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دكتوراه ،علم النفس تربية خاصة ،جامعة عمان العربية ،وزارتي الشؤون االجتماعية والعمل واإلعالم ،الكويت

الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن عالقة القلق االجتماعي واالكتئاب بالميول االنتحارية لدى األحداث
الجانحين .تم إتباع المنهج الوصفي اإلرتباطي والمنهج الوصفي المقارن وتم اختيار عينة الدراسة من دار
تربية وتأهيل األحداث محافظة الكويت بلغ عدد أفراد عينة الدراسة ( )531حدثا ً في دار رعاية تأهيل
األحداث في محافظة الكويت .ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام ثالثة مقاييس هي :مقياس االكتئاب،
ومقياس القلق االجتماعي ومقياس احتمالية االنتحار بعد التحقق من صدقهم وثباتهم ،وتم معالجة البيانات
إحصائيا ً باستخدام الرزمة االحصائية للعلوم االجتماعية االجتماعية (:)SPSS
 أظهرت النتائج أن المتوسط العام لدرجات األحداث الجانحين على مقياس القلق االجتماعي كانضمن المستوى الثاني (متوسط) ،كما أظهرت وجود عالقة ايجابية دالة إحصائية بين مستوى القلق
االجتماعي والدرجة الكلية لمستوى احتمالية االنتحار.
 وجود عالقة ايجابية دالة إحصائيا ً بين مستوى القلق االجتماعي ومستوى اإلكتئاب.الكلمات المفتاحية :القلق االجتماعي ،االكتئاب ،الميول االنتحارية ،األحداث الجانحين

Relationship between Social Anxiety and Depression with Suicidal Tendencies
among Juvenile Delinquents in Kuwait

Abstract
This study has addressed the Relationship between Social Anxiety and Depression
with Suicidal Tendencies among Juvenile Delinquents
The correlational descriptive approach and the descriptive
comparative approach were followed. The study sample was chosen from the
Juvenile Education and Rehabilitation House in Kuwait Governorate. The number
of the study sample reached (135) juveniles in the Juvenile Rehabilitation Care
Home in Kuwait Governorate. To achieve the objectives of the study, three
measures were used: depression scale, social anxiety scale and suicide probability
scale after verifying their validity and reliability, and the data were processed
statistically using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) - :The results
showed that the overall average scores of juvenile delinquents on the social anxiety
scale was within the second level (average), and there was a positive statistically
significant relationship between the level of social anxiety and the overall degree of
the level of suicide probability.
-There is a positive statistically significant relationship between the level of social
anxiety and the level of depression.
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المقدمة:
ازدادت في العصر الحالي العديد من األمراض النفسية كالقلق واالكتئاب وغيرها ،حيث
ازدادت التوترات عند األفراد على المستويات الفردية والجماعية ،إذ يتميز هذا العصر بأنه عصر السرعة،
والتقلب الشديد ،مما يؤدي غالبا ً الزدياد الصراعات والتوترات والضغوط النفسية ،وثمة اتفاق بين المهتمين
بعلم النفس والطب النفسي بأن القلق يمثل عصب الحياة النفسية السوية وغير السوية ،ويع ّد مدخالً جوهريا ً
لصحة اإلنسان النفسية.
ويمثل جنوح األحداث ،سوء تكيف للحدث مع النظام االجتماعي الذي يعيش فيه ،وعن المعايير
االجتماعية بشكل كبير ،بحيث يؤدي إلى إلحاق الضرر بنفسه ،وحياته ،ومجتمعه ومستقبله ،فالحدث الجانح
شخص يعاني اضطرابا ً نفسياً ،ونقصا ً في الوعي االجتماعي ،وضعفا ً وجدانياً ،وخبرات طفولة غير سارة،
وصعوبة في بناء العالقات مع اآلخرين (الرشيدي.)2152،
ويثير مفهوم الحدث كثيراً من اللبس وتدور حوله العديد من التعريفات ،وينطوي هذا المفهوم على
دالالت لغوية وأخرى قانونية فهو من الناحية اللغوية صغير السن أو حديث السن أو قد يسمى (غالم) أي
حدث ،ومن الممكن القول رجل حدث بمعنى شاب ،ومنه الحداثة والمقصود بها صغر السن ،وبالنسبة للمفهوم
الق انوني للحدث فيرتكز حول فكرة المسؤولية الجزائية ،وتتفق معظم التشريعات الجزائية على تحديد بلوغ
الصغير سن الثامنة عشرة اعتباره سن الرشد الجنائي وهو السن الذي يكون معه الشخص في حال ارتكابه
لجريمة ما عرضة للمساءلة الجنائية أمام القضاء (العابورة.)2112،
يمكن أن يظهر سلوك الجنوح لدى المراهقين ،عندما يفشلون في ضبط سلوكاتهم .كما أن السلوك
الجانح يمكن أن يظهر في أي مرحلة من مراحل النمو األخالقي الثالث األولى حسب نظرية كولبرج ،فالحدث
يمكن أن يرى األمور من خالل مرحلة الثواب والعقاب ،ومن خالل منظور الصح والخطأ ،ومن خالل مرحلة
المصلحة الذاتية .ذلك أن معيار الصح والخطأ يعتمد على مصلحة الفرد في الحصول على الثواب ،أما في
مرحلة العرف ،فإن معيار الصح والخطأ هو األعراف والتقاليد ).(Willard, 2001
ومن االضطرابات النفسية التي يعاني منها األفراد القلق والذي هوو بمثابوة انفعوال إنسواني يختبوره كول
شووخص ،وهووو خبوورة انفعاليووة غيوور سووارة ،يشووعر بهووا الفوورد عنوودما يتعوورض لمثيوور مهوودد ،أو يقووف فووي موقووف
صراعي أو إحباطي ،ويبدو القلق في كل حاالته على شكل توتر لدى الشخص أمام حوادث ينتظور أن يقوع ،وأن
يواجهه بخطر ،وهو ينطوي على توتر انفعالي ،وتصحبه أعراض نفسية وفسويولوجية ( Afolayan,Bitrus,
).)Olayinka, Adeyanju. and Agama, 2018
والقلق االجتماعي انفعال إنساني يخبره كل شخص ،وهو خبرة انفعالية مكدره ،يشعر بها الفرد عندما
يتعرض لمثير مهدد ،أو يقف في موقف صراعي أو إحباطي ويبدو القلق في كل حاالته على شكل توتر لدى

الش خص أمام حادث ينتظر أن يقع ،وأن يواجهه بخطر ،وهو ينطوي على توتر انفعالي ،وتصحبه أعراض
نفسية وفسيولوجية (.)Rappaport, 2017
أما االكتئاب فهو أحد االضطرابات النفسية الشائعة عند األطفال والمراهقين ،وهذا بحسب ما أشارت إليه
العديد من الدراسات ،حيث تبلغ نسبة االنتشار ( )%8ومن هذه الدراسات دراسة (الحيفوني )2113،والتي
أشارت نتائجها إلى ازدياد نسبة االكتئاب عند المراهقين ، ،كما ترى منظمة الصحة العالمية ( World
 ) Health Organizationأن هذا االضطراب يحتل المرتبة الثانية من أهم أسباب الوفاة في العالم بعد
أمراض القلب ،وهو عبارة عن الحالة االنفعالية الوقتية أو الدائمة التي يشعر بها الفرد باالنقباض والحزن
والضيق وتشيع فيها مشاعر الهم والغم ،ويصاحب هذه الحالة أعراض محددة تتصل بجوانب مزاجية ومعرفية
وسلوكية وجسمية (األنصاري وكاظم.)2152 ،
وقد تتعدد أسباب االكتئاب التي تحتاج إلى المعالجة ،فعادة ما يكون االكتئاب نتيجة لمزيج من
العوامل البيولوجية والنفسية واالجتماعية ،ونادراً ما يكون هناك سبب واحد واضح لالكتئاب ،كما أن الجينات
والبيئة المعيشية وأحداث الحياة قد تؤثر على مدى إمكانية تعرض المرء لإلصابة باالكتئاب ،وباإلضافة إلى
ذلك قد تختلف أعراض االكتئاب تماما ً من شخص إلى آخر ،فأحيانا يتمثل االكتئاب في آالم جسدية غامضة
وعدم الشعور بالراحة مما يصعب اكتشافه ،باإلضافة إلى أن المصاب باالكتئاب قد يعجز عن وصف مشاعره
لألشخاص المقربين إليه أو للمتخصصين في الرعاية الصحية ،وقد يتحدث عن العالقات الشخصية أو مشاكل
في النوم ،والمشاكل المالية أو الصحية بدالً من أن يتحدث عن االكتئاب (.)Gopal,2013
أما بالنسبة للميول االنتحارية بين األحداث الجانحين فهناك عدد من الدراسات التي أشارت إلى تلك
الظاهرة ،ومن هذه الدراسات دراسة ابرام وتشو وشبور ( )Abram, Choe, Washbur,2014والتي
أشارت إلى وجود أفكار انتحارية لدى الشباب الذين يتم احتجازهم ألسباب متعددة وأنه ال بد من مراقبتهم،
وكذلك دراسة أجراها هولسنجر وهولسنجر ( )Holsinger & Holsinger,2005والتي أشارت إلى أن
هناك ميول انتحارية لدى الشباب الذين يتم احتجازهم بحيث يقدمون على االنتحار في مرافق اإلصالحيات.
ومما ال شك فيه أن شعور األحداث بالقلق االجتماعي أو اإلكتئاب فإن ذلك قد يدفع الحدث لميول
انتحارية ،بسبب األفكار السوداوية التي قد يشعر بها الحدث ،وعدم الشعور بالراحة والطمأنينة ،وعدم القدرة
على التكيف مع المحيط االجتماعي من حوله.

الدراسات العربية
هدفت دراسة الحنظلي ( )2158إلى التعرف على العوامل الخمس الكبرى للشخصية لدى عينة من
الجانحين وغير الجانحين في سلطنة عمان ،تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خالل عينة تكونت من
( )72جانحاً ،و( )511مراهقا ً من غير الجانحين في محافظة شمال الشرقية ،تم استخدام مقياس العوامل
الخمسة الكبرى ( )NEO-FFISلكوستا وماكرين تعريب الكلباني (،)2112

وبعد إجراء المعالجة اإلحصائية توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة بين
الجانحين وغير الجانحين في العصابية واالنفتاحية لصالح الجانحين.
هدفت دراسة معوشة ( )2152الكشف عن الميول االنتحارية وعالقتها بتقدير الذات عند عينة من
األحداث ،استخدمت الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي ،وتكونت عينة الدراسة من عينة من األحداث في
مدينة باتنة الجزائر بواقع ( )581شابا ً وشابة ،واستخدمت الدراسة مقياس تقدير الذات لكوبر سميت ()5722
واستبيان الميول االنتحارية إضافة إلى استخدام المقابلة وبعد إجراء عملية المعالجة اإلحصائية توصلت
الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الميول االنتحارية وتقدير الذات لدى الشباب.
وفي دراسة الهور ( )2152التي هدفت الكشف عن فاعلية برنامج إرشادي نفسي إسالمي لخفض
أعراض االكتئاب النفسي ،تم استخدام المنهج شبه التجريبي من خالل عينة تكونت من ( )28مريضا ً
ومريضة تم تقسيمهم إلى مجموعتين األولى تجريبية بواقع ( )52مريضا ً ومريضة ،واألخرى ضابطة بواقع
( )52مريضا ً ومريضة ،من مركز الوسط للصحة النفسية ،استخدمت الدراسة مقياس بيك لالكتئاب وبرنامج
إرشادي نفسي إسالمي ،وبعد إجراء المعالجة اإلحصائية توصلت الدراسة لوجود فروق جوهرية ذات داللة
إحصائية بين درجات القياس القبلي ودرجات القياس البعدي في االكتئاب النفسي لدى أفراد المجموعة
التجريبية والفروق كانت لصالح القياس البعدي.

الدراسات األجنبية:
وقام سكيوفيل ) (Scheufele, 2016بدراسة هدفت إلى تقصي أثر مجموعة من اإلجراءات
السلوكية المعرفية في خفض االكتئاب النفسي .وقد تضمنت هذه اإلجراءات االسترخاء العضلي وضبط المثير
والعالج بالموسيقى والتقارير الذاتية .واشتملت عينة الدراسة على ( )22متطوعا ً من الذين حصلوا على
درجات عالية على مقياس االكتئاب .وتم استخدام مقاييس االنتباه واالسترخاء .كما تم توزيع افراد العينة على
( )2مجموعات تجريبية .وقد أظهرت المجموعات األربعة انخفاضا ً في مستوى االستثارة الفسيولوجية وفي
مستوى ضربات القلب نتيجة لإلجراءات المستخدمة.
وفي دراسة قام بها برجز ) (Briggs, 2016هدفت إلى قياس فعالية ثالثة برامج إرشادية في خفض
االكتئاب .وتم توزيع أفراد العينة وعددهم ( )222مكتئبا ً إلى ثالث مجموعات ،األولى تلقت برنامج إرشاد
سلوكي – معرفي ،والثانية ،تلقت برنامج إرشاد غير مباشر ،والثالثة تلقت برنامج العناية الصحية من قبل
األخصائي .واستخدم في هذه الدراسة قائمة بيك ) (Beckلالكتئاب .وبعد مرور ( )52جلسة من اإلرشاد
للبرامج الثالثة ،أظهرت كل المجموعات تحسنا ً داالً في عملية العالج .وقد أظهر أفراد المجموعة األولى
والثانية تحسناً على مقياس بيك ) ،(Beckمقارنة مع المجموعة الثالثة ،ولم تظهر النتائج فرقا ً داالً احصائيا
بين المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية ،ولم تظهر الدراسة فروقا ً دالة احصائيا ً بين
المجموعات الثالث بعد مرور سنة من عملية العالج.

وقام موهر وآخرون ) (Moher, Boudewyn, Goodkin, and Epstein, 2016بدراسة
هدفت إلى استخدام ثالثة أساليب عالجية على عينة مكونة من ( )23مريضا ً ممن يعانون من االكتئاب.
واستمر تطبيق برنامج العالج لمدة ستة عشر أسبوعا ً تم تطبيق أسلوب العالج السلوكي -المعرفي الفردي،
وكذلك أسلوب العالج الجمعي ،من خالل التدريب على تأكيد الذات ،والقدرة على التعبير ،وتم استخدام أسلوب
العالج من خالل مضادات االكتئاب .وقد أظهرت نتائج الدراسة انخفاضا ً داالً احصائيا بين القياس القبلي
والقياس البعدي على مقياس قائمة بيك  Beckلالكتئاب ،وفيما يتع لق بخفض مستوى االكتئاب .لم يظهر
تطبيق مقياس هاملتون  Hameltonعلى افراد العينة أية فروقات تذكر بين األساليب العالجية الثالثة.

مشكلة الدراسة:
ومن خالل عملي كمرشد نفسي والتعامل مع الطلبة الحظت أن مشكلة الجانحين من أهم المشكالت التي
تواجه المجتمعات كلها بصفة خاصة ،لما لها من تأثير على نماء المجتمع وتقدمه .وعلى اعتبار أنها تمثل
محوراً رئيسا ً في اهتمامات األفراد والجماعات لكبر حجم الخسائر الناتجة عن أثار هذه الظاهرة وتكمن
خطورة هذه المشكلة في إن الجانحين يمثلون خطراً على حياتهم ،ويحولهم سلوكهم الجانح إلى شخصيات قلقة
ومضطربة نفسياً ،وبالتالي شخصيات حاقدة مريضة هدفها العدوان أو االنتقام من المجتمع.
كما تبين من العديد من الدراسات إلى أن مظاهر القلق االجتماعي واالكتئاب لدى األحداث الجانحين لم
يتم تحديدها بشكل واضح في ضوء نقص الدراسات التي تناولت هذا الموضوع ،ومن هذه الدراسات القليلة
دراسة ابرام وتشو وشبور ( )Abram, Choe, Washbur,2014والتي أشارت إلى وجود أفكار انتحارية
لدى الشباب الذين يتم احتجازهم ألسباب متعددة.
وبشكل أكثر تحديداً تتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي:
ما عالقة القلق االجتماعي واالكتئاب بالميول االنتحارية لدى عينة من األحداث الجانحين؟

أسئلة الدراسة:
تهدف هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .5هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥1.11بين القلق االجتماعي والتفكير
االنتحاري لدى األحداث الجانحين؟
 .2هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥1.11بين االكتئاب والتفكير االنتحاري
لدى األحداث الجانحين؟

أهمية الدراسة:
تظهر أهمية الدراسة من الناحية النظرية من أهمية وطبيعة المتغيرات التي تتناولها والمتعلقة بالقلق
االجتماعي واالكتئاب والميول االنتحارية.
ثانياً :األهمية التطبيقية:
يؤمل أن يستفيد من الدراسة الفئات اآلتية:
.5

إفادة الباحثين من خالل جعل الدراسة نواة لدراسات أخرى متخصصة مشابهة.

.2

تسليط الضوء على أهمية وجود معالج نفسي لعالج القلق واالكتئاب واألفكار االنتحارية لدى

األحداث الجانحين.

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي:
 .5فحص مدى انتشار القلق االجتماعي واالكتئاب والتفكير االنتحاري لدى األحداث الجانحين.
 .2توضيح العالقة بين القلق االجتماعي واالكتئاب والتفكير االنتحاري لدى األحداث الجانحين في ضوء
بعض المتغيرات.

منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة المنهج تاترتباطي والذي يبين العالقة بين المتغيرات.

مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من األحداث الجانحين في المراكز التابعة لوزارة التنمية االجتماعية في الكويت وكان
عددهم ( )2221حدثاً.

عينة الدراسة:
كان عدد افراد عينة الدراسة( )135حدثا ً جانحا ً ،كما تم اختيار عينة مكونة من ( )155حدثا ً غير جانح وفيما
يلي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات.
جدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات
المجموعة
جانح
غير جانح
المجموع

العدد
135
155
290

النسبة المئوية
46.6%
53.4%
100%

أدوات الدراسة:
أوالً :مقياس القلق االجتماعي ( )social anxietyتم استخدام مقياس القلق االجتماعي كما أعده
(التالحمة ،)2152 .وقد تكون المقياس في صورته األولية من ( )25فقرة.
ثانياً :قائمة بك الثانية لالكتئاب )BDI-II (Beck Depression Inventory

ثالثاً :مقياس احتمالية االنتحار
المعالجة اإلحصائية
قام الباحث بالمعالجات االحصائية اآلتية:
-5

الستخراج ثبات أدوات الدراسة تم استخدام معامل كرونباخ ألفا.

-2

الستخراج صدق أدوات الدراسة تم استخدام معامل ارتباط بيرسون.

-3

لإلجابة عن السؤال األول والثاني والثالث تم استخراج المتوسطاتالحسابية واالنحرافاتالمعيارية،

وتم استخدام معامل ارتباط بيرسون الستخراج معامل االرتباط بين متغيرات الدراسة.
-2

لإلجابة عن السؤال الرابع تم استخراج المتوسطاتالحسابية واالنحرافاتالمعيارية ،وتم استخدام

اختبار (ت) للعينات المستقلة ( (Independent Samples T Testلمعرفة داللة الفروق.
اوالً :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول وهو :هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة (  )α=.0.0بين القلق االجتماعي واحتمالية االنتحار لدى األحداث الجانحين؟
لإلجابة عن هوذا السوؤال توم حسواب المتوسوطات الحسوابية واالنحرافوات المعياريوة لودرجات األحوداث
الجوانحين علووى مقياسوي القلووق االجتموواعي واحتماليوة االنتحووار ،وتوم ايجوواد معاموول ارتبواط بيرسووون بووين
مستوى القلق اإلجتماعي ومستوى احتمالية االنتحار.
جدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات األحداث الجانحين على مقياسي القلق
االجتماعي واحتمالية االنتحار
المقياس

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المستوى

110.33

38.136

المستوى الثاني (متوسط)

القلق االجتماعي

احتمالية االنتحار
متوسط
.688
2.36
يتضح من جدول( )2بوأن المتوسوط العوام لودرجات األحوداث الجوانحين علوى مقيواس القلوق االجتمواعي
كووان ضوومن المسووتوى الثوواني (متوسووط) ،وبمتوسووط حسووابي بلووغ ( )110.33وانحووراف معيوواري بلووغ
( ،)38.136ويبووين الجوودول بووأن المتوسووط العووام لوودرجات األحووداث الجووانحين علووى مقيوواس احتماليووة
االنتحار كان متوسطاً ،وبمتوسط حسابي بلغ ( )2.36وانحراف معياري بلغ (.).688

جدول ()3
معامل ارتباط بيرسون بين مستوى القلق االجتماعي ومستوى احتمالية االنتحار وأبعاده لدى
األحداث الجانحين
القلق االجتماعي

المقياس

معامل ارتباط بيرسون

مستوى الداللة

احتمالية االنتحار
**.323

**.000

**.257

**.003

بعد تصور اإلنتحار

**.282

**.001

بعد العداوة

**.243

**.005

**.321

**.000

بعد تقييم الذات السلبي

بعد الشعور باليأس
* داللة إحصائية عند مستوى ()0.05 = α

يتضح من جدول ( )3وجود عالقة ايجابية دالة إحصائيا ً بين مستوى القلق االجتماعي والدرجة الكليوة
لمسووتوى احتماليووة االنتحووار ،حيووث بلغووت قيمووة معاموول ارتبوواط بيرسووون( ).323عنوود مسووتوى داللووة
( ،).000وظهرت عالقة ايجابية دالة إحصائيا ً بين مستوى القلق االجتماعي وبعود تقيويم الوذات السولبي،
حيث بلغت قيمة معامول ارتبواط بيرسوون( ).257عنود مسوتوى داللوة ( ،).003وظهورت عالقوة ايجابيوة
دالووة إحصووائيا ً بووين مسووتوى القلووق االجتموواعي وبعوود تصووور اإلنتحووار ،حيووث بلغووت قيمووة معاموول ارتبوواط
بيرسووون( ).282عنوود مسووتوى داللووة ( ،).001وتبووين وجووود عالقووة ايجابيووة دالووة إحصووائيا ً بووين مسووتوى
القلووق االجتموواعي وبعوود العووداوة ،حيووث بلغووت قيمووة معاموول ارتبوواط بيرسووون( ).243عنوود مسووتوى داللووة
( ،).005وظهورت عالقووة ايجابيوة دالووة إحصوائيا ً بووين مسوتوى القلووق االجتمواعي وبعوود الشوعور باليووأس،
حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون( ).321عند مستوى داللة (.).000
ويمكن تفسير ذلك من خالل أن األحداث يواجهون في حياتهم العديد من المشكالت والتي تسبب لهم
القلق االجتماعي ،بسبب نظرة المجتمع لهم ،األمر الذي يدفعهم فوي بعوض األحيوان للتفكيور االنتحواري،
وهذا أمر طبيعي في غياب الشعور بالراحة والطمأنينة بشكل عام.
وكذلك يمثل القلق االجتماعي أحد أنماط القلق المرتبطة بالعديد من متغيرات الشخصية ومن ذلك
انخفاض تقدير الذات ،وسلوك التجنب ،وتشوّه الجانب المعرفي ،وانخفاض السلوك التوكيدي ،وانخفاض الثقة
بالنفس ،وهو يعبّر عن استجابة معرفية وسلوكية وانفعالية لمواقف اجتماعية معينة عند األفراد ،ويتضمن هذا
النوع من القلق :مشاعر متعددة كالضيق االجتماعي ،والتجنب االجتماعي ،وظهور العديد من المظاهر
الفسيولوجية كازدياد سرعة نبضات القلب والشعور بالغثيان وغير ذلك.

ويمكوون تفسووير ذلووك موون خووالل أن الحوودث فوورد لووه مشوواعر ايجابيووة وسوولبية وإن إحساسووه باإلحبوواط
واليووأس قوود يدفعووه لممارسووة العدوانيووة والشووعور باليووأس والتفكيوور باالنتحووار ،وغيوور ذلووك موون المظوواهر
السلبية.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة معوشوة ( )2152وقود توصولت الدراسوة إلوى وجوود عالقوة ذات
داللة إحصوائية بوين الميوول االنتحاريوة وتقودير الوذات لودى الشوباب ،وتختلوف موع نتيجوة دراسوة ضومرة
ونصووار ( )2152وقوود توصوولت الدراسووة إلووى وجووود فعاليووة للبرنووامج العالجووي فووي خفووض مسووتويات
أعراض االكتئاب في جميع األبعاد في القياس البعدي والمتابعة.

ثانياً :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني وهو:
هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةة (  )α=.0.0بةين االكتئةاب واحتماليةة االنتحةار
لدى األحداث الجانحين؟
لالجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات األحداث الجانحين
على مقياسي االكتئاب واحتمالية االنتحار ،وتم ايجواد معامول ارتبواط بيرسوون بوين مسوتوى القلوق االجتمواعي
ومستوى احتمالية االنتحار.
جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات األحداث الجانحين على مقياسي احتمالية
االنتحار وأبعاده
المقياس

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

15.67

9.671

االكتئاب

المستوى
إكتئاب متوسط
متوسط

احتمالية االنتحار
.688
2.36
يبووين جوودول( )4بووأن المتوسووط العووام لوودرجات األحووداث الجووانحين علووى مقيوواس االكتئوواب كووان ضوومن
اإلكتئاب المتوسط ،وبمتوسط حسوابي بلوغ ( )15.67وانحوراف معيواري بلوغ ( ،)9.671ويبوين الجودول
بأن المتوسط العام لدرجات األحداث الجانحين على مقياس احتماليوة االنتحوار كوان متوسوطاً ،وبمتوسوط
حسابي بلغ ( )2.36وانحراف معياري بلغ (.).688

جدول()0
معامل ارتباط بيرسون بين مستوى االكتئاب ومستوى احتمالية االنتحار وأبعاده لدى األحداث
الجانحين
االكتئاب

المقياس
معامل ارتباط بيرسون

مستوى الداللة

احتمالية االنتحار
.433

**.000

.331

**.000

.340

**.000

.342

**.000

.490

**.000

بعد تقييم الذات السلبي
بعد تصور اإلنتحار
بعد العداوة
بعد الشعور باليأس
* داللة إحصائية عند مستوى ()0.05 = α
يتضووح موون جوودول ( )5وجووود عالقووة ايجابيووة دالووة إحصووائيا ً بووين مسووتوى اإلكتئوواب والدرجووة الكليووة
لمسووتوى احتماليووة االنتحووار ،حيووث بلغووت قيمووة معاموول ارتبوواط بيرسووون( ).433عنوود مسووتوى داللووة
( ،).000وظهرت عالقة ايجابية دالة إحصوائيا ً بوين مسوتوى اإلكتئواب وبعود تقيويم الوذات السولبي ،حيوث
بلغوت قيمووة معاموول ارتبوواط بيرسوون( ).331عنوود مسووتوى داللووة ( ،).000وظهورت عالقووة ايجابيووة دالووة
إحصائيا ً بين مستوى اإلكتئاب وبعد تصور اإلنتحار ،حيث بلغوت قيموة معامول ارتبواط بيرسوون().340
عند مستوى داللة ( ،).000وظهرت عالقة ايجابية دالة إحصوائيا ً بوين مسوتوى اإلكتئواب وبعود العوداوة،
حيث بلغت قيمة معامول ارتبواط بيرسوون( ).342عنود مسوتوى داللوة ( ،).000وظهورت عالقوة ايجابيوة
دالوووة إحصوووائيا ً بوووين مسوووتوى اإلكتئووواب وبعووود الشوووعور باليوووأس ،حيوووث بلغوووت قيموووة معامووول ارتبووواط
بيرسون( ).490عند مستوى داللة (.).000
ويمكوون تفسووير ذلووك موون خووالل أن االكتئوواب موون األمووراض النفسووية الشووائعة والتووي تووؤثر علووى حيوواة
األفراد ،وهو متباين في شدته وعدم شدته ،وقد يوصل الفرد للتفكير باالنتحوار ،األمور الوذي يؤكود مودى
خطورته في حال عدم االلتفات له.
وتتفووق هووذه النتيجووة مووع نتيجووة دراسووة دراسووة حجووازي ( )2153والتووي توصوولت الدراسووة
لوجود عالقة ارتباطية موجبوة بوين القلوق االجتمواعي واألفكوار الالعقالنيوة ،وتختلوف موع نتيجوة دراسوة
الجميلووي ( )2153والتووي توصوولت الدراسووة لوجووود فووروق دالووة إحصووائيا ً بووين المجموووعتين التجريبيووة
والضابطة عند مستوى الدالة اإلحصائية( )>α1.11ولمصولحة المجموعوة التجريبيوة بعود تلقوي أفرادهوا
البرنامج اإلرشادي.

التوصيات:
في ضوء النتائج التي تم التوصل لها يوصي الباحث بما يلي:
 .5ضوورورة االهتمووام بإنشوواء المراكووز العالجيووة النفسووية بمووا يسوواهم فووي إحووداث تأهيوول نفسووي واجتموواعي
لألحداث ليتم في ضوء ذلك تقديم الحدث والعمل على تعديل السلوك المتعلق به.
 .2ضرورة قيام الجهوات المختصوة بمتابعوة األشوخاص مون متعواطي المخودرات مون األحوداث وذلوك فوي
محاولة للقضاء على هذه الظاهرة واتخاذ سبل الوقاية الالزمة للحد من خطورتها.
 .3ضرورة إعطاء دور بارز للمؤسسات االجتماعية والثقافية واإلعالمية والتربوية التوي يمكون أن تقووم
بجانب توعوي للحد من أنماط السلوك اإلجرامي.
 .2ضوورورة جعوول هووذه الدراسووة نووواة لدراس وات أخوورى مشووابهة ،مووع األخووذ باالعتبووار بضوورورة بحووث
متغيرات أخرى.
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