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 :الملخص

،  2019-2010ي على معدالت االنتحار في األردن خالل الفترة من عام هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التغير الديموغرافي واالقتصاد
جنائية لواعتمدت الدراسة على منهج الوصفي التحليلي، من خالل تحليل المضمون لإلحصائيات المتوفرة لدى مديرية األمن العام/ إدارة المعلومات ا

، وجاءت  2019-2010ها، هناك زيادة في معدالت االنتحار خالل الفترة من عام لهذه الفترة، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أبرز 
من السكان، ووجود  100.000المحافظات ذات الكثافة السكانية األقل هي األعلى في معدالت االنتحار عند تقسيم حاالت االنتحار لكل مئة ألف 

نسيات التي ُأجبرت على اللجوء إلى األردن، واحتلت العوامل النفسية المرتبة زيادة ملحوظة في حاالت االنتحار تبعًا للجنسية خاصة عند الج
ات فاألولى من العوامل المؤدية لالنتحار، تلتها األسباب المجهولة حسب ما هو مرصود لدى الجهات الرسمية، ومن ثم العوامل المرتبطة بالخال

الح الناري، وكانت نسبة االنتحار عند الذكور أكثر من اإلناث، وأن فئة الشباب من العائلية، وكانت أكثر الوسائل المستخدمة هي الشنق، ثم الس
هي األكثر ارتكابًا لالنتحار، وكذلك فإن النسبة األعلى من المنتحرين هم من فئة العزاب ثم المتزوجون. وكانت فئة األعمال الحرة  37-18سن 

ملون ثم الطالب، كما بينت أن هناك أثر للكثافة السكانية على معدالت االنتحار التام، وأن هم األكثر انتحارًا، تلتها فئة األشخاص الذين ال يع
 وبناًء على النتائج التي توصلت إليها الدارسة فقد تم صياغة عددًا من التوصيات.هناك أثر للبطالة على االنتحار ومحاوالت االنتحار، 

 .ر االقتصادي، االنتحار: التغير الديموغرافي ،  التغيمفتاحيةالكلمات ال
 

 :المقدمة

امًا بالغًا ماالنتحار ظاهرة إنسانية عامة، ال يخلو أي مجتمع منها، منذ أن خلق هللا البشرية وحتى يومنا هذا، ولقد شهد العالم وال يزال يشهد اهت  
واًء واألزمات التي حّلت على البشرية بكافة أشكالها، سبهذه الظاهرة، التي أخذت تتزايد يومًا بعد يوم، خصوصًا مع انتشار الفوضى االجتماعية، 

 االقتصادية منها، أم السياسية، أم الثقافية، أم نتيجة للحروب المستمرة التي تهدد قيم المجتمعات جميعًا.

حول االنتحار على أن  1892وُتعد ظاهرة االنتحار من الممارسات السلوكية القديمة التي مارسها االنسان، حيث أكدت دراسة إميل دوركايم عام 
 هذا السلوك هو ثقافة موجودة في كل المجتمعات البشرية وبمختلف الديانات، وال يشمل فئة معينة من الناس بل يشمل جميع الفئات والطبقات

كيات أخذت هذه السلو خاصة أولئك األشخاص الذين يعانون من مشالك مختلفة على المستوى االجتماعي أو النفسي أو االقتصادي وغيرها، وقد 
 صدًى واسعًا على المستوى الرسمي والشعبي ألنها ُتعبر عن خلل واضح قد يكون هذا الخلل فرديًا أي متعلقًا بشخص المنتحر وما يعانيه من

بنظام العدالة  وما يتعلقمشاكل فردية ونفسية، وقد يكون الخلل مجتمعيًا أي في النظام االجتماعي السائد، وقد يكون رسميًا أي في النظم الرسمية 
 (2015وتوزيع الثروات وتكافؤ الفرص.) قازان والحياصات، 

 لقد جاء اإلسالم الحنيف، ومن قبله الديانات السماوية كافة، لينظم حياة الناس، ويضع الحلول لكافة المشاكل التي تواجههم في حياتهم، 
شرية، التي هي ملك هلل عزوجل، فال يجوز التعدي عليها، فجاءت اآليات واألحاديث فوضع العقوبات لألفعال، التي تعتبر تعديا على النفس الب

ْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل َتْأُكُلوْا َأْمَواَلُكْم بَ  النبوية الشريفة، مشددة في هذا الجانب، لخطورة ذلك الفعل، ُمدلال على ذلك بقوله تعالى: }
نُكْم َواَل َتْقُتُلوْا َأنُفَسُكْم ِإنَّ ّللّاَ َكاَن ِبُكْم َرِحيمًا{ )النساء، آية أَ   (.29ن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض مِّ

َأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما ِض َفكَ ِمْن أجل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َأنَُّه َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اأْلَرْ وقوله تعالى }
 (.32دة، آية{ )المائْرِض َلُمْسِرُفونَ َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا َوَلَقْد َجاَءْتُهْم ُرُسُلَنا ِباْلَبيَِّناِت ُثمَّ ِإنَّ َكِثيًرا ِمْنُهْم َبْعَد َذِلَك ِفي اأْلَ 

أُ  َيِدهِ  ِفي َفَحِديَدُتهُ  ِبَحِديَدةٍ  َنْفَسهُ  َقَتلَ  َمنْ  "صالة والسالم ويقول النبي عليه ال  َقَتلَ  َوَمنْ  َأَبًدا، ِفيَها ُمَخلًَّدا َخاِلًدا َجَهنَّمَ  ارِ نَ  ِفي َبْطِنهِ  ِفي ِبَها َيَتَوجَّ
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اهُ  َيِدهِ  ِفي َفُسمُّهِ  ِبُسمٍّ  َنْفَسهُ  ى َوَمنْ  َأَبًدا، ِفيَها َخلًَّدامُ  َخاِلًدا َجَهنَّمَ  َنارِ  ِفي َيَتَحسَّ ى َفُهوَ  ْفَسهُ نَ  َفَقَتلَ  َجَبلٍ  ِمنْ  َتَردَّ  َأَبًدا ِفيَها ُمَخلًَّدا َخاِلًدا َجَهنَّمَ  َنارِ  ِفي َيَتَردَّ
 (.175، رقم 37)النيسابوري، ص

ما خلق هللا نهي حياته، التي وهبها هللا إياها، فإن النفس البشرية هي ملك هلل عزوجل، فال يجوز ألحد أن يقتل نفسه، أو أن يزهق روحه، أو ي
وح هما ر اإلنسان لعبًا ولهوًا؛ إنما خلقه ومّيزه عن سائر مخلوقاته، فحمل األمانة التي عجزت عن حملها السماوات والجبال، فالنفس البشرية وال

ها لشكر هللا عزوجل وطاعته، ونهى عن إيذائها، وإيذاء أو أمانة، استودعهما هللا عزوجل عند البشر، وأمرهم بالحفاظ عليها، وتوجيهها وتسخير 
 ( 2009إزهاق أرواح اآلخرين )عدنان، 

ألف شخص ينتحرون سنويًا، حيث ُيعد االنتحار ثاني  800000وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية حول االنتحار بأن هناك حوالي 
، ويهدف إلى زيادة الوعي عند 2014أول تقرير لها حول الوقاية من االنتحار عام  ، وأصدرت المنظمة2016العوامل المؤدية للوفاة حتى عام 

األفراد وكذلك يهدف إلى مساعدة الدول على وضع استراتيجيات واضحة للوقاية من االنتحار، ورفع مستوى الخدمات والرعاية في مجال الصحة 
-2013خالل الفترة من  %10عضاء إلى خف  معدالت االنتحار بنسبة النفسية والعصبية، حيث تدعو منظمة الصحة العالمية الدول األ

 . إال أن الواقع يشير إلى تنامي تلك الظاهرة وارتفاع معدالت االنتحار وهذا يدعو إلى بذل المزيد من الجهود لمواجهة هذه الظاهرة. 2020

ة التساع حجمها، بما يتوافق مع أشكال التغير الذي أحدثته الثورة وحظيت ظاهرة االنتحار باهتمام واسع، ودراسات معمقة في المجتمعات الغربي
خطيرة، لالصناعية، والحركة الفكرية، وما شّكله االنتحار من مشاكل اجتماعية في تلك المجتمعات، ونظرا لتنامي وانتشار هذه الظاهرة السلوكية ا

للبحث عن العوامل التي أحدثت تغييرات في المجتمع، مما ساهم في تنامي بين أبناء المجتمع األردني، كان ال بد من إجراء دراسات مماثلة، 
 السلوك االنتحاري خالل السنوات األخيرة في المجتمع األردني. 

وعندما نتحدث عن االنتحار، فإننا ال نتحدث عن شيء غام ، أو ما وراء الطبيعة، يحتاج إلى تفسير فلسفي، وإنما نتحدث عن شيء واقعي    
، حتى أصبحنا نطالع أو نسمع من خالل وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة، عن حالة انتحار أو محاولة انتحار، إلى الحد وملموس

ل رفة العوامعالذي باتت تشكل قلقًا للمجتمع، وباتت فيه الحاجة ملحًة إلى اتخاذ اإلجراءات وإيجاد الحلول المناسبة والكفيلة للحد من انتشارها، وم
مور، ضالحقيقية الكامنة وراء إقدام هؤالء األشخاص على التخلص من أنفسهم، لوقف النزيف الهائل من األرواح البشرية التي نفقدها كل عام.) ال

2014  .) 

سياسية والتي تصادية واللقد مّر األردن بمجموعة من األحداث المؤثرة التي كان لها ابرز االثر في إحداث التغير الواضح في بنيته االجتماعية واالق
(، ودخول األردن اتفاقية منظمة 1990( ثم  حرب الخليج األولى عام )1989انعكست على معيشة المواطن األردني بدًء من أحداث نيسان عام )

ية على األفراد واتفاقية السالم مع إسرائيل ، ودخول الخصخصة التي طالت خيرات الوطن وما صاحبها من آثاٍر سلب (WTO)التجارة الحرة 
(، فالعدوان اإلسرائيلي 2003(، وما تبعه من احتالل للعراق عام )2001والجماعات، الفقيرة والعادية، مرورًا بأحداث الحادي عشر من أيلول عام )

وما تبعها من  2010 ( وما بعدها، مرورًا بأحداث الربيع العربي منذ عام2008(، ثم العدوان اإلسرائيلي على غزة عام )2006على لبنان عام)
ن الذين يأحداث في تونس، وليبيا، وسوريا، واليمن وغيرها، فأدت كل هذه األحداث إلى خلق حالة من عدم االستقرار االجتماعي، نتيجة لكثرة الوافد

لواضح ي، فكان له األثر اأجبرتهم الظروف، على دخول األردن واالستقرار فيه، فأدى ذلك إلى إحداث الفوضى واالضطراب االقتصادي واالجتماع
 على حياة كثير من الناس، مما أدى إلى  تعرضهم  لضغوط مختلفة  دفعت بكثير منهم إلى  االنتحار، أو محاولة االنتحار.   

  ىويلعب اإلعالم دورا مهما في تنمية هذه الظاهرة، حيث يسعى بع  األشخاص، إلى  تسليط الضوء على مشكلته، أو معاناته، باللجوء إل
اء دون ومحاولة جلب انتباه  القر   -السبق الصحفي–االنتحار، فجعلته مادة دسمة لبع  وسائل اإلعالم، التي ال يهمها سوى التفاعل اللحظي 

قع االتأكد من أن المسألة قد تكون غير ذلك، وقد شهد األردن مثل هذه المحاوالت، من خالل الصعود إلى  المباني العالية، والتي تكون في مو 
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ء و مميزة، يرتادها أناس كثيرون، أو من خالل مواقع حيوية مثل جسر عبدون الذي أصبح مكانًا حيويا لكل من أراد االنتحار من أجل تسليط الض
ا همشكلة في إيجاد فرصة عمل، وغيرها من األسباب غير المقنعة، التي ال يرجى من على نفسه،  وغالبًا  ما يبرر ذلك بوجود ضائقة مالية، أو

 سوى أهداف آنية، أو مصالح شخصية فقط، دون أن يرافق ذلك النية أو التصميم أو العزم على االنتحار الفعلي.   

 مإن هذه السلوكيات التي ارتفعت نسبتها في المجتمع األردني، تحتاج من الجميع سواء أكانوا رجال علم، أم أخصائيين في جميع المجاالت، أ
أن يقفوا في وجه هذه الظاهرة، التي أخذت تزداد يوما بعد يوم، خصوصًا ونحن نشهد هبوطًا سريعا للقيم األصيلة  رجال دين أم أصحاب قرار،

التي كانت تحكم المجتمع، نتيجًة لضعف الدور الرقابي لألسرة والمدرسة والمسجد، بعد أن كانت هذه المؤسسات، تعمل على غرس القيم 
وتسعى أيضًا إلى مراقبتها وتوجيهها، نحو الوجهة الصحيحة، مما جعل تلك القيم من أهم عوامل الضبط  االجتماعية الصحيحة، لدى أبنائها،

 الذاتي لدى األفراد، التي تنعكس على المجتمع بشكل عام.   

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:  

خالل السنوات العشرة األخيرة، وفي ضوء هذا التنامي الغير شهدت المملكة األردنية الهاشمية حاالت متزايدة من االنتحار والمحاوالت االنتحارية 
ة وضع لمنتظم ال ُبد من التصدي لدراسة مثل هذه الظواهر التي تؤثر على البناء االجتماعي ومعرفة العوامل األساسية وراء هذا االرتفاع، ومحاو 

 كافة الجوانب؛ االجتماعية، النفسية، القانونية، والثقافية وغيرها. الخطط الالزمة للحد من هذه الظاهرة بعد معالجة تلك العوامل ودراستها من 

صورة ب إن المتتبع لإلحصائيات الرسمية الصادرة عن مديرية األمن العام يجد أن االرتفاع الذي شهدته المملكة في عدد حاالت االنتحار قد تزايد
حالة  39لم تتجاوز في حدها األعلى  2009- 2000ة خالل الفترة من عام كبيرة خالل العشرة سنوات األخيرة، فقد كانت الحاالت االنتحاري
فقد أظهرت التقارير اإلحصائية بأن الحاالت تجاوزت المئة حالة في  2019-2010انتحار تام سنويا، أما خالل العشرة سنوات األخيرة من عام 

الحاالت وأن جميع الدراسات والتوصيات التي خرجت بها الدراسات السابقة السنوات األخيرة، مما يدل على أن هناك خلال في التعامل مع مثل هذه 
ختلفة مومراكز األبحاث لم تلق اهتماما من القائمين على عملية التصدي لهذه الظاهرة، وقد كون الخلل مشتركا ما بين فئات المجتمع وقطاعاته ال

لوقوف على هذه الظاهرة ومعرفة العوامل المؤدية لها، وتحديد مدى تأثير التغير الرسمية واألهلية على حٍد سواء، لذا فقد جاءت هذه الدراسة ل
الديموغرافي واالجتماعي، واالقتصادي على معدالت االنتحار في المجتمع األردني، وتتخلص مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة على التساؤل 

 الرئيس التالي:

 . 2019-2010فاع معدالت االنتحار في األردن خالل الفترة الزمنية من عام ما أثر التغير الديموغرافي واالقتصادي في ارت

 أسئلة الدراسة:

 ؟ 2019لغاية  2010ما هي معدالت االنتحار في األردن خالل الفترة من عام  -1
 س(؟ماعية، الجنما توزيع المنتحرين في األردن وفقًا للمتغيرات التالية )مكان السكن، الجنسية، الفئة العمرية، والحالة االجت -2
 ما أهم العوامل المؤدية إلى االنتحار في األردن؟ -3
 ما أكثر الوسائل االنتحارية المتبعة في االنتحار في المجتمع األردني وما هي مدلوالتها في العملية االنتحارية؟ -4
 ، ومعدالت االنتحار في األردن.االقتصاديهل هناك عالقة بين التغير الديموغرافي، والتغير  -5
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 أهمية الدراسة: 

 تكتسب الدراسة أهميتها من خالل االعتبارات التالية:  

 أوال: األهمية النظرية:  

 المساهمة في إغناء وتحديث الدراسات االجتماعية التي تتناول موضوع االنتحار وما يشكله من خطر يهدد المجتمع األردني. .1
 نية، ألهمية موضوع االنتحار وما يشكله من خطر يهدد أمن المجتمع األردني.   تسعى الدراسة إلى تقديم معرفة علمية إلى المكتبات األرد .2

 ثانيا: األهمية التطبيقية وتتمثل في:  

المساعدة في تحديد العوامل الفردية لالنتحار في المجتمع األردني، وهذا بدوره يشكل نصف العالج، مما يختصر المسافة على كل   -1
 والحد منها.    الساعين لمقاومة هذه الظاهرة 

تسعى الدراسة من خالل نتائجها، إلى مساعدة الجهات المعنية بشكل مباشر بهذه المشكلة، لالستفادة منها، عند التخطيط لمواجهة   -2
 هذه الظاهرة والحد منها في ضوء نتائج الدراسة.   

 سبة، ووضع الخطط العالجية واإلصالحية والوقائية،مساعدة أصحاب القرار على إيجاد وبلورة السياسات االجتماعية والتشريعية المنا  -3
 للحد من انتشار هذه المشكلة، وآثارها الضارة على الفرد والمجتمع

 أهداف الدراسة:  

 تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:    

من مديرية األمن العام للفترة من عام معرفة حجم ظاهرة االنتحار، والتطورات التي طرأت عليها، وفقًا لإلحصائيات الرسمية الصادرة  .1
(2010-2019.)    
 معرفة توزيع المنتحرين في األردن وفقًا للمتغيرات التالية )مكان السكن، الجنسية، الفئة العمرية، والحالة االجتماعية، الجنس(  .2
بناًء على ( 2019-2010ي للفترة من عام )تحديد أهم العوامل المؤدية إلى تنامي ظاهرة االنتحار، وازدياد نسبته في المجتمع األردن .3

 اإلحصائيات الرسمية الصادرة عن مديرية األمن العام.
 استخالص أكثر الوسائل االنتحارية المتبعة في االنتحار في المجتمع األردني ومدلوالتها في العملية االنتحارية. .4
 ومعدالت االنتحار في األردن. تفسير وتحليل العالقة بين التغير الديموغرافي، والتغير االقتصادي، .5

 مفاهيم الدراسة: 

ُيقصد بالتغير الديموغرافي في هذه الدراسة بأنه التغير الذي يطرأ على السكان، من حيث الكثافة، والنمو، والتوزيع، والحجم،  التغير الديموغرافي:
 وتوضيح التغيرات البشرية التي طرأت على مجتمع معين خالل فترة زمنية محددة. 

هو التحول الذي يطرأ على الجوانب االقتصادية في أي مجتمع، مع ظهور الفوارق الكمية بين الواقع الجديد والواقع القديم التغير االقتصادي:  
معنى بخالل فترة زمنية محددة سواء كانت هذه الفوارق إيجابية أم سلبية بمعنى أن التغير قد يكون بمعنى النمو والتطور االقتصادي، وقد يكون 

 التراجع أو التدهور االقتصادي.
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 تعريف االنتحار:

، االنتحار بأنه: هو كل حاالت الموت التي تنتج بصورة مباشرة، أو غير مباشره عن Durkheim (1952دوركايم ) االنتحار اصطالحا: يعر ِّف
 ت.    فعل إيجابي أو سلبي، يقوم به الفرد بنفسه، وهو يعرف أن هذا الفعل يصل به إلى المو 

(، بأنه: عملية اختيار الموت عندما يستطيع الشخص اختيار الحياة، وهو ناتج عن 2009(الغرير وأبو أسعد، االنتحار في علم النفس: يعرفه
 رف  معين للواقع، أو حالة توتر شديدة.   

قلب ي يتصف بضعف الثقة بالنفس، والعدوانية، وت( بأنه إقدام اإلنسان على قتل نفسه، وهذا الفعل فيه إيذاء لصاحبه الذ2013وعرفه الزعبي )
 المزاج وصعوبة في العالقات االجتماعية. 

هو االنهزام الفردي والهروب من الحياة نحو الموت، عندما يفقد الفرد الثقة بمحيطه االجتماعي، نتيجة فشل النسق التعريف االجتماعي لالنتحار: 
 (. 2014ل المشروعة لتحقيق األهداف الفردية المطلوبة. )الضمور، االجتماعي في تأدية وظيفته، وإيجاد الوسائ

 بعض المصطلحات المرتبطة باالنتحار:  

 الشروع في االنتحار:   

هي األفعال التي يقوم بها الشخص بقصد التخلص من حياته، لكنها لم تؤدي إلى اإلتيان بالنتيجة المطلوبة وهي الموت، نتيجة تدخل عوامل 
ارجية حالت دون الوصول إلى تلك النتيجة مثل: عدم فعالية األداة المستخدمة، أو تدخل أشخاص حال دون الموت كالجهات األمنية داخلية أو خ

 أو األهل أو المجتمع بشكل عام.

 أما التعريف القانوني للشروع:  

من األفعال الظاهرة، المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة، ( من قانون العقوبات األردني الشروع على أنه: )البدء في تنفيذ فعل 68عرفت المادة )
ألردني، افإذا لم يتمكن الفاعل من إتمام األفعال الالزمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة، لحيلولة أسباب ال دخل إلرادته فيه( )قانون العقوبات 

1960.) 

 الحمل أو المساعدة على االنتحار: 

نتحار، هو خلق فكرة التخلص من الحياة لديه، ويجب أن يكون الحمل هو المؤدي لوقوع االنتحار أو الشروع المقصود بحمل الشخص على اال  
 فيه، فإذا لم يؤدي الحمل إلى أي نتيجة، لم يعد هناك مجااًل للتجريم والعقاب.

ات الحدث وذلك بالطرق التي أشارت إليها فقر أما المساعدة على االنتحار فتعني أن يساعد الجاني الشخص المجني عليه أو يعاونه على تنفيذ 
 (.  2006( من قانون العقوبات األردني )السعيد، 80البند الثاني من المادة )

 السلوك االنتحاري:  

هيئة متصل  ىهو سلسلة أفعال سواء تم االنتحار أم لم يتم، تشمل االنتحار، والشروع فيه، والتهديد باالنتحار، ومحاولة االنتحار، ويمكن تصوره عل
 (.2006لقوة كامنة تشتمل على صورة االنتحار، ثم التأمالت االنتحارية، تليها محاولة االنتحار، وأخيرا وقوع االنتحار الفعلي )الرشود، 
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فية التخطيط وكي: هي مرحلة سابقة على عملية االنتحار، وهو األفكار والتصورات المرتبطة بعملية االنتحار واإلقدام عليها، التفكير االنتحاري 
  .(Rudd,2004)والتنفيذ، وتخيالت األحداث قبل وأثناء وبعد تنفيذ محاولة االنتحار

 حدود الدراسة

 تمثلت حدود الدراسة فيما يلي:

 (2019-2010الحدود الزمانية: تمثلت الحدود الزمانية للدراسة في الفترة الممتدة من عام ) -
 شمية بجميع مناطقها.الحدود المكانية: المملكة األردنية الها -
الحدود الموضوعية: التزمت الدراسة بتفسير ظاهرة االنتحار من خالل معرفة معدالتها، توزيع حاالت االنتحار وفقًا للمتغيرات الشخصية  -

 .والديموغرافية
 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 نظرية إميل دوركايم:

ع، ُيمثل كل نوع منها حالة الشخص الُمنتحر، وعالقته مع مجتمعه الذي يعيش فيه، وهذه ( االنتحار في أربعة أنوا Durkheimصنف دوركايم)
 األنواع هي:  

ن إاالنتحار األناني: هو االنتحار الذي يحدث نتيجة لتغلب أهداف الفرد الشخصية وغاياته الذاتية على األهداف المجتمعية، ويقول دوركايم  -1
درجة تماسك الجماعات االجتماعية، أي إذا كان التماسك االجتماعي ضعيفا فإن معدالت االنتحار تكون  االنتحار يتناسب تناسبا عكسيا مع

 عالية، وإذا كان التماسك االجتماعي قويا فإن معدل االنتحار يكون أقل. 

محبة  رَّف على أنه االنتحار في سبيلاالنتحار اإليثاري: هو االنتحار الذي تكون فيه قيم المجتمع ُمقدمة على قيم الشخص الُمنتحر، وٌيع -2
(. وهو عادة ما يحدث خالل عمليات التغير االجتماعي السريعة والمفاجئة، وذلك عندما 200 4غيره، أو الوالء له والتفاني في سبيله )العمر،

. أمثلة على االنتحار اإليثاري في (2013يشعر الناس أن معاييرهم مهددة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى االرتباك والالمعيارية )الوريكات، 
 المجتمعات المختلفة:  

وجهة باتجاه مفي اليابان: انتحار الجنود اليابانيين أثناء اندالع الحرب مع الواليات المتحدة األمريكية، من خالل ربط الجنود أنفسهم بالصواريخ ال
 الهدف األمريكي.

ع من االنتحار في المجتمع الهندي، واجبا ملزما وانضباطا اجتماعيًا، لوسائل الضبط الطائفي انتحار العبيد عندما يموت أسيادهم، ويعد هذا النو 
 (.   2004والمجتمعي )العمر،

(، هي حالة مجتمعية حزينة في حياة أي مجتمع، وهي فترة تراِخ اجتماعي، وترهل Anomie) االنتحار الالمعياري: الالمعيارية أو األنومي -3
ياري، تفقد فيها المعايير الضابطة الموجهة لفكر األفراد وسلوكهم قوتها وضبطها، وتفقد المؤسسات االجتماعية سطوتها أخالقي، وتسيب مع

 (.2004وتأثيرها، وتفقد األخالقيات المقبولة لونها ومذاقها، وهي حالة فوضى دينية، وفكرية، وأخالقية )الساري، 
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مثل حالة معاكسة لالنتحار الالمعياري، الذي يكون نتيجة لضعف الضوابط االجتماعية السائدة، االنتحار القدري: هذا النوع من االنتحار ي - 4
   بينما االنتحار القدري يكون نتيجة التشدد والمبالغة في عمليات الضبط االجتماعي.   
بضياع  راد على وضع حد لحياتهم، بسبب شعورهميشير هذا النوع إلى حالة التنظيم المفرط والقيود المتشددة التي ُتنتج االنتحار، فيقدم فاألف

مستقبلهم بال شفقة، بعدما اصطدمت مشاعرهم بعنف المعاملة القاسية وتسلط األنظمة القهرية، وهذا النوع أكثر انتشارا في مجتمعات الرق 
ين الصارمة، ك المعايير االجتماعية والقوانوالعبودية، لما تتضمنه من ضبط اجتماعي مرتفع وقمعي، فيشعر األفراد بأن مستقبلهم مهدد بسبب تل

 (.   2013وخير مثال على ذلك االنتحار الذي يتم في السجون)الوريكات،

 االنتحار في التشريع الجنائي األردني:  

/أ ( من 339نصت المادة ) لم ُيجرم المشرع الجزائي األردني الشروع باالنتحار، إال أنه جّرم الحمل أو المساعدة على االنتحار والتدخل فيه، حيث 
(، عوقب باالعتقال المؤقت 80قانون العقوبات األردني على أنه ) من حمل إنسانا على االنتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة )

ى ثالثة وتكون العقوبة حت سنة، وإذا بقي االنتحار في حالة الشروع، عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثالثة أشهر إلى  سنتين،15-سنوات  3من 
 (.   1960/أ.) قانون العقوبات األردني لعام 339سنوات، إذا نجم عنها إيذاء أو عجز دائمين، م 

 من قانون العقوبات األردني، وهذه الوسائل هي مما يلي.    80/2وجّرم المساعدة والحمل عليه، فحدد وسائل المساعدة على االنتحار بنص المادة 

 /أ.   80/2ن طريق تقديم اإلرشادات التي تخدم وقوع الجريمة، كأن يرشد الجاني المجني عليه إلى الطريقة التي ينتحر بها م المساعدة ع -1
 /ب.   80/2المساعدة عن طريق تقديم األداة أو المادة التي سينتحر بها، أو أي شيء آخر يساعد على إيقاع االنتحار م  -2
 /ج.   80/2نتحر، ودفعه وتشجيعه على االنتحار أو تقوية أعصابه مالمساعدة عن طريق تقوية عزيمة المُ  -3
/د ) قانون 80/2المساعدة عن طريق معاونته على األفعال التي تهيئ لالنتحار، أو التي تسهل ذلك فتمكنه من إتمام االنتحار م  -4

 (.     1960العقوبات األردني  لسنة 
لعسكري، قد انفرد عن قانون العقوبات األردني، ونص صراحة على تجريم االنتحار ومحاولته، وعلة ومما تجدر اإلشارة إليه، أن قانون العقوبات ا

بات جذلك، أن طبيعة الوظيفة العسكرية، تقتضي أن يكون من يقوم بها متمتعا بكافة النواحي الصحية، وعالوة على ذلك، يتطلب منه القيام بالوا
جريم ليشمل ما يترتب على هذا السلوك من نتيجة على القدرات الجسدية، أو العقلية، أو النفسية )المجالي الموكولة إليه بقدرة وفاعلية، ويمتد الت

( من قانون العقوبات العسكري على أنه:) يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر، كل من حاول 46(. فقد نصت المادة )2008والمبيضين،
، أو احتجاجا على تصرفات القادة أو الرؤساء، وإذا أدى الفعل إلى جعله غير قادر للخدمة العسكرية االنتحار بسبب الخدمة، أو للتخلص منها

 (.    2006( لعام 58نهائيا، أو إلى وضعه في خدمات ثابتة، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثالثة سنوات( )قانون العقوبات العسكري رقم )

 ((Merton,1967 نظرية ميرتون في الالمعيارية:

وهي نظرية عامة عالجت موضوع االنحراف االجتماعي، وترى أن المجتمع يؤكد على أهداف ثقافية بنائية من جهة، ومن جهة أخرى يضع 
افة هو قالوسائل المقبولة والمشروعة لتحقيق أهداف المجتمع، مثل: التعليم، العمل، وجمع المال، وبالتالي فإن أي سلوك ال يحترم هذه القيم الث

، فمفهوم (Anomie)منحرف، وعندما يواجه الشخص ضغوط البناء االجتماعي وضغوط النجاح وتحقيق األهداف ، تظهر مرحلة األنومياسلوك 
ق فاألنومي عند ميرتون هو: أن االنهيار في البناء الثقافي، يحدث عندما يوجد انفصال في المعايير والقيم، وبين قدرات األفراد على التوا

إلى أن عدم التناسق بين األهداف والوسائل، وهما مكونات البناء االجتماعي، يؤدي إلى   (Merton(. ويشير ميرتون )2006معها)جوده، 
و التشوش أالالمعيارية، ويترتب عليه عدم القدرة على التنبؤ بالسلوك االجتماعي وانتظامه، وعندما تصل األمور إلى  هذا الحد، تظهر الالمعيارية 

 .   (Merton,1967)الثقافي 
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النظرية لتفسير الفروق الفردية الكلية، التي تدفع أو (، بهذه Hirschi & Gottfredson,1990هيرشي وجوتفردسون ) نظرية الضبط الذاتي: خرج
نخراط في السلوك االتمنع الناس من االنحراف، وتقول النظرية )إن األفراد الذين يتمتعون بضبط مرتفع للذات، اقل مياًل وبكافة الفئات العمرية من 

ؤدي يالمنحرف، بينما أولئك الذين يتمتعون بضبط منخف  للذات، أكثر مياًل الرتكاب الجريمة، فالضبط الذاتي المتدني مقترنًا بوجود الفرص، و 
المؤثرة، عية غير الفاعلة و إن المصدر الرئيسي للضبط الذاتي المتدني، هو التنشئة االجتما إلى الجريمة، إال إذا كانت هنالك ظروف مانعة لذلك.

وكيات لفاألسرة التي ترعى أبنائها، وُتشرف عليهم بشكل مستمر، تدرك تدني الضبط الذاتي، وتقوم بمعاقبة أبنائها، في حالة ارتكابهم ألفعال وس
 .    ما يصبحون راشدينمنحرفة، فتعمل على تنشئتهم في ضبط الذات، وبالتالي لن يقوموا بارتكاب الجرائم سواًء في طفولتهم أو عند

)البيت السوي غير المحطم(، أنه البيت الذي يتواجد   (Sheldon & Glueck )يعرف العالمان األمريكيان شيلدون والينورجلوك البيت المحطم:  
ب األبوين عن البيت، فيه أحد األبوين على األقل،  بصورة واقعية دائمة، وفي إطار عالقات عاطفية حميمة مع األطفال، كما يؤكدان أن غيا

  (.    1995ُيحدث شرخا كبيرا في جدران التماسك العائلي، حيث يفقد الطفل الشعور باألمن، والحماية، واالستقرار)غنية، 

د وجد قوأشارت دراسات كثيرة إلى أن هناك عالقة ما بين البيت المحطم وبين االنتحار أو الشروع فيه، والسلوك اإلجرام ي المنحرف بشكل عام، ف
( شخصا سويا، إن فقدان األبوين قبل سن الخامسة عشر 385( شخصا حاولوا االنتحار، ومقارنتهم مع )81، بعد دراسة )(Greer,1966)كرير 

وا دقمن العمر، كان أكثر بكثير لدى الشارعين في االنتحار، وإن فقدان كال األبوين أكثر مفعوال وأشد ضررا من فقد أحدهما، ووجد أن الذين ف
( %67، وجود تاريخ بيت محطم في )(Andik,1947)والديهم قبل سن الخامسة عشر، كانوا هم الغالبية من بين الُمنتحرين.   كما الحظت آنديك 

وة اآلباء أو سقمن الُمنتحرين في مدينة فينا، ويشمل ذلك موت أحد األبوين، أو طالقهما، أو افتراقهما، تربية في ملجأ أو ميتم، أبًا أو أمًا سكيرة، 
  التمييز بين األبناء.        

 :الدراسات السابقة

( حول استخدام مواقع التواصل االجتماعي والميل لالنتحار لدى المراهقين بالمجتمع المصري، وقد أكدت الدراسة على 2020دراسة )شاهين، -
 أكثر من الذكور. وجود عالقة بين استخدام التواصل االجتماعي والميل لالنتحار خاصة عند اإلناث

فكانت حول وسائل االعالم ودورها في تمثيل الواقع الفعلي لالنتحار في والية تاميل نادو في  (Armstrong,2019)أما دراسة آرمسترونج  -
والية، مما لالهند، وتوصلت إلى أن خصائص االنتحار في وسائل االعالم المطبوعة لم تكن ممثلة تمثياًل كاماًل لالنتحار الفعلي بين سكان ا

 يؤدي إلى سوء الفهم لدى الناس حول االنتحار.
حيث هدفت إلى التعرف على مشكلة االنتحار  2015-2012( بعنوان مشكلة االنتحار في األردن من عام 2018دراسة ) قازان والحياصات،  -

نتحار في إقليم العاصمة، وكانت أعلى معدالت خالل األعوام األربعة والخصائص الديموغرافية لحاالت االنتحار، وتبين أن أكثر حاالت اال
هي أكثر الفئات ارتكابا لالنتحار، وأن الشنق هي اكثر الوسائل المستخدمة في  27-18، وأن الفئة العمرية من 2015االنتحار في عام 

 االنتحار.
أن  لدى المراهقين في كونزالند بأستراليا، وبينتحول تصورات المعلمين فيما يجب القيام به للوقاية من االنتحار  (Ross, 2017)دراسة روس  -

التركيز يجب أن يكون منصبًا على الوعي، التخلص من الوصم المتعلق باالنتحار، وتقديم الخدمات للطالب وتدريبهم لمواجهة الضغوط 
 ومواجهة التنمر عبر وسائل التواصل االجتماعي.

لعالقة بين قلق المستقبل واحتمالية االنتحار لدى فئة من الشباب البطال، وبينت الدراسة ( إلى معرفة ا2017بينما هدفت دراسة )غنية وحكيمه، -
 وجود عالقة بين درجة القلق المستقبلية ومستوى احتمالية االنتحار.

رت عن وجود ( للتعرف على أحداث الحياة الشاقة لدى طلبة الجامعات وعالقتها باحتمالية االنتحار، وأسف2018فيما جاءت دراسة )سعود، -
 عالقة بين أحداث الحياة الشاقة والسلوك االنتحاري.
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( إلى الوقوف على األبعاد واألنماط المرتبطة باالنتحار في المملكة العربية السعودية، وتوصلت الدراسة إلى أن 2015،النمروهدفت دراسة ) -
 .البيئة والمنطقة الجغرافية لها ارتباطًا وثيقًا باالنتحار أو الشروع فيه

لمحاولة منع االنتحار بين كبار السن من النساء، وتوصلت الدراسة إلى أن أبرز العوامل الدافعة لالنتحار  (kaok,2015)وجاءت دراسة كوك  -
 لدى كبار السن هو التعرض للمشاكل العائلية واالجتماعية واالقتصادية، ووجود حاالت من االكتئاب بين النساء.

كلة االنتحار في األردن من وجهة نظر إسالمية ونفسية، وتوصلت الدراسة إلى أن معظم المنتحرين هم من فئة ( حول مش2013دراسة )الزعبي، -
  العزاب وأن أكثر الوسائل االنتحارية هي الشنق، وتكثر نسب االنتحار بين الموظفين.

التي تتنبأ بالسلوك االنتحاري، وتوصلت إلى إلى معرفة استراتيجيات المواجهة  (Khurana& Romer,2012 )وهدفت دراسة كورمان ورومر  -
 أن االستراتيجيات المستخدمة من الشباب تكون فعالة في الحد من التفكير االنتحاري.

( بعنوان " دور العوامل االجتماعية واالقتصادية والنفسية في تفسير ظاهرة االنتحار في األردن هدفت 2012دراسة )المجالي، والضمور،  -
تعرف على دور العوامل االجتماعية، واالقتصادية، والنفسية، في تفسير ظاهرة االنتحار في األردن. وقد توصلت الدراسة إلى عدد الدراسة إلى ال

ادية، وأن صمن النتائج كان من أبرزها: إن أكثر العوامل المؤدية إلى االنتحار هي العوامل االجتماعية، تليها العوامل النفسية، ثم العوامل االقت
ك زيادة لمعدالت االنتحار من حيث العدد في المناطق الحضرية أكثر منها في المناطق الريفية، كما بينت أن نسبة االنتحار عند الذكور هنا

( سنة، وعند فئة غير العاملين، وبينت أن أكثر الوسائل 27-18أكثر منها عند اإلناث، وتتركز أعلى نسبة لالنتحار عند فئة الشباب من )
ة في االنتحار هي تناول المواد السامة. كما أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين كل من معدالت البطالة المستخدم

 والطالق وبين االنتحار، وتبين عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الكثافة السكانية واالنتحار. 
روفايل الشخصي لمحاولي االنتحار وخف  مستوى السلوك االنتحاري، واسفرت النتائج عن ( التي هدفت للتعرف على الب2010دراسة ) تفاحه،  -

 فعالية البرنامج العالجي في خف  معدالت االنتحار. 
ع ف(، بدراسة بعنوان "االنتحار في السجون بين التحليل النظري والدارسات االمبريقية"، وهدفت الدراسة إلى التعرف على الدوا2009وقام )هالل،  -

 األساسية لإلقدام على االنتحار بين السجناء داخل السجون، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:  
إلى  هإن معاناة األسرة من التصدع المادي، المتمثل في الهجر واالنفصال بين الوالدين باستمرار، يدفع الفرد إلى السلوك المنحرف، الذي يقود -أ

 نتحاري داخل السجون الذي قد يؤدي عدم تكيف الفرد مع الحياة داخله إلى االنتحار.   السجن، وبالتالي إلى السلوك اال
 تدني المستوى االجتماعي واالقتصادي للوالدين، حيث يتضح ذلك في أمية الوالدين وتدني وهامشية مهنة األب.    -ب
إلى الفشل في الحياة األسرية والزواجية، وبالتالي دخول  اإلدمان على المخدرات وتعاطيها، يؤدي بالفرد إلى السلوك المنحرف، الذي يقوده -ج

 السجن ومن ثم اإلقدام على االنتحار.   
عدم التكيف مع اآلخرين داخل السجن، يؤدي به إلى اللجوء إلى العنف أو االنطواء، مما يدفعه إلى التفكير باالنتحار، خاصة في ظل عدم  -د

 توفر المخدرات داخل السجون.   
 ري في التعامل مع النزيل، والنظر إليه كشخص منبوذ بينهم، يؤدي به إلى التفكير باالنتحار والتخلص من حياته.   الفشل األس -ه

قضية اجتماعية  -ومنذ فترة طويلة  -، حيث اعتبرا أن موضوع االنتحار(Yung & Chang,2009)وفي دراسة كل من يانج وتشانج  -
رك االنتحار جوا من االضطراب في المجتمع، وأن االنتحار من وجهة نظر االقتصاديين واإلداريين اقتصادية مهمة في العديد من البلدان، ويت

هو هدر للموارد البشرية، حيث إنه يؤدي إلى  انخفاض في القوة العاملة في المجتمع، وتدهور رأس المال البشري، وقد قام الباحثان بجمع 
متفاوتة، وعلى الرغم من أن قضية االنتحار قد تم مناقشتها بشكل واسع في الماضي، إال أن بيانات من سبعة بلدان مختلفة، من فئات عمرية 

 تطور أدوات االقتصاد القياسي مؤخرًا، وتطبيقها على هذه القضية، قد أظهر عالقة بين العوامل االقتصادية ومعدالت االنتحار.
بعنوان ) أثر العوامل االجتماعية االقتصادية على نسب االنتحار(، (Shah, et.al,2009) دراسة كل من شاه، وبات، وماكينزا، وكون  -

( عامًا، وكذلك دراسة عالقة االنتحار 74-65وهدفت الدراسة إلى  بيان العالقة بين االنتحار والجنس، في األعمار التي تتراوح ما بين )
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لبيانات، الصادرة عن منظمة الصحة العالمية واألمم المتحدة، بالعوامل االجتماعية واالقتصادية التي تم دراستها باستخدام المعلومات وا
 وتوصلت الدراسة إلى  النتائج التالية:

 ( سنة. 74-65وجود عالقة ايجابية بين الجنس ونسبة االنتحار لألعمار بين سن ) -أ
ة في أعداد اإلناث المحاوالت سنة، وكانت النتائج تشير إلى زياد 75وجود عالقة ايجابية ما بين الجنس واالنتحار لألعمار فوق  -ب

 لالنتحار.   
(، وكانت بعنوان )االنتحار وأعمال العنف األخرى تجاه النفس(، حيث Lester & Krysinska, 2008دراسة ديفيد لستر وكارولينا كريسنسكا ) -

ناء الرجال أعلى منها عند النساء، باستث تناولت الدراسة األنواع المختلفة للسلوك االنتحار، وتوصلت الدراسة إلى  أن معدالت االنتحار لدى
دولة واحدة وهي الصين، حيث أن معدل االنتحار فيها عند النساء أعلى منه عند الرجال، وكذلك توصلت الدراسة إلى  أن معدالت االنتحار 

وكذلك بينت الدراسة أن هناك  ( سنة، هي أعلى نسبة بين الُمنتحرين،32-17بين الشباب من كال الجنسين، من الفئة التي تقع بين سن )
 عالقة بين االنتحار واالضطرابات النفسية، واليأس، وعوامل اإلجهاد التي يتعرض لها الُمنتحرون.   

(، دراسة بعنوان الخصائص االجتماعية واالقتصادية والنفسية للمنتحرين، هدفت إلى التعرف على الخصائص 2006وأجرت )الصرايره،  -
(، هدفت إلى كشف العالقة ما بين 2004-1995دية والنفسية للمنتحرين في المجتمع األردني، في الفترة ما بين )االجتماعية واالقتصا

معدالت جرائم االنتحار، وما بين مجموعة من العوامل المتمثلة في: )معدالت الجريمة بشكل عام، ومعدالت الزواج، ومعدالت الطالق، 
 لِبطالة، ومعدالت جرائم القتل العمد(ومعدالت الكثافة السكانية، ومعدالت ا

( سنه، كما أظهرت أن معظم حاالت 37-28سنة، وعمر ) 28-18وأظهرت نتائج الدراسة، أن حاالت كانت ضمن فئة الشباب، من عمر  -
حار، هي مستخدمة في االنتاالنتحار، تعود للعوامل االجتماعية، ثم للعوامل األخرى، وأخيرًا إلى  العوامل النفسية، وبينت أن أكثر الوسائل ال

ما بين  ةوسيلة السالح الناري، ثم تناول المواد السامة، وأن أكثر الُمنتحرين من فئة غير العاملين، وتبّين عدم وجود عالقة ذات ِداللة إحصائي
عمد، ومعدالت السرقة، في حين معدالت االنتحار ومعدالت الجريمة بشكل عام، ومعدالت الطالق، ومعدالت الِبطالة، ومعدالت جرائم القتل ال

 تبين وجود عالقة ذات ِداللة إحصائية، ما بين معدالت االنتحار وكل من: معدالت الزواج، ومعدالت الكثافة السكانية.   
لى  إ (، بعنوان" ظاهرة االنتحار التشخيص والعالج" تناول الباحث فيها ظاهرة االنتحار من جميع جوانبها، وتطرق 2006دراسة )الرشود،  -

 يالعوامل المؤدية إلى انتشارها، واآلثار الناجمة عنها على المستوى الفردي والجماعي، وقام ببيان معدالت االنتحار على المستوى العالم
ة ما ر والعربي وفي المجتمع السعودي ) مجتمع الدراسة (، وقد بينت الدراسة أن هناك زيادة في معدالت االنتحار في المجتمع السعودي في الفت

(، أي أكثر من الضعف، وقد توصلت الدراسة إلى  النتائج %100,8(، حيث كانت الزيادة في تلك الفترة حوالي )2002 -1998بين عامي )
( من إجمالي حاالت االنتحار، %80التالية: إن الذكور أكثر من اإلناث، فيما يتعلق بحوادث االنتحار في المجتمع السعودي بنسبة حوالي )

ة المنتحرين من البالغين) الكبار(، أكثر من األحداث ) الصغار(، وإن العامل األهم في السلوك االنتحاري، هو ضعف الوازع الديني، إن نسب
س، إن فلذا فقد أكدت الدراسة على ضرورة تقوية الوازع الديني عند الشباب تحديدا، واالستناد إليه كعامل وقائي ضد السلوك االنتحاري وقتل الن

 وامل االجتماعية والنفسية والسياسية، هي عوامل ثانوية تدفع اإلنسان إلى  السلوك االنتحاري.   الع
(، بعنوان جريمة االنتحار والشروع فيه بين الشريعة والقانون وتطبيقاتها في مدينة الرياض، وقد هدفت الدراسة إلى  2006دراسة )الفارس،   -

األديان السماوية منها، وتحديد األحكام المترتبة على االنتحار، وبيان الوسائل االنتحارية، والعوامل  التعرف على ظاهرة االنتحار، وبيان موقف
المؤدية إلى انتشار تلك الظاهرة، وطرق الوقاية منها، وقد خلصت الدراسة إلى  النتائج التالية: إن السلوك االنتحاري يختلف باختالف 

مل داخلية تتعلق بذات الُمنتحر، كضعف الوازع الديني، ولعوامل  خارجية كاألزمات الخارجية، ومن المجتمعات واألديان، إن لالنتحار عوا
 العوامل الدافعة لالنتحار، هي ضعف الجانب االقتصادي، والتفكك االجتماعي واألسري. 
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 وما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة هو ما يلي: 

تحار من زوايا متعددة مثل العوامل المؤدية له، والخصائص النفسية واالجتماعية للمنتحرين، وكذلك تشخيص وعالج تناولت الدراسات السابقة االن
 حاالت االنتحار في المجتمعات وغيرها.

نتحار في االأما الدراسة الحالية فقد تميزت عن هذه الدراسات من خالل تركيزها على معرفة أثر التغير الديموغرافي واالقتصادي على معدالت 
 األردن خالل الفترة الالحقة للربيع العربي والتي تعرض فيها األردن لتغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية نتيجة لهذه األحداث.

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

بيانات، داة الدراسة وأسلوب معالجة اليتناول هذا الفصل وصف المنهجية المتبعة في الدراسة، ومجتمعها، وعينتها، واإلجراءات المتبعة فيها، وأ   
 وهي كما يلي:  

 منهج الدراسة:  

 ةتعتبر الدراسة الحالية من الدراسات االستقصائية التي تسعى إلى تقصى كل ما تم بحثه في هذا المجال والوقوف على الواقع الحقيقي لظاهر 
 االنتحار في األردن، وبيان معدالتها.

التحليلي؛ بأسلوب تحليل المضمون لإلحصائيات الواردة من إدارة المعلومات الجنائية لمعدالت االنتحار وما يتعلق  تم استخدام المنهج الوصفي  
 (، وتحليل مضمون تلك االحصائيات وتفسيرها للوقوف على الواقع الفعلي لظاهرة االنتحار.2019-2010بخصائص مرتكبيها للفترة ما بين عام )

النتحار اب امقارن والذي يتم من خالله مقارنة حاالت االنتحار حسب السنوات ومعدالت ارتكابها، ومقارنة معدالت ارتككما تم استخدام المنهج ال
لديموغرافي ا ما بين األردنيين وغير األردنيين ومقارنة النتائج لمعرفة تأثير الكثافة السكانية وزيادة معدالتها على هذه الظاهرة خاصة بعد التغير

ن لألردن، رة من الالجئيالذي حصل خالل هذه الفترة التي شهدت ثورات وحروب في المنطقة المحيطة باألردن ال سيما في سوريا ولجوء أعداد كبي
 إضافة إلى لجوء العديد من الجنسيات العربية نتيجة الثورات والحروب الداخلية فيها مثل ليبيا، واليمن، والعراق وغيرها. 

   مجتمع وعينة الدراسة:

مسجلة رسميا في التقارير اإلحصائية تكون مجتمع الدراسة من جميع حاالت االنتحار، ومحاولة االنتحار في المملكة األردنية الهاشمية، ال    
( حالة انتحار 1003(، والتي تكونت من )2019-2010الجنائية لدى إدارة المعلومات الجنائية في مديرية األمن العام، في الفترة ما بين عامي )

 ( محاولة انتحار خالل عشر سنوات.4491تام، و)

التي أظهرتها السجالت الرسمية، الصادرة عن إدارة المعلومات الجنائية في مديرية األمن  الدراسة البيانات الجاهزة، أداة الدراسة: استخدمت  
 (.2019-2010العام، لحوادث االنتحار التي وقعت خالل الفترة من عام )

 أسلوب تحليل البيانات: 

برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  (، في2019-2010تم تفريغ البيانات الواردة في التقارير اإلحصائية الجنائية لألعوام )     
(SPSS) Statistical Package For Social Sciences وتم حساب النسبة المئوية، والمتوسط الحسابي، ومعدالت االنتحار لكل مئة ألف ،
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، وتحديد مستوى الداللة )الفا( اقل أو (Pearson( من السكان للجداول الواردة في الدراسة، وقد تم استخدام معامل االرتباط بيرسون )100.000)
 ( كمستوى داللة لمعرفة العالقة بين معدالت البطالة والكثافة السكانية ودورها في عمليات االنتحار.0.05يساوي )

 عرض النتائج ومناقشتها والتوصيات

 في األردن؟ ات والسنواتالسؤال األول: ما توزيع المنتحرين وفقًا للمحافظ

 2019-2010توزيع حاالت االنتحار في األردن حسب المحافظات لألعوام من  (1جدول رقم )

 
 المحافظة

 
 الحالة 

المجموع  السنة
لكل 

 محافظة 

المتوسط 
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 الحسابي

االنتحار  عمان
 التام 

20 21 36 42 39 59 47 49 52 48 
413 

41.3 

محاولة 
 نتحاراال 

120 95 213 184 148 140 187 213 190 256 
1746 

174.6 

االنتحار  البلقاء
 التام

6 7 9 9 7 7 9 13 10 7 
84 

8.4 

محاولة 
 االنتحار

61 31 38 30 40 33 40 29 39 56 
397 

39.7 

االنتحار  الزرقاء
 التام

6 4 7 8 11 10 19 22 15 20 
122 

12.2 

محاولة 
 االنتحار

97 75 90 96 80 88 107 93 86 115 
927 

92.7 

االنتحار  اربد
 التام

1 0 7 17 10 14 11 13 29 17 
119 

11.9 

محاولة 
 االنتحار

21 21 64 48 51 48 67 71 63 72 
526 

52.6 

االنتحار  المفرق 
 التام

4 1 4 10 6 8 9 8 8 5 
63 

6.3 

محاولة 
 االنتحار

22 18 9 4 13 13 27 38 35 42 
221 

22.1 

النتحار ا عجلون 
 التام

0 0 2 2 4 1 1 3 7 0 
20 

2 

محاولة 
 االنتحار

9 3 12 2 5 4 6 7 18 12 
78 

7.8 

االنتحار  جرش
 التام

0 0 6 1 4 2 3 0 3 4 
23 

2.3 
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محاولة 
 االنتحار

0 7 17 6 8 8 7 8 11 16 
88 

8.8 

االنتحار  مأدبا
 التام

2 2 6 5 4 4 2 0 2 0 
27 

2.7 

محاولة 
 االنتحار

16 7 12 9 9 11 10 6 8 8 
96 

9.6 

االنتحار  الكرك
 التام

1 1 1 9 7 1 13 11 4 9 
57 

5.7 

محاولة 
 االنتحار

24 18 13 14 6 10 10 11 14 20 
140 

14 

االنتحار  الطفيلة 
 التام

1 0 2 2 1 1 1 5 2 1 
16 

1.6 

محاولة 
 االنتحار

1 4 5 7 1 1 3 2 3 11 
38 

3.8 

االنتحار  معان 
 التام

6 3 5 0 5 4 2 3 6 2 
36 

3.6 

محاولة 
 االنتحار

6 7 12 7 10 15 6 6 4 6 
79 

7.9 

االنتحار  العقبة 
 التام

2 0 1 3 2 2 3 3 4 3 
23 

2.3 

محاولة 
 االنتحار

14 15 21 10 11 9 16 18 20 21 
155 

15.5 

االنتحار  المجموع 
 التام

49 39 86 108 100 113 120 130 142 116 1003  

محاولة 
 تحاراالن

391 301 506 417 382 380 486 502 491 635 4491  
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( حاالت انتحار تام، 413(، أن العاصمة عمان قد احتلت أعلى معدالت لالنتحار خالل عشر سنوات بمجموع بلغ )1يتضح من الجدول رقم )
جاءت محافظة الزرقاء بالمرتبة الثانية من حيث  ، ثم 2009 -2000( حالة انتحار تم خالل الفترة من 121(، مقابل )41.3بمتوسط حسابي )

( حالة، مقابل 119، تلتها مدينة إربد بمجموع بلغ )2009 -2000( حالة انتحار خالل الفترة 30( حالة، مقابل )122العدد األعلى بمجموع )
( 16كان في محافظة الطفيلة  بمجموع )، في حين أن أدنى متوسط لحاالت االنتحار،  2009 -2000( حالة انتحار تم خالل الفترة من 49)

( حالة 23( ثم محافظتي جرش والعقبة بمجموع )2.0( حالة، بمتوسط حسابي )20(، تلتها محافظة عجلون بمجموع )1.6حالة، بمتوسط حسابي )
 (، وهي محافظات ذات كثافة سكانية أقل من بقية المحافظات.     2.3لكل منهما، بمتوسط حسابي )

ه النتائج، أن نسبة االنتحار في المحافظات ذات الكثافة السكانية الكبرى أكثر منها في المحافظات الصغيرة، وهذا مؤشر على أن نستنج من هذ
( 2012( )والمجالي والضمور،2014هناك عالقة ما بين الكثافة السكانية ومعدالت االنتحار، وهذا ما توصلت له دراسات كل من )الضمور،

، من أن نسب االنتحار في المناطق الحضرية أكثر منها في المناطق الريفية، وُيعزى ذلك إلى ضعف الترابط االجتماعي، (2006)والصرايرة، 
وضعف العادات والتقاليد والمعايير االجتماعية التي تحكم تلك المناطق، حيث تعتبر تلك المناطق أكثر حداثة و تعقيدا وسرعة في التغير 

ة السكانية والتغيرات الكبيرة التي تطرأ على تلك المجتمعات، مما يتطلب منهم قدرة عالية على التكيف والتوازن مع تلك االجتماعي، نتيجة الكثاف
 التغيرات.   

(، عندما أكدا على أن معدالت االنتحار تتباين 2014)والضمور،  (Durkheim,1952)وهذه النتيجة تتفق مع ما ذهب إليه كل من دوركايم
 تضامن االجتماعي. عكسيًا مع ال

ألف نسمة من السكان، فتبين أن المحافظات ذات الكثافة السكانية األقل  100أما توزيع حاالت االنتحار عندما تم احتساب نسب االنتحار لكل 
( حالة، بمتوسط 20.5كانت معدالت االنتحار فيها أعلى بناء على معدالت الكثافة السكانية، حيث احتلت محافظة معان المرتبة األولى بنسبة )

ألف، ثم محافظة البلقاء  100( لكل 1.63( حالة وبمتوسط )16.3ألف نسمة من السكان، تلتها محافظة الكرك بنسبة ) 100( لكل 2.05)
ألف نسمة. في حين جاءت المحافظات ذات الكثافة السكانية األعلى بأقل معدالت االنتحار عند  100( لكل 1.55( حالة، بمتوسط )15.5)

( يوضح 2لمحافظة إربد( والجدول ) 6.1لمحافظة الزرقاء، و  8.1لمحافظة العاصمة، و  9.2ألف نسمة، بمعدالت ) 100احتساب الحاالت لكل 
 هذه النسب. 
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 (2جدول )

 من السكان 100.000توزيع حاالت ومحاوالت االنتحار لكل 

 
 المحافظة

 
 الحالة 

المجموع لكل محافظة 
 سنوات 10خالل 

ط المتوس
 الحسابي

النسبة لكل  عدد السكان 
100,000 

المعدل السنوي لكل 
100.000 

 0.93 9.3 4430700 41.3 413 االنتحار التام عمان
 3.94 39.4  174.6 1746 االنتحارمحاولة 

 1.55 15.5 543600 8.4 84 االنتحار التام البلقاء
 7.3 73.0  39.7 397 االنتحارمحاولة 

 0.81 8.1 1509000 12.2 122 التام االنتحار الزرقاء
 6.14 61.4  92.7 927 االنتحارمحاولة 

 0.61 6.1 1957000 11.9 119 االنتحار التام اربد
 2.69 26.9  52.6 526 االنتحارمحاولة 

 1.04 10.4 608000 6.3 63 االنتحار التام المفرق 
 3.63 36.3  22.1 221 االنتحارمحاولة 

 1.03 10.3 194700 2 20 التام االنتحار عجلون 
 4.01 40.1  7.8 78 االنتحارمحاولة 

 0.88 8.8 262100 2.3 23 االنتحار التام جرش
 3.36 33.6  8.8 88 االنتحارمحاولة 

 1.29 12.9 209200 2.7 27 االنتحار التام مأدبا
 4.59 45.9  9.6 96 االنتحارمحاولة 

 1.63 16.3 350000 5.7 57 االنتحار التام الكرك
 4 40.0  14 140 االنتحارمحاولة 

 1.5 15.0 106500 1.6 16 االنتحار التام الطفيلة
 3.57 35.7  3.8 38 االنتحارمحاولة 

 2.05 20.5 175200 3.6 36 االنتحار التام معان
 4.51 45.1  7.9 79 االنتحارمحاولة 

 1.11 11.1 208000 2.3 23 االنتحار التام العقبة
 7.45 74.5  15.5 155 االنتحارمحاولة 

   10554000  1003 االنتحار التام المجموع
    4491 محاولة االنتحار

 

 

-  
-  
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 االستنتاج الخاص بتوزيع حاالت االنتحار حسب الجنسية  -
ته ل الغالبية العظمى حيث بلغت ما نسب( الذي يمثل حاالت االنتحار وفقا للجنسية، أن نسبة االنتحار بين األردنيين تمث3يتضح من الجدول )

 من مجموع الحاالت، أما حاالت االنتحار بين المنتحرين غير األردنيين فقد دلت النتائج إلى أن هناك أن حاالت االنتحار بين أفراد دولة 82.4
ت في المنازل، فقد ُيعزى إلى سوء المعاملة حالة انتحار تام خالل العشرة سنوات، حيث يعمل أفراد هذه الجنسية من الخادما 44بنغالدش حوالي 

من قبل مخدوميهم، وسوء األوضاع االقتصادية والنفسية التي يعيشونها بعيدا عن أهلهم ووطنهم، أو الضغوط التي يتعرض لها هؤالء تجعلهم 
حيث كانت نسبة االنتحار بين  2010بل عام وهذا لم يكن ق %3.3حالة انتحار، بنسبة  33يقدمون على االنتحار، تلتها الجنسية السورية بحوالي 

، مما يؤكد أن هناك عالقة بين أعداد الجنسية السورية في 2009-2000( حالتين خالل العشرة سنوات خالل الفترة من 2الجنسية السورية تمثل )
ع ب الثورة السورية والحرب في سوريا، مما دفاألردن وارتفاع حاالت االنتحار، خاصة في ظل الظروف التي عاشها أبناء الجالية السورية في أعقا

الماليين من السوريين إلى اللجوء لدول الجوار في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية ونفسية صعبة جدا مما يجعل البع  منهم يقع تحت ضغوط 
حالة انتحار تام خالل العشرة سنوات مقابل  27كبيرة قد تكون هي السبب الرئيس في االقدام على االنتحار، ثم جاءت الجنسية الفلسطينية بمجموع 

(، تلتها 2014حسب االحصائيات الواردة من إدارة المعلومات الجنائية والموثقة في دراسة الضمور ) 2009-2000حاالت انتحار للفترة من  6
حالة انتحار،  15لسيريالنكية بمجموع ، ثم الجنسية ا2009-2000خمسة حاالت للفترة من  5حالة انتحار مقابل  17الجنسية المصرية بمجموع 

 وجاءت بقية الحاالت الخاصة بغير األردنيين بنسب مختلفة لكنها لم تكن متكررة بصورة ملحوظة.

نين ى المواطو مما سبق يمكن القول بأن العالقة بين الزيادة السكانية وحاالت االنتحار التام قد تكون تأثرت بالزيادة في أعداد السكان سواء على مست
األردنيين أو على مستوى الجنسيات األخرى، خاصة في ظل الظروف األمنية التي تعيشها الدول المحيطة باألردن مما شكل ضغوطا اقتصادية 
 اص،خواجتماعية وديموغرافية في المجتمع األردني قد يكون لها اسهامات في ارتفاع معدالت الجرائم بشكل عام، وارتفاع معدالت االنتحار بشكل 

 والجدول التالي يوضح توزيع حاالت االنتحار حسب الجنسية. 

 (3جدول )

 2019-2010لألعوام من توزيع حاالت االنتحار في األردن حسب الجنسية 

 
 الجنسية

المجمو السنة
 ع

المتوس
ط 

الحساب
 ي

النس
201 بة 

0 
201

1 
201

2 
201

3 
201

4 
201

5 
201

6 
201

7 
201

8 
201

9 

 82.4 82.6 826 90 112 107 105 94 85 88 78 28 39 األردن
 3.3 3.3 33 5 5 8 6 4 2 3 0 0 0 سوريا
 1.7 1.7 17 4 2 1 0  1 3 1 3 1 1 مصر
 2.7 2.7 27 6 2 3 3 5 0 1 1 2 4 فلسطين
 0.5 0.5 5 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 باكستان
 0.1 0.1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 السعودية
سيريالن
 كا

3 3 1 3 2 1 0 0 1 1 15 1.5 1.5 

 0.3 0.3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ليبيا
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 0.4 0.4 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 أوغندا
 0.1 0.1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 لبنان
 0.4 0.4 4 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 العراق
 0.2 0.2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 السودان
 0.2 0.2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 اليمن
 0.1 0.1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 أميركا
 4.4 4.4 44 3 10 5 5 3 6 8 2 2 0 بنغالدش
 0.3 0.3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 نيبال
 0.4 0.4 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 الفلبين
 0.4 0.4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 إندونيسيا
 0.1 0.1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 أوكرانيا
 0.1 0.1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 كينيا
 0.2 0.2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 وبياأثي

 0.1 0.1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 المغرب
 0.1 0.1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 الهند
 0.1 0.1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 بريطانيا
 100  1003 116 142 130 120 113 100 108 86 39 49 المجموع

 االستنتاج الخاص بتوزيع حاالت االنتحار حسب الدافع  -
 % 29.91( حالة وبنسبة مئوية 300(  ان عدد حاالت االنتحار بسبب العوامل واالمراض والمشاكل النفسية جاء بعدد )4يوضح الجدول رقم )

ثم الدوافع  %18.05( حالة وبنسبة 181تليها الدوافع بسبب خالفات عائلية بعدد) % 21.64( حالة وبنسبة 217تليها اسباب مجهولة بعدد )
تليها دوافع ألسباب  %7.78( حالة وبنسبة 78تليها دوافع ألسباب اخرى بعدد ) %10.57( وبنسبة 106ل واالحباط بحاالت عدد )بسبب الفش
( حالة وبنسبة 15ثم الخالفات الشخصية ) %2.59( حالة وبنسبة 26تليها االسباب العاطفية بعدد) %5.78( حالة وبنسبة 58مالية بواقع )
 . %1.10( حالة وبنسبة 11االخير األسباب اإلنسانية واألسباب األخالقية بواقع )، وتأتي بالمركز 1.50%

مما سبق يتضح لنا أن العوامل النفسية تلعب دورًا مهما في زيادة حاالت االنتحار في األردن، وقد يعود السبب في ذلك أن خوف الناس من 
ألمراض النفسية بدال من األسباب الحقيقية التي تقف خلف الكثير من الحاالت الوصم االجتماعي في إبراز السبب الحقيقي في االنتحار إلى ا

في  رإما ألسباب مالية، أو ألسباب اجتماعية أو عاطفية، وهذه النتيجة تتفق مع الدراسات السابقة التي تناولت االنتحار في أن العامل األكث
د تكون معروفة األسباب لدى األسرة أو المحيط العائلي بالفرد المنتحر ولكن ألسباب االنتحار هو العوامل النفسية، ثم العوامل المجهولة التي ق

فات القد تكون اجتماعية أو قانونية يتم إخفاء العامل األساسي في االنتحار وترك ذلك كعامل مجهول، تليها العوامل االجتماعية المتمثلة بالخ
صاح عن السبب الحقيقي قد يلحق العار أو الوصم باألسرة خاصة إذا كان هناك سببًا لذلك األسرية الغير معروفة األسباب على اعتبار أن اإلف

 مثل تعاطي الفرد للمخدرات أو لسبب أخالقي آخر. والجدول التالي يوضح هذه النسب. 
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 (4الجدول )
 2019-2010معدالت االنتحار حسب الدافع لألعوام 

 
سبب 

 االنتحار

النسبة  المجموع  السنة
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010  ةالمئوي

أسباب 
 عاطفية

2 3 2 3 5 1 1 3 4 2 26 2.59 

أسباب 
 مالية

4 0 2 10 6 8 4 6 9 9 58 5.78 

الفشل 
 واالحباط

3 4 27 38 5 5 3 7 11 3 106 10.57 

أسباب 
 اخالقية

1 0 1 1 3 0 3 0 1 1 11 1.10 

خالفات 
 عائلية

10 6 13 14 32 28 22 21 16 19 181 18.05 

أمراض 
 نفسية 

16 12 30 25 24 39 39 40 43 32 300 29.91 

خالفات 
 شخصية

1 2 0 0 4 1 0 1 0 6 15 1.50 

أسباب 
 إنسانية 

0 0 0 2 1 0 2 2 3 1 11 1.10 

أسباب 
 أخرى 

7 2 8 14 2 8 9 7 18 3 78 7.78 

 21.64 217 40 37 43 37 23 18 1 3 10 5 مجهول 
المجموع 
 الكلي

49 39 86 108 100 113 120 130 142 116 1003 100.00 

 

 االستنتاج الخاص بتوزيع حاالت االنتحار حسب الوسيلة المستخدمة في االنتحار  -
 80مقابل حوالي  ( حالة،461وبالنظر إلى النتائج الموجودة لالنتحار التام، تبين لنا أن وسيلة الشنق هي أكثر الوسائل المستخدمة إذ بلغت )

، ثم المواد 2009-2000( حالة خالل الفترة 95( حالة، مقابل حوالي )176، ثم السالح الناري حوالي )2009-2000حالة خالل الفترة 
 ، ثم الحريق وإلقاء النفس من مرتفع وجاءت بقية2009-2000( حالة خالل الفترة 69( حاالت مقابل حوالي )109الكيماوية أو النفطية ب )

 الحاالت بنسب أقل من هذه األدوات. 
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أما الشنق فيعتبر من الوسائل العنيفة، وغالبًا ما يستخدمها الذكور أكثر من اإلناث، وتحتاج إلى عزم وتصميم في التنفيذ إذا ويمكن تفسير ذلك 
ها في أماكن يصعب على اآلخرين توقعلم تتدخل عوامل أخرى تمنع ارتكاب االنتحار، ويتم تنفيذ االنتحار عبر وسيله الشنق في أوقات و 

 ومشاهدتها، فمنهم من يختار األماكن المهجورة أو المغلقة لتأكيد العزم والتصميم وعدم إعطاء فرصة لآلخرين إلنقاذ حياته.   
ار وخاصة عند اتخاذ القر أما السالح الناري فهو من أعنف الوسائل االنتحارية وأسرعها في النتيجة، وغالبًا ما يلجأ الرجال إلى استخدامه، 

ى لالنهائي والحاسم بإنهاء الحياة لدى الشخص، وهذا معناه أن األشخاص الذين انتحروا بهذه الوسيلة، كانت لديهم النية والعزم والتصميم ع
 االنتحار.   

يها من قبل بفعل تسليط األضواء على مرتكب ودلت النتائج أيضًا إلى أن وسيلة إلقاء النفس من مرتفع، قد أخذت تتزايد في اآلونة األخيرة، وذلك
وسائل اإلعالم، واهتمام المسؤولين بهؤالء األشخاص وحل مشاكل بع  منهم، مما شجع اآلخرين على القيام بمثل هذه المحاولة، طمعًا في 

ف منها ة التي غالبًا ما يكون الهدالحصول على مكاسب شخصية من جراء ذلك، وهذه الوسيلة تعتبر من أكثر الوسائل في المحاوالت االنتحاري
هو تسليط الضوء على الشخص وعلى مشكلته ومحاولة إيصال رسالته للمؤسسات المعنية لعله يجد حاًل من خالل هذه الوسيلة. والجدول التالي 

 يوضح توزيع حاالت االنتحار حسب الوسيلة المستخدمة. 

 (5الجدول )

 2019-2010لألعوام من  تخدمة في االنتحارتوزيع حاالت االنتحار حسب الوسيلة المس

 
وسيلة 

 االنتحار

النسبة  المجموع  السنة
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010  المئوية

 جسم مرتفع
 )سقوط(

2 3 4 10 3 17 10 11 12 14 86 8.57 

 5.68 57 4 2 6 4 7 13 9 6 4 2 أدوية
 سالح ناري 
 وأداة حادة

12 6 16 22 21 17 17 24 25 16 176 17.55 

 45.96 461 66 17 64 57 48 39 47 39 10 20 الشنق
مواد 
 كيماوية
 أو نفطية

6 9 15 16 19 7 10 11 11 5 109 10.87 

 9.77 98 10 18 13 22 15 3 3 6 6 2 حريق
 1.60 16 1 3 1 0 2 2 1 0 1 5 متفرقة
 100.00 1003 116 142 130 120 113 100 108 86 39 49 المجموع 
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 االستنتاج الخاص بتوزيع حاالت االنتحار حسب الجنس في االنتحار  -
لتام افيما يتعلق بمعدالت االنتحار حسب الجنس يتبين أن معدالت االنتحار عند الذكور أعلى منها عند اإلناث، حيث بلغ مجموع حاالت االنتحار 

( حاالت عند اإلناث، 307مقابل ) 2009-2000( حالة، خالل الفترة من 197مقابل حوالي ) ( حالة696عند الذكور خالل العشر سنوات )
أعلى نسب في االنتحار عند الجنسين بمجموع  2018، وشهد عام 2009-2000( حاالت خالل الفترة من 109حيث كانت في الفترة السابقة )

 حالة انتحار تام. 142

عند الذكور غالبًا ما تكون األكثر خاصة وأن الوسائل المستخدمة لديهم هي الشنق والسالح الناري، وهذه ويمكن القول بأن نسبة االنتحار التام 
ماوية ياألدوات سريعة القتل ونادرًا ما يتم انقاذ الشخص المستخدم لهذه الوسائل، في حين أن اإلناث غالبًا ما يستخدمن المواد السامة أو الك

كن تفسير ذلك بأن نسبة البطالة بين الذكور هي األكثر وبالتالي فهم أكثر عرضة للتعرض للضغوط االقتصادية واألدوات األقل خطورة، كما يم
عوام ألواالجتماعية والنفسية مما يجعلهم أكثر تفكيرًا باالنتحار من اإلناث. والجدول التالي يوضح توزيع المنتحرين وفقًا للجنس في األردن ل

2010-2019 

 (6الجدول )

 2019-2010ع مجموع حاالت االنتحار )التام والمحاولة( وفقًا للجنس للفترة الواقعة من توزي
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 المجموع إناث ذكور السنة
 

 المتوسط
 النسبة

2010 36 13 49 4.9 4.9 

2011 23 16 39 3.9 3.9 

2012 62 24 86 8.6 8.6 

2013 72 36 108 10.8 10.8 

2014 70 30 100 10 10.0 

2015 75 38 113 11.3 11.3 

2016 91 29 120 12 12.0 

2017 87 43 130 13 13.0 

2018 99 43 142 14.2 14.2 

2019 81 35 116 11.6 11.6 

 100 100.3 1003 307 696 المجموع

 10.0 10.3 100.3 30.6 69.4 المتوسط

 100 10.3 100 30.6 69.4 النسبة المئوية

 ار حسب الفئة العمرية في االنتحاراالستنتاج الخاص بتوزيع حاالت االنتح -
( حالة 108( حالة مقابل )341( سنة، بمجموع )27-18(، أن أكثر حاالت االنتحار قد وقعت في الفئة العمرية من )7يتضح من الجدول رقم )

(، 1995البداينه( )2012( ) المجالي والضمور،2014، وهذه النتيجة تتفق مع دراسات كل من: ) الضمور،2009-2000خالل األعوام 
( هي 27-18(، حيث خلصت نتائج تلك الدراسات، إلى  أن الفئة العمرية من)1999(، )والجهني، 2006(، )والصرايرة، 2001)والعقيلي، 

 األكثر ارتكابًا لالنتحار.

، فيما حّلت الفئة 2009-2000وام ( حالة خالل األع70( حالة، مقابل )263(، في المرتبة الثانية بمجموع )37-28ثم حّلت الفئة العمرية من )
( حالة، وهذه النتيجة تعني أن الشباب في هذه المرحلة بحاجة إلى نوع خاص من المعاملة، 143( في المرتبة الثالثة، بمجموع )47-38العمرية )

ك المرحلة العمرية، تي لديهم، لتجاوز تلخصوصًا على مستوى األسرة، تقوم على تعزيز الجانب الديني والتنشئة السليمة، وتقوية وتعزيز الضبط الذا
( حالة خالل 14( حالة مقابل)122( سنة المرتبة األخيرة بمجموع )18وما فيها من تغيرات فسيولوجية وانفعالية وعاطفية. وحلت فئة اقل من )

لمدارس وال يزالون يعتمدون على من ، ويمكن تفسير ذلك بأن هذه الفئة ال تزال تحت رعاية األهل وهم من الطالب في ا2009-2000األعوام 
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لفترة ا يعيلهم، ويتدبر شؤون حياتهم، لذلك فهم ال يعانون من البطالة، وفي الغالب فإن معظمهم من غير المتزوجين، وأن هذه الفئة قد تكون خالل
ات من من المخاطر الناجمة عن تلك التقني السابقة هي األكثر تكيفًا مع التقنيات الحديثة لذلك فهم يجدون ما يشغلون به أنفسهم، على الرغم

 تحري  على االنتحار والقتل والعنف. 

، وهذا يعني أن هذه الفئة لها 2009-2000( حالة خالل األعوام 57( حالة، مقابل )134( سنة فما فوق بمجموع )48وجاءت الفئة العمرية من )
كافل االجتماعي، ال يزال له دور فاعل في تماسك األفراد، وخصوصًا في التعامل مع كبار مكانًة من االحترام والتقدير في المجتمع، وأن الترابط والت

السن، وهذا عائد إلى دور الدين، في الحث على حسن معاملة كبار السن ورعايتهم، وتقديم كل ما يحتاجون، باإلضافة إلى  طبيعة التنشئة 
التي تعمل على وضع كبار السن في المكانة والمنزلة ذات التقدير العالي. والجدول التالي االجتماعية، التي تربى عليها أفراد المجتمع األردني، 
 يوضح توزيع حاالت االنتحار وفقًا للفئة العمرية.

 

 (7جدول رقم )

 2019-2010يمثل مجموع حاالت االنتحار وفقًا للفئة العمرية للفترة الواقعة من 

 السنة

 الفئة

 العمرية

20
10

 20
11

 20
12

 20
13

 20
14

 20
15

 20
16

 20
17

 20
18

 20
19

موع 
مج

ال
وات 

سن
بال

سط 
متو

ال
 

سبة
الن

 

اقل من 
 سنة 18

5 8 13 20 10 8 16 13 13 16 122 12.2 %12.1 

18 – 27 
 34.0% 34.1 341 37 44 42 40 44 33 39 33 17 12 سنة

28 – 37 
 سنة

15 7 17 29 30 25 29 41 41 29 263 26.3 %26.2 

38 -47 
 14.2% 14.3 143 14 25 18 22 18 14 10 10 3 9 سنة

سنة  48
 فأكثر 

8 4 13 10 13 18 13 16 19 20 134 13.4 %13.3 

 %100 10.3 1003 116 142 130 120 113 100 108 86 39 49 المجموع

 

 االستنتاج الخاص بتوزيع حاالت االنتحار حسب الحالة االجتماعية في االنتحار -
 % 52.36( حالة وبنسبة مئوية وصلت الى 299االنتحار من فئة العزاب )غير المتزوجين( جاءت بمجموع ) ( ان حاالت8يوضح الجدول رقم )

ير غ وهي نسبة عالية جدا، وإذا علمنا من خالل الجداول السابقة حيث أشارت تلك الجداول إلى أن النسبة العالية لحاالت االنتحار هي عند فئة
( سنة، لذلك عند ربط هذه النتيجة بنتائج تلك الجداول، نجد أن العوامل الدافعة لالنتحار عند تلك 37-18العاملين، وعند فئة الشباب من سن )
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( حالة 186الفئات، هي العوامل الدافعة لهم في هذه الحالة، فغالبية هذه الفئات هم من الشباب العّزاب، وتأتي بعدها فئة المتزوجين بمجموع )
( حاالت وبنسبة 5وبالمرتبة االخيرة جاءت فئة االرمل بمجموع ) %6.65( حالة ونسبة مئوية 38ن بمجموع )ثم فئة المطلقي %32.57وبنسبة 
  .. ونجد ان الجدول احتوى على فئة )غير مدخل( وهي الحاالت التي لم يتم توثيق حالتها االجتماعية من قبل ادارة المعلومات الجنائية87%.

 (8الجدول )

 الحالة االجتماعيةحسب  2017-2013مملكة االردنية خالل الفترة من حاالت االنتحار في ال

 الحالة االجتماعية 2013 2014 2015 2016 2017 المجموع المعدل /سنة النسبة المئوية
 متزوج 30 40 36 41 39 186 37.2 32.57
 أعزب 59 47 59 62 72 299 59.8 52.36
 مطلق 5 4 9 11 9 38 7.6 6.65
 ارمل 1 0 3 0 1 5 1 0.87
 غير مدخل 13 9 6 6 9 43 8.6 7.53
 اإلجمالي الكلي 108 100 113 120 130 571 114.2 100

 االستنتاج الخاص بتوزيع حاالت االنتحار حسب الفئة العمرية في االنتحار -
( حالة 56وبعدد ) %9.80الب بنسبة ( حالة جاء بعدها فئة الط135بمجموع ) % 23.64يتبين ان نسبة المنتحرين من فئة االعمال الحرة بلغت 

( حالة وجاء بالمرتبة 43بعدد ) 7.53( حالة ثم فئة ربات المنزل بنسبة 53وبحاالت عدد )   % 9.28تلتها فئة العاطلين عن العمل بنسبة 
تحت  %44.30ر وبنسبة ( حالة انتحا253( كما يتضح من الجدول السابق بأن هناك )31وبحاالت عدد ) % 5.42االخيرة فئة الموظف بنسبة 

 بند غير مدخل حيث لم يتسنى للباحث معرفة طبيعة المهنة كون االحصائية الرسمية لم توضحها. ويمكن تفسير ذلك بأن فئة األعمال الحرة هم
رًا ما شاهدنا فكثيغالبًا من أصحاب المهن البسيطة أو االعمال التجارية البسيطة التي يسعى الشخص فيها للعمل من أجل تدبير شؤون حياته، 

نفسية لمحاوالت انتحار او انتحار نتيجة عدم سماح السلطات الرسمية لهؤالء بالبيع او الشراء مما يدفعهم لالنتحار نتيجة الضغوط المالية أو ا
دم سماح نفسه نتيجة عالواقعة عليهم، ولعل اندالع ثورات الربيع العربي كانت خير شاهد على مثل هذه الحاالت عندما احرق الشاب التونسي 

لتي ا السلطات له بالقيام بالتجارة، مما دفع الناس إلى الخروج بمظاهرات للتعبير عن غضبهم من هذه اإلجراءات، كذلك فهي تعبر عن حالة اليأس
تضييق ء للخسارة أو الوصل لها الشباب من عدم وجود فرص العمل مما يدفعهم للقيام بأعمال حرة حسب امكانياتهم ولكن سرعان ما يتعرض هؤال

لفشل ا عليهم وهذا يدفعهم لالنتحار او محاولة االنتحار، أما فئة الطالب فهم في الغالب يقدمون على االنتحار خوفا من الوصم االجتماعي نتيجة
 نة. تحار حسب فئة المهالدراسي ، لهذا فهو يعتبر نفسه مسؤواًل عن هذا الفشل فيقدم على االنتحار . والجدول التالي يبين معدالت االن

 (9)الجدول 

 حسب المهنة 2017-2013حاالت االنتحار في المملكة االردنية خالل الفترة من عام                

 النسبة المئوية  المجموع  2017 2016 2015 2014 2013 المهنة
 9.28 53 6 3 5 21 18 ال يعمل

 23.64 135 37 23 18 24 33 أعمال حره
 7.53 43 11 12 2 8 10 ربة منزل

 9.80 56 11 18 5 7 15 طالب
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 5.42 31 6 13 4 5 3 موظف
 44.30 253 59 51 79 35 29 غير مدخل

 100 571 130 120 113 100 108 اإلجمالي
 االستنتاج الخاص بتوزيع حاالت االنتحار حسب معدالت البطالة والكثافة السكانية في األردن.  -

 (10)الجدول 

 2019-2010النتحار والبطالة والكثافة السكانية في األردن للفترة من معدالت ا

متوسط الكثافة 
السكانية خالل 

 سنوات 10

عدد السكان  الكثافة السكانية
خالل العشرة 

 سنوات

معدل البطالة 
لكل مئة ألف 

 من السكان

معدل البطالة 
 10خالل 
 سنوات

محاوالت 
 االنتحار

حاالت 
االنتحار 

 التام

 المحافظة

 عمان 409 1746 35.8 0.81 4430700 489.7 48.97
 البلقاء 84 397 6.5 1.19 543600 406.4 40.64
 الزرقاء 122 927 13.6 0.90 1509000 265.5 26.55
 مأدبا 119 526 3.0 1.43 209200 186.5 18.65
 اربد 63 221 18.7 0.96 1957000 1043.0 104.3
 المفرق  20 78 6.2 1.01 608000 19.2 1.92

 جرش 23 88 2.8 1.07 262100 535.8 53.58
 عجلون  27 96 2.3 1.20 194700 388.6 38.86
 الكرك 57 140 4.9 1.39 350000 83.9 8.39
 الطفيلة 16 38 1.9 1.82 106500 40.4 4.04
 معان 36 79 2.3 1.31 175200 4.2 0.42
 العقبة 23 155 2.0 0.97 208000 25.2 2.52

 ،تائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين معدالت الِبطالة واالنتحار، فالِبطالة تعتبر عامال مهما في تعرض الفرد إلى المتاعب النفسيةبينت الن
ة لألسرة.  دنيتوالمشاكل االجتماعية، فمعظم الخالفات العائلية التي تنشأ بين اآلباء واألبناء، وبين األزواج أنفسهم، تعود إلى األوضاع المالية الم

لى  إوال بد هنا من ذكر ما طرأ على األردن من تغير االجتماعي واالقتصادي في العقدين  األخيرين، حيث زادت الِبطالة بنسبة عالية، وُعزيت 
ح الفرد حيث أصبالفساد المالي واإلداري، وغياب العدالة في توزيع الفرص، والواسطة والمحسوبية،  مما أدى إلى  مشاكل اجتماعية واقتصادية، 

نتيجة و  يعيش في حالة اضطراب دائم، وتالطم ثقافي، فبات ال يقدر على مجاراة التقدم والحداثة، لما تتطلبه من جاهزية مالية واجتماعية وفكرية،
ل غير المشروعة ى  الوسائللتغيرات الكبيرة التي يواجها الفرد وعدم االستقرار االقتصادي واالجتماعي الذي يعيشه، دفع ببعضهم إلى  اللجوء إل
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 لتحقيق ما يصبو إليه، ومنهم من لجأ إلى االنتحار للخالص من الوضع السيئ الذي يعيشه.

 ( معامل االرتباط للعالقة بين معدالت االنتحار ومعدالت البطالة11الجدول رقم )

 
 معدالت البطالة

 مستوى الداللة االحصائية معامل االرتباط بيرسون  المتغير
 0.00 0.886** تحار التاماالن

 0.00 0.86**2 محاولة االنتحار
( وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين االنتحار التام ومحاولة االنتحار ومعدل البطالة، حيث أشار مستوى الداللة 11يبين الجدول رقم )
 . (0.05( وهي نسبة أقل من مستوى الداللة الفا أقل أو يساوي )0.019اإلحصائية إلى )

 والكثافة السكانية( معامل االرتباط للعالقة بين معدالت االنتحار 12الجدول رقم )

 
 الكثافة السكانية 

 مستوى الداللة االحصائية معامل االرتباط بيرسون  المتغير
 0.00 0.886** االنتحار التام

 425. 0.255 محاولة االنتحار
( 0.00إحصائية بين االنتحار التام والكثافة السكانية حيث أشار مستوى الداللة اإلحصائية إلى )( وجود عالقة ذات داللة 12يبين الجدول رقم )

 (. 0.05وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة المطلوب )

 خالصة النتائج      

حاالت االنتحار حسب ، وقد بينت أن توزيع 2019-2010بينت النتائج بأن هناك زيادة في معدالت االنتحار خالل الفترة من عام  -1
 100.000عدد السكان قد احتلت المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية هي األعلى، أما عند تقسيم حاالت االنتحار لكل مئة ألف 

 من السكان بأن المحافظات ذات الكثافة السكانية األقل هي األعلى في معدالت االنتحار.
 بعًا للجنسية خاصة عند الجنسيات التي ُأجبرت على اللجوء إلى األردن.وجود زيادة ملحوظة في حاالت االنتحار ت -2
احتلت العوامل النفسية المرتبة األولى من العوامل المؤدية لالنتحار، تلتها األسباب المجهولة حسب ما هو مرصود لدى الجهات  -3

 الرسمية، ومن ثم العوامل المرتبطة بالخالفات العائلية.
الوسائل المستخدمة هي الشنق، ثم السالح الناري ثم المواد الكيماوية والنفطية، وهذا يعني أن هناك عزم وإصرار  بينت الدراسة بأن أكثر -4

 على االنتحار، ألن هذه األدوات هي أخطر األدوات وأعنفها، ونتائجها غالبًا ما تكون نجاح عملية االنتحار وصعوبة انقاذ المنتحر.
هي األكثر ارتكابًا لالنتحار، وكذلك فإن النسبة األعلى  37-18من اإلناث، وأن فئة الشباب من سن نسبة االنتحار عند الذكور أكثر  -5

 من المنتحرين هم من فئة العزاب ثم المتزوجون. 
 بينت النتائج بأن االنتحار حسب المهنة فقد كانت فئة األعمال الحرة هم األكثر انتحارًا، تلتها فئة األشخاص الذين ال يعملون ثم -6

 الطالب.
 بينت الدراسة أن هناك أثر للكثافة السكانية على معدالت االنتحار التام وعلى المحاوالت االنتحارية -7
 بينت النتائج أن هناك أثر للبطالة على االنتحار ومحاوالت االنتحار.  -8
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 التوصيات

عام  األساسي لمنع السلوك االنحرافي بشكل العناية بالتنشئة األسرية السلمية وتعزيز الوازع الديني لدى أفرادها ألنها الضابط -1
 والسلوك االنتحاري بشكل خاص.  

تفعيل دور المؤسسات المهنية في جميع المحافظات، لتحفيز الشباب لاللتحاق بها للتخفيف من معدالت الِبطالة نظرًا لدورها البارز  -2
 في ارتفاع معدالت االنتحار.

 االنتحار، من أجل تحقيق الردع العام والخاص للفرد واآلخرين. تفعيل القوانين الجزائية المتعلقة بقضايا -3
إيالء المحافظات األردنية ذات الكثافة السكانية القليلة المزيد من االهتمام بالتنمية االقتصادية للحد من معدالت االنتحار فيها  -4

 خاصة وأن نسبة الفقر والبطالة في هذه المحافظات أكثر من المحافظات األخرى. 
عناية بالشباب من خالل إيجاد مرافق عامة للترويح بحيث تكون تحت رقابة األجهزة الرسمية وتوفير برامج تدريبية وتأهيلية من ال -5

 خالل مؤسسات رسمية للحد لتأهيل الشباب لسوق العمل والحد من معدالت البطالة.
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“Demographic and Economic Changes and Their Impact on Suicide Rates in Jordan” 

 

Abstract: 

The study aimed to show the impact of demographic and economic change on suicide rates in Jordan from 

2010-2019; it relied on the Descriptive Analytical Method by analyzing the statistics available at the Public 

Security Directorate / Criminal Information Department of this period. 

The study found many results, the most prominent one is that there is an increase in suicide rates from 

2010-2019, governorates with fewer population densities have the highest rates of suicide when dividing 

suicides per 100,000 populations, and there is a marked increase in suicide cases according to nationality, 

especially among the nationalities that have been forced to seek asylum in Jordan. 

The psychological factors ranked first among the factors leading to suicide, followed by the unknown 

causes, according to what is monitored by the official authorities, then, the factors related to family 

disputes, and the most common methods used were hanging, then firearms . 

The rate of suicide among males was more than females, and that young people between the ages of 18-37 

are committing suicide the most, and the highest percentage of suicides are singles, then married . 

The self-employed class was the most suicidal, followed by the group of people who are not working and 

then students. The study also showed that there is an effect of population density on suicide rates and that 

there is an effect of unemployment on suicide and suicide attempts 

Upon the results of the study, a number of recommendations were formed. 

Key words: Demographic change, Economic change, Suicide. 
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