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 صالبحثلخستم

كلية علم النفس . ، الديناميات النفسية اجلهات الفاعلة التجارب االنتحار2014 .الساعة يف . ، لولومكرمة 
 لو نقلبابالفتحكاتر د ال: املشرف. موالنا مالك إبراهيم ماالنج (UIN) اإلسالمية احلكميةامعة اجل

 املاجستري 

 صنع القراراالنتحار االبتدائية، : الرئيسية  كلماتال

حاولت االنتحار يرتبط ارتباطا وثيقا . االنتحار حاولت هو ظاهرة شائعة يف أجزاء كثرية من العامل
باجلوانب النفسية وصنع القرار، عندما يواجه شخص مع مشكلة واحدة مث اثنني من اخليارات اليت حل هذه 

  .القضايا بطريقة إجيابية أو بطريقة سلبية، أال وهي االنتحار

وقد اجريت هذه الدراسة يف هذه الدراسة . ذه الدراسة تستخدم املنهج النوعي للمنهج دراسة احلالةه
عاما، الذي مل حياول االنتحار، ولكن ال يزال على قيد احلياة، وكذلك  22اثنني من النساء، البالغ من العمر 

ذا املوضوع ستخدمة املقابالت املتعمقة، واملراقبة كانت أساليب مجع البيانات امل. بعض املخربين ذات الصلة 
. ، والرسومات واملماطلة الغذاءSCL 90، )بيك لالكتئاب(BDIواستخدام أجهزة القياس، وهي علم النفس

النظرية املستخدمة يف ذلك نظرية .Spradleyالتقنية املستخدمة تقنيات حتليل نطاق التحليل املقرتح من قبل
إلدراكي آرون بيك، النظرية التنموية جان بياجيه والنظرية االجتماعية اميل سيغموند فرويد التحليل النفسي ا

  .دوركهامي

والنتائج أظهرت أن حماولة االنتحار بسبب الشعور باخلسارة ووسيلة للتعبري عن املشاعر السلبية ورأى، 
يد االنتحار هو وهذا هو سبب االكتئاب الذي يبدو ال ميكن خفضها من خالل األنا، يتماشى مع نظرية فرو 

متشيا مع نظرية بيك لالكتئاب، كما . انعكاس للعدوان على أنفسهم بسبب فقدان اإلحساس وجوه احلب
يف هذه الدراسة وجدت أيضا أن الذين حاولوا . وجدت هذه الدراسة وجود االكتئاب قبل وبعد حماولة االنتحار
ع تطوير نظرية بياجيه واليت تنص على وجود نضج االنتحار ال متيل إىل التفكري بشكل منهجي، وهذا يتعارض م

أنه يتأثر االكتئاب الذي يطرح نفسه . التفكري املنطقي ومتيل إىل التفكري بصورة منهجية قبل اختاذ أي إجراء آخر
ويدعم االكتئاب أيضا بسبب الضغوط من البيئة االجتماعية وموضوع ليست . قبل حماولة االنتحار يأخذ مكان

كييف نفسها، بدعم من عوامل داخلية الذات والنظرة السلبية على املستقبل، مث اإلحساس الناتج عن قادرة على ت
 .اإلحباط الذي جتلى مع حماوالت االنتحار، وهذا هو وفقا لالنتحار أناين وحبسة التسمية أعربت عنها دوركهامي

 


