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ABSTRACT 

This descriptive, analytical study aimed to identify the social perceptions of suicide for a 

university student in the Gaza Strip, the sample size 101 students was chosen purposively, a 

social perception questionnaire for suicide was used for the university student (Zuhair, 2008).  

The main results of this study were as follows: 67% believe that suicide is a response 

resulting from a personal problem, 93% of the sample agree that suicide is the choice of death 

intentionally, 90% of the sample agree that the suicide sees suicide as a means of freedom 

from his suffering, 60% Of the sample, they agreed that suicide, according to the suicide, is an 

assertion of its own in its own way, 66% agree that severe anxiety often leads to suicide, 79% 

agree that suicide is a rebellion against social norms, 88% agree that youth are the most 

vulnerable group to suicide, 61.5% of the sample collectively That suicide affects males more 

than females, 63% have indicated that the failure of the emotional relationship causes young 

people to commit suicide, 91% of them agree that suicide hinders the movement for the 

growth of societies. On the other hand, 43.5% say that the media in Gaza avoids talking about 

the problem of suicide, 78% agree that the issue of suicide in Gaza is one of the issues that 

shame families, 82% considered that suicide is a criminal act against society as a whole, 90% 

agreed that the suicidal person touches his religion and his family. The study agreed 100% 

that one can fight the idea of suicide by adhering to the principles of the Islamic religion, and 

the study concluded that there is a difference in the social perception of suicide for a 

university student. The study recommended the necessity of working towards achieving a 

comprehensive suicide prevention response targeting all groups of Palestinian society, 

especially the youth. 
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 الملخص

هددددفذ هدددرا الدراسدددة الولدددةية الرحليليدددة للرعدددرت علدددل الرصدددوراا ااجرماعيدددة لال رحدددار لدددد  الطالددد  الجدددامع  فددد   طدددا  غدددزة، 

طالبدددا وطالبدددة مدددن رليدددة الرمدددريس فددد  الجامعدددة اإلسدددالمية حيددد  لدددم ا ريدددار العي دددة بالطري دددة ال صددددية، لدددم  101بلدددج حجدددم العي دددة 

و دددددد را ددددذ ال ردددداهذ الرهيسددددية لهدددددرا ، (2008زهيددددر، )اسددددرخدام اسددددربا ة الرصددددور ااجرمدددداع  لال رحدددددار لددددد  الطالدددد  الجددددامع  

مددددن العي ددددة أجمعددددوا أن % 93، لجددددة عددددن ميددددكلة  خصدددديةيددددرون أن اا رحددددار اسددددرجابة  ا% 67 :الدراسددددة علددددل ال حددددو الرددددال 

، مدددن العي دددة الة ددددوا أن الم رحدددر يدددر  فددد  اا رحدددار وسددديلة للرحدددرر مدددن معا الدددد % 90اا رحدددار ا ريدددار المدددوا بطري دددة  صددددية، 

يددد دا بدددالةرد أجمعدددوا أن ال لدددد الحددداد % 66، مدددن العي دددة أجمعدددوا أن اا رحدددار بال سدددبة للم رحدددر ل ريدددد لرالددد  بطري رددد  الخالدددة% 60

أجمعددددوا أن اليددددبار هددددم أر ددددر الة دددداا % 88، أجمعددددوا أن اا رحددددار لمددددرد علددددل المعددددايير ااجرماعيددددة% 79، غالبددددا إلددددل اا رحددددار

 ددددد أ دددداروا أن  فيدددد  العال ددددة % 63مددددن العي ددددة أجمعددددوا أن اا رحددددار يمددددا الددددررور أر ددددر مددددن اإل ددددا ، % 61عرضددددة لال رحددددار، 

%  43.5 مددددن جهددددة أ ددددر ، أجمعددددوا أن اا رحددددار يعيددددد حررددددة  مددددو المجرمعدددداا% 91 حددددار،العاطةيددددة يدددددف  اليددددبار إلددددل اا ر

أجمعدددوا أن موضدددو  اا رحدددار فددد  غدددزة مدددن % 78.أ ددداروا أن وسددداه  اإلعدددالم فددد  غدددزة لرج ددد  الحددددي  عدددن ميدددكلة اا رحدددار، 

الة دددوا أن % 90 ،المجرمددد  ركددد يعربدددروا أن اا رحدددار فعددد  إجرامددد  فددد  حدددد % 82 المواضدددي  الرددد  لحمددد  طددداب  العدددار للعددداهالا،

أ ددد  يمكدددن للةدددرد محاربدددة فكدددرة اا رحدددار بالرمسددد  ب لدددو  % 100أجمعدددذ العي دددة ب سدددبة الةدددرد الم رحدددر يمدددا بةعلددد  دي ددد  وعاهلرددد ، 

و ددددد  .و ددددد  لصدددذ الدراسددددة إلددددل أن ه ددداا فددددرة فدددد  الرصدددوراا ااجرماعيددددة لال رحددددار لدددد  الطالدددد  الجددددامع . الددددين اإلسددددالم 

بضدددرورة العمددد   حدددو لح يدددد اسدددرجابة  ددداملة للو ايدددة مدددن اا رحدددار لسدددرهدت جميددد  ف ددداا المجرمددد  الةلسدددطي    أولدددذ الدراسدددة

 . الة ف ة اليبار

 .الرصوراا ااجرماعية، اا رحار، الطال  الجامع : الكلمات المفتاحية
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  :المقدمة-1

إن موضدددو  اا رحدددار مدددن المواضدددي  الهامدددة الرددد  طدددرأا علدددل مجرمع دددا الةلسدددطي   و لددد  بدددالروازا مددد   ددديو  ميدددكالا  

واا رحدددار لددديا م رصدددرا علدددل فلسدددطين بددد  هدددو اددداهرة عالميدددة فددد  جميددد  الددددو  والبلددددان، ولحردددا  . أ دددر  م ددد  اإلدمدددان والع ددد 

امدد ، و ددد أ ددارا م صمددة الصددحة العالميددة أ دد  فدد  ردد  عددام يضدد  أر ددر م ددا إلددل زيددادة الددوع  ولسددليى الضددو  علددل ا سددبار والعو

 دددخه  هايدددة لحيالددد ، ويحدددد  اا رحدددار فددد  مخرلددد  مراحددد  العمدددر، و دددد سدددج   دددا   أهدددم سدددب  للوفيددداا بدددين مدددن  800000مدددن  

عدددرت علدددل ولهدددرا فددد ن هدددرا الدراسدددة سدددوت لر [1] 2012.عامدددال علدددل الصدددعيد العدددالم  فددد  عدددام  29-15لردددراوع أعمدددارهم بدددين 

الةعددد  أو مجموعدددة أفعدددا   دددام بهدددا "علدددل أ ددد  الرصدددوراا ااجرماعيدددة لال رحدددار لدددد  الطالددد  الجدددامع ، ويعدددرت سدددمعان اا رحدددار 

الم ابدد  ي صددد بمحاولددة اا رحددار ب  هددا العمليددة  فدد [2] .الةددرد ل ردد   ةسدد  ب ةسدد ، و ددد لددمت لدد   لدد  وا رهددذ حيالدد   ريجددة لرلدد  ا فعددا 

 م صمدددة الصدددحة ل ريدددر وبحسددد  .[3]الرددد  يددد دا بهدددا الةدددرد للمخددداطرة بحيالددد  طوعدددا ب صدددد  رددد  الددد ةا والرددد  ل رهددد  بال جددداة

 لليهدا ال اهمدة، السدودان دولدة ولصددرا العدالم، فد  دو  م ياللهدا مدن أ د  ا وسدى اليدرة دو  فد  اا رحدار معدداا أن العالميدة

لب دان،  عمدان، ا ردن، العدراة، مصدر، ليبيدا، الجزاهدر، ا ردن، لدو ا، موريرا يدا، الديمن، اإلمداراا،  طدر، المغدرر، مدن رد 

 [5].لليها أوررا يا 2016ويجدر اإل ارة ه ا أن روسيا احرلذ أر ر الدو  العالمية ف  اا رحار للعام [4] .السعودية سوريا،

وه دددا  دددر  أن اا رحددددار رالعددددو  ل ريدددر فدددد  رددد  المجرمعددداا والبلدددددان وغيدددر م رصدددرة علددددل مجرمددد  دون مجرمددد    ددددر، 

محاولدددة  504م هدددا  524حيدد  ليدددير ااحصدداهياا الدددواردة ل دددا محليددا فددد   طدددا  غددزة أن عددددد حدددااا اا رحددار والمحاولدددة  دددد بلغددذ 

ا رحدددار  02محاولدددة و 566ا رحدددار ومحاولدددة م هدددا  589, 2017  عدددام بي مدددا سدددج 2018حالدددة ا رحدددار لدددام فددد  العدددام  02ا رحدددار و

م ار دددة % 14 دددد  دددهد ازديددداد حدددااا اا رحدددار ب سدددبة  2018وفددد  الضدددةة الغربيدددة لاصهدددر اإلحصددداهياا الرحليليدددة أن العدددام  [6].لدددام

الةلسدددطي  ، ف دددد أراد البددداح ون  و ن اا رحددار يعربدددر  ضدددية حساسدددة فدد  مجرمع دددا.[7] حالددة ا رحدددار 25بالعددام الدددرا سدددب  ، مسدددجالل 

. رسدددر هدددرا الصدددورة والحددددي  عدددن الرصدددوراا ااجرماعيدددة لال رحدددار لدددد  ف دددة لعدددد هامدددة فددد  المجرمددد  وهددد  الطلبدددة الجدددامعيون

ولعدددرت الرصدددوراا ااجرماعيدددة ب  هدددا  دددد لكدددون لدددورة مدددن الوا ددد ، معر دددداا،  ددديم،  صدددم مرجعيدددة و صريددداا اجرماعيدددة فددد  غالددد  

وبحسددد  البددداح ين  دددد .[8] ل دددو  أن الرصدددور ااجرمددداع  إلحددداع أساسددد  للةكدددر اإل سدددا  ، ضدددرورة لم يددد  الوا ددد يمكدددن ا. ا حيدددان

يكددددون الرصددددور ااجرمدددداع  لال رحددددار لددددد  الطالدددد  الجددددامع  أوضددددا بك يددددر مددددن لصددددور الة دددداا ا  ددددر  فدددد  المجرمدددد ، وهددددرا 

 .رماعيةالوضوع سيعطي ا فرلة للرحلي  والرةسير ومعرفة ح ي ة الصاهرة ااج

 :مشكلة الدراسة -1.1

إن المعطيدددداا اإلحصدددداهية المرعل ددددة باا رحددددار لبددددين زيددددادة الحددددااا المسددددجلة، وه ددددا ا يمك  ددددا غددددس ال صددددر عددددن حددددااا 

اا رحدددار والمحاولدددة المرزايددددة والرددد  لددددة  دددا ول الخطدددر لالهرمدددام بدددالوا   ومعالجدددة ا سدددبار والعوامددد  المسددداعدة ول دددديم الحلدددو  
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هددددرا ااحصدددداهياا أعطر ددددا حددددافزا  ويددددا إلجددددرا  الدراسددددة باإلضددددافة إلددددل  لددددة الدراسدددداا المرع لددددة باا رحددددار فدددد  .  ايددددةووسدددداه  الو

الدددوطن العربددد  عمومدددا وفددد  فلسدددطين  صولدددا، جعل دددا  ةكدددر فددد  هدددرا الدراسدددة إل دددرا  المكربدددة ال ةسدددية لددددي ا ولدددو بال ليددد ، ول دددد 

لعدددالم  للصدددحة ال ةسدددية الدددرا يوافدددد العا دددر مدددن إرردددوبر مدددن رددد  عدددام و دددد ردددان لدددزامن إعدددداد هدددرا الدراسدددة مددد  ااحرةدددا  بددداليوم ا

و دددد ريدددةذ دراسدددة الخواجدددة أن ه ددداا مجموعدددة .  دددعار هدددرا العدددام الو ايدددة مدددن اا رحدددار حسددد  مدددا حددلددد  م صمدددة الصدددحة العالميدددة

الحرمدددان العددداطة ، لحمددد  )برزهدددامدددن العوامددد  الرددد  سددداهمذ بلجدددو  الحدددااا لمحددداواا اا رحدددار وهددد  العوامددد  ال ةسدددية والرددد  أ

المسدددد ولية مبكددددرال بمددددا يةددددوة ااحرمددددا ، الر دددددير السددددلب  للددددراا، ال لددددد مددددن المسددددر ب ، اليددددعور بااضددددطهاد، الحساسددددية الزاهدددددة، 

 وأمدددا العوامددد  ااجرماعيدددة ف برزهدددا( اليدددعور بدددااغررار والعدوا يدددة لجددداا اط دددرين، الضدددغوط ال ةسدددية والحدددزن، ور دددرة اليدددكو 

  المسددددرو  الرعليمدددد ، ااعردددددا  الج سدددد  والرعددددرج لدددد ، لددددد الا أهدددد  الددددزو ، الرعددددرج للعا دددد  والرهديددددد واا ر دددداداا، لددددد )

بعددددم الرضدددا  اليدددعور)وه ددداا عددددة عوامددد  أسدددرية أبرزهدددا ( الطدددالة، الخالفددداا مددد  أحدددد الوالددددين أو رليهمدددا، والحاجدددة للمسدددا دة

، رمدددا أن المسدددرو  اا رصدددادا غيدددر رددداتا لرلبيدددة احرياجددداا (فاعلدددة عدددن الدددزو  وضدددع   خصدددير ، وعددددم وجدددود ميددداررة أسدددرية

 :وي ب د عن ميكلة الدراسة الس ا  الرهيا الرال .[9] الحااا

 ما ه  الرصوراا ااجرماعية لال رحار لد  الطال  الجامع  ف   طا  غزة؟ -

 :األسئلة الفرعية -1.1

 طالر والطالباا؟ه  يوجد فرو اا  اا دالة احصاهية لال رحار بين ال -

 ه  يوجد فرو اا  اا دالة احصاهية لال رحار لعزا لمكان السكن للطال  الجامع ؟ -

 :أهمية الدراسة-1.1

ولسدددليى . لكمدددن أهميدددة هدددرا الدراسدددة فددد  أ هدددا لوضدددا الرصدددوراا ااجرماعيدددة لال رحدددار لدددد  الطالددد  الجدددامع  فددد   طدددا  غدددزة

الضدددو  علددددل ميدددكلة اا رحددددار الردددد  لرزايدددد بيددددك  ملةددددذ لل صدددر فدددد  مجرمع دددا الةلسددددطي  ، حسدددد  معرفدددة البدددداح ين، ا لوجددددد أا 

غددزة، ا مددر الددرا يعطدد  هددرا الدراسددة أهميددة بالغددة فدد  الدددعوة الددل زيددادة دراسددة سدداب ة ل اولددذ هددرا الموضددو  مددن  بدد  فدد   طددا  

وعددد  المجرمددد  حدددو  ميدددكلة اا رحدددار والخدددرو  برولدددياا لم ددد  اا رحدددار، سدددركون هدددرا الدراسدددة مصددددرا للمعلومددداا والمعرفدددة 

 . لك  المهرمين والمع يين والباح ين

 :المنهجية اإلجراءات.1

ذ الولددددة  الددددرا يعرمددددد علددددل اإلحصددددا  والرحليدددد  والددددرا يسددددما بولدددد  الجوا دددد  المرعل ددددة لددددم اسددددرخدام المدددد ه :المنننننه  -1.1

 .باإل كالية أا وه  مرغيراا الدراسة
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 :الدراسة نوع-1.1

 لال رحدار الرصدوراا ااجرماعيدة  صداهه علدل الرعدرت إلدل لهددت والرد  الولدةية، الدراسداا مدن الدراسدة هدرا لعدد

يسدما  ممدا ولحليلهدا، لةسديرها محاولدة  دم البيا داا مدن ممكدن  ددر أربدر جمد  علدل لعرمدد الجدامع  إ  الطالد  لكو هدا لدد  وريةيدة

ال ددو  ااجرمدداع ، مكددان  فدد  الديموغرافيددة المرم لددة والمرغيدراا لال رحددار ااجرماعيددة الرصددوراا بددين ال اهمدة العال ددة بروضديا

  .السكن

 :أدوات الدراسة-1.1

الجدددددامع  لصددددداهرة اا رحدددددار لدددددد  الطالددددد  الجدددددامع  لدددددم إعددددددادها بواسدددددطة الباحددددد  بوسددددد ة لددددمت لب ددددد  اسدددددربا ة الرصدددددور 

 :محاور باإلضافة إلل البيا اا اليخصية 5حي  لركون من   2008.زهير

علدددددم لحديدددددد )ررو ولوجيدددددا  -5ريةيدددددة مواجهدددددة اا رحدددددار  -4  دددددار اا رحدددددار  -3أسدددددبار اا رحدددددار  -2مةهدددددوم اا رحدددددار  -1

 .ب ا  الرصور ااجرماع  عن ااهرة اا رحار( ا حدا  ف  الزمن

 :الصدق والثبات-1.1

لدددم عدددرج ااسدددربا ة علدددل مجموعدددة مدددن الخبدددرا  والبددداح ين للحكدددم علدددل مدددد   يدددال الب دددود لمدددا أعدددد لددد ، حيددد  ا ررحدددوا 

وا ربدددار  بدددداا  .إزالدددة الب دددود الخالددددة بدددالمجرم  الجزاهدددرا وعلددددل ضدددو   لدددد  لدددم ال يدددام بالرعددددديالا الالزمدددة وفدددد اا رراحدددداا

طالبدددا وطالبدددة لدددم ا ريدددارهم بطري دددة عيدددواهية، ولدددمت اسدددر  اههم مدددن العي دددة الةعليدددة  51ا داة لدددم لطبي هدددا علدددل عي دددة اسدددرطالعية عددددد 

 .و د لمت الرح د من لدة و باا ا داة(   T-Retest)و د لم اعرماد علل طري ة اا ربار وإعادة اا ربار 

 .طالباا الجامعة اإلسالمية ف  غزةطالر و :مجتمع الدراسة-1.2

 .2019طالبا وطالبة من رلية الرمريس، المسرو  الراب  ف  العام  110لكو ذ عي ة الدراسة من  :عينة الدراسة-1.2

 نوع العينة-1.2

عي دددة  صددددية حيددد  لدددم لوزيددد  ااسدددربا اا علدددل الطدددالر الجدددامعيين مدددن رليدددة الرمدددريس، مسدددرو  رابددد ، الدددرين يرل دددون الرددددري  

 اسدددربا اا،  م دددا بعمليدددة 110بعدددد جمددد  ااسدددربا اا لحصدددل ا علدددل عددددد . العملددد  فددد  المرافدددد الصدددحية الرابعدددة لدددوزارة الصدددحة

 إلدل إلغدا  باإلضدافة ا جوبدة فد  الهةدواا بعدس بمالحصدة ل دا سدما مدا وهدرا ،الطلبدة أجوبدة فد  بغيدة الدرمعن أوليدة اسدرطالعية

 لسدروف  ا   هدا بعدس ااسدربا اا إلغدا  إلدل دفع دا ا مدر هدرا .الطلبدة طدرت مدن ف دى الدبعس علدل واإلجابدة ا سد لة بعدس

 .إجابالهم  بو  لم الرين للطلبة اإلجمال  العدد اسربا ة وهو 101علل   هاية المطات ف  ولحصل ا اليروط،
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 :اعتبارات إخالقية-1.2

لدددمت الحصدددو  علدددل مواف دددة مدددن  سدددم ا بحدددا  ال ةسدددية فددد  اإلدارة العامدددة للصدددحة ال ةسدددية، وزارة الصدددحة، إضدددافة لوجدددود 

 . مو   مواف ة لرعب ة ااسربا ة يرم لوضيح  من  ب  الباح ين للطالر

 :عرض النتائ  ومناقشتها-1

، مفهوم االنتحار  :أوالا

 )(، أم استجابة ناتجة عن مشاكل شخصية )(هل االنتحار من نظرك، مشكلة اجتماعية  -1

 

 يوضا اا رحار ميكلة اجرماعية أو  خصية :(5)جدو  

 

 

 

 

 

 

مدددددن % 63.5 سدددددبة   25-21مدددددن العي دددددة أجمعدددددوا أن اا رحدددددار ميدددددكلة اجرماعيدددددة،  دددددكلذ الة دددددة العمريدددددة %  32.5

علددددل أن اا رحددددار اسددددرجابة  الجددددة عددددن  % 67ا  ددددخاذ الددددرين أجمعددددوا أن اا رحددددار ميددددكلة اجرماعيددددة، فدددد  الم ابدددد  الةددددد 

مدددن ا  دددخاذ الدددرين أجمعدددوا أن اا رحدددار اسدددرجابة  الجدددة عدددن % 50 سدددبة  25-21ميدددكلة  خصدددية،  دددكلذ الة دددة العمريدددة 

% 67.5(.  رددددور)مددددن ا  ددددخاذ الددددرين يددددرون أن اا رحددددار ميددددكلة اجرماعيددددة هددددم مددددن الطددددالر % 51.5. ميددددكلة  خصددددية

 حيدد  أردددا أن اا رحددار ي دددرذ.[10-11] (إ ددا )مددن ا  ددخاذ الددرين يددرون أن اا رحددار ميددكلة اجرماعيددة هددم مدددن الطالبدداا 

وه دددا  دددر  لصدددور الطدددالر لسدددب  اا رحدددار اجرمددداع  و خصددد  هدددو لصدددور لدددحيا فددد  . عدددن ميدددار  اجرماعيدددة و خصدددية

 .الغال  حي  إن ر ير من العوام  ااجرماعية واليخصية الر  لساعد ف  الرةكير باا رحار

 ال )( نعم، )( هل االنتحار اختيار الموت بطريقة قصدية؟ -1

 اا رحار ا ريار للموا بطري ة  صدية؟يوضا ه  (: 0)جدو  

 

 

 

Crosstab 

 الة ة العمرية

 1ل

ميكلة  المجمو 

 اجرماعية

ميار  

  خصية

 العمر

 24 20 4 ف    20

21-25 21 34 55 

 22 14 8 ف ر ر26

 101 68 33 المجمو 

Crosstab 

 الة ة العمرية
 2ل

 المجمو 
 ا  عم

 العمر

 24 4 02 ف    20

21-25 12 0 55 

 22 5 05 ف ر ر26

 101 7 44 المجمو 
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أعمددددارهم % 56إ ددددا ، % 60.5مددددن العي ددددة أجمعددددوا أن اا رحددددار ا ريددددار المددددوا بطري ددددة  صدددددية مدددد هم % 93

مددددن العي ددددة أجمعددددوا أن اا رحددددار ا يعربددددر ا ريددددار المددددوا بطري دددددة % 7. يسددددك ون محافصددددة غددددزة% 50, 25-21مددددن 

 .  صدية، وهرا يرةد م  لعريةاا اا رحار المخرلةة الر  أجمعذ أن اا رحار هو ا ريار للموا بطري ة  صدية

 ال)( نعم، )( هل يرى المنتحر في االنتحار وسيلة للتحرر من معاناته؟ -1

 يوضا ه  اا رحار هو وسيلة للرحرر من المعا اة؟ :(2)جدو  

Crosstab 

 الة ة العمرية
 3ل

 المجمو 
 ا  عم

 العمر

 24 2 22 ف    20

21-25 49 6 55 

 22 2 20 ف ر ر 02

 101 10 91 المجمو 

-21أعمدددارهم مدددن % 54مدددن العي دددة أجمعدددوا أن الم رحدددر يدددر  فددد  اا رحدددار وسددديلة للرحدددرر مدددن معا الددد ، مددد هم % 42

أجمعددددوا أن الم رحددددر ا يددددر  % 10فدددد  الم ابدددد  . يسددددك ون محافصددددة غددددزة% 51.5مدددد هم , % 61.5،  ددددكلذ ا  ددددا  25

فددد  اا رحدددار وسددديلة للرحدددرر مدددن معا الددد ، وهدددرا يرةدددد مددد  دراسدددة أ دددر  حيددد  أ بردددذ ه ددداا ارلبددداط موجددد  دا  إحصددداهيال 

بدددين إدراا اليدددبار الجدددامع  للمعا ددداة اا رصدددادية وبدددين لصدددور اا رحدددار، بمع دددل عددددم رةايدددة  0.01ع دددد مسدددرو  دالدددة 

 .[12] والمياعر اا رحاريةالد   ي دا لزيادة ا فكار 

 ال)( نعم، )( هل االنتحار بالنسبة للمنتحر تأكيد لذاته بطريقته الخاصة؟ -1

 يوضا ه  اا رحار هو ل ريد للراا؟ :(4)جدو  

Crosstab 

 الة ة العمرية
 4ل

 المجمو 
 ا  عم

 العمر

 24 12 12 ف    20

21-25 36 19 55 

 21 9 13 ف ر ر 26

 101 40 61 المجمو 

مددددن العي ددددة أجمعددددوا أن اا رحددددار بال سددددبة للم رحددددر ل ريددددد لرالدددد  بطري ردددد  الخالددددة، أغلددددبهم مددددن الطالبدددداا ب سددددبة % 60

أجمعدددوا أن اا رحددددار بال سددددبة للم رحدددر ا يعربددددر ل ريددددد % 40، فدددد  الم ابدددد  %51، ويسدددك ون محافصددددة غددددزة ب سدددبة 64%

 .لرال  بطري ر  الخالة
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 على المعايير االجتماعية؟ هل االنتحار تمرد-2

 يوضا ه  يعربر اا رحار لمرد علل المعايير ااجرماعية؟ :(1)  جدو

Crosstab 

 الة ة العمرية
 5ل

 المجمو 
 ا  عم

 العمر

 24 6 18 ف    20

21-25 44 11 55 

 21 4 18 ف ر ر 26

 101 21 80 المجمو 

أجمعددددوا أن اا رحددددار ا يعربددددر لمددددرد علددددل % 20.7أجمعددددوا أن اا رحددددار لمددددرد علددددل المعددددايير ااجرماعيددددة، فدددد  الم ابدددد  % 79

المعددايير ااجرماعيددة، ومدددن وجهددة  صر دددا فدد ن اا رحدددار سددلوا غريددد  و ددا  عددن  ددديم مجرمع ددا الةلسدددطي   وبالرددال  فددد ن الم رحددر  دددد 

 . يلة المرلبطة بمجرمع ا ويض  بةعل  هرا المجرم  رل  لحذ طاهلة المس وليةلمرد علل ال يم والعاداا والر اليد ا ل

 :أسباب االنتحار: ثانيا

 ال)  ( نعم، )  ( هل الشباب هم أكثر الفئات عرضة لالنتحار؟  -2

 يوضا أر ر الة اا عرضة لال رحار :(2)جدو  

 

 

 

 

 

 

أجمعدددوا أن اليدددبار ليسدددوا أر دددر الة ددداا عرضدددة % 12أجمعدددوا ان اليدددبار هدددم أر دددر الة ددداا عرضدددة لال رحدددار، فددد  الم ابددد  % 88

أن اا رحدددار  دددا   أهدددم سدددب  للوفددداة بدددين مدددن لردددراوع أعمدددارهم  [1].لال رحدددار، وهدددرا يرةدددد مددد  مدددا أوردلددد  م صمدددة الصدددحة العالميدددة

 عاما 29-15بين 

 ال)  ( نعم، )  ( هل يمس االنتحار في غزة، الذكور أكثر من اإلناث؟ -2

 يوضا ه  يما اا رحار الررور أر ر من اإل ا ؟ :(7)جدو  

Crosstab 

 الة ة العمرية
 7ل

 المجمو 
 ا  عم

 العمر

 24 14 10 ف    20

21-25 35 20 55 

 22 5 17 ف ر ر 26

 101 39 62 المجمو 

Crosstab 

 الة ة العمرية
 6ل

 المجمو 
 ا  عم

 العمر

 24 7 17 ف    02

21-25 53 2 55 

 22 3 19 ف ر ر 26

 101 12 89 المجمو 
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أجمعدددوا أن اا رحدددار يمدددا %  38.5مدددن العي دددة أجمعدددوا أن اا رحدددار يمدددا الدددررور أر دددر مدددن اإل دددا ، فددد  الم ابددد  % 61.5

 الصددعيد العددالم  علددل الرجددا  مددن م رحددرال  مدداا مددن أ دد  .[1]اإل ددا  ار ددر مددن الددررور، وهددرا يرةددد مدد  م صمددة الصددحة العالميددة

أن الددررور  ددد سددجلوا أر ددر حددااا اا رحددار الرددام  [13]. ، ويرةددد مدد  مددا أوردا عمددادا رحددارال  ال سددا  مددن مدداا مددن أضددعات  ال ددة

حيددد  لولدددلذ  [14].ردددرل  فددد ن  رددداهذ الدراسدددة الحاليدددة لرةدددد مددد  دراسدددة الصدددرايرة. بي مدددا سدددجلذ اإل دددا  أر دددر حدددااا المحاولدددة

حيددد  أ دددارا أن ه ددداا أ دددر للجددد ا فددد   [15]. وا لرةدددد مددد  دراسدددة  دددهار. ارلكابدددال لال رحدددار هدددم اليدددبارإلدددل أن أر دددر الة ددداا 

 .حدو  ااسرعداد لال رحار لصالا اإل ا 

 .ال)  ( نعم، )  ( هل يدفع فشل العالقة العاطفية الشباب إلى االنتحار؟  -2

 ه  يدف  في  العال ة العاطةية اليبار لال رحار؟ :(8)جدو  

 

 

 

 

 

 

 

أجدددابوا أن فيددد  العال دددة العاطةيدددة %  36.5 دددد أجمعدددوا أن فيددد  العال دددة العاطةيدددة يددددف  اليدددبار إلدددل اا رحدددار، فددد  الم ابددد  % 63

الرددد  ريدددةذ أن فيددد  العال دددة العاطةيدددة يعربدددر دافعدددا لال رحدددار حسددد   [16].ا يدددف  اليدددبار لال رحدددار، وهدددرا يرةدددد مددد  دراسدددة زهيدددر

 .وجهة  صر عي ة الدراسة

 .ال)  ( نعم، ) ( هل يؤدي القلق الحاد بالفرد غالبا إلى االنتحار؟ -9

  ة بين ال لد واا رحاريوضا العال :(4)جدو  

Crosstab 

 الة ة العمرية
 المجمو  9

 ا  عم
 

 العمر

 24 6 18 ف    02

21-25 38 17 55 

 22 11 11 ف ر ر 02

 المجمو 
 

67 34 101 

ا يعربددددرون أن ال لددددد الحدددداد % 33.5أجمعددددوا أن ال لددددد الحدددداد يدددد دا بددددالةرد غالبددددا إلددددل اا رحددددار، فدددد  الم ابدددد  % 66

حيدد  لولددلذ الددل أن مددن بددين المحرردداا   [17]يدد دا بددالةرد غالبددا إلددل اا رحددار، وهددرا يرةددد مدد  دراسددة بواسددطة حميمدد 

Crosstab 

 الة ة العمرية
8 

 المجمو 
 ا  عم

 العمر

 24 8 16 ف    20

21-25 39 16 55 

 22 13 9 ف ر ر 26

 101 37 64 المجمو 
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ا ساسدددية لال رحدددار عددددم ال ددددرة علدددل مواجهدددة ال لدددد المسدددرمر واليدددديد والدددرا يصددداحب  اارر دددار ومدددن  دددم اليددد ل و دددد يددد دا 

 .اا رحار بال هاية لإل دام علل

 آثار االنتحار: ثالثاا

 ال)  ( نعم، )  ( هل يعيق االنتحار حركة نمو المجتمعات؟  -11

 يوضا ه  اا رحار يعيد حررة  مو المجرمعاا؟ (:52) جدو 

 

 

 

 

 

 

ا يعربددددرون أن اا رحددددار يعيددددد حررددددة  مددددو % 9أجمعددددوا أن اا رحددددار يعيددددد حررددددة  مددددو المجرمعدددداا، بي مددددا 91 %

 .وبالر ريد ف ن اا رحار يم   ازدهار ول دم المجرم  ويربط  بالرخل . المجرمعاا

 ال )(نعم، )( هل تتجنب وسائل اإلعالم في غزة الحديث عن ظاهرة االنتحار؟ -11

 يوضا ل او  وساه  اإلعالم ف  غزة لميكلة اا رحار :(55)جدو  

Crosstab 

 الة ة العمرية
11 

 المجمو 
 ا  عم

 العمر

 24 16 8 ف    20

21-25 21 34 55 

 22 7 15 ف ر ر 26

 101 57 44 المجمو 

الة دددوا % 56.5أجمعدددوا أن وسددداه  اإلعدددالم فددد  غدددزة لرج ددد  الحددددي  عدددن اددداهرة اا رحدددار، فددد  الجا ددد  اط دددر % 43.5

حيدددد  وجدددددا  [16]. وهددددرا ا يرةددددد مدددد  دراسددددة زهيددددر. أن وسدددداه  اإلعددددالم فدددد  غددددزة ا لرج دددد  الحدددددي  عددددن ادددداهرة اا رحددددار

مدددن العي دددة يدددرون أن وسددداه  اإلعدددالم لرج ددد  الحددددي  عدددن اددداهرة اا رحدددار فددد  الجزاهدددر، ويعدددزو البددداح ون  لددد  عدددددم % 20.1

م ددددرة الجهددداا الحكوميدددة علدددل فدددرج رغبرهدددا فددد  عددددم ل ددداو  موضدددو  اا رحدددار علدددل وسددداه  اإلعدددالم  صدددرا لال ريدددار الواسددد  

 .لوساه  الروال  ااجرماع  واإلعالم 
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 هل موضوع االنتحار في غزة من المواضيع التي تحمل طابع العار للعائالت؟،            -11

 ال)  ( نعم، )  (                              

 يوضا ه  اا رحار يحم  طاب  العار للعاهالا؟ :(50)جدو  

 

 

 

 

 

 

% 22اجمعددددوا أن موضددددو  اا رحددددار فدددد  غددددزة مددددن المواضددددي  الردددد  لحمدددد  طدددداب  العددددار للعدددداهالا، فدددد  الم ابدددد  % 78

وهدددرا  ريجددة لرةدددد مددد  اإلر  ال  ددداف  . المواضددي  الرددد  ا لحمددد  طددداب  العددار للعددداهالا أجمعددوا أن موضدددو  اا رحدددار فدد  غدددزة  مدددن

 .وااجرماع  لدي ا الرا ي صر لال رحار ب    سلوا  ار  عن العاداا والر اليد ومرفوج لماما

 ال)  ( نعم، )  ( هل االنتحار فعل إجرامي في حق المجتمع ككل؟ -11

   إجرام ؟يوضا ه  اا رحار فع :(52)جدو  
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 الة ة العمرية
13 
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 ا  عم

 العمر

 24 2 22 ف    20

21-25 42 13 55 

 22 3 19 ف ر ر 26

 101 18 83 المجمو 

 

ا يعربددددروا أن اا رحددددار فعدددد  % 18يعربددددروا أن اا رحددددار فعدددد  إجرامدددد  فدددد  حددددد المجرمدددد  ركدددد ، بي مددددا % 82

لدددورة المجرمددد  سدددوت لهردددز، و ن اا رحدددار أحدددد لدددور الع ددد  والعددددوان ف  ددد  إجرامددد  فددد  حدددد المجرمددد  ركددد ،  ن 

 .سي  ر علل لورة المجرم  رك 
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 ال)  ( نعم، )  ( هل يمس الفرد المنتحر بفعله عائلته؟ -11

 يوضا ه  يما الةرد الم رحر بةعل  عاهلر  :(54) جدو 

Crosstab 

 الة ة العمرية
14 

 المجمو 
 ا  عم

 العمر

 24 1 23 ف    20

21-25 48 7 55 

 22 2 20 ف ر ر 26

 101 10 91 المجمو 

 .الة دددوا أن الةددددرد الم رحدددر ا يمدددا بةعلددد  عاهلردددد % 10أجمعدددوا أن الةدددرد الم رحدددر يمدددا بةعلدددد  عاهلرددد ، فددد  الم ابددد  % 90

حيدددد  إن المجرمدددد  الةلسددددطي   مجرمدددد  مرماسدددد  ولدددد  عدددداداا ول اليددددد ألدددديلة ويعربددددر أن اا رحددددار أمددددر  طيددددر وأن سددددمعة عاهلددددة 

 ممددا ال ددال، عامددة أمددام الرسدداتاا أبددوار الم رحدر لسسدد  سدوت لردد  ر سددلبا، حيد  إن اا رحددار يمددا سدمعة العاهلددة ويةددرا عليهدا

 .لدا ليةا وأمورها  صوليالها ف  الولو  إلل يدف 

 ال)( نعم، )( هل يمس الفرد المنتحر بفعله دينه؟ -12

 ه  يما الةرد بةعل  دي  ؟ :(51)جدو  

Crosstab 

 الة ة العمرية
15 
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 ا  عم
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 24 1 23 ف    20

21-25 47 8 55 

 22 2 20 ف ر ر 26

 101 11 90 المجمو 
 

وهدددرا . الة دددوا أن الةددرد الم رحدددر ا يمدددا بةعلدد  دي ددد % 10أجمعدددوا أن الةددرد الم رحدددر يمددا بةعلددد  دي ددد ، فدد  الم ابددد   90% 

الددرأا لددحيا حيدد  إن عوا دد  اا رحددار ا ل رصددر علددل إ هددا  حيدداة الم رحددر فحسدد  بدد  لدد  ر سددلبا علددل عاهلردد  ولمددا دي دد   لدد  

ودعدددا إلدددل حةدددإ الددد ةا وإعمدددار ا رج، وبالر ريدددد فددد ن   عدددزو وجددد   دددد حدددرم  . ن دي  دددا اإلسدددالم  دددد حدددرم  رددد  الددد ةا إا بدددالحد

دد) ردد  الدد ةا حيدد   ددا   ددا فَ َددْد َجَعْل َددا لََولَيقددَ  سا ْلطَا لا فَدداَل ياْسددَرت فقدد  اْل َْرددَ    َوَا لَْ رالاددوا الدد َْةَا الَرَدد  َحددَرَم َ ا إََا بَدداْلَحدق ت َوَمددن  ارَددَ  َمْصلاومل

اإَ َ  ورل  [*](.  ا َراَن َم صا
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 ..كيفية مواجهة االنتحار: رابعا

 ال         )  ( نعم، )  ( هل يمكن للفرد محاربة فكرة االنتحار بالتمسك بأصول الدين االسالمي؟ -12

       

 ه  الرمس  بالدين اإلسالم  يحارر اا رحار؟ :(52)جدو  

 

 

 

 

 

 

أ ددد  يمكدددن للةدددرد محاربدددة فكدددرة اا رحدددار بالرمسددد  ب لدددو  الددددين اإلسدددالم ، وهدددرا يرةدددد مددد  % 100أجمعدددذ العي دددة ب سدددبة 

حيددد  أرددددا أن للخدمدددة ااجرماعيدددة اإلسدددالمية فددد  مجدددا  الرربيدددة الروحيدددة والعبدددادة وفددد  مجدددا  الع يددددة دور  [18].دراسدددة عبدددد  

 .ربير ف  الرخةي  من ااهرة اا رحار من  ال  طرة الو اية والعال  بيرل أ واعها وطرة  داهها

ا  :كرونولوجيا التصور االجتماعي لالنتحار: خامسا

 .أكثر من عشر سنوات)  ( سنوات،  11)  ( سنوات،  2: ) ( حار منذهل تعرفت على مصطلح االنت-12

 لوضا مرل لم الرعرت علل مصطلا اا رحار؟ :(57)جدو  

Crosstab 

 الة ة العمرية

17 

 المجمو 
 س واا10 س واا5

أر ر 

 س واا10من

 العمر

 24 4 11 9 ف    20

21-25 18 14 23 55 

 22 12 3 7 ف ر ر 26

 101 39 28 34 المجمو 

 ددددد لعرفددددوا % 33.5سدددد واا، رددددرل   10مددددن أفددددراد العي ددددة  ددددد لعرفددددوا علددددل مصددددطلا اا رحددددار م ددددر أر ددددر مددددن   %38.5 

 الرصدددور ب دددا  لدددم. سددد واا 10 دددد لعرفدددوا علدددل مصدددطلا اا رحدددار م دددر %  27.7سددد واا،  5علدددل مصدددطلا اا رحدددار م دددر 

 الرصدور سد واا ب د  10 ادرت سد واا، فةد  10 السدن مدن ابرددا ل  الجدامعيين الطلبدة معصدم لدد  لميدكلة اا رحدار ااجرمداع 

المواجهددة، وهددرا يرةددد مدد  دراسددة  وطددرة اط ددار إلددل المةهددوم، وا سددبار مددن ا طال ددا جوا دد  عدددة فدد  لال رحددار ااجرمدداع 

 .%42س واا  سبة 10حي  أاهرا أن اا خاذ الرين لعرفوا علل مصطلا اا رحار م ر أر ر من  [16].زهير
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 :التوصيات -1

 إجرا  مزيد من ا بحا  والدراساا الخالة باا رحار. 

 الروعية وإطالة حمالا ل  ي  لح  للحد من اا رحار. 

  اإليعاز لوساه  اإلعالم و طبا  المساجد للرحد  عن اا رحار وريةية مواجهر  . 

  مكوق دال  بولدةها الصدحية الرعايدة  ددماا فد  اا رحدار مدن الو ايدة ودمدذ اا رحدار مدن للو ايدة وط يدة اسدرراليجية وضد

 .أساسيال 

 وبعدس ال اريدة، وا سدلحة الحيدرية، المبيدداا م د   ديوعال، ا ر در اا رحدار وسداه  علدل الحصدو  إمكا يدة الحدد مدن 

 .ا دوية
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