر إلى زيادة يف معدالت االنتحار، ومن الالفت للنظر أنه لم يلحظ زيادة  

ار عندما ال تلقى الوفاة سوى القليل من االهتمام على تويتر حتى لو كانت  يف معدالت االنتح
وُتعرف هذه الظاهرة باسم "العدوى    ،)٤١هناك تغطية واسعة من وسائل اإلعالم التقليدية( 

" وهي من التأثيرات قصيرة األمد للتعرض للقصص اإلخبارية يف  Contagionاالنتحارية  
يرتكب الذين  حول  اإلعالم  االنتحاروسائل  يحاولون  أو  عام   ،ون  ما حدث  ذلك  ُيفسر  كما 

 -مغنية معشوقة من قبل املاليني من اجلماهير يف اليابان  -) حني قفزت يوكيكو أوكادا١٩٨٨(
من بناء يتكون من سبع طوابق واليزال سبب الوفاة مجهوًال، وقد أعقب وفاتها الكثير من 

    .إليها مبتالزمة "يوكيكو"االنتحارات املقلدة يف اليابان، والتي أشير 

وحوَّلت وسائل التواصل االجتماعي االنتحار من حادث جلل إلى حالة ميكن نشرها 
بسهولة؛ حيث توفر مساحة افتراضية للنشر، وال توجد إمكانية إلنشاء حدود للتحكم يف  
  سلوك املستخدمني وبالتالي فهي حلظة سريعة االنتشار والتشجيع؛ ومن أشهر تلك احلوادث 

انتحار املمثل األمريكي الشاب "جاي بودي" بعد أيام من اتهامه باالعتداء اجلنسي، وأظهر  
اآلن" يقول: "سأنتحر  للشاب وهو  املباشر  الباكستانية   ،البث  األزياء  انتحرت عارضة  كما 

على   التنمر  من  لكثير  تعرضت  إنها  فيه  قالت  مباشر  بث  يف  الظهور  بعد  تانولي"  "أنام 
كما ال    ،)٤٢مت العديد من الرسائل السيئه التي تتنمر عليها على حساباتها( اإلنترنت، وتسل

ننسى يف مصر حلظات تداول فيديو انتحار نادر من أعلى برج القاهرة وكأن االنتحار حالة 
كما توجد بعض املواقع املختصة باالنتحار،    ،عادية ميكن نشرها وتداولها بني املستخدمني

) موقع  ١٠٠٠٠٠سائل الفعالة إليذاء النفس؛ حيث ُوجد أكثر من (وُتعطي املشورة بشأن الو
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إلكتروني يوضح أساليب االنتحار، فقد وجدت نتائج حتليل املضمون التي أجريت بالواليات  
) مواقع مت استردادها عند البحث عن طرق  ١٠املتحدة األمريكية بشكل متقن ألكثر من ( 

ا االنتحار أن املواقع الثالثة األكثر تكرا رًا كانت مؤيدة لالنتحار؛ حيث تضع عرًضا تفصيلّيً
ألساليب االنتحار، فضًال عن مذكرات املنتحرين أو من قاموا مبحاوالت انتحار بعد احلصول  
على معلومات حول أساليبه من اإلنترنت، وتتيح مجموعات الدردشة للمستخدمني أن يعلنوا  

اجلماعي، وترتبط بعض هذه املواقع    عن عزمهم على االنتحار أو حتديد موعد لالنتحار
محددة(  فرعية  حول    ،)٤٣بثقافات  عاملًيا  الرؤى  اختالف  السابق  العرض  من  لنا  ويتضح 

والظروف  البيئات  اختالف  بسبب  واالنتحار  االجتماعي  التواصل  مواقع  بني  العالقة 
ا ملجتمعات الدراسات السابقة ا ودينّيً   .اقتصادّيًا واجتماعّيً

وبالتطبيق على املجتمع املصري نلحظ أن ظاهرة االنتحار يف ازدياد مستمر يوًما بعد 
يوم، وشهًرا بعد شهر، حيث جاءت مصر يف املرتبة األولي من حيث أعداد املنتحرين متفوقة  
تقتصر ظاهرة   ُتعد  ولم  أهلية،  نزاعات مسلحة وحروبًا  التي شهدت  الدول  يف ذلك على 

ه، أو جنس بعينه، أو وظائف محددة، أو مستوى اقتصادي أو اجتماعي  االنتحار على سن بعين
معني، فالكل ُيقدم على االنتحار أّيًا كانت دوافعه أو مشاكله، أو جنسه، أو مستواه االقتصادي  
أو االجتماعي، فاألرقام يف تزايد مستمر، كما نلحظ تعدد أسباب االنتحار ما بني األسباب 

واال واالجماعية  يف النفسية  النفسية  األسباب  حددت  الدراسات  أن  فنجد  قتصادية؛ 
االكتئاب، وقلق املستقبل، والضغوط احلياتية، فيما مثلتها الدراسات االجتماعية يف: املعاملة  
األسرية والفقر والبطالة والعزلة االجتماعية، بَْيد أن العالقة بني استخدام مواقع التواصل  

تزال موض العاملي عامة، واملصري  االجتماعي واالنتحار ما  املستوى  ع تساؤل وبحث على 
خاصة يف ظل اخلصوصية الدينية التي يحظى بها املجتمع املصري، وهو ما يستدعي منا  

    .مزيًدا من الدراسات املستفيضة لفهم طبيعة العالقة واستكشاف نوعها

يف مصر     -)عاًما  ٢٥إلى    ١٥(الفئة العمرية من    -وملا كانت مرحلتا املراهقة والشباب
من املراحل الفاصلة والدقيقة من الناحية النفسية واالجتماعية والبيولوجية؛ واحتوائها على  
كم هائل من الضغوط التي ال يكون الشخص قادرًا على مواجهتها؛ السيما األمور املتعلقة  

ي  بالدراسة والتعليم والبحث عن عمل، وحتقيق نوع من االستقالل املادي واالجتماعي، فه 
من املنتحرين،    )%٦,٦٦ة ( الفئة األكثر إقباًال على االنتحار وفًقا لإلحصاءات الرسمية بنسب

، حيث  ٢٠١٨وهو األمر الذي أكدته أيًضا دراسة لوزارة الصحة والسكان يف أبريل/ نيسان  
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لعامة يفكرون يف االنتحار، كما تعدُّ هذه الفئة  ) من طلبة الثانوية ا%٢١٬٥أن ( أشارت إلى
    .العمرية طبًقا لإلحصاءات الرسمية األكثر استخداًما ملواقع التواصل االجتماعي

محاولة   يف  الدراسة  مشكلة  تتحدد  عن وبذلك  مواقع      العالقة  الكشف  استخدام  بني 
 . عاًما)  ٢٥- ١٥التواصل االجتماعي واالنتحار لدى املراهقني والشباب يف الفئة العمرية من (

  أهمية الدراسة:   -ثالًثا

  تتحدد أهمية الدراسة يف ضوء التالي:   

: حيث يحتل مكانة متميزة يف قائمة املوضوعات البحثية،  خطورة موضوع االنتحار  .١
كبيرً  اهتماًما  اخلطيرة  ويلقى  لتداعياته  نظًرا  والعاملي؛  املحلي  املستويني  على  ا 

ا واقتصادّيًا على األفراد واملجتمعات     .اجتماعّيً
: تأتي أهمية املوضوع يف ظل قلة الدراسات العربية واملصرية  إثراء التراث البحثي .٢

ية  بالتحديد املهتمة مبوضوع االنتحار؛ نظًرا ملا ميثله من حساسية اجتماعية ودين
تنأى بالبعض عن تناوله، فضًال عما يرتبط بالظاهرة من مشاعر سلبية حتول دون  
بحث جوانبها، فضًال عن قلة الدراسات التي ربطت بني مواقع التواصل االجتماعي  
ا؛ فالنتائج متباينة بني   واالنتحار يف مصر، إلى جانب اختالف التراث البحثي عاملّيً

 ر. لتواصل االجتماعي وامليل لالنتحاستخدام مواقع االعالقة اإليجابية والسلبية ال
  أهداف الدراسة:   -رابًعا

تهدف الدراسة إلى استكشاف العالقة بني استخدام مواقع التواصل االجتماعي      
االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  لتفعيل  توصيات  وضع  عن  فضًال  واالنتحار، 

   . خلفض نسبة املنتحرين من خالل الكشف عن هويتهم وتقدمي الدعم لهم قبل االنتحار 

  فروض الدراسة:  -خامًسا

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني درجة استخدام مواقع التواصل الفرض األول:  
  .االجتماعي واالنتحار لدى املراهقني والشباب

ذات داللة إحصائية يف امليل لالنتحار بني املبحوثني تبًعا   توجد فروقالفرض الثاني:  
  . لكثافة االستخدام اليومي ملواقع التواصل االجتماعي

ذات داللة إحصائية يف امليل لالنتحار بني املبحوثني تبًعا   توجد فروقالفرض الثالث:  
  .لنوع املوقع لدى املراهقني والشباب



  

                                  
 

٨٩٧ 

توجد فروق داللة إحصائية يف امليل لالنتحار بني املراهقني والشباب  الفرض الرابع:  
  .حسب النوع والتخصص الدراسي

  مفاهيم الدراسة:  -سادًسا

  مواقع التواصل االجتماعي:  .١
ك  (ُيعرف  من  صفحات  ٤٤)(Boyd  &Ellisonل  بأنها:  االجتماعي  التواصل  مواقع   (

إنترنت متصلة ببعضها بعًضا يف إطار موقع خاص بها، وتهدف هذه الصفحات إلى تقدمي 
أو شبه عامة   إنشاء صفحات عامة  واملتمثلة يف  للمشتركني،  يف إطار    profileاخلدمات 

ذين يخضعون  نظام له قوانينه اخلاصة، بحيث تضم هذه الصفحات قائمة املستخدمني ال
للقواعد نفسها التي يتبعها املوقع، وتختلف طبيعة املصطلحات املستخدمة يف تلك الصفحات  

كما  ُتعرف بأنها: مواقع تشكل من خالل اإلنترنت، تسمح لألفراد بتقدمي    ،باختالف املواقع
نظر  ملحة عن حياتهم العامة، وإتاحة الفرصة لالتصال بقائمة املسجلني، والتعبير عن وجهة  

األفراد أو املجموعات من خالل عملية االتصال، وتختلف طبيعة التواصل من موقع آلخر،  
ولعل من أبرز هذه املواقع: الفيس بوك، وتويتر، وجوجل بلس، ولينكد إن، وغيرها من املواقع 

    .)٤٥املتخصصة مثل يوتيوب وإنستجرام( 

  االنتحار:   .٢
بأنه   االنتحار  االجتماعية  املصطلحات  معجم  أو :  ُيعرِّف  بوعي  نفسه  بقتل  اإلنسان  قيام 

بدون وعي، وتتوقف النظرة إلى االنتحار يف كافة املجتمعات على مدى التأكيد الذي يفرضه  
كل منها على الفردية، بحيث تقل املنافسة والرغبة يف التواصل لالعتراف بالذات ينحدر  

يث يسود التنافس بني األفراد ويسود الطموح الشخصي يغدو االنتحار أكثر  االنتحار، وح
ز "دور كامي" بني أنواع من االنتحار؛ وهي: االنتحار اإليثاري؛ حيث ينتحر   انتشارًا، وقد ميَّ
الفرد مدفوًعا بإخالصه للمجتمع، واالنتحار األناني؛ حيث ينطوي بالعكس على مبالغة يف 

ار املنطوي على التفكك االجتماعي الذي ينشأ من اختالف النظام  تقدير النفس، واالنتح
  .)٤٦االجتماعي( 

كما ُيعرفه "دور كامي" بأنه: كل حاالت املوت التي تنجم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة   
عن فعل إيجابي أو سلبي تنفذه الضحية ذاتها، والتي كانت تعلم بالنتيجة املترتبة على فعلها  

ا على هذا النحو، ولكنه املقرر قبل أن  بالضرورة، ومح اولة االنتحار هي الفعل املُحدد عملّيً
    .)٤٧يصبح املوت عاقبة له( 
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ا بأنهوميكن تعريف   : وجود أفكار لدى املبحوث تتعلق برغبته يف امليل لالنتحار إجرائّيً
مواقع   استخدام  بسبب  احلياة  يف  الرغبة  عدم  ذلك  يف  يدفعه  حياته،  التواصل إنهاء 

ا)؛ نتج عنه االنفصال عن    ٥االجتماعي بشكل مستمر ومكثف ليصل ألكثر من ( ساعات يومّيً
  .املحيطني وعدم االندماج العاطفي أو االجتماعي بينه وبني أفراد املجتمع

  منهجية الدراسة:   -سابًعا

 نوع الدراسة:  .١
معينة أو موقف  ُتعد هذه الدراسة من البحوث الوصفية التي تستهدف تصوير ظاهرة   

معني وحتليلها ووصفها وتصوير خصائصها، بهدف احلصول على معلومات كافية ودقيقة 
عنها وال تقف عند حد جمع البيانات، من خالل فهم العالقة بني استخدام مواقع التواصل  

  .االجتماعي وانتشارها بني املراهقني والشباب

املسح  منهج الدراسة  .٢ منهج  االعتماد على  يهتم  : مت  الذي  الوصفي،  بالعينة مبستوييه 
بوصف وتصوير الظاهرة وتوثيق الوقائع حولها، ثم املستوى التحليلي والذي يسهم يف 

  ،فهم الظاهرة، والكشف عن العالقة بني متغيراتها، والعوامل املؤثرة فيها
 مجتمع الدراسة وعينتها: .٣

املراهقني         الدراسة يف مجتمع  العمرية من  يتحدد مجتمع  الفئة  املصري يف  والشباب 
فقد     ٢٥-١٥( شامًال،  حصًرا  حصره  ويصُعب  ا  ممتّدً الدراسة  مجتمع  كان  وملا  عاًما)، 

بلغ قوامها ( الباحثة على عينة عمدية  املراهقني والشباب يف  ١٠٠٢اعتمدت  ) مفردة من 
) من  العمرية  استخداًما  ٢٥  -١٥الفئة  الفئات  أكثر  لكونها  وذلك  التواصل   عاًما)،  ملواقع 

االجتماعي، وإقباًال على االنتحار طبًقا لإلحصاءات الرسمية التي مت عرضها سابًقا، وسعًيا 
مت  املحددة  للعينة  للوصول  الباحثة  علىمن  ا  إلكترونّيً االستبانة  وضع    

https://drive.googel.com     على االستبانة  رابط  بنشر  الباحثة  قامت  حيث   ،
على    صفحات  واخلاصة  احلكومية  اجلامعات  من  بعدد  الطالبات  الطالب/  ومجموعات 

) من العينة املطلوبة  بواقع %٦٩موقعْي الفيس بوك وتويتر، حيث بلغت نسبة االستجابة (
املطلوب ٦٩٢( العدد  والستكمال  السابقة  –مفردة)،  الدراسات  يف  الباحثة   -كما  قامت 

وجامعة األزهر واجلامعة األمريكية، وقد متثلت خصائص  بالتطبيق يف جامعة عني شمس  
 عينة الدراسة امليدانية يف التالي:
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)١٠٠٢): خصائص عينة الدراسة (ن=١جدول (  

خصائص عينة الدراسة                         ٪ ك 

 النوع 
٪ ٥٠ ٥٠١ ذكر   

٪ ٥٠ ٥٠١ أنثى  

 التخصص الدراسي  
 ٥٤,١% ٥٤٢ علمي  

 ٤٥,٩ ٪ ٤٦٠ أدبي  

املرحلة العمرية     

 ١٨,٢ ٪ ١٨٢    ١٨إلى أقل من  ١٥من 

 ٤٦,٤ ٪ ٤٦٥    ٢١إلى أقل من  ١٨من   

٢٥إلى أقل من  ٢١من   ٣٥,٤%   ٣٥٥ 

:  فمن حيث النوع يتضح لنا من اجلدول السابق توزيع عينة الدراسة حسب خصائصها؛  
فجاءت   النوع،  حسب  بالتساوي  الدراسة  عينة  تقسيم  (مت  الذكور  ٪٥٠بنسبة  من  لكل   (

  .واإلناث
: فقد جاء أكثر من نصف العينة يف التخصص العلمي  ومن حيث التخصص الدراسي

من العينة، وحول    )% ٩,٤٥(  ، فيما جاء التخصص األدبي بنسبة) من العينة % ١,٥٤بنسبة (
إلى أقل من    ١٨املرحلة العمرية فقد جاءت غالبية مفردات العينة يف املرحلة العمرية (من

(     )%٤,٤٦( بنسبة    )٢١ من  العمرية  املرحلة  تليها  العينة،  بنسبة    ٢٥إلى    ٢١من  عاًما) 
  . )٦٦,٢(، واالنحراف املعياري)٧,١٩(، وقد بلغ متوسط العمر)%٤,٣٥(
 أدوات جمع البيات: -٣ 
قامت الباحثة بتصميم صحيفة استبانة تتكوَّن من قسمني رئيسني؛    صحيفة االستبانة:  .أ

األول: باستخدام مواقع التواصل االجتماعي (عدد ساعات االستخدام ومظاهره، يتعلق  
الثاني:   ويتعلَّق  االجتماعية)،  العزلة  أو  االجتماعي  املحيط  عن  االنفصال  يف  املتمثلة 
بقياس امليل لالنتحار، وذلك للكشف عن العالقة بينهما، وحتقيق هدف الدراسة، وقد 

املأخوذة من عدد املقاييس املُعدة سابًقا لقياس امليل/   مت االستعانة بعدد من العبارات
املراهقني والشباب  )، ومت تطبيق االستبانة على عينة عمدية من  ٤٨احتمالية االنتحار( 

ا على موقعْي   عاًما)  ٢٥-١٥املصري يف الفئة العمرية من ( من خالل نشرها إلكترونّيً
 ٦٩٢) من العينة املطلوبة بواقع (٪ ٦٩فيس بوك وتويتر، حيث بلغت نسبة االستجابة (

بالتطبيق يف جامعات (عني شمس  الباحثة  العدد املطلوب قامت  مفردة)، والستكمال 
 . واألزهر واجلامعة األمريكية)
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البؤرية  .ب النقاش  بإج مجموعات  الباحثة  قامت   :) عدد ٤راء  بلغ  نقاشية،  مجموعات   (
) مفردة موزعني بني اإلناث والذكور، حيث قامت  ١٢  - ٧املفردات يف كل مجموعة من (

) مبحوثات  ٧الباحثة بإجراء األولى بكلية البنات جامعة عني شمس؛ حيث تكونت من (
الكلية،  تضم تخصصات آداب، وعلوم وتربية من طالبات الفرقة األولى، والثانية والثالثة ب

) على  الثانية  املجموعة  إجراء  جامعة ٨ومت  التربية  بكلية  الثالثة  الفرقة  من  ) طالب 
األزهر بنني، فضًال عن إجراء مجموعتني بجامعة عني شمس؛ األولى مت إجراؤها مع 

) طالًبا بالفرقة األولى كلية اآلداب، وراعت الباحثة تنوُّع التخصصات، والثانية مت ١٢(
) من طالب كليتْي (احلقوق واحلاسبات واملعلومات) خالل الفترة من  ٩إجراؤها على (

)، وذلك للكشف عن تصوراتهم حول العالقة  ٢٠٢٠مارس    ٣حتى    -  ٢٠٢٠فبراير    ٢٣(
بني استخدام مواقع التواصل االجتماعي واالنتحار، وأسباب االنتحار املختلفة من وجهة  

 . نظرهم، والتي لم تكن محّالً للدراسة
يناير  الزمني للدراسة املدى   الفترة من منتصف  امليدانية يف  الدراسة   ٢٠٢٠: مت تطبيق 

  .٢٠٢٠حتى الثالث من مارس 
: الختبار الصدق قامت الباحثة بعرض االستبانة على مجموعة من اختبار الصدق والثبات

والعربية أساتذة اإلعالم بعدد من اجلامعات املصرية  كانت    املحكمني من  إذا  ما  ملعرفة 
اقترحها   التي  التعديالت  بإجراء  الباحثة  وقامت  لقياسه،  وضعت  ما  تقيس  االستمارة 
الفئات   جميع  مستوى  على  املحكمني  هؤالء  بني  االتفاق  نسبة  وصلت  وقد  املحكمون، 

)٩٩٪( . 
: حيث قامت بحساب االتساق الداخلي  االتساق الداخليقامت الباحثة بحساب  الثبات:  

فيما )،  ,٧٤٩(   بلغت قيمة ألفا كرونباخ للُبعد املتعلق باالستخدامملجموعة من البنود، وقد  
بامليل لالنتحار   املتعلق  للُبعد  كرونباخ  ألفا  االتساقات   ، ),٩٠٢( بلغت قيمة  كما مت جمع 

الفردية لكل البنود للخروج بدرجة كلية للمقياس، وبلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ للمقياس 
  . متوسطة ومرتفعةثبات  وهي نسب ),٨٢٧( ككل
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  نتائج الدراسة امليدانية:  -ثامًنا 
  معدل استخدام عينة الدراسة ملواقع التواصل االجتماعي: .١

  ): معدل استخدام مواقع التواصل االجتماعي لدى عينة الدراسة  ٢جدول (

 ٪ ك معدل استخدام مواقع التواصل االجتماعي 

 ٪ ٧٨ ,٢ ٧٨٤ دائًما

 ٪ ١٨ ,٨ ١٨٨ أحياًنا

 ٪ ٣,٠ ٣٠ نادرًا

 ٪ ١٠٠ ١٠٠٢ اإلجمالي 

راسة يستخدمون د) من مفردات ال٪٢,٧٨أوضحت نتائج الدراسة امليدانية أن نحو (  
ا   مواقع التواصل االجتماعي دائًما؛ حيث أضحت مواقع التواصل االجتماعي مصدرًا مهّمً
ا للمعلومات ال ميكن االستغناء عنه يف شتى املجاالت؛ حيث تؤدي وظيفة كبرى عن طريق   جّدً
 ربط الشخص املتابع بأخبار العالم اخلارجي؛ بحيث يستطيع معرفة ما يدور يف هذا العالم
أو مسافة، كما ُمتكن من مناقشة األحداث وحتليلها، وُتسهم مواقع  دون عائق من حدود 
الفراغ لدى املراهقني والشباب، وتسهل توطيد عالقتهم   التواصل االجتماعي بشغل وقت 
التواصل   وتتسم مواقع  األسرة؛  األهل واألصدقاء ومحيط  االجتماعية مع من حولهم من 

ركة وإضافة املعلومات التفصيلية، كما أن تزامنية النشر تسهم يف  االجتماعي بإمكانية املشا
زيادة نسبة املستخدمني؛ فطبًقا للنشرة اإلحصائية الشهرية الصادرة عن املركز اإلحصائي  

ر  ٢٠١٩للتعبئة العامة واإلحصاء يف أكتوبر   ) مليون مستخدم  ٥,٣٦(  عدد املستخدمني بــــ ؛ ُقدِّ
) من مفردات ٪٨,١٨فيما أفاد (  ،)٤٩عاًما(  ٣٠الشباب حتت سن  لإلنترنت، وأغلبهم من  

    ،العينة باستخدامهم لها (أحياًنا)
 معدل االستخدام اليومي ملواقع التواصل االجتماعي من قبل عينة الدراسة:   .٢

ساعات فأكثر)   ٥) من أفراد العينة يقضون (٪٧,٤٥كشفت نتائج الدراسة امليدانية أن (
الدراسات  قبل  من  املُحدد  األقصى  احلد  وهو  ا،  يومّيً االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
التواصل  مواقع  استخدام  على  املُدمن  باملستغرق/  املستخدم  لوصف  السابقة  األجنبية 

معدل استخدام عينة    االجتماعي، ورغم خطورة ذلك إال أن نتائج الدراسات الكيفية تؤكد أن
الدراسة ملواقع التواصل االجتماعي يفوق ذلك؛ حيث عبر بعض املستجيبني عن ذلك قائًال: 



 

                
 

٩٠٢ 

السلبية   ،ما فيش اختيار أكثر من عشرة ساعات يف اليوم، أو اليوم كله"" ويعكس ذلك اآلثار 
     ، الستخدام مواقع التواصل االجتماعي بني الشباب يف مصر

     متوسط االستخدام اليومي ملواقع التواصل االجتماعي من قبل عينة الدراسة): ٣جدول (

 ٪ ك متوسط االستخدام اليومي ملواقع التواصل االجتماعي

 ٪ ١,٦ ٦١ أقل من ساعة 

 ٪ ٩,٢٠  ٢٠٩ ساعات  ٣من ساعة ألقل من 

 ٪ ٣,٢٧ ٢٧٤ ساعات  ٥ساعات ألقل من   ٣من 

 ٪ ٧,٤٥ ٤٥٨ ساعات فأكثر ٥من 

  ٪ ١٠٠  ١٠٠٢  اإلجمالي  

أفاد   التواصل   )٪٣,٢٧(فيما  ملواقع  استخدامهم  ساعات  بتراوح  الدراسة  عينة  من 
ا)، وقلت نسبة من يستخدمون مواقع   ٥ساعات ألقل من    ٣االجتماعي من ( ساعات يومّيً

ا لتصل إلى (    ،) من عينة الدراسة٪١,٦التواصل االجتماعي ألقل من ساعة يومّيً
 سة:  متوسط استخدام مواقع التواصل االجتماعي لدى عينة الدرا  .٣

التواصل   مواقع  يتابعون  العينة  مفردات  أغلب  أن  امليدانية  الدراسة  نتائج  كشفت 
االجتماعي بصفة عامة، ويأتي موقع فيس بوك يف املقدمة بصفة خاصة؛ حيث جاء متوسط  

يقضي  ) من عينة الدراسة، فيما ٪٥,٣١ساعات) بنسبة (  ٣استخدامه من (ساعة ألقل من  
ساعات) من وقتهم على املوقع كما   ٥ساعات ألقل من    ٣الدراسة من () من عينة  ٪٢,٢٠(

ويتفق ذلك مع اإلحصاءات الصادرة عن كلية محمد بن    ،يتضح من بيانات اجلدول التالي
راشد احلكومية التي أوضحت تزايد استخدام موقع فيس بوك بني الشباب خاصة حتت  

من إجمالي املستخدمني، يزيد    )٪٨,٦٥عاًما؛ حيث وصل نسبة مستخدميه إلى (  ٣٠سن  
  .)50فيهم الذكور على اإلناث( 

 
 

 

 

 

 



  

                                  
 

٩٠٣ 

    ): متوسط استخدام مواقع التواصل االجتماعي لدى عينة الدراسة٤جدول (

  ساعات
  االستخدام                
  املنصات

ال 
أستخدمها  

  إطالًقا

أقل من 
  ساعة  

من ساعة 
ألقل من  

  ساعات   ٣

 ٣من 
ساعات  

ألقل من    
  ساعات  ٥

 ٥من 
ساعات  
  فأكثر  

املتوسط  
  احلسابي

الوزن 
  النسبي

فيس 
  بوك 

 ١٢٤ ٢٠٢ ٣١١ ٢٩٨ ٦٧  ك
٦٠ ٣ ٪  

٪ ٤,١٢  ٪ ٢,٢٠  ٪ ٥,٣١ ٪ ٩,٢٩  ٪ ٧,٦ ٪ 

  اليوتيوب 
 ٨٤ ١٤١ ٢٨٧ ٣٣٥ ١٥٥ ك

٥٤  ٧,٢ ٪ 
٪  ٨ ٪ ١,١٤ ٪ ٦,٢٨ ٪ ٤,٣٣ ٪ ٥,١٥ ٪ ,٤ 

  إنستجرام  
 ٥٢ ٦٧ ١٦٧ ٣٧٤ ٣٤٢ ك

٢,٤٢ ١١,٢٪     
٪  ٥,٢ ٪  ٪ ٧,٦  ٪ ٧,١٦  ٪ ٣,٣٧  ٪ ١,٣٤ 

  تويتر   
 ١٩  ٢٦  ٤٠  ١٥٣  ٧٦٤  ك

٢٨  ٤,١ ٪  
٪  ٩   ٪ ٦,٢ ٪,٤  ٪ ٣,١٥  ٪ ٢,٧٦ ٪ ,١ 

فيما جاء موقع اليوتيوب يف املرتبة الثانية من حيث متوسط االستخدام اليومي؛ حيث        
ا، فيما أجاب ٪ ٤,٣٣أفاد  ( ) من عينة الدراسة باستخدامهم اليومي ألقل من ساعة يومّيً

من  ٪٦,٢٨( ألقل  (ساعة  من  للموقع  باستخدامهم  موقع    ٣)  يتيح  حيث  ا)  يومّيً ساعات 
تيار املحتوى املشاهد، كما يتيح تشغيل الفيديو يف الوقت املحدد، أو  اليوتيوب إمكانية اخ

أما تطبيق   ،دقاء، أو حتويله إلى صورة متحركة حفظه لوقت الحق، أو مشاركته مع األص 
لشركة فيس  اململوك  السريع  والتواصل  والفيديوهات  الصور  لتبادل  املخصص  إنستجرام 
بنسبة  ا  يومّيً من ساعة  أقل  له يف  استخدامهم  متوسط  الدراسة  فقد حددت عينة  بوك؛ 

ا؛ فقد ُقدر  ٪٣,٣٧( "تويتر" بنسبة إقبال ضعيفه جّدً التدوين املصغر  )، فيما حظي موقع 
) مبتوسط (أقل من ساعة)؛ حيث ال ُيفضل املستخدمون يف ٪٣,١٥بـــ (عدد املستخدمني  

  .الدول العربية استخدام املوقع الذي يزيد عدد مستخدميه يف باقي أنحاء العالم
    



 

                
 

٩٠٤ 

 مدى تفكير املبحوثني يف االنتحار:  .٤
   ): مدى تفكير املبحوثني  يف االنتحار٥جدول (

 ٪ ك مدى تفكير املبحوثني يف االنتحار 

 ٪ ٣,١٩ ١٩٣ نعم  

 ٪ ٧,٨٠ ٨٠٩ ال  

 ٪ ١٠٠ ١٠٠٢ اإلجمالي 

  
) من عينة الدراسة يفكرون بشكل فعلي يف  ٪٣,١٩  أوضحت نتائج الدراسة امليدانية أن (

تطبيق  فأثناء  ذلك؛  من  أكثر  الواقع  يكون  ورمبا  االنتباه،  تستدعي  نسبة  وهي  االنتحار، 
املبحوثني طلب منها احلديث جانًبا، ثم قال لها:  الدراسة امليدانية الحظت الباحثة أن أحد  

أن  "مش هعرف أجاوب على السؤال ده إّال ملا أبعد عن زميلي" العينة  ، كما أوضحت استجابات 
األمر ال يتوقف عند البعض على التفكير يف االنتحار، ولكنه يصل إلى حد املحاولة ولكنها  

فكرت يف االنتحار من سنتني، وبالفعل مت تفشل من وجهة نظرهم؛ تقول إحدى املستجيبات "  
أنا حاولت االنتحار كتير  وتضيف أخرى: "  ،"وكنت بني احلياة واملوت، بس فشلت يف الوصول للموت

سرجنة  أفضي  حاولت  أسبوعني  من  مرة  وآخر  برشام،  وأخد  إيدي،  أقطع  حاولت  لدكاترة،  ورحت 
   .فاضية يف عرقي وماما حلقتني"

مفردات العينة عدم تفكيرهم يف االنتحار، واعتبروا مجرد   ) من٪٧,٨٠  فيما أوضح (
" على حد تعبير بعض املستجيبني، فيما أفادت إحدى املستجيبات بقولها  هبل وعبطالتفكير "

  .ألنه حرام وهبقي كافرة، وما فيش حاجه تستاهل أضيع دنيتي وأخرتي عشانها""
    



  

                                  
 

٩٠٥ 

  توقيت التفكير يف االنتحار:  .٥
   امليل لالنتحار): توقيت ٦جدول (

 ٪ ك توقيت امليل لالنتحار

 ٪ ٩,٤٠ ٧٩ تصاحبني فكرة االنتحار يف الفترة األخيرة ( أقل من شهر)

 ٪ ٢,٣٥  ٦٨  كانت مصاحبة حلدث قدمي وانتهى

 ٪ ٦,١٦  ٣٢  تصاحبني مع كل حدث ضاغط  

ا منذ فترة طويلة    ٪ ٣,٧ ١٤ فكرة االنتحار مالزمة لي يومّيً

 ٪ ١٠٠ ١٩٣ اإلجمالي 

)  ٪ ٩,٤٠أوضحت نتائج الدراسة اختالف توقيتات التفكير يف االنتحار، حيث أفاد (
من العينة بأن فكرة االنتحار تراودهم يف الفترة األخيرة، وقد تراوحت هذه الفترة من 

املاضي، وقد تنوعت أسبابها بني املشكالت داخل األسرة، وفراق أحد أمس إلى الشهر  
االنفصال  –األبوين أو  (   -باملوت  دراسة  نتائج  مع  ذلك    )٥١ويتفق 

)Jasso_medrano,2018  () من الشباب كانت  ٪ ١,٣٦التي أفادت نتائجها أن نحو (
مصاحب حلدث لديهم فكرة عن االنتحار خالل األسبوعني املاضيني، فيما كان التفكير  

وانتهى لدى ( بالدراسة  ٪٢,٣٥قدمي  وكانت هذه األحداث مرتبطة  املستجيبني،  ) من 
املحدد  ها  وتعدُّ بها،  كبيًرا  اهتماًما  األسر  تولي  التي  الثانوية  الدراسة  وخاصة خالل 

  " املستجيبني:  أحد  يقول  حيث  الشاب،  ملستقبل  الدراسة الفعلي  ضغوط  بسبب  بفكر 
والسل القهر  التقديروأساليب  وعدم  قائًال:  طة  آخر  وعبر  غاية "  "،  يف  االمتحانات  ألن 

"، ويرى آخر:  وزير التربية والتعليم شطفنا يف االمتحانات"، وأفاد ثالث بقولة: "الصعوبة
ثانوي" يف  بذاكر  مش  وكنت  حلوة،  حاجه  بعمل  كنتش  ما  الفكرة  ألني  هذه  وتصاحب   ،"
) من املستجيبني مع كل حادث ضاغط، وقد متثلت هذه األحداث يف االمتحانات ٪٦,١٦(

احلبيب)؛ تقول إحدى املستجيبات "فكرت عشان   –وفراق أحد األحياء (أحد األبوين
ملا بتكون يف وعندك الواتس بتقعدي تكلميه، ومتعوده كل "خسرت حبيبي"، "ويضيف آخر  

م، يجي بعد كده ملا تبعدوا عن بعض؛ بيكون الوقت ده ساعات يف اليو  ٣يوم تكلميه على الواتس  
فيما قلَّت من تالزمهم فكرة االنتحار منذ فترة طويلة    ،فراغ بالنسبة لك، فتحاول تنتحر"

) إلى  "٪٣,٧لتصل  املستجيبني:  أحد  يقول  السادس )،  الصف  يف  وأنا  من  بالي  يف  داًميا 
 . "االبتدائي، والُكفر من يحيل بيني وبني التنفيذ

  



 

                
 

٩٠٦ 

 أسباب امليل لالنتحار من وجهة نظر املستجيبني:   .٦
  ): أسباب امليل لالنتحار ٧جدول (

 ٪ ك أسباب امليل لالنتحار

 ٪ ٢٦ ٥٢ مشاكل يف األسرة/ عدم اهتمام األهل/ عدم فهم األهل 
 ٪ ١٧  ٣٤  مشاكل دراسية( صعوبة املقررات، االمتحانات، فترة الثانوية العامة)

 ٪ ١١  ٢٢  ضغوطات نفسية 
 ٪٩  ١٨  يأس/ امللل من احلياة 

 ٪ ،٥,٧  ١٥  مشكالت عاطفية 
 ٪ ،٥,٧  ١٥  الوحدة

 ٪٦  ١٢  شخصية (عدم فهم الذات، أو حتديد الهدف، وعدم حتقيق الهدف) 
 ٪٥  ١٠  تعبت من حياتي/ مخنوق 
 ٪٢ ٤ اخلالفات بني األصدقاء 

 ٪٢  ٤  التنمر 
 ٪٢  ٤  لم ُيذكر سبب (بدون إجابة) 

 ٪٢  ٤  أسباب مادية 
 ٪١  ٢  املرض 

 ٪١  ٢  فقدان أحد الوالدين 
 ٪١  ٢  الواسطة 
 ٪ ١٠٠ ١٩٣ اإلجمالي 

كشفت نتائج الدراسة امليدانية عن تنوع أسباب االنتحار من وجهة نظر عينة الدراسة، 
وجاء يف مقدمتها املشاكل يف األسرة، فعلى الرغم من أن األسرة ُتعد مصدر الدعم والسند 
حياتهم،   من  للتخلص  األول  دافعهم  وهي  املشاكل،  أنها أضحت مصدر  إال  لألبناء،  األول 

نتائج مع  ذلك  من    ويتفق  كل  رميح، ٥٢)(Beautrais,1999(دراسة  بن  و(صالح   ،(
إبراهيم،  ٥٣)( ٢٠٠٩ ونادية  محمد،  (عبداهللا  ودراسة  أقوال  ٥٤)( ٢٠١٨)،  مع  يتفق  كما   ،(

"، فيما أفاد فكرت يف االنتحار ملا حصل مشاكل كتير أووى مع عيلتياملستجيبني، التي جاء فيها: " 
ألمهات، ده بيخلى األطفال يجيبوا آخرهم، ألنه بيشوف "دلوقتى كل األبهات بيتجوزوا على اآخر  

)  ٪١٧"، فيما يرى ( طريقة تعامل والده مع والدته واملشاكل بينهم وأبوه ممكن ما بيصرفش عليه 
 -أن املشاكل الدراسية املتمثلة يف: صعوبة املقررات، واالمتحانات، وضغط الثانوية العامة

ويتفق ذلك مع أقوال املستجيبني التي جاء منها:    -االنتحاركانت الدافع وراء التفكير يف  
نقطة"،  " وال  أحل  معرفتش  العامة  الثانوية  يف  االستاتيكا  امتحان  بسبب  االنتحار  يف  فكرت 

ا واحس إنى ضايع بفكر يف االنتحار    .""االمتحانات ملا بتكون صعبه جّدً

 
   الفترة السابقة من تطبیق االستبانة. في نتحار ا في االعدد المبحوثین الذین فكرو  



  

                                  
 

٩٠٧ 

ضغوط النفسية؛ حيث تعددت  ) من العينة رغبتهم يف االنتحار بسبب ال ٪١١فيما أبدى (
لدى ضغط نفسي"، و"سئمت من احلياة"، و"محدش عايزني يف حياته"، و"أنا  أقوال العينة ما بني: "

) أن السبب ٪ ٥,٦فيما يرى (  ، "مخنوق وزهقان من نفسي"، "كرهت نفسي والعالم وأمتنى أن أبعد
" املستجيبات:  إحدى  تقول  العاطفية،  ""كنت بحب واحد وسبني املشكالت  أهلي بعدوني عن ، 

اللي بحبه، وأنا مليش غيره بسبب الولد الوحيد  االنتحار  يفكرون يف  من  نسبة  قلت  فيما   ،"
)، واملرض وفقدان أحد الوالدين والظروف ٪٢اخلالفات بني األصدقاء، والتنمر، بنسبة (

  . )٪١االقتصادية لتصل لنسبة (
 اختبار الفروض ومناقشتها:  -تاسًعا

التواصل الفرض   منصات  استخدام  درجة  بني  ا  إحصائّيً دالة  ارتباطية  عالقة  توجد  األول: 
    ، االجتماعي وامليل لالنتحار

النتائج على   الفرض مت حساب معامل االرتباط بيرسون، وكانت  وللتحقق من صحة هذا 
  النحو التالي: 

وامليل لالنتحار لدى   معنوية العالقة بني درجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي ): ٨جدول  (

     املبحوثني

  مستوى املعنوية   معامل بيرسون   متغيرات االرتباط 

  ٠٠٠,٠ **  ,٣٩٠   درجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي وامليل لالنتحار

ا بني   أظهرت  نتائج معامل ارتباط بيرسون وجود عالقة ارتباط موجب دالة إحصائّيً
بيرسون  معامل  قيمة  بلغت  حيث  لالنتحار؛  وامليل  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام 

)٣٩٠,**(  ) داللة  مستوى  عند  من ،  )٠٠١,٠وذلك  كل  دراسة  نتائج  مع  ذلك   ويتفق 

)Kwon&Kim,2012( )55(  ،   اإلنترنت  التي إدمان  بني  عالقة  وجود  نتائجها  أوضحت 
االجتماعة   العزلة  إلى  املتزايد  اإلنترنت  استخدام  يدفع  حيث  االنتحارية؛  والسلوكيات 

فضًال عن دراسة ؛  )٥٦(  )Jashinsky,2014(  واالغتراب الناجت عن نقص الدعم، ودراسة
)Twenge,2018)(57  شبكات التواصل االجتماعي ) التي أوضحت نتائجها أن مستخدمي

أكثر  انتحارية  ميول  لديهم  اإللكترونية  يف   واألجهزة  أطول  وقًتا  يقضون  الذين  أولئك  من 
أنشطة غير الشاشة كــ(التفاعل االجتماعي الشخصي، وممارسة الرياضة، وأداء الواجبات 

  . املنزلية، وتقدمي اخلدمات الدينية)
لتواصل االجتماعي املستخِدم بالعديد من يف ضوء؛ إمداد وسائل ا  وميكن تفسير ذلك

وصفحات   الويب  مواقع  تتصدر  حيث  التنفيذ؛  ووسائل  وطرق  االنتحار،  عن  املعلومات 



 

                
 

٩٠٨ 

التواصل املؤيدة لالنتحار محرك البحث، األمر الذي يثير املخاوف بشأن تأثيرها الضار  
باالنتحار(  املتعلقة  واملواقف  السلوك  التواص  ،) ٥٨على  االجتماعي يف كما أضحت مواقع  ل 

كاليابان  دولة  (االنتحار اجلماعي)؛ ففي  لالنتحار  للبحث عن شريك  الدول منصة  بعض 
أشارت نتائج التحليل املوضوعي لالتصال عبر اإلنترنت إلى أن الشباب يستخدمون مواقع 
التواصل االجتماعي بهدف االتصال بآخرين للوصول إلى داعم وشريك يقدم النصائح حول  

)، كما تعمل ٥٩املفسرة لالنتحار(   Shneidmanحار وخططه كما جاء يف نظرية  طرق االنت
مواقع التواصل االجتماعي من خالل تغطيتها املستمرة ومعلوماتها التفصيلية بالـتأثير على  
املستخدم؛ فيلجأ البعض إلى التقليد خاصة عندما ُيقدم االنتحار بوصفه عمًال ال ميكن  

يدة، وذو مكانة عالية، ما ُيشجع على التعاطف مع الشخصية  تفسيره لشخص يتمتع بصحة ج
) فقد حدثت زيادة الحقة يف أعداد Scherr,2018)(60والتماهي يف الفعل، ووفًقا لدراسة (

املعروفة   الظاهرة  وهي  املشاهير،  النتحار  الواسعة  اإلعالم  وسائل  تغطية  بعد  املنتحرين 
ا    فيما تختلف نتائج الدراسة احلالية عن نتائج دراسة كل من  "”Wether Effectإعالمّيً

  )Dunlop,2011(  )61دام مواقع ) التي أوضحت نتائجها عدم وجود ارتباط بني استخ
التي خلصت إلى أن  ،)Masuda,2013 )(62(التواصل االجتماعي وامليل لالنتحار، ودراسة

السلوك االنتحاري ليس له عالقة باستخدام مواقع التواصل االجتماعي وفسرته يف ضوء  
  . عوامل أخرى

يف   الدراسة)  (عينة  املبحوثني  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  الثاني:  امليل الفرض 
    ،لالنتحار تبًعا ملتوسط االستخدام اليومي ملواقع التواصل االجتماعي

 ، وكانت النتائج على النحو التالي:F-testوللتحقق من صحة هذا الفرض مت حساب 
معنوية الفروق بني املبحوثني عينة الدراسة يف امليل لالنتحار تبًعا ملتوسط االستخدام اليومي  :)٩جدول (

  ، ملواقع التواصل االجتماعي

 املتوسط  العدد  املجموعة   املتغير
االنحراف  

  املعياري 
إحصائي 
  االختبار 

ة  درج
  احلرية 

مستوى  
  املعنوية 

امليل  
 لالنتحار  

  ١٦٣٣,٧  ٧٧٠,٢١  ٢١   أقل من ساعة   

F= 
٩٠٢,١٩  

٣ 
٩٩٨  

٠٠٠,٠  

  ٣من ساعة ألقل من 
  ساعات  

٠٩٠٣,٦  ٧٠٨١,٢٣ ٢٠٩  

  ٥من ثالث ساعات ألقل من  
  ساعات  

٣٥٥٧,٦  ٧٩٩٣,٢٤ ٢٧٤  

ا فأكثر                       ٨٣١١,٧  ٢٠٣,٢٧  ٤٥٨خمس ساعات يومّيً



  

                                  
 

٩٠٩ 

امليل لالنتحار تبًعا ملتوسط كشفت نتائج اجلدول السابق عن وجود فروق بني املبحوثني يف  
االجتماعي التواصل  ملواقع  اليومي  (االستخدام  قيمة  بلغت  حيث   ،٩٠٢,١٩  F=  دالة وهي   (

ا عند مستوى داللة (  )Sedgwicka,2019(    )، ويتفق ذلك مع نتائج دراسة ٠١,٠إحصائّيً
التي خلصت لوجود ارتباط مباشر بني االستخدام املكثف ملواقع التواصل االجتماعي   ،)٦٣(

) التي أوضحت وجود عالقة بني كثافة  Kwon&Kim,2012وامليل لالنتحار، ودراسة ( 
  . استخدام اإلنترنت والسلوكيات االنتحارية 

االجتماعي يؤدي إلى : أن االستخدام املتزايد  ملواقع التواصل  وميكن تفسيره يف ضوء
الذي ُيضعف   أكد "دور كامي"، األمر  بالعزلة عن محيطه االجتماعي كما  شعور املستخِدم 
الشعور بالعالقات مع اآلخرين املحيطني به سواًء كانوا أصدقاء، أو أقارب، وتتحول عالقاتهم  

لي  به إلى مجرد شكل خارجي مادي بدون مضمون يشبع احتياجاته لألمان والدفء العائ
ي لديه الرغبة   والقوة التي متنحها اجلماعة ألعضائها، كما يضعف إحساسه باحلياة، وينمِّ

كما أن املستخِدم قد يتعرض يف أثناء    ،يف االنسحاب، ويصبح االنتحار هو احلل البديل لديه
االستخدام املكثف ملواقع التواصل االجتماعي لصور اإليذاء الذاتي سواء عن قصد أو عن  

صادفة، وقد أثبتت الدرسات أنهم يكونون أكثر ميًال إلظهار املزيد من اإليذاء الذاتي طريق امل 
 .مقارنة بأولئك الذين لم يتعرضوا

االستخدام        متوسط  بحسب  الدراسة)  (عينة  املبحوثني  بني  الفروق  مصدر  والختبار 
احثة بإجراء اختبار  اليومي ملواقع التواصل االجتماعي وأثره على امليل لالنتحار، قامت الب 

  وقد جاءت نتيجته على النحو التالي:  LSDبطريقة   PostHocبعدي 
): مصدر الفروق بني املبحوثني (عينة الدراسة) يف امليل لالنتحار تبًعا ملتوسط االستخدام  ١٠جدول (

  اليومي ملواقع التواصل االجتماعي 

 املجموعة املقارنة   املجموعة   املتغير
الفرق بني  
 املتوسطني 

اخلطأ  
  املعياري 

مستوى  
  املعنوية 

متوسط  
االستخدام  

اليومي  
ملواقع  

التواصل  
 االجتماعي  

  أقل من ساعة 

  ٠٦٠,٠  ٠٢٨٥٠,١  ٩٣٧٦٤,١  ساعات  ٣من ساعة ألقل من 
  ٥من ثالث ساعات ألقل من  

  ساعات
٠٠٣,٠  ٠٠٠٥٦,١  * ٢٨٧٨,٣  

ا فأكثر    ٠٠٠,٠  ٠٩٦٣٢٦  * ٤٣٢٥٦,٥  خمس ساعات يومّيً

من ساعة ألقل  
  ساعات  ٣من 

  ٠٦٠,٠  ٠٢٨٥٠,١  ٩٣٧٦,١  أقل من ساعة 
  ٥من ثالث ساعات ألقل من  

  ساعات
-٠٩٣,٠ ,٦٤٩٠٦  ٠٩١١٤,١  

ا فأكثر    ٠٠٠,٠ ,٥٨٩٩٥  * ٤٩٤٩٢,٣  خمس ساعات يومّيً
  ٠٠٣,٠  ٠٠٠٥٦,١  * ٠٢٨٧٨,٣  أقل من ساعة 

  ٠٩٣,٠ ,٦٤٩٠٦  ٠٩١١٤,١  ساعات  ٣من ساعة ألقل من 



 

                
 

٩١٠ 

 املجموعة املقارنة   املجموعة   املتغير
الفرق بني  
 املتوسطني 

اخلطأ  
  املعياري 

مستوى  
  املعنوية 

من ثالث  
ساعات ألقل  

  ساعات  ٥من 

ا فأكثر خمس    ساعات يومّيً
-٠٠٠,٠ ,٥٣٩٣٣  * ٤٠٣٧٩,٢  

خمس ساعات  
ا فأكثر    يومّيً

 ٠٠٠,٠ ,٩٦٣٢٦  * ٤٣٣٢٥٦,٥  أقل من ساعة 
 ٠٠٠,٠ ,٥٨٩٩٥  * ٤٩٤٩٢,٣  ساعات  ٣من ساعة ألقل من 

  ٥من ثالث ساعات ألقل من  
  ساعات

*٠٠٠,٠ ,٥٣٩٧٧  ٤٠٣٧٩,٢ 

وأوضحت نتائج التحليل أن مصادر الفروق بني املبحوثني يف امليل لالنتحار تبًعا ملتوسط 
  االستخدام اليومي ملواقع التواصل االجتماعي كانت بني الفئات التالية: 

) وكانت فى اجتاه (من ساعات  ٥فئة (أقل من ساعة) و(من ثالث ساعات ألقل من    -
*) عند مستوى داللة  ٢٨,٣ساعات) وذلك مبتوسط حسابي ( ٥ثالث ساعات ألقل من 

)٠٠٥ , ( . 
ا) يف اجتاه فئة (خمس ساعات   - فئة (أقل من ساعة) وفئة (خمس ساعات فأكثر يومّيً

ا فأكثر) وذلك مبتوسط حسابي (    .)٠١,٠) عند مستوى داللة (*٤٣,٥يومّيً
ا    ٣ فئة (من ساعة ألقل من  كما توجد فروق بني - ساعات) وفئة (خمس ساعات يومّيً

ا فأكثر) وذلك مبتوسط حسابي ( يومّيً )  *٤٩,٣فأكثر) يف اجتاه فئة (خمس ساعات 
   .)٠١,٠عند مستوى داللة (

ساعات) وبعض الفئات األخرى    5كما توجد فروق بني فئة (من ثالث ساعات ألقل من   -
ا فأكثر) والفئات األخرى   لصاحلها، فضًال عن وجود فروق بني فئة (خمس ساعات يومّيً
لصاحلها كما يتضح من قيمة املتوسط احلسابي كما يوضحه اجلدول السابق، وبذلك 

امليل ميكننا القول إن االستخدام املتزايد ملواقع التواصل االجتماعي له تأثيره الكبير يف  
                ،لالنتحار 

امليل   يف  الدراسة)  (عينة  املبحوثني  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  الثالث:  الفرض 
  .لالنتحار تبًعا لنوع موقع التواصل االجتماعي املستخدم

 وكانت النتائج على النحو التالي: F-testوللتحقق من صحة هذا الفرض مت حساب 
 
 
 



  

                                  
 

٩١١ 

): معنوية الفروق بني املبحوثني عينة الدراسة يف امليل لالنتحار تبًعا لنوع موقع التواصل  ١١جدول (

   االجتماعي املستخدم

 املتوسط العدد   املجموعة   املتغير
االنحراف 

  املعياري 
إحصائي  
  االختبار 

ة  درج
  احلرية 

مستوى  
  املعنوية 

االستخد 
ام  

اليومي  
ملوقع  

الفيس 
  بوك  

  ٠٦٠٥٤,٧  ٧٦١٢,٢٥ ٦٧  ال أستخدمه إطالًقا

F= 
٧٥٧,١  

٤  
٩٩٧ 

١٣٥,٠  

  ٩٠٥٥٥,٦  ٩٨٣٢,٢٤ ٢٩٨  أقل من ساعة 
  ٣من ساعة ألقل من 

  ساعات
٢٢٣٩٢,٧  ٠٤٥٠,٢٥ ٣١١  

  ٥ساعات ألقل من   ٣من 
  ساعات

٠٩١٢٨,٧  ٤٣٠٧,٢٦  ٢٠٢  

  ٤٢١٠٤,٨  ١١٢٩,٢٦  ١٢٤  ساعات فأكثر  ٥

االستخد 
ام  

اليومي  
ملوقع  

إنستجرا 
 م 

  ٨٧٣٤٠,٦  ١١٩٩,٢٥ ٣٤٢  ال أستخدمه إطالًقا

F= 
٢٧٨,١  

٤  
٩٩٧ 

٢٢٧,٠  

  ٢٧٠٥٨,٧  ٤٧٥٩,٢٥ ٣٧٤  أقل من ساعة 
  ٣من ساعة ألقل من 

  ساعات
٤٩٦٦٩,٧  ٨٥٠٣,٢٥ ١٦٧  

  ٥ساعات ألقل من   ٣من 
  ساعات

٥١٣٥٦,٧  ٠٢٩٩,٢٥  ٦٧  

  ٤٩٢٥٧,٨  ٣٨٤٦,٢٧  ٥٢  ساعات فأكثر  ٥

االستخد 
ام  

اليومي  
ملوقع  
  تويتر  

  ١٣١٩,٧  ٤٦٤٧,٢٥ ٧٦٤  ال أستخدمه إطالًقا

F= 
٧٦٦,٠  

٤  
٩٩٧ 

٥٤٧,٠  

  ٤٢٢٣٠,٧  ٩٦٠٨,٢٤ ١٣٥  أقل من ساعة 
  ٣من ساعة ألقل من 

  ساعات
٠١٨٣٦,٩  ٤٥٠٠,٢٦ ٤٠  

  ٥ساعات ألقل من   ٣من 
  ساعات

٢١٤٤٥,٩  ١١٥٤,٢٧  ٢٦  

  ٠٤٣٤٣,٩  ٣١٥٨,٢٦  ١٩  ساعات فأكثر  ٥

االستخد 
ام  

اليومي  
  ملوقع 

  اليوتيوب 

  ٠٠٩٤١,٧  ١٧٤٢,٢٥  ١٥٥  ال أستخدمه إطالًقا

F=٩٧٣
,٠  

٤ 
٩٩٧  

٤٢١,  

  ١٦٩٥٥,٧  ٢٥ ,٢٥٩٧  ٣٣٥  أقل من ساعة 
  ٣من ساعة ألقل من 

  ساعات
١٩٠١٠,٧  ٤١١١,٢٥  ٢٨٧  

  ٥ساعات ألقل من   ٣من 
  ساعات

٣٧٨٨٥,٧  ٦٨٠٩,٢٥  ١٤١  

  ١٢٧٠٣,٨  ٢٦ ,٨٩٢٩  ٨٤  ساعات فأكثر  ٥

 

امليل لالنتحار تبًعا كشفت نتائج اجلدول السابق عن عدم وجود فروق بني املبحوثني يف 
املبحوثني قبل  من  املستخدم  االجتماعي  التواصل  وإنستجرام،    ملوقع  بوك،  فيس  كان   سواًء 

يف ضوء نتائج الدراسات السابقة التي أكدت وجود    وميكن تفسير ذلكوتويتر، ويوتيوب،  
والذي مت حتديده يف خمس ساعات    –عالقة بني كثافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي



 

                
 

٩١٢ 

ا بحوثني يالحظ أن موقع  وبني امليل لالنتحار، وبالنظر للمعطيات املُقدمة من امل  -فأكثر يومّيً
) ا  يومّيً استخدامه  متوسط  وبلغ  لديهم،  استخداًما  املواقع  أكثر  كان  بوك  ساعات   ٣فيس 

بأن  يفيد  ما  وهو  السابقة،  الدراسات  املحدد يف  االستخدام  متوسط  من  أقل  أي  فقط) 
،  احلساب الكلي لعدد ساعات االستخدام للمواقع ككل قد يؤثر يف ميل املستخدمني لالنتحار 

على   خطورة  ُيشكل  ال  قد  حدة  على  موقع  لكل  اليومي  االستخدام  متوسط  حساب  ا  أمَّ
ا) ٥املستخدم إذا كان أقل من (   ،ساعات يومّيً

امليل  يف  الدراسة)  (عينة  املبحوثني  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  الرابع:  الفرض 
  .لالنتحار تبًعا للنوع (ذكور وإناث)، والتخصص الدراسي

  وكانت النتائج على النحو التالي:T-Test ق من صحة هذا الفرض مت حساب وللتحق
): معنوية الفروق بني املبحوثني (عينة الدراسة) يف امليل لالنتحار بحسب نوعهم وتخصصهم  ١٢جدول (

  الدراسي 

 املتوسط  العدد  املجموعة   املتغير
االنحراف  

  املعياري 

إحصائي 

  االختبار 

ة  درج

  احلرية 

مستوى  

  املعنوية 

 النوع   
 =T  ٢٠١٧٩,٧  ٥٢٦٩,٢٤ ٥٠١  ذكور  

-٢١٤,٤  
٠٠٠,٠ ١٠٠٠  

  ٢٠٧٧٤,٧  ٤٤٥١,٢٦ ٥٠١  إناث  

 التخصص الدراسي  
 =T  ١٤١١٥,٧  ٣٨٩٣,٢٥ ٥٤٢  علمي  

- ٤٥٧,  
٦٤٨ ١٠٠٠, 

  ٤١٤٠٥,٧  ٦٠٠٠,٢٥ ٤٦٠  أدبي  

السابق نتائج اجلدول  ؛ حيث  وجود فروق بني الذكور واإلناث يف امليل لالنتحار  توضح 
ا عند مستوى ()  ٢١٤,٤-ت =  بلغت قيمة ( )، وكانت الفروق يف اجتاه ٠١,٠وهي دالة إحصائّيً

) للذكور؛ ويعني ذلك أن ٥٢,٢٤) مقابل (٤,٢٦اإلناث، حيث بلغت قيمة املتوسط احلسابي (
اإلناث أكثر ميًال لالنتحار من الذكور؛ حيث يسود امليل واألفكار االنتحارية بني اإلناث أكثر  

وميكن تفسير ذلك يف  من الذكور، يف حني تكثر حاالت االنتحار يف الذكور أكثر من اإلناث؛  
ة، حيث ُيظهر  السمات الشخصية للذكور يف املجتمع العربي واملصري بصفة خاص  ضوء:

 - حتى وإن لم يكن األمر كذلك  -الذكور مشاعر اجللد والقوة على التحمل أكثر من اإلناث 
ويف حالة اإلقدام على االنتحار يختار أكثر الوسائل قسوة وشدة حتقيًقا لهدفه حتى ال تفشل  

  ، ويظهر يف صورة الضعيف وسط األقارب واألقران  -إن جاز الفعل  –محاوالته االنتحارية
  . )٦٥)( ٢٠١٣زينب سهيري،  (و،  )٦٤)(٢٠١١ويتفق ذلك مع نتائج دراسة كل من (عاطف مفتاح،  

وجود فروق بني املبحوثني يف امليل لالنتحار تبًعا للتخصص  فيما أوضحت النتائج عدم  
يف ضوء حالة    وميكن تفسير ذلك كما يتضح من اجلدول السابق؛    أدبي)  –الدراسي (علمي  
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التخبط يف القرارات احلكومية املتعلقة بالتعليم ونظام التنسيق، األمر الذي أفقد املبحوثني  
بقولهم   االستبانة  تطبيق  أثناء  العينة  مفردات  معظم  تساءل  بالتخصص؛ حيث  اإلحساس 

ا أنا أدبي"، كما لم ُيثبت و جود  "أكتب إيه يف التخصص؟ أنا كنت علمي يف الثانوية، وحالّيً
عالقة بني التخصص وامليل لالنتحار؛ حيث إن صعوبة املقررات وضغوط الدراسة ال ترتبط  
التعبير  أردنا  إذا  التلقني  أو  التدريس  وطريقة  التعليمي  بالنظام  ارتباطها  بقدر  بتخصص 

 . الصحيح
  نتائج املجموعات النقاشية:  -تاسًعا  

  أسباب االنتحار من وجهة نظر املبحوثني: .١
الدراسة الكيفية عن تعدد أسباب االنتحار من وجهة نظر املبحوثني، وجاء    كشفت نتائج

األسرة هي ، كلية احلقوق): "٢١يف مقدمتها املشاكل األسرية؛ حيث يقول (إسالم محمد،  
السبب والدك مسافر، والدك انفصل عن والدتك كل دي مشاكل تتعب، ممكن تشرب، أو متشي يف 

األهل أكتر حاجة بتهد الشخص، واملفترض "  )٢١كلية اآلداب،وتضيف (سارة أمني،  ،  حته غلط"
ده التفكير  بيفكر  كده  عشان  يساعده،  حد  بيلقيش  ما  بس  األزمة،  وقت  ليهم  بيروح  ويكمل "،  أنه 

"األهل مش موجودين يف احلياة، ولو حتى موجودين هما مش    سنة):   ٢٣(أحمد عاشورـ تربية،  
يسألوه"،   معاه  بيقعدوش  ما  مشكلة  عنده  االبن  ولو  الدراسة  موجودين،  نتائج  مع  ذلك  ويتفق 

امليدانية، ومع نتائج عدد من الدراسات السابقة مت إيضاحها يف النتائج امليدانية؛ حيث تؤدي  
وخاصة بني األبوين، أو االنفصال بينهما إلى شعور    املشاكل األسرية الدائمة بني أفرادها

األبناء بحالة من عدم األمان أو احلرمان العاطفي الدائم، أو اإلهمال، كما أن تعرض األبناء  
إلى   يؤدي  الوالدين)  معاملة  (سوء  املشاعر  احترام  عدم  أو  االستهزاء،  أو  املستمر،  للنقد 

  . انفصالهم عن املجتمع
وثني أن السبب يف االنتحار هو العوامل االقتصادية السيئة، حيث  فيما رأى بعض املبح

يتطلع الشباب إلى إيجاد وظيفة وبدء حياة جديدة، إال أن الظروف االقتصادية املتمثلة يف  
الفقر، والبطالة، وانخفاض مستوى املعيشة حتول بني الشباب وحتقيق األماني؛ األمر الذي  

حال البلد صعب،  : "، كلية اآلداب)٢١يقول (بالل شهاب،    يدفعهم إلى التفكير يف االنتحار،
"لو    ، كلية تربية):٢٣ويضيف (آدم محمد،الغلو اللي حاصل، الشباب دلوقتي مش القيني شغل"،  

مع    ، ؟!"واحد عايز يجوز ومش القي املصاريف، أو شغل، وما فيش أمل، هيفكر يف إيه ويتفق هذا 
دراسة   االقتصادي  ال)  ٦٦)( Beautrais,1999(نتائج  الركود  أن  نتائجها  أوضحت  تي 

العاملية   األزمة  أدت  فقد  االنتحار،  معدالت  زيادة  إلى  تؤدي  القاسية  اجلوية  واألحداث 
) إلى حدوث ركود اقتصادي يف صناعة األلبان يف نيوزلندا، باإلضافة إلى  ٢٠١٦  -٢٠١٥(
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خاوف بشأن زيادة  أن اجلفاف يف بعض املناطق والفيضانات يف مناطق أخرى قد أثار امل
بَْيد أن البعض يرى أن صعوبة املقررات الدراسية  ،نسبة االنتحار بني املزارعني يف نيوزلندا

وعدم مالئمتها لسوق العمل، قد تدفع كثيرين ملحاولة االنتحار خاصة إذا تزامن ذلك مع 
األهل ممكن "الفشل يف الدراسة مع ضغط    ، حقوق):٢٣ضغط األسرة؛ حيث قال (علي كمال،  

وأرجع بعض املبحوثني أسباب االنتحار إلى انتشار الفساد مثل  ،يخليكى تفكري يف أي حاجه"
يف   والتنمر  اإللكترونية،  األلعاب  على  اإلدمان  مثل  السيئة  السلوكيات  وانتشار  الواسطة، 

 سنة يدرس وبسبب واسطة تضيع  ١٦الواحد يقعد    ، آداب): "٢١املجتمع، يقول (محمد زكريا،  
من طفولتي وأنا بتعرض للتنمر بسبب ، آداب) فتقول: "٢١أما (خلود شريف،    منه احلاجة"،

  ، تربية): ٢٣فيما يقول (سيف مصطفى،  طريقة كالمي وياما فكرت يف االنتحار عشان أخلص"،  
"األلعاب اإللكترونية احلوت األزرق كانت البداية فيها؛ عمرنا ما سمعنا عن انتحار األطفال، وكانت 

    ،ي السبب، والناس ابتدت تاخدها سبب"ه
غير أن كل األسباب يراها البعض ليست سبًبا لالنتحار إال إذا ارتبطت بضعف الوازع  
الديني، حيث يقي الوازع الديني الشخص من التفكير يف االنتحار مهما كانت األسباب ألن 

املولى سبحانه وتع رة  الشخص يعلم جيًدا بأن االنتحار حرَّمه وجرَّمه  (نيِّ الى، حيث تقول 
البعد عن ربنا هو السبب،إيه احلاجه اللى تستاهل إني أضيع ، حاسبات ومعلومات): "٢١محمد، 

السنة   هعيد  سقطت  عشانها،  إني   ٥٠٠عمرى  مقياس  مش  مضطهدني  الناس  مقياس،  مش  مرة 
  . أنتحر"

 املبحوثني: استخدام شبكات التواصل االجتماعي واالنتحار من وجهة نظر  .٢
من  بهالة  العربية  املعاصرة وخاصة  املجتمعات  وأسبابه يف عدد من  االنتحار  ُيحاط 
ا   مهّمً مصدرًا  النقاش،  ومنتديات  االجتماعي  التواصل  مواقع  أضحت  واليوم  املُحرمات، 
ومثيًرا للجدل واملعلومات حول االنتحار، وميكن متييز قدر كبير من التناقض حول ما إذا  

ينبغي   باالنتحار  كان  املتعلقة  وخاصة  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  االتصاالت  اعتبار 
  . )٦٧فرصة أم تهديًدا خطيًرا(

وقد كشفت نتائج الدراسة الكيفية عن اختالف وجهة نظر املبحوثني يف النظر ملواقع 
أم   االنتحار  من  للوقاية  املستخدمني  لدعم  ومنصة  فرصة  بوصفها  االجتماعي  التواصل 
بوصفها تهديًدا خطيًرا لهم؛ فقد عبر أغلب مفردات العينة عن وجود عالقة بني استخدام 
(مي   تقول:  حيث  األخيرة؛  الفترة  يف  االنتحار  نسبة  وزيادة  االجتماعي  التواصل  مواقع 

"٢٣محمود،   علوم)؛  أبو احلسن،  أيوة فيه عالقة"،    ،،أيوة طبعا  ،  (وليد  آداب٢١ويضيف  )؛ ، 
ا"،  "السوشيال ميديا ا (فاطمة شعبان،    بتزود االنتحار جّدً ؛ "ملا بدخل ، تربية طفولة) فتقول٢٣أمَّ
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وبذلك تتفق نتائج الدراسة الكيفية مع   على شبكات التواصل بتجينى أفكار، وملا بقفله خالص"،
نتائج اختبار الفروض، كما تتفق مع نتائج عدد من الدراسات السابقة التي مت اإلشارة إليها 

  . سابًقا
يف زيادة االنتحار    -من وجهة نظر املبحوثني  –فقد أسهمت مواقع التواصل االجتماعي

لألسباب التالية: أدى االستخدام املفرط لشبكات التواصل االجتماعي إلى انعزال األفراد  
عن املحيط املجتمعي اخلاص بهم، وصنع لديهم حالة من االكتئاب، وفقدان األمان، وعدم 

شبكات التواصل االجتماعي  ، علوم)؛ "٢٣عالم املحيط؛ حيث تقول: (رمي صدقي،  الثقة يف ال
بتساعد على العزلة االجتماعية، ما بتخلكيش تتناقشي مع حد جانبك؛ أختك، مامتك، فممكن  

وتضيف (راندا تكوني مخنوقة، عندك صراع بينك وبني حد تاني، ممكن ده يساعد على االنتحار"،  
ا لدرجة إن ما فيش حد بيحكي حلد، ما "ال  ):٢٣ممدوح، حقوق، سوشيال ميديا قللت التواصل بنَّ

ا (حسام فيش حد بيطلع اللى جواه، حلد الدنيا ما بضيق عليك، فخالص بنسلم أمرنا هللا"،   أمَّ
ويتفق ذلك   ، : "السوشيال ميديا بتعزلك عن العالم بتخلص كل وقتك"، تربية) فيقول٢٣السيد،  

م  (حنان  دراسة  نتائج  نامق،٦٨)( ٢٠١٠حمد،  مع  (نيان  ودراسة  التي خلصت  ٦٩)( ٢٠١٤)،   (
املجتمع وسيادة حالة من عدم   السيدات غرًقا عزلتهن عن  انتحار  أن سبب  إلى  نتائجها 

العزلة  ٧٠)(Hun,2019-Dooاألمان، فضًال عن دراسة (  ) التى أّكدت وجود ارتباط بني 
 االنتحار؛ كما يتفق مع ما ذهب إليه االجتماعية عبر مواقع التواصل االجتماعي والتفكير يف

األسري،   التضامن  بانخفاض  الفرد  يشعر  عندما  يزداد  االنتحار  بأن  كامي"  دور  "إميل 
واالفتقاد إلى االندماج املجتمعي، كما أرجع بعض املستجيبني سبب العزلة إلى الدور الذي  

املخاوف بينهم، األمر  قامت به مواقع التواصل االجتماعي يف إظهار مساوئ البشر، وزيادة  
"السوشيال  ، تربية):  ٢٣الذي أفقد املستخدم اإلحساس باألمان؛ حيث يقول (محمد وائل،  

محاسنها"،   من  أكتر  الناس  مساوئ  بتبني  سمير،  ميديا  (محمد  حاسبات ٢١ويضيف   ،
حاجة، ومعلومات):   يف  ليضروه  الناس  مع  يتعامل  بيخاف  الواحد  ضرتني  ميديا  السوشيال   "

  . وبنقابل ناس بتئذينا"
عن   للتعبير  مساحات  أتاحت  قد  االجتماعي  التواصل  أن شبكات  البعض  يرى  فيما 
األحاسيس واملشاعر، واملشكالت؛ فأضحى كل من لديه مشكلة أو أزمة يتحدث فيها، وال  
شك أن النشر املتزايد ملثل هذه احلاالت يثير القلق والفزع وينشر حالة من الكآبة؛ حيث  

" ٢٣(منار عصام،  تقول:   اآلداب):  كلية  أو طاقة سلبية بيخرجها،  ،  أي حد دلوقتي عنده كبت 
زعالن يطلع علينا الطاقة السلبية، حد حصله حادثة، حد اتسرق، وكل ده بيديكي طاقة سلبية على  

: "كل شوية بنالقي إستوري أنا ، حاسبات ومعلومات)٢٢وتضيف (بسمة متولي،    اللي عندك"،
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مخ أنا  أكتر مضايق،  السلبية  احلاجة  يف  بنتعمق  بالعكس  منه،  نطلع  صعب  حوالينا  ده  كل  نوق، 
ا(ابتهال سمير،    ،وأكتر" "البوسترز اللي أنا بشوفها كلها يأس، ونكد واكتئاب وكلها    ، آداب)٢١أمَّ

بتوجهني لالنتحار، وغصب عني بيجيلي التفكير ده، فطبيعي ما فيش رقابة عليه، فأكيد ده بيودي 
: "السوشيال ميديا بالبوستات احلزينة، بتدخل ، آداب)٢٣ويضيف (عمر محمد،    تانية"،يف سكه  

  .البني آدم يف جو كئيب، وفيه كمان بعض الصفحات بتنزل أخبار االنتحار بس" 
يف   –من وجهة نظر املبحوثني  –ويكمن التأثير احلقيقي لشبكات التواصل االجتماعي

معاناته وآالمه نفسها، األمر الذي يسهم يف إمداده  تسهيل اتصال املستخدم بآخرين يعيشون  
، كلية اآلداب):  ٢١ببيانات ومعلومات عن االنتحار وطرقه ووسائله، حيث تقول: (منار محمد،  

السوشيال ميديا بتديك فكرة إن ربنا مش هيحاسبك عليها، فتديكي املبرر، وتديكي أفكار، وتخليكي 
السوشيال ميديا فتحت الدنيا على بعضها واألفكار على    تقابلي أشخاص عايزين نفس الفكرة زيك،

إزاي تلف دي على رقبتك، وإزاي جتيب املشرط وأي عرق تقطع،   بعضها، وفيه فيديوهات بتوضح 
"أى حد بيفكر يف االنتحار   ، كلية تربية):٢٣ويضيف (طارق عرفة،    وإزاي ما يبنش أنه انتحار"،

لي بتدينا الطريقة، أحياًنا بنكون عايزين ننتحر فندور لي مننا، بيدخل على السوشيال ميديا هي ال
الطريقة اللي جتيبهالي، أصل أنا هخش هالقي واحد مكتئب زيي، هنتكلم مع بعض، ونشوف مني  

   .متخانق أكثر ومني مخنوق أكتر، فيه مجموعات دلوقتي بتساعد على كده"
ا يف تصوي كما تؤدي ر االنتحار على نطاق واسع وسائل التواصل االجتماعي دورًا مهّمً

يتم   ا على حالة االنتحار، مثل: أن  ا عاطفّيً أو يضفي جّوً د  وبارز ومتكرر، وعلى نحو ُميجِّ
ا خالل النشر، أو تسريب فيديوهات متعلقه به كما مت يف حادث    –وصف االنتحار تفصيلّيً

القاهرة الدول وخاصة   - برج  العديد من  له كما حدث يف  املباشر  التصوير  انتحار    أو  يف 
بالتعاطف مع املنتحر  املشاهير، األمر الذي يؤثر على املستخدم يف اجتاهني؛ األول: يتعلق  

بها؛   حظي  التي  والتعاطف  والشهرة  االهتمام  من  مزيد  على  احلصول  يف  والرغبة 
"، وتضيف:  إن لم نحظ باالهتمام أحياء فلنحظى به أموات، آداب): "٢٣يقول(عبداهللا محمد،  

تعاطفنا مع نادر، زود املوضوع أكتر، وعلى فكرة حادثة املترو كان سببها  ، آداب) "٢١ني،  (ميرنا حس
: " ملا بينزلوا قصة على السوشيال ، حاسبات ومعلومات)٢٢ويقول (محمد إبراهيم،  ،  حادثة نادر"

تاخده ميديا لواحد انتحر بيأثر عليك، فيه ناس بيقول ده عملوله قصة وبقى بطل، وممكن ناس  
"كل ما بنعمل شير لالنتحار،   ، حاسبات ومعلومات): إن٢٣ويرى (طارق حجازي،  ،  مثل ليها"

أنا ما اتشهرتش يف  أنا انتحر عشان أتشهر،  فيه ناس الفكرة عندها بتكبر، وممكن يقولوا طب ما 
التي أشارت    )Beautrais,2018(  ويتفق ذلك مع دراسة،  الدنيا وما حدش كان متعاطف معايا)

النفسن التعليقات أسفل املشاركات املتعلقه بإيذاء  كجروح اجلسم   -تائجها إلى أن معظم 
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كانت متعاطفة حتى أن بعضهم عرض املساعدة،   -والذراعني والفخدين على موقع إنستجرام
؛  العدوى االنتحارية والتأثير الثاني يتعلق بــ:   ، فيما جاء القليل من التعليقات معادًيا ملا ُنشر

بني    ووصفت تلقائي  وبشكل  بسرعة،  نفسه  اإلنساني  السلوك  فيها  ينتشر  حالة  بأنها 
انتحار   االجتماعي على حدوث حاالت  التواصل  ملواقع  كبير  تأثير  ُوجد  املجموعات؛ فقد 

)؛ حيث تقول:  ٧١مقلدة تتبع القصص املنشورة عبر الوسائل؛ وهذا ُيفسر لنا أقوال احلاالت( 
: (إحنا بنفكر يف االنتحار وملا بنالقي واحد أخد خطوة دا بيشجعنا  ، كلية اآلداب)٢١(أمل أشرف،  
"ملا شوفنا فيديو البرج، سألنا نفسنا هو ليه ما    ، حقوق):٢١وتضيف (رحمة خليل،  على االنتحار"،

زيه أعمل  ويقولي  بيه  يلعب  قعد  والشيطان  زيه؟  مراد،    ،"نعملش  (نهاد  آداب):٢١وتضيف   ،  
ا أنا بفكر فيه صح مش "السوشيال ميديا بتدينا  إلحساس، أنا مش لوحدي، فيه ناس زيي، واللي 

التي أوضحت نتائجها أن    )Thom,2011 )(72(  ويتفق هذا مع دراسة   غلط، وباخد اخلطوة"،
وسائل اإلعالم اجلديدة تؤثر على السلوك االنتحاري من خالل تركيزها على إيضاح طرقه،  

املستمرة لالنتحار وأسبابه عبر مواقع التواصل االجتماعي  ووسائله، كما تعمل املناقشات  
ا يحدث عندما يكون هناك تغطية متكررة عن االنتحار، كما   ه حّالً طبيعّيً على تطبيقه وعدِّ
يتفق مع نظرية التعلم االجتماعي التي ترى أن معظم األشخاص يتعلمون السلوك اإلنساني  

  .من خالل النمذجة
رأى بعض مفردات   االنتحار مشروط  بينما  الشبكات على  تأثير استخدام  أن  العينة 

محمد،   (مروة  قالت  حيث  أخرى،  " ٢١بعوامل  آداب)  اللى  ،  األسباب  برضو  بس  عالقة  فيه 
أكتر"،  إبراهيم،    حواليكى  (محمد  الوزاع  ٢٢فيما حددها  ومعلومات) يف ضعف  حاسبات   ،

  . "فيه عالقة بس على حسب عالقة الواحد بربنا" الديني 
التواصل وعل مواقع  استخدام  أن  ترى  العينة  مفردات  بعض  فإن  ذلك؛  من  الرغم  ى 

االجتماعي ليس لها عالقة باالنتحار، إمنا يرتبط امليل لالنتحار بالشخص نفسه وقدرته  
على حتمل الضغوط، فقد يكون الشخص غير مستخدم ملواقع التواصل االجتماعي ومنعزًال  

  ما فيش عالقة"، ، تربية): "٢٣حيث يقول: (طارق عرفة،  عن املجتمع ولديه ميول انتحارية؛  
تربية)٢٣ويضيف (عبداهللا سامي،   ا "السوشيال ميديا ملهاش عالقة خاص باالنتحار"،     ،  أمَّ

، آداب) فيرى أن مواقع التواصل االجتماعي منصة للهروب من الظروف ٢١(أحمد النمر،  
  . الدنيا بالسوشيال ميديا"ممكن الواحد يهرب من الصعبة؛ حيث يقول: "

حيث  الكيفية؛  الدراسة  نتائج  مع  امليدانية  الدراسة  نتائج  اتفاق  سبق  لنا مما  يتبني 
صعوبة   يف  املتمثلة  الدراسية  واملشكالت  األسرية،  املشاكل  يف  االنتحار  أسباب  حددتا 

طفية  املقررات، وضغط األهل، والظروف االقتصادية، والتنمر، والواسطة، واملشكالت العا
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املبحوثني   وأقوال  الفروض  اختبار  نتائج  من  تبنيَّ  فيما  الديني،  الوازع  والنفسية، وضعف 
وجود عالقة بني كثافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي وامليل لالنتحار لدى املراهقني 

   ،عاًما) ٢٥-١٥والشباب وخاصة يف الفئة العمرية من (
  

  ):٧٣نتائج الدراسة ومناقشتها( -عاشًرا
استخدام  - بني  وجود عالقة  عن  والكيفي)  (اإلحصائي  بشقيها  الدراسة  نتائج  كشفت 

)؛ حيث  (hagiharamمواقع التواصل االجتماعي واالنتحار، ويتفق هذا ما جاء يف  
ا بني معدالت االنتحار يف السكان واستخدام اإلنترنت   وجدت عالقة إيجابية إحصائّيً

)؛ حيث أوجدت مواقع التواصل االجتماعي بيئة  ٢٠٠٥حتى   ١٩٨٧يف الفترة من عام (
حاضنة لألمراض، واالنطواء على الذات، ورغم اتساع مساحة العالم وتلك التقنية إال 
أن اإلفراط فيها، وسوء استخدامها جعل املستخدم يعيش يف أجواء مضطربة بني الواقع 

دة واليأس من جراء واخليال، فال يشعر بشيء من الراحة واالطمئنان، ويشعر بالوح
ضعف تقدير الذات، كما أن وسائل التواصل االجتماعي تؤثر يف العالقات، وتكون سبًبا 
نتائج  مع  هذا  ويتفق  املقربني،  األصدقاء  بني  العالقات  قطع  إلى  تؤدي  يف مشكالت 
الدراسة الكيفية وأقوال املبحوثني، كما يتفق مع رؤية "إميل دور كامي" لالنتحار األناني؛  

احتمالية ح وتقل  الفرد،  حلياة  معًنى  يعطي  االجتماعي  التضامن  زيادة  أن  وجد  يث 
والديني،   والسياسي  األسري  التضامن  بانخفاض  يزداد  االنتحار  أن  والشك  انتحاره، 

    ،ويزداد التضامن األسري بكثافة التفاعالت االجتماعية املتبادلة فيها
ل االجتماعي أضحت وسيلة من وسائل أوضحت نتائج الدراسة الكيفية أن مواقع التواص -

التعبير عن الرأي ومنصة للتعبير عن املشاكل التي يعاني منها األشخاص، كما أضحت  
منصة لبث الرسائل االنتحارية من أصحابها قبل الشروع يف القيام باالنتحار، كما شهدنا 

واملنتدي اإلنترنت  على  القائمة  والتطبيقات  واملواقع  الصفحات  من  ات  مجموعة 
واملدونات، التي تتيح إنشاء وتبادل املحتوى الذي أنشأه املستخدمون، وتستخدم بشكل 
شائع للتعبير عن املشاعر االنتحارية، والتواصل بشأن السلوك املتعلق باالنتحار، كما 
يلجأ املستخدمون إلى شبكات التواصل االجتماعي بهدف مقابلة أشخاص يعانون من 

ا وتبادل  املساعدة واحلصول على مشكالت مماثلة،  وطلب  بيئة مجهولة،  خلبرات يف 
شريك انتحاري، كما عملت التغطية اإلعالمية والبث املباشر لبعض احلاالت االنتحارية  
محاولي  مع  متعاطفة  كانت  التغطيات  بعض  إن  بل  االنتحاري،  السلوك  تعزيز  على 

معهم كما حدث مع   االنتحار فسعت إلى حتقيق مطالب البعض منهم، وإجراء املقابالت
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الذي أجرى معه زميله حوارًا حول رغبته باالنتحار،   –شريف قمر طالب كلية الطب 
اليوم اليوتيوب حتى  موقع  الفيديو على  ونادر–ومازال  الذي   –،  الهندسة  كلية  طالب 

كما أضفت بعض التغطيات على بعض املنتحرين صفة الزعامة،   -انتحر من برج القاهرة
،  ٢٠١٠لة البائع املتجول بوعزيزي الذي أضرم يف نفسه النار عام  ومن أمثلة ذلك حا

ووصفته وسائل اإلعالم بأنه رمز للثورة التونسية ومفجر ثورات الربيع العربي، األمر  
    ، الذي أدى إلى ظهور حاالت انتحار كثيرة بالوطن العربي

االنتح - حاالت  على  التغطية  تركيز  أن  الكيفية  الدراسة  نتائج  كشفت  وتداول  كما  ار 
الفيديوهات عبر مواقع التواصل االجتماعي أسهم يف انتشار خطر العدوى بني األفراد 
املستضعفني، وال سيما أن املقاالت والفيديوهات حتتوي على أوصاف واضحة لوسائل 
ا للمشاكل، ويتفق هذا مع ماجاء يف نتائج  االنتحار، أو تصور االنتحار بوصفه حّالً شرعّيً

  وفاة   تال  الذي  الشهر  يف  املنتحرين  نسبة  يف)  ٪ ٤٠ت؛ حيث وجدت زيادة (بعض الدراسا
، كما وجدت إحدى الدراسات ارتفاًعا ملحوًظا يف ١٩٦٢النتحار عام  با"  مونرو   مارلني"

األولى  الصفحة  على  ملشاهير  االنتحار  حاالت  تغطية  بعد  الوطني  االنتحار  معدالت 
وهو مستمد من االنطباع    weather Effectـ  جلريدة نيويورك تاميز، وهو ما عرف بـــــ

 ١٩٧٤عام     The Sorrows Of young Weatherبعنوان    Goetheبأن رواية  
أدت إلى زيادة حاالت االنتحار، األمر الذي أدى إلى حظرها يف عدد من الدول األوروبية، 

ووجدت هذه األبحاث باستمرار    Weatherومت تقدمي عدد من األبحاث حول تأثير  
عالقة قوية بني تقارير األخبار واالنتحار يف الصحف والتليفزيون، وحديًثا بني استخدام 

   ،مواقع التواصل االجتماعي والزيادات املتالحقة يف معدل االنتحار
كما خلصت الدراسة إلى عدم وجود فروق بني املبحوثني يف امليل لالنتحار تبًعا ملوقع  -

اصل االجتماعي املستخدم من قبل املبحوثني سواًء كان: فيس بوك، وإنستجرام، التو
وتويتر، ويوتيوب وتبًعا للتخصص الدراسي، فيما ثُبت وجود فروق بني الذكور واإلناث  
ميًال  أكثر  اإلناث  أن  ذلك  ويعني  اإلناث؛  اجتاه  يف  الفروق  وكانت  لالنتحار  امليل  يف 

   .لالنتحار من الذكور
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  ): ٧٤الدراسة ( توصيات 
من الدراسة الراهنة، ميكن إجمالها على النحو    مبجموعة من التوصياتميكننا اخلروج  

  التالي:  
إنشاء مواقع عبر شبكة اإلنترنت أو برامج ملساعدة الشباب للحد من االنتحار أسوة   .١

برنامج   يوجد  إسرائيل  ففي  الدول؛  من  برنامج    SAHARبعدد  يوجد   Beكما 
Friend's   وهو مفعل يف العديد من دول العالم؛ حيث مت تصميم هذه البرامج لتقدمي

ا، كما يقدم  املشورة والعالج واملساعدة املجانية؛ حيث يوفر املوقع متخصًصا افتراضّيً
املوقع اتصاالت جماعية عبر منتديات اإلنترنت، وغرف الدردشة، ويظل املستشارون  

الع بني  العالقات  تطور  ملنع  مقاالت مجهولني  املوقع  يتضمن  كما  واملساعدين،  مالء 
إخبارية عن االنتحار واألساطير املرتبطة به، ويحتوي على قائمة من العناوين وخطط  
بها،   املوصى  الكتب  وقائمة من  يحتاجها،  الطوارئ ملن  الساخنة، وخدمات  الهواتف 

   .وصفحة معلومات ملن يريد التطوع أو التبرع
لتواصل االجتماعي لزيادة الوعي بطرق الوقاية، ومصار إنشاء صفحات على مواقع ا .٢

وامليل  التفكير  حالة  يف  أو  للمساعدة  احلاجة  حالة  يف  التواصل  وأرقام  الدعم، 
لالنتحار؛ مثل ما يحدث يف الواليات املتحدة األمريكية؛ حيث مت إنشاء صفحة "شريان  

 The National Suicide Prevention Life Line Faceاحلياة ملنع االنتحار 
Book Page  االنتحار ملنع  األمريكية  املؤسسة  وصفحة   ،The American 

Foundation Of Suicide Prevention  .    
عبر   .٣ نشرها  أو  االنتحار  قضايا  تغطية  عند  التوصيات  من  بعدد  الصحفيني  التزام 

 Annenberg  Public Policyمواقع التواصل االجتماعي؛ فقد  حددها مركز  
Center   ،بالواليات املتحدة األمريكية يف: جتنب التغطية التفصيلية لقضايا االنتحار

عدم إعطاء القصص اإلخبارية اخلاصة باالنتحار مساحة بال مبرر، جتنب العناوين 
لقضايا   املتوازن  الوصف  االنتحار،  لطريقة  التفصيلية  األوصاف  جتنب  املثيرة، 

ج ملن يفكرون يف الفعل نفسه، احترام االنتحار، بحيث ال يتم تقدمي الضحية كنموذ
بكيفية   املتابعني  إخبار  االنتحار،  من  اآلخرين  الناجني  أو  العائلة  وحزن  خصوصية 
احلصول على املساعدة من خالل حتديد أسماء اجلهات املساعدة أو أرقامها، عدم  

دم القفز إلى االستنتاجات وأسباب االنتحار؛ ألنها عادة تكون معقدة أو متشابكة، ع
مسألة جناح، عدم   ليس  فاملوت  ناجحة؛  بأنها  االنتحار  محاولة  أو  االنتحار  وصف 
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استخدام عبارات مثل؛ "املنتحر، وأهالي الضحية، والضحية" ألنها تعزز الوصمة حول  
 . االنتحار

املرتبط   .٤ املتزن  غير  اإلعالمي  اإلبالغ  حاالت  لتجرمي  وتشريعات  ضوابط  وضع 
ا تسريب  عن  فضًال  املتعلقة  باالنتحار،  للفيديوهات  النشر  إعادة  أو  لفيديوهات، 

باالنتحار؛ خاصة أن هناك العديد من الدول مثل: (أستراليا وكندا واململكة املتحدة  
االنتحار؛   لإلبالغ عن حاالت  توجيهية  مبادئ  األمريكية) وضعت  املتحدة  والواليات 

االلتزام باملعايير جرمية    فقد اعتبر املشرع النيوزلندي اإلبالغ عن حاالت االنتحار دون
 . جنائية من دون الرجوع إلى القاضي، كما قيد املناقشة العلنية لبعض حاالت االنتحار

النصي   .٥ التصنيف  استخدام  إلى  كاستراتيجية     Text Classificationاللجوء 
خالل   من  لالنتحار  املعرضني  أولئك  عن  للكشف  الدول  من  العديد  يف  مستخدمة 

 ى موقع الفيس بوك، أو استخدام املعجم اللغوي الراسخ املعروف  متابعة رسائلهم عل
Linguistic and World Count واملعروف اختصارًا ،(LIWc,2015). 

عمل برامج لتوعية اآلباء بطرق التعامل مع األبناء، فالشك أن توفير السكن، وامللبس،   .٦
وجود   عن  تغني  ال  التسلية،  وأدوات  بالتعليم  األبناء،  واالهتمام  مع  الدائم  األبوين 

بأفكارهم،  يجول  ما  ومعرفة  والتشاور،  بالتحاور  وحمايتهم  معهم،  واجللوس 
ومساعدتهم يف حل مشاكلهم اخلاصة عن طريق إنشاء صداقة قوية بينهم إليجاد جو 

  ،من الثقة واألمان
الدينية عمل برامج توعية دينية لزيادة الوازع الديني لدى الشباب من خالل املؤسسات   .٧

    .ووزارة األوقاف وجامعات األزهر
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  املراجع العربية واألجنبية: 
 

  مت استخالص املقدمة من املراجع التالية:  . ١
  ). ٢٩سورة النساء اآلية (  -
 ). ١٩٥سورة البقرة اآلية ( -
العاملية.ا - الصحة  منظمة  على  الموقع  متاح  وأرقام،  حقائق  -https://www.who.int/ar/newsنتحار 

room/fact-sheets/detail/suicide،2 ٢٠١٩أيلول/سبتمرب. 
بت.شهقة اليائسني ..االنتحار يف العامل العريب، القاهرة: دار التنوير،  -  . ١١٧ -١١٦، ٢٠١٢سر 
 . ٢٠١١امي. االنتحار، ترمجة حسن عودة، دمشق، اهليئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، إميل دور ك -

2  ) Beautrais L A, Horwood L J, Fergusson M D,. Knowledge and attitudes about 
suicide in 25-year-olds, Organization for Economic Co-operation and 
Development. Society at a glance. OECD social indicators. OECD report.  Paris: 
Organization for Economic Co-operation and Development, 2003.  

3.Bearman P S, Moody J.Suicide and Friendships Among American Adolescents, Am 
J Public Health. 2004;  (94 )1:89–95, doi: 10.2105/ajph.94.1.89. 

امللك سعود، صاحل بن رميح. مشكالت األسرة وإقدام الشباب على االنتحار"دراسة على عينة من الشباب"، جملة جامعة .  ٤
   .٢١١ -١٩٥ :)١( ٢١؛ ٢٠٠٩جامعة امللك سعود، كلية اآلداب. 
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