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الوقت،  محدود  والتوجيه،  الدعم  الهاتفية  المساعدة  خطوط  توفر 
للمتصلين ممن لديهم ميول انتحارية أو ممن يعانون من الضغط النفسي 
الذي تم اإلبالغ عنه ذاتيًا. وال يوجد حتى اآلن دالئل تؤكد نجاعة خطوط 
 Embrace المساعدة في البلدان متوسطة أو متدنية الدخل مثل لبنان. خط
 2018 عام  لبنان منذ  والوحيد في  الوطني  المساعدة  Lifeline هو خط 
دون  بيانات  على  اطلعنا  االنتحار.  من  والحد  النفسي  الدعم  يقدم  الذي 
أسماء تعريفية ل4657 اتصال هاتفي وصل إلى خط المساعدة في الفترة 
خصائص  بتحليل  قمنا   .2020 فبراير  وشباط/   2018 شباط/فبراير  بين 
المتصلين ومؤشرات الضغط النفسي وتم تقييم النتيجة الفورية لالتصاالت 
من خالل فحص الفرق بين درجة إحساس المتصل بالضيق في بداية ونهاية 
المكالمة، وذلك باستخدام تصميم يعتمد تكرار اإلجراءات. وصلت إلى خط 
المساعدة مكالمات من عينة أغلبها من اللبنانيين، متنوعة من حيث العمر، 
الموقع، التعليم، العمل، والتوجه الجنسي. وجدنا أن هناك انخفاضا ملحوظا 
وكبيرا )د=1.94 و1.99 على التوالي( في المستويات الذاتية للضغط بين 
أولئك الذي اتصلوا بسبب حالة الضغط النفسي فقط، وأولئك الذي عبروا 
عن سلوك إضافي مرتبط باالنتحار. كان المتصلون األكثر توترًا باألغلب من 
النساء، في عالقة عاطفية، ولديهم على األقل عامل خطورة واحد، وبينما 
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1انتفرنشن، مجلة الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي في المناطق المتضررة من الصراع، الجزء 19، العدد 2، أيلول 2021.

تأثير هذه النتائج على الممارسة
النفسي  للدعم  لبنان  في  للمساعدة  الوطني  الخط  استلم   •
أغلب  وكان  سنتين،  خالل  اتصاال   4657 االنتحار  من  والحد 
المتصلين من اللبنانيين ممن يشكلون عينة متنوعة من حيث 
العمر، الموقع الجغرافي، التعليم، العمل، والتوجه الجنسي.

من  التقليل  في  فعالة  المساعدة  خط  تدخالت  كانت   •
باالنتحار  المرتبطة  الذاتية للضغط والسلوكيات  المستويات 

لدى المتصلين.
من األرجح أن يكون أكثر المتصلين إحساسا بالضغط هن من   •
عامل  األقل  على  ولديهم  عاطفية،  عالقة  وفي  النساء، 

ضغط حياتي واحد )أي عامل خطورة(.
يظهر أولئك الذين يمتلكون عامل ضغط واحد )عامل   •

ظهر تحسن لدى الجميع، إال أن مستوى الضغط انخفض بشكل أكبر بين أولئك الذين كان لديهم على األقل عامل خطورة واحد. أدى خط المساعدة 
هذا أيضا بالفعل إلى الحد من مستويات الضغط وأفكار االنتحار في عينة واسعة من المتصلين. سيكون على الدراسات المستقبلية أن تفحص األثر 

على المدى الطويل بحيث تتخطى المحددات المرتبطة بجمع البيانات والتقاطها.

الكلمات الرئيسية: المنظمة الدولية للهجرة في العراق، الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي، االستراتيجية الوطنية للحد من االنتحار، الحد من 
االنتحار.

خلفية

تشكل قضايا الصحة النفسية شاغال على المستوى العالمي، ويعتبر االنتحار أسوأ 
تداعياتها، ولكن باإلمكان تجنبه. يشكل التقليل من الوفيات جراء االنتحار جزءا من 
الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة، مع هدف خفض 
الوفيات من األمراض غير السارية، بما في ذلك تخفيض معدالت االنتحار. تهدف 
مستوى  على  االنتحار  جراء  الوفيات  تخفيض  إلى  أيًضا  العالمية  الصحة  منظمة 
العالم بنسبة 10 ٪ في عام 2020 من خالل تنفيذ االستراتيجيات الوطنية للحد من 
االنتحار. ومع أن معالجة عوامل الخطورة االجتماعية والفردية هي الطريقة المثلى 
للوقاية والعالج، لطالما تم استخدام خطوط المساعدة الهاتفية كمورد مجتمعي 
من أجل الحد من االنتحار والتخفيف من الضغط النفسي )كاالفات وآخرون، 2007(.
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فعالية خطوط المساعدة
ولكن  تدخلها،  أهدافها وأسلوب  المساعدة في  تتباين خطوط 
في  المساعدة  توفير  وهو  أال  مشترك  بهدف  جميعها  تتميز 
وقت محدود، وتقديم الدعم والتوجيه للمتصلين الذين لديهم 
مصطلح  وهو   – النفسي  بالضغط  يشعرون  أو  انتحارية  ميول 
النفسية. عادة  الراحة  بعدم  الذاتي  اإلحساس  إلى  يشير  شامل 
العيادات  دوام  ساعات  خارج  متاحة  الخدمات  هذه  تكون  ما 
عن  للتعبير  المتصلين  من  للعديد  الوحيد  المنفذ  وأصبحت 
والدعم  المساعدة  على  والحصول  وعواطفهم  مشاعرهم 

النفسي.

منطقية  نظريات  إلى  الهاتفية  المساعدة  خطوط  تستند 
متعددة الجوانب. على سبيل المثال تشير الكثير من األدلة إلى 
وديل،  )ميشارا  األزمات  بأوضاع  مرتبط  االنتحاري  السلوك  أن 
من  للتدخل  زمنيا  ومحدودة  متميزة  فرصة  يمثل  مما   ،)2001
2007(. إضافة  قبل أشخاص مؤهلين لذلك )كاالفات وآخرون، 
االنتحار  نجوا من محاولة  الذين  اولئك  يفيد  ما  غالبا  إلى ذلك، 
مما  باإلنقاذ،  رغبة  أيضا  يصاحبها  كان  الموت  في  رغبتهم  بأن 
بأحاسيس متناقضة )شيفر وآخرون،  يتميز  االنتحار  أن  إلى  يشير 
تلقوا  الذين  ألولئك  فرصة  أيًضا  التناقض  هذا  يوفر   .)1988
بالنسبة  أما  الفوري.  الدعم  وتقديم  للتدخل  خاًصا  تدريًبا 
ميول  دون  المتزايد  القلق  من  بفترة  يمرون  ممن  للمتصلين 
انتحارية حيث غالًبا ما ترتبط هذه األحاسيس بفشل في التأقلم، 
المساعدة  خطوط  توفر  الفكري،  والضيق  المفرطة،  واليقظة 
الظروف.  هذه  من  يخفف  أن  يمكن  وسهال  قصيًرا  تدخاًل 
وبالنسبة لجميع أنواع المتصلين، على عكس مصادر المساعدة 
من  المتصلين  المساعدة  خطوط  تمّكن  الوجاهية،  التقليدية 
أو  إنهاء  اختيار  يستطيعون  أنهم  حيث  من  بالسيطرة  االحتفاظ 
العمل  ساعات  خارج  المساعدة  وطلب  المكالمات  بدء 
الفائدة  جانب  إلى  هويتهم.  سرية  على  والحفاظ  االعتيادية 
البيئية لخطوط المساعدة، هناك أدلة واعدة، لكنها غير كاملة، 
على أن خطوط المساعدة تقلل السلوكيات المرتبطة باالنتحار 
 Hoffberg et 2007؛   ،Gould et al.( العاطفي  واالضطراب 
 Shaw 2003؛ ،King et al. 2007؛ ،Kalafat et al. 2020؛ ،al.
Chiang، 2019 &(. ومع ذلك، تأتي معظم األدلة من البلدان 
المحتمل  التأثير  عن  الكثير  ُيعرف  وال  المرتفع،  الدخل  ذات 
لخطوط المساعدة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وجدت األبحاث بأن خطوط المساعدة تعطي نتائج فعالة في 
)كوفيني  الخدمة  عن  المتصل  رضا  بينها  من  جوانب  عدة 
وآخرون،  كاالفات  2007؛  وآخرون،  جولد  2012؛  وآخرون، 
واإلحاالت  الموارد  استخدام   ،)2007 وبروم،  ميهان  2007؛ 
 ،2007 وآخرون،  جولد  2016؛  وآخرون،  )بريتون  المكالمة  بعد 
 / االنتحار  معدل  وحتى   )2007 وآخرون،  كاالفات  2012؛ 

.)2013 محاوالت االنتحار )بيل وآخرون، 

lifelineالسياق المحلي و
سكانه  عدد  ويبلغ  الدخل،  متوسط    إلى  منخفض  بلد  لبنان 
 .)2020 الدولي،  )البنك  نسمة  مليون   6855713 حوالي 
وحسب دراسة منهجية حديثة حول العبء العالمي لالنتحار تم 
تم  حيث  العمر(  )حسب  وفيات  معدل  بأدنى  لبنان  تصنيف 
 ،Naghavi( نسمة   100،000 لكل  وفاة  حالة   2.4 تسجيل 
2019(. وقد وجد بيزري وآخرون )2021( أنه في الفترة ما بين 
جراء  السنوي  الوفيات  متوسط  كان   2018 و   2008 عامي 
 100.000 لكل   2.4 و   1.87 بمعدل  شخًصا،   124 االنتحار 
نسمة. ومع ذلك، يحذر المؤلفون من ضرورة توخي الحذر في 

في  التاريخية  الصعوبات  إلى  فباإلضافة  األرقام.  هذه  تفسير 
العالم،  على مستوى  االنتحار  عن  دقيقة  بيانات  على  الحصول 
هناك تحديات إضافية في بلدان مثل لبنان حيث يحمل الموت 

قانونية. وربما  اجتماعية وثقافية ودينية  باإلنتحار عواقب 
تنجم غالبية حاالت االنتحار عن مرض نفسي، على الرغم من أن 
تعاني  التي  البلدان  أيًضا خاصة في  االجتماعية مهمة  العوامل 
من النزاعات العسكرية والسياسية وعدم المساواة في الدخل 
 .)2015  ،Compton & Shim( والتفاوت االجتماعي مثل لبنان
تساوي معدالت انتشار األمراض النفسية في لبنان مثيلتها في 
الملباة  غير  الحاجة  أن  إال  الغربية،  أوروبا  المتقدمة في  البلدان 
)كرم  الغربية  الدول  في  منها  لبنان  في  بكثير  أعلى  للعالج 
الذين  األشخاص  يواجه  ذلك،  إلى  باإلضافة   .)2007 وآخرون، 
البلدان  من  العديد  في  النفسية  الصحة  مشاكل  من  يعانون 
االجتماعي  واإلقصاء  الوصم  مواقف  لبنان  مثل   العربية 
 .)2015 ،Dardas & Simmons 2004؛ ،Al-Krenawi et al.(
األسباب  أحد  هي  النفسية  االضطرابات  أن  الدراسات  أظهرت 
بسبب  العالم  مستوى  على  واإلعاقة  المرض  لعبء  البارزة 
ظهورها في سن مبكرة، وأيضا بسبب كونها ذات طابع مزمن 
إلى ذلك، يعد االنتحار أحد  2010(. باإلضافة  )لورانس وآخرون، 

أخطر تداعيات المرض النفسي والتي يمكن الحد منها.
ربحية  غير  حكومية  غير  منظمة  أطلقت   ،2018 عام  في 
 Embrace خط مساعدة للحد من االنتحار يسمى )Embrace(
Lifeline، والذي أصبح خط المساعدة الوطني للدعم النفسي 
خط  يتوافق  الصحة.  وزارة  مع  بالشراكة  االنتحار،  من  والحد 
النفسية  للصحة  الوطني  البرنامج  استراتيجية  مع  المساعدة 
على  مؤكدا  لبنان،  في  النفسية  الصحة  نظام  بإصالح  المكلف 
مبادراته  من  كجزء  االنتحار  من  الحد  على  العمل  أهمية 
االستراتيجية. تم تصميم Embrace Lifeline على غرار خطوط 
المساعدة في كندا والواليات المتحدة، ويستخدم اآلن نسخة 
معدلة من النهج التعاوني لحل المشكالت والذي طوره ميشارا 
 ،Mishara & Daigle 2007b؛   ،Mishara et al.( وزمالؤه 
 Befrienders Worldwide أيًضا إلى Embrace 1997(. تنتمي
بتطويرها  قامت  التي  العالمية  االرشادية  الخطوط  وتتبع 
عمال/ من  المتطوعون  يحصل   .)www.befrienders.org(

عامالت الهاتف تدريبًا متخصصًا في مهارات االستماع النشط، 
بناء  وتقنيات  األزمات،  في  والتدخل  االنتحار،  مخاطر  وتقييم 
األمل. خط المساعدة متاح يومًيا لمدة 18.5 ساعة، 7 أيام في 
خط  وتشغيل  تنظيم  حول  المعلومات  من  )لمزيد  األسبوع. 

المساعدة، يمكن قراءة كتاب وزير وزينون، تحت الطبع(.
على الرغم من االستخدام الشائع لخطوط المساعدة في البلدان 
المتقدمة، إال أن فعالية خطوط المساعدة في الحد من االنتحار 
 .)2012 ،Gould et al.( والضغط النفسي ال تزال موضع نقاش
المحتملة  النجاعة  حول  بيانات  توجد  ال  ذلك،  إلى  باإلضافة 
العربية  البلدان  بلد من  أي  أو  لبنان  المساعدة في  لخدمة خط 
تقتصر  حيث  مماثلة،  أخرى  مجتمعات  أو  والعشرين،  الثالثة 
في  الساخنة  الخطوط  فعالية  فحص  على  الدراسات  معظم 
الورقة  هذه  في  نقوم  سوف  المرتفع.  الدخل  ذات  البلدان 
من  للحد  الوطني  المساعدة  لخط  الفورية  الفعالية  بتقييم 
انخفاض  دراسة  خالل  من  لبنان  في  العاطفي  والدعم  االنتحار 
شباط  من  المتصلين  بين  االنتحاري  والسلوك  النفسي  الضغط 
تقديم  إلى  ذلك  خالل  من  نهدف   .2020 شباط  إلى   2018
الدالئل حول نجاعة خطوط المساعدة للحد من االنتحار بشكل 
عام وتوفير بيانات حول الحد من االنتحار والضغط النفسي في 

دولة نامية مثل لبنان على وجه الخصوص.
 

الكلمات المفتاحية: لبنان، تدخل عبر الهاتف، االنتحار، الخط الساخن لالنتحار

2انتفرنشن، مجلة الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي في المناطق المتضررة من الصراع، الجزء 19، العدد 2، أيلول 2021.

https://www.befrienders.org


المنهجية
التصميم واإلجراءات

حصلت هذه الدراسة على الموافقة األخالقية من قبل مجلس 
المراجعة المؤسسية للجامعة األمريكية في بيروت لالستخدام 
الثانوي للبيانات غير محددة للهوية. تمت إزالة جميع المتغيرات 
الميالد والعناوين من  بما في ذلك األسماء وتواريخ  المحددة 
لجميع  معّرفة  غير  بيانات  على  بحيث حصلنا  البيانات،  مجموعة 
مشروع  بداية  إلى   lifeline إطالق  منذ  المسجلة  المكالمات 
استالم  تم   .)2020 شباط  إلى   2018 شباط  من  )أي  البحث 
خط  في  الهاتف  عمال/عامالت  قبل  من  مباشرة  البيانات 
المساعدة باستخدام نظام رقمي إلدارة العالقات مع العمالء. 
عمال/عامالت  بواسطة   )T1( األساس  خط  تقييمات  إجراء  تم 
تقديم  قبل  المكالمات؛  بداية  في  المساعدة  خط  في  الهاتف 
تقييًما  الهاتف  عمال/عامالت  أجرى  للمتصل.  الدعم  خدمات 
الهاتفية.  الخدمات  تقديم  بعد  المكالمة،  نهاية  في   )T2( ثانًيا 
قمنا بتقييم النتيجة الفورية للمكالمات من خالل فحص الفرق 
في استغاثة المتصل من بداية المكالمة إلى نهايتها، باستخدام 

التكرار في اإلجراءات.

المشاركون
بين شباط 2018 وشباط/ 2020، سّجل خط المساعدة الوطني 
للدعم العاطفي والحد من االنتحار في لبنان ما مجموعه 4657 
ما  بينها  من  متداخلة،  عديدة  ألسباب  الناس  اتصل  مكالمة. 
"الضغط  بسبب  اتصلوا   )2624 )العدد=   ٪62.34 يقارب 
النفسي"، في حين أن 32.4٪ )العدد = 1374( كانوا يعانون من 
نجاعة  لتحليل  التنفيذ.  قيد  انتحار  محاولة  أو  باالنتحار  التفكير 
التدخل، قمنا فقط باستخدام معطيات المشاركين الذين أبلغوا 
التنفيذ.  قيد  محاولة  أو   / و  انتحارية  ميول  أو   / و  ضغط  عن 
البحث  هو  منها  الوحيد  الغرض  كان  التي  المكالمات  استبعدنا 
بشأن  مخاوف  عن  تعبر  أو   ،)٪9( عامة  معلومات  أو  إحالة  عن 
)أي  المتكررين  المتصلين  أو   ،)٪24( محنة  في  ثالث  طرف 
االتصال أكثر من ثالث مرات في أسبوع واحد؛ 11٪(، والمتصلين 
من  المتكررين  المتصلين  استبعاد  تم   .)٪1( الجديين  غير 
التحليالت في ضوء األدبيات التي تسلط الضوء على االختالف 
المتكررين والمتصلين اآلخرين على مجموعة من  المتصلين  بين 
المكالمة  طول  المثال،  سبيل  على  ذلك،  في  بما  الميزات 
2008( والتغيرات في الحالة   ،Ingram et al. )Greer، 1976؛ 
هناك   .)1997  ،Mishara & Daigle( الوقت  بمرور  العاطفية 
أيًضا دليل يشير إلى أن تصور المتصلين المتكررين حول المساعدة 
المتصلين  لدى  التي  تلك  من  إيجابية  أكثر  المكالمات  وجودة 
المعايير  هذه  اعتماد  بعد   .)2012 وآخرون،  )كوفيني  اآلخرين 
اقتصرت المكالمات الخاضعة للبحث على 1374 مكالمة تتعلق 
مكالمة   1499 و  التنفيذ،  قيد  محاولة  أو  االنتحار  في  بالتفكير 
محاولة  أو  ب  التفكير  دون  فقط،  النفسي  بالضغط  تتعلق 
الضغط  لدواعي  "المتصلين  باسم  هؤالء  إلى  نشير  االنتحار. 

النفسي" و"المتصلين لدواعي االنتحار"، على التوالي.

األدوات
الديموغرافية الخصائص االجتماعية 

تم سؤال المتصلين صراحًة عن العمر والجنس ومنطقة اإلقامة 
نوع  مثل  إضافية،  معلومات  على  الحصول  تم  والجنسية. 
التعليم  ومستوى  العالقة  وحالة  الجنسي  والتوجه  المكالمة 

بالمصادفة، إذا تم اإلبالغ عنها.

حالة الصحة النفسية
والسابقة  الحالية  النفسية  الصحة  حول  معلومات  على  حصلنا 
السابقة  والعالجات  النفسي  المرض  تشخيص  يشمل  بما 

والحالية. سألنا أيضا عن أسباب التوقف عن العالج، إن وجدت.

عوامل الحماية / المخاطر والضغوطات
تم الحصول على البيانات المتعلقة بعوامل الخطر )مثل التاريخ 
العائلي للسلوك االنتحاري، والقدرة على الحصول على وسائل 
شخص  فقدان  )مثل  المزمنة  أو  الحالية  والضغوط  االنتحار(، 
إلى  باإلضافة  المالية(  والمشاكل  المزمنة،  واألمراض  قريب، 
عوامل الحماية أو عوامل ردع االنتحار )مثل الدعم االجتماعي، 

وجود حيوانات أليفة(.

إحساس المتصل بالكرب )الهم والغم(
المتصلون  عنها  أبلغ  التي  النفسي  الضغط  مستوى  قياس  تم 
على مقياس من 1 إلى 10، من خالل السؤال "على مقياس من 
شعورك  مدى  ما  األعلى،  هو   10 الرقم  كون  مع   ،10 إلى   1
بالهم اآلن؟" تم طرح هذا السؤال صراحًة في بداية )T1( ونهاية 
كل مكالمة )T2(. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن عمال/عامالت 
الحصول  حساب  على  التدخل  لتقديم  األولوية  أعطوا  الهاتف 
على البيانات، مما أدى إلى فقدان البيانات الخاصة بهذا المتغير. 
أي، إذا كان المتصل متردًدا في اإلجابة على األسئلة، أو لم يكن 
فضل  الهم،  مستوى  عن  بالسؤال  تسمح  نفسية  حالة  في 
عمال/عامالت الهاتف أن يعطوا األولوية إلدارة أزمة المتصل.

ميل المتصل لالنتحار: تم الحصول على النتائج الفورية حول ميل 
في  ُطرحت  التي  القياسية  األسئلة  خالل  من  لالنتحار  المتصل 
المقتبس  القسم  المختارة من  المكالمة، وبعض األسئلة  نهاية 
)C-SSRS؛  لالنتحار  الميل  حدة  لقياس  كولومبيا  مؤشر  من 
عمال/عامالت  يستخدمه  والذي   ،)2008 وآخرون،   Posner
الهاتف من قياس معياري لالنتحار، في بداية المكالمة، وحيث 
حول  مرنة  أسئلة   C-SSRS كولمبيا  مؤشر  يتضمن  ينطبق. 
األول(،  )القسم  الماضيين  األسبوعين  في  االنتحاري  التفكير 
الحالية  المحاولة  كانت  وإن  الثاني(،  )القسم  الفكرة  وحدة 
تم  السابق.  االنتحاري  والسلوك  الثالث(  )القسم  أم ال  وشيكة 
وضع عالمة على اإلجابات على أنها صواب أو خطأ أو ال توجد 
اجابة. ألغراض هذه الدراسة، تم تقييم التفكير االنتحاري النشط 
غير المحدد لدى المتصلين في بداية المكالمات ونهايتها. في 
لقتل  أفكار  أي  راودتك  "هل  هو  السؤال  كان  المكالمة،  بداية 
نفسك؟" بينما في نهاية المكالمة، كان السؤال مختلًفا نوعا ما 

على شاكلة: "هل ما زلت تفكر في قتل نفسك؟"

استجابة وسلوك عمال/عامالت الهاتف 
الهاتف  عمال/عامالت  يسجل  مكالمة،  كل  من  االنتهاء  عند 
خطة العمل التي استخدموها لمساعدة المتصل. وتشمل هذه 

خدمات الطوارئ المرسلة،   )1(
توفير التوعية حول االنتحار،   )2(
نزع فتيل األزمة االنتحارية،   )3(

تقديم الدعم العاطفي،   )4(
توفير التثقيف النفسي العام،  )5(

توفير التوجيه / اإلحالة إلى الخدمات.  )6(
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التحليل االحصائي
تم إجراء جميع التحليالت اإلحصائية باستخدام الحزمة اإلحصائية 
إلينوي،  شيكاغو،   ،SPSS ،IBM Corp(  25 االجتماعية  للعلوم 
 STATA/IC )StataCorp 15.0 المتحدة األمريكية( و الواليات 
بخط  االتصال  هي  للتحليل  األساسية  الوحدة  كانت   .)2017
لوصف  والترددات  الوصفية  اإلحصائيات  استخدمنا  المساعدة. 

خصائص المتصلين وسلوك عمال/عامالت الهاتف.
تم استخدام تحليل االستجابة المتعددة عندما اختار المتصلون 
الثنائي   t اختبار  إجراء  تم  العمل(.  نوع  )مثل  واحد  خيار  من  أكثر 
بالضغط  المتصل  إحساس  في  التغييرات  لفحص  للعينات 
وأعقب  نهايتها.  حتى  المكالمة  بداية  من  المستمر(  )المتغير 
التغيير  لمقارنة   )ANOVA( للتباين  باتجاهين  مختلط  تحليل  ذلك 
فيها  تم  التي  المكالمات  عبر  النفسي  بالضغط  اإلحساس  في 
هناك  كانت  حيث  والمكالمات  باالنتحار  التفكير  عن  اإلبالغ 
لالنحدار  متعددة  تحليالت  أيًضا  أجرينا  جارية.  انتحار  محاولة 
اإلحساس  في  بالتغيير  الفردية  المتغيرات  ارتباط  الستكشاف 
Chi- اختبارات  استخدمنا  أخيًرا،  ومستوياته.  النفسي  بالضغط 

بالمتغيرات  قياسا  االنتحار  في  التغيرات  لتحليل   squared
مساحات  جميع  فحص  تم  استجابة(.  ال  ال،  )نعم،  المصنفة 
التشخيص بالنظر للتأكد من سالمتها. تم إجراء جميع االختبارات 

.a = 0.05 اإلحصائية على عتبة

النتائج
الديموغرافية الخصائص االجتماعية 

تم تسجيلها.  4657 مكالمة  بين  56٪ من  اإلناث حوالي  شكل 
االنحراف   ،M = 28.43( عاًما   96 إلى   9 من  العينة  عمر  تراوح 
بشكل  ولكن  لبنان  مناطق  جميع  من   ،)SD] = 13] المعياري 
األكبر  المحافظة  تليها   )٪36.84( بيروت  العاصمة  من  رئيسي 
كانت   .)٪36.33( لبنان  جبل  وهي  السكانية  الكثافة  حيث  من 
ثانوًيا  تعليًما  أكملوا  بأنهم  أفادوا  أفراد  من  المكالمات  غالبية 
على  أنفسهم  عرفوا  المتصلين  من  كبيرة  ونسبة   ،)٪49.87(
المتصلين  من   )٪34.29( حوالي  كان   .)٪36.66( طلبة  أنهم 
موظفين و )23.06٪( عاطلين عن العمل. باستثناء كون الوضع 
االجتماعي "في عالقة" )x2 )1( = 17.96، P = 0.00(، لم تكن 
الديموغرافية  االجتماعية  المعلومات  في  اختالفات  هناك 
للمتصلين الذين أبلغوا عن الضغط النفسي فقط، مقابل أولئك 
هناك  كانت  باالنتحار.  مرتبط  سلوك  أيًضا  لديهم  كان  الذين 
بين  ما  النفسي  للضغط  األولية  المستويات  في  هامة  فروق 
المجموعتين، حيث سجل المتصلون الذين عبروا عن نوايا االنتحار 
 M =( درجات أعلى في المستويات األولية من الضغط النفسي
SD = 1.56 ،8.84( مقارنة بالمتصلين الذين لم يعبروا عن نوايا 
االنتحار )P = 0.00 ،SD = 1.90 ،M = 8.24(. فيما يلي وصف 

لخصائص كل عينة.

المتصلون جراء الضغط النفسي
كان متوسط عمر المتصلين من بين األفراد الذين كانوا يمرون 
محاوالت  أو  أفكار  عن  يعبروا  لم  والذين  عاطفية،  أزمة  في 
بينما   ،)SD = 12.56(  28.28 هو   )1499  = )العدد  انتحارية 
 )٪71.13( عاًما   34 و   18 بين  العظمى  الغالبية  أعمار  تتراوح 
35 و49 عاًما )9.71٪( ومن هم دون سن  يليهم من هم بين 
 ،)٪56.2( اإلناث  من  المكالمات  غالبية  كانت   .)٪9.21(  18
أو  جنسية  أقلية  بأنهم  أفادوا  المتصلين  من   ٪13.6 وحوالي 
أقلية من النوع االجتماعي )مجتمع الميم(، و 6٪ من المتصلين 
نصف  كانت  واألردنيين.  السوريين  مثل  اللبنانيين  غير  كانوا من 

يليهم  الثانوي )٪50.6(  أفراد أكملوا تعليمهم  المكالمات من 
الكلية؛  في  سنوات   3( البكالوريوس  درجة  على  الحاصلون 
أنهم  على  أنفسهم  المتصلين  من   )٪36.6( عّرف   .)٪30.9

طالب و )34.8٪( موظفين و )23.5٪( عاطلين عن العمل.

مرتبطة  سلوكيات  لديهم  ممن  المتصلون 
باالنتحار

من بين أولئك الذين عبروا عن أفكار/ محاوالت انتحارية )العدد 
 SD ،26.8 = 1374( تراوحت أعمارهم من 11 إلى 80 عاًما )م =
من  منهم  و٪14.7  إناث  كانوا  منهم   ٪56 حوالي   ،)= 11.25
لبنانيين  مواطنين  الغالب  في  المتصلون  كان  الميم.  مجتمع 
 .)٪49.2( الثانوي  تعليمهم  أنهوا  نصفهم  وحوالي   ،)٪91.7(
و  حالًيا،  طالب  هم  المتصلين  من   )456  = )ن   ٪39.3 حوالي 
موظفون  و٪30.8  العمل،  عن  عاطلين  المتصلين  من   ٪26

)الجدول 1(.

الصحة والخدمات النفسية 
المكالمات من  ربع  2، كان حوالي  الجدول  كما هو ُملخص في 
أفراد أبلغوا عن تشخيص إصابتهم بـالمرض النفسي إما حالًيا أو 
 ٪37( االكتئاب  األكثر شيوًعا هو  التشخيص  كان  الماضي.  في 
من المتصلين الذين يعانون من ضغط نفسي فقط و ٪41.75 
من المتصلين بأفكار انتحارية( تليها اضطرابات القلق )٪34 من 
مكالمات الضغط النفسي فقط و 23.97٪ من المتصلين بأفكار 
لديهم  الذين  أولئك  تشخيص  يتم  أن  األرجح  من  كان  انتحارية(. 
مقارنة   )٪28.3( نفسي  بمرض  باالنتحار  مرتبطة  سلوكيات 
 )٪21.7( النفسي  الضغط  بسبب  فقط  يتصلون  الذين  بأولئك 

.)x2)1( = 17.96, P = 0.000(
متعددة،  حماية  وعوامل  عوامل خطر  عن  أيًضا  المتصلون  أبلغ 
من المعروف أنها تؤثر على الصحة النفسية. أشارت نسبة كبيرة 
إلى كون عائالتهم وأصدقائهم مصدر دعم لهم  المتصلين  من 
)40-45٪(، وأن التفكير في أطفالهم وأسرهم منعهم من إيذاء 
اإليمان  أن  إلى  أيًضا  العينة  ربع  )34.7٪(. أشار حوالي  أنفسهم 
وفيما   .)3 )الجدول  وقائًيا  عاماًل  كانت  الدينية  والمعتقدات 
إلى  اإلشارة  تكررت  الخطر،  وعوامل  الرئيسية  بالضغوط  يتعلق 
أو  الماضي،  العام  في  كبيرة  ضغوط  أو  الفقدان  من  المعاناة 
والخالفات  االجتماعية  والعزلة  الصدمة،  أو  المزمن  اإلجهاد 
تحديدها  في  كبيًرا  اختالًفا  الفرعية  العينات  اختلفت  األسرية. 
لعامل وقائي أو خطر واحد على األقل. كان من األرجح أن يبلغ 
أولئك الذين لديهم سلوك مرتبط باالنتحار عن عامل خطر واحد 
على األقل- بيرسون )P = 0.000 ،x2 )1( = 188.4173(، ومن 
األقل-  على  واحد  حماية  عامل  عن  يبلغوا  أن  أيًضا  المرجح 

.)P = 0.000 ،x2 )1( = 145.2876( بيرسون
الغالبية  فكانت  النفسية،  الصحة  بخدمات  يتعلق  فيما  أما 
تلقوا في وقت  أفراد  المكالمات بشكل عام من  العظمى من 
الطب  خدمات  وكانت   ،)٪76-75( النفسية  الصحة  خدمات  ما 
النفسي هي المطلوبة أكثر مقارنة بالعالج النفسي أو خدمات 
المتصلين  من   ٪95.75 حوالي  أشار  األخرى.  النفسية  الصحة 
الذين يعانون من الضغط النفسي إلى أنهم تلقوا في وقت ما 
الطب  خدمات  الخصوص  وجه  وعلى  النفسية،  الصحة  خدمات 
النفسي، في حين أن 82.72٪ أفادوا أنهم سعوا للحصول على 
االنتحار،  بسبب  المتصلين  حالة  في  وبالمثل،  النفسي.  العالج 
خدمات  ما  وقت  في  تلقوا  أنهم  منهم   ٪97.42 حوالي  أفاد 
سعوا  أنهم  فقط   ٪84.48 أبلغ  حين  في  النفسي،  الطب 
من   ٪92.31 حوالي  أفاد  كما  النفسي.  العالج  على  للحصول 
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المتصلين الذين أبلغوا عن تشخيصهم في وقت ما أنهم سعوا للحصول على عالج لمرضهم النفسي. نظًرا لعدم وجود فروق ذات 
عن  أبلغوا  الذين  أولئك  تشخيص  تم  قد  يكون  أن  األرجح  من  كان  فقد  النفسي،  للمرض  العالج  عن  البحث  في  إحصائية  داللة 

.)x2 )1( = 16.88، P = 0.000( سلوكيات انتحارية مقارنة بأولئك الذين لم يبلغوا عن تلك السلوكيات

الجدول 1: الخصائص االجتماعية/الديمغرافية للمتصلين
مكالمات تعبر عن 
ضغط نفسي فقط

مكالمات تعبر عن 
سلوك انتحاري

المتغير

 n (%) or mean
(SD)N = 1499

 n (%) or mean
(SD)N = 1374

)12.6( 28.3 )11.3( 26.8 العمر
الفئة العمرية )سنوات(

)%9.21( 110 )%14.28( 161 <18
)%71.13( 850 )%68.32( 770 18−34

)%9.71( 116 )%10.38( 117 35−49
)%6.69( 80 )%5.59( 63 50−64
)%3.26( 39 )%1.42( 16 >65

النوع االجتماعي حسب إفادة المتصل
)%43.8( 656 )%43.8( 602 ذكر
)%56.2( 842 )%56.1( 770 أنثى

اإلفادة بكونهم من أقلية مرتبطة بالنوع االجتماعي )مجتمع الميم(
)%13.6( 204 )%14.7( 202 نعم

)%86.4( 1295 )%85.3( 1172 ال يوجد بيانات
الجنسية

)%94( 991 )%91.7( 778 لبنانية
)%6( 63 )%8.3( 71 غير لبنانية

المحافظة
)%37.4( 406 )%35.2( 373 بيروت

)%5.34( 58 )%4.25( 45 البقاع
)%34.3( 372 )%36.5( 387 جبل لبنان

)%2.39( 26 )%1.32( 14 النبطية
)%9.67( 105 )%11.99( 127 شمال لبنان

)%10.96( 119 )%10.7( 113 الجنوب
يعيشون

)%9.7( 119 )%14.4( 172 لوحدهم
)%90.3( 1102 )%85.4( 1021 مع آخرين

)%0( 0 )%0.2( 2 بال مأوى
الوضع االجتماعي

)%72.8( 881 )%80.2( 910 ليس في عالقة )غير متزوج/ة، مطلق/ة، أرمل/ة(
)%27.2( 329 )%19.8( 225 في عالقة عاطفية )مصاحب/ة، خاطب/ة، متزوج/ة(

أعلى مستوى من التعليم وصل إليه
)%3.8( 37 )%3.5( 34 لم يتم/تتم المرحلة االبتدائية
)%2.3( 23 )%2( 19 أتم/ت المرحلة االبتدائية )الصف األول-السادس(
)%6.1( 60 )%7.2( 69 أتم/أتمت المرحلة اإلعدادية )الصف السابع-التاسع(

)%50.6( 496 )%49.2( 473 أتم/أتمت المرحلة الثانوية )الصف العاشر – الصف الثاني عشر(
)%30.9( 303 )%32( 308 درجة البكالوريوس
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مكالمات تعبر عن 
ضغط نفسي فقط

مكالمات تعبر عن 
سلوك انتحاري

المتغير

 n (%) or mean
(SD)N = 1499

 n (%) or mean
(SD)N = 1374

)%4.7( 46 )%3.2( 31 حاصل/ة على درجة الماجستير
)%0.4( 4 )%0.7( 7 حاصل/ة على درجة الدكتوراة/ الطب

)%1.2( 12 )%2.2( 21 حاصل/ة على شهادة مهنية/فنية
وضع العمل

)%36.6( 452 )%39.3( 456 طالب/ة
)%34.8( 430 )%30.8( 357 موظف/ة
)%23.5( 290 )%26.1( 303 عاطل/ة عن العمل

)%5.2( 64 )%3.7( 43 غيره

خدمات  استخدام  عن  التوقف  أسباب  حول  المعلومات  كانت 
الصحة النفسية موجودة لـ 59 من مكالمات الضغط النفسي و 
51 من مكالمات االنتحار. كشف تحليل االستجابة المتعددة أنه 
في عينة من المّتصلين جراء الضغط النفسي، أفاد األفراد أنهم 
بسبب  األحيان  أغلب  في  الخدمات  على  الحصول  عن  توقفوا 
والمسافة  والوقت  التكلفة  من  اإلنزعاج  مثل  هيكلية  عوائق 
)41.82٪(. تبع ذلك أسباب تتعلق بعدم الثقة بمقدم الخدمة 
)30.91٪( والمواقف / اآلراء الشخصية تجاه العالج أو المرض 
السلوكيات  ذوي  المتصلين  عينة  أما   .)٪16.36( النفسي 
الثقة  عدم  بسبب  بالتوقف  غالًبا  العينة  أفادت  فقد  االنتحارية 
بمقدمي الخدمة )35.29٪(، يليها اإلنزعاج )27.45٪( واآلراء / 
من  مزيد  على  االطالع  يمكن   .)٪25.49( الشخصية  المواقف 
الحالية  النفسية  الصحة  خدمات  استخدام  حول  التفاصيل 
والسابقة وكذلك أسباب التوقف عن استخدام هذه الخدمات 

في الجدول 2.

استجابة عامل/ة الهاتف
الهاتف  عمال/عامالت  نفذها  التي  التدخالت  أنواع  تسجيل  تم 
ضغط  مكالمة  و1377   )٪89.6( انتحار  مكالمة   1232 على 
يمكن  الهاتف  أن عمال/عامالت  إلى  بالنظر   .)٪89.19( نفسي 
أن يعبروا عن أكثر من استجابة لمكالمة معينة، تم إجراء تحليل 
شيوًعا  األكثر  االستجابة  كانت  عينة.  لكل  متعددة  استجابات 
التي أبلغ عنها عمال/عامالت الهاتف في العينتين هي "تقديم 
 )٪41.15( االنتحار"  أزمة  فتيل  "نزع  تليها  العاطفي"،  الدعم 
لمكالمات االنتحار و "اإلحالة إلى خدمات مجتمعية" )٪28.42( 
تحليل  نتائج  على  العثور  يمكن  العاطفي.  الكرب  لمكالمات 

االستجابات المتعددة بمزيد من التفصيل في الجدول 4.
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الجدول 2: الصحة والخدمات النفسية للمتصلين 
مكالمات تعبر عن 
كرب عاطفي فقط

مكالمات تعبر عن 
سلوك انتحاري

)%( N )%( N
أي تشخيص لمرض نفسي

)%21.7( 325 )%28.3( 389 نعم
)%78.32( 1174 )%71.7( 985 ال

هل حصلت على خدمات الصحة النفسية
)% 75.6( 680 )%76.4( 647 نعم
)24.4%( 219 )%23.6( 200 ال

أسباب عدم المتابعة مع خدمات الصحة النفسية
)%41.82( 23 )%27.45( 14 عوائق هيكلية )الوقت، الكلفة، المسافة(
)%30.91( 17 )%35.29( 18 عدم الثقة بمزود الخدمة

)%16.36( 9 )%25.49( 13 آراء/مواقف شخصية
)%12.73( 7 )%7.84( 4 إدراك الحاجة

)%3.64( 2 )%7.84( 4 وصمة العار
)%1.82( 1 0 القرائية/المعرفة

وجود عامل خطورة واحد على األقل
)%69.98( 1049 )%89.96( 1236 نعم

)%30.02( 450 )%10.04( 138 ال
وجود عامل حماية واحد على األقل

)%51.1( 766 )%73.0( 1003 نعم
)%48.9( 733 )%27.0( 371 ال

مالحظة: مجموع النسب يزيد عن %100 ألنه يمكن للشخص اختيار أكثر من خيار

7انتفرنشن، مجلة الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي في المناطق المتضررة من الصراع، الجزء 19، العدد 2، أيلول 2021.



الجدول 3: عوامل الخطورة وعوامل الحماية
مكالمات تعبر عن 
كرب عاطفي فقط

مكالمات تعبر عن 
سلوك انتحاري

)%( N
N = 715

)%( N
N = 932

عوامل الحماية

)%40.28( 288 )%45.39( 423 الحصول على الدعم من العائلة
)%17.48( 125 )%34.76( 324 التفكير باألطفال/العائلة
)%28.95( 207 )%28( 261 الحصول على الدعم من األصدقاء
)%27.83( 199 )%25( 233 اإليمان الديني/الروحي

)%17.9( 128 )%15.99( 149 امتالك منظور مستقبلي
)%5.31( 38 )%12.34( 115 التفكير باألصدقاء

)%4.9( 35 )%10.84( 101 الخوف من الموت/العجز
)%2.66( 19 )%6.44( 60 غياب الموارد
)%1.34( 11 )%2.58( 24 التفكير بالحيوانات األليفة

)%( N
N = 852

)%( N
N = 1124

عوامل الخطورة والضغط

)%27.46( 234 )%39.06( 439 مشاكل عائلية
)%26.64( 227 )%35.94( 404 معايشة ضغط مستمر، صدمة، أو فقدان 
)%20.77( 177 )%32.12( 361 عزلة اجتماعية

)%23( 196 )%29.8( 335 معايشة فقدان فاجع/ضغط كبير خالل السنة الماضية
)%20.07( 171 )%21.17( 238 مشاكل مالية

)%1.88( 16 )%16.64( 187 قدرة على الوصول إلى وسائل مميتة
)%8.8( 75 )%11.48( 129 العيش وحيدا

)%7.39( 63 )%10.5( 118 التنمر
)%9.39( 80 )%9.16( 114 مصدر ضغط مستقبلي/فقدان محتمل
)%4.58( 39 )%8.81( 103 إبالغ ذاتي عن سوء استخدام العقاقير
)%3.76( 32 )%8.81( 99 تاريخ من السلوك االندفاعي
)%8.45( 72 )%8.01( 90 مرض مزمن
)%5.87( 50 )%7.03( 79 تاريخ عائلي/لالصدقاء من سلوك انتحاري أو محاولة انتحار
)%4.81( 41 )%6.94( 78 تاريخ عائلي من المرض النفسي
)%3.97( 66 )%6.85( 77 مشاكل أكاديمية
)%4.81( 41 )%5.69( 64 مر بتجربة ضغط أو صدمة أو فقدان في حياته/ها
)%5.75( 49 )%4.8( 54 انفصال عن شريك/ة حياة/ مشاكل في العالقات العاطفية

)%0.47( 4 )%1.33( 15 أخبار في وسائل اإلعالم عن االنتحار
)%2.7( 23 )%1.25( 14 مشاكل في العالقات مع النظراء
)%0.59( 5 )%0.71( 8 تاريخ عائلي من السلوكيات االنتحارية/محاولة االنتحار
)%0.35( 3 )%0.62( 7 تاريخ لمحاولة انتحار من قبل النظراء

مالحظة. مجموع النسب يزيد عن 100% ألن الشخص يمكن أن يقوم باختيار عدة خيارات
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الجدول 4: استجابة عمال/عامالت الهاتف
مكالمات تعبر عن 
كرب عاطفي فقط

مكالمات تعبر عن 
سلوك انتحاري

(%) N (%) N
N = 1313 N = 1221

)%94.82( 1245 )%92.63( 1131 تقديم الدعم العاطفي
)%6.25( 82 )%21.62( 264 تثقيف وتوعية حول االنتحار والوقاية منه
)%1.52( 20 )%41.52( 507 نزع فتيل األزمة االنتحارية
)%3.27( 43 )%3.6( 44 تثقيف وتوعية نفسية

)%28.94( 380 )%35.05( 428 إحالة مجتمعية
)%0.97( 13 )%1.8( 22 إرسال خدمات الطوارئ

مالحظة. مجموع النسب يزيد عن 100% ألن الشخص يمكن أن يقوم باختيار عدة خيارات

التغييرات في إحساس الم تصل بالضغط 
النفسي

بداية  في  النفسي  بالضغط  المتصل  إحساس  متوسط  كان 
بين  من   .10 إلى   1 من  تتراوح   )SD = 1.76(  8.56 المكالمة 
المتاحة  البيانات  مع  تحليلها  تم  التي  المكالمات  من   95.39٪
)العدد = 1301(، كان مستوى الضغط النفسي أعلى في بداية 
 M = 8.56، SD = 1.76، M =( المكالمة، مقارنة بنهاية المكالمة
اتصلوا  الذين  أولئك  بين  التوالي(. من  على   ،4.02، SD = 2.17
بسبب الضغط النفسي فقط )ن = 602(، كان هناك انخفاضا كبيرا 
 M =( المكالمة  بداية  في  عنها  المبلغ  الضغط  مستويات  في 
نهايتها )M = 3.7، SD = 2.08(. كان  SD = 1.92 ،8.25( وفي 
.)t )601( = 47.55، P <0.005، d = - 1.94( حجم االختالف كبيًرا 
المتصلين عن تحسن في مستوى  أعرب ٪95.18 من  إجمااًل،   
الضغط النفسي ما بين بداية ونهاية المكالمة. وبالمثل، استناًدا 
انتحارية  بأفكار  يتصلون  الذين  أولئك  بين  المتاحة  البيانات  إلى 
)العدد = 699 مكالمة(، كان هناك انخفاضا كبيرا في مستوى 
المكالمة  بداية  بين  ما  المتصلون  عنه  أبلغ  الذي   الضغط 
.)M = 4.30، SD = 2.21( حتى نهايتها )M = 8.84، SD = 1.56( 
كان حجم التأثير كبيًرا أيًضا )t )698( = 52.8، P <0.0005،د = - 1.99(. 

لفحص ما إذا كان هناك اختالف في تغيرات اإلحساس بالضغط 
فقط  انتحارية  أفكار  عن  أبلغوا  الذين  أولئك  بين   النفسي 
انتحار  الذين كانوا في خضم محاولة  أولئك  667(، مقابل  )ن = 
)ن = 32(، أجرينا ANOVA مختلطة لمقارنة التغيير في اإلحساس 

بالكرب عبر المكالمات بين المجموعتين. 

النفسي  الضغط  انخفض مستوى  نعثر على تفاعل ملحوظ.  لم 
في   )SD = 2.37(  4.69 إلى   )SD = 1.41(  9.47 معدل    من 
 SD =( 8.81 انتحار ومن التي تنطوي على محاولة  المكالمات 
1.56( إلى 4.28 )SD = 2.20( في المكالمات التي عبر أصحابها 
عن أن فكرة االنتحار راودتهم. وتجدر اإلشارة إلى أن تم انتهاك 
 ANOVA في F افتراض الوضع الطبيعي؛ ومع ذلك، فإن اختبار
 ،Glass et al. 1966؛   ،Games & Lucas( قوًيا  عادًة  يعتبر 

.)1972

الخصائص الفردية المرتبطة  بالضغط النفسي
المتغير  أحادي  المرتب  اللوجستي  االنحدار  نماذج  استخدمنا 
التباين  التالية  المتغيرات  تفسر  قد  مدى  أي  إلى  الستكشاف 
في المستويات األولية للضغط النفسي: نوع االتصال )الضغط 
النفسي فقط أو االنتحار(، والعمر، والجنس، والنوع االجتماعي 
)مجتمع الميم(، والعيش في بيروت، والحالة االجتماعية بوجود 
الوضع  بمفردهم،  يعيشون  او عدم وجود عالقة عاطفية، من 
الوظيفي، أعلى مستوى تعليم، وتلقي خدمات الصحة النفسية 
في وقت ما، وإجراء تشخيص للصحة النفسية واإلبالغ عن أي 
من المخاطر/ الضغوطات أو عوامل الحماية. يمكن العثور على 
المكالمات  ارتبطت  أ.  الملحق  المتغير في  التحليل أحادي  نتائج 
بكثير  أعلى  بمستويات  انتحار  محاوالت  أو  أفكار  عن  تعبر  التي 
النفسي دون  الضغط  بمكالمات  األولي مقارنًة  من االضطراب 
أن يكون  انتحارية. وارتبطت عوامل مثل  أو محاوالت  افكار  أي 
بمستويات  خطر  عامل  ولديه/ها  عالقة  وفي  أنثى،  المتصل 
الفئة  أما  النفسي.  بالضغط  األولي  اإلحساس  من  بكثير  أعلى 
العمرية 65 عاما فما فوق فارتبطت بشكل ملحوظ بمستويات 
حاملي  لدى  كان  النفسي.  بالضغط  األولي  اإلحساس  من  أقل 
لديهم  يكون  بأن  أعلى  احتماالت  الفنية   / المهنية  الشهادات 

إحساسا أوليا بالضغط النفسي.

قمنا بعد ذلك باستخدام نموذج انحدار لوجستي مرتب متعدد 
هي  إليها  الوصول  نود  التي  النتيجة  تكون  بحيث  المتغيرات 
المتغيرات  وتكون  النفسي،  الضغط  من  األولية  المستويات 
في  كونك  األنثوي،  الجنس  مستقلة:  متغيرات  هي  التالية 
بنوع  مرتبط  ذلك  وكل  والعمر،  خطر  عامل  أي  وجود  عالقة، 
أو   / و  المتداخلة  بالمتغيرات  النموذج  هذا  نربط  لم  المكالمة. 

التي لم تظهر ارتباًطا كبيًرا مع النتائج في الخطوة السابقة.

إلى  )الملحق ب(  الثاني  المتغيرات  متعدد  النموذج  نتائج  تشير 
في  النفسي  الضغط  من  أعلى  درجات  تسجيل  احتماالت  أن 
لإلناث  بالنسبة  ملحوظ  بشكل  أعلى  كانت  المكالمة  بداية 
 ،)OR( = 1.35، P = 0.007( األرجحية  )نسبة  بالذكور  مقارنة 
وأولئك الذين يبلغون عن أي عامل خطر مقارنة بأولئك الذين ال 
يبلغون عن أي عامل خطر )OR = 2.02، P = 0.000(. احتماالت 
المكالمة  بداية  في  النفسي  الضغط  من  أعلى  درجات  تسجيل 
من  يعانون  الذين  للمتصلين  بالنسبة  ملحوظ  بشكل  أقل  كانت 
 OR =( انتحار  محاوالت  أو  انتحارية  ميول  دون  نفسية  ضغوط 
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عاًما   65 عن  أعمارهم  تزيد  الذين  وأولئك   ،)0.63، P= 0.000
 OR = 0.53، P( مقارنًة بـأولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عاًما
0.002 =(. ولم يعد هناك أهمية للوضع االجتماعي – وجود أو 
عدم وجود عالقة عاطفية )OR = 1.17، P = 0.246( في هذا 

النموذج المعدل.

أخيًرا، قمنا باستخدام نموذج متعدد المتغيرات باستخدام نفس 
تحديد  مع  ولكن  السابق،  النموذج  مثل  المستقلة  المتغيرات 
المكالمة  نهاية  بين  النفسي  الضغط  مستوى  في  الفرق 
وبدايتها كنتيجة )الملحق ج(. هنا وجدنا أن اإلبالغ عن أي عامل 
أعلى  باحتماالت  مرتبًطا  كان   )OR = 0.63، P = 0.004( خطر 
األفراد  لدى  وكان  المكالمة.  مدار  على  أكبر  تحسن  لتحقيق 
حالة  في  تحسن  لتحقيق  أقل  احتماالت  عاًما   18 من  األكبر 
الضغط النفسي )P = 0.000( مقارنة بمن هم أقل من 18 عاًما. 
 OR =( لم يكن هناك فرق كبير في التحسن بين الذكور واإلناث
P = 0.195 ،0.87( أو بين المكالمات االنتحارية وغير االنتحارية 

.)OR = 0.89، P = 0.274(

التغييرات في الرغبات االنتحارية
تم تقييم التفكير االنتحاري في بداية المكالمة )T1( وفي نهاية 
المكالمة )T2(. حوالي 74.79٪ )ن = 540( من المتصلين الذين 
نهاية  في  أعربوا   )T1( البداية  في  انتحارية  أفكار  عن  عبروا 
كشف   .)T2( لديهم  انتحارية  أفكار  وجود  عدم  عن  المكالمة 
 x2 )1، N =( اختبار االستقاللية بأن التغيير عبر الزمن كان مهما

.)990( = 62.24، P <0.05

مناقشة
ونزع  عاطفًيا  دعًما   Embrace الوطني  المساعدة  خط  قدم 
لبنان.  من  المتصلين  من  متنوعة  لعّينة  االنتحارية  األفكار  فتيل 
من  بكثير  أعلى  مستويات  يمتلكون  المتصلين  بعض  ألن  نظًرا 
أولئك  المثال  سبيل  )على  النفسي  بالضغط  األولي  اإلحساس 
هناك  كان  اإلناث(،  باالنتحار،  مرتبطة  سلوكيات  لديهم  الذين 
العاطفية  االضطرابات  في  ملحوظ  بشكل  كبيرا  انخفاضا 
والتفكير االنتحاري، بنهاية التدخل، عبر العينة. كانت المساعدة 
نزع  إلى  باإلضافة  العاطفي،  الدعم  تقديم  هي  شيوًعا  األكثر 

فتيل األزمات االنتحارية وتوفير اإلحالة إلى موارد مجتمعية.

من الذي يتصل بخط المساعدة؟
يتواجد  األفراد.  من  متنوعة  عينة  المساعدة  خط  يخدم 
بنسب  كان  وإن  اللبنانية،  المحافظات  جميع  في  المتصلون 
المتصلين  ثلث  من  أكثر  أن  ومع  المثال،  سبيل  على  متفاوتة. 
اكتظاًظا  األكثر  المحافظة  وهي  لبنان،  جبل  في  يعيشون 
بأنهم  قالوا  المتصلين  من  تقريًبا  متساوًيا  عدًدا  فإن  بالسكان، 
اللبنانيين  من   ٪10 من  أقل  يقيم  حيث  بيروت،  في  يعيشون 
 .)2019 الدولية،  العمل  منظمة   & لإلحصاء  المركزية  )اإلدارة 
Embrace تجذب المزيد من سكان  قد يعكس هذا حقيقة أن 
العاصمة، أو قد يكون السبب أن عددا كبيرا من الناس يعملون 
أن  بيروت لفترة مؤقتة. وهذا يعني  بالجامعة في  يلتحقون  أو 
رسمًيا.  المسجلين  السكان  من  أكبر  عدًدا  تستضيف  العاصمة 
نقص  من  تعاني  التي  المناطق  أن  هو  اآلخر  السبب  يكون  قد 
التمثيل مثل النبطية والبقاع، حيث يتواجد فيها باألغلب سكان 
الريف، قد تواجه عوائق في الوصول إلى خط المساعدة، مثل 

الحصول على هاتف خاص أو القدرة على تحمل تكلفة المكالمة، 
أو نقص في المعرفة حول خط المساعدة نفسه.

تتراوح  ومن  اإلناث  من  كانت  المكالمات  نصف  من  أكثر 
أعمارهم بين 18 و 34 سنة. وهذا يتوافق إلى حد ما مع توزيع 
20 و 29 عاًما  السكان، حيث تتراوح أعمار غالبية اللبنانيين بين 
 )2019 الدولية،  العمل  ومنظمة  لإلحصاء  المركزية  )اإلدارة 
و   20 بين  أعمارهن  تتراوح  اللواتي  اإلناث  تشكل  الواقع،  في 
تلقي  أن  كما  اللبنانيين.  السكان  من  نسبة  أعلى  عاًما   24
مكالمات من اإلناث أكثر من الذكور يتماشى أيًضا مع األبحاث 
النساء  تطلب  أن  المرجح  من  أنه  إلى  تشير  التي  السابقة 
النفسية  الصحة  متخصصي  أو  الهاتف  خدمات  من  المساعدة 

.)2007 ،Rickwood et al.( أكثر من الرجال

يتصل بخط المساعدة أشخاص من خلفيات اجتماعية واقتصادية 
نصف  حوالي  اجتماعيا.  المستضعفين  أنواع  وشتى  مختلفة 
المتصلين هم من الحاصلين على تعليم ثانوي كحد أقصى، كما 
عن  والعاطلين  والموظفين  الطالب  المساعدة  خط  اجتذب 
هذه  قدرة  في  المساواة  على  يدل  مما  متساٍو  بشكل  العمل 
المجموعات على الوصول إلى خط المساعدة. واألهم من ذلك، 
14٪ من المكالمات كانت من أفراد من مجتمع الميم مما  أن 
يسلط الضوء على دور خط المساعدة في االستجابة الحتياجات 

الصحة النفسية للفئات المستضعفة من السكان.

اكتشاف آخر مثير لالهتمام هو أن 22٪ إلى 28٪ من المكالمات 
كانت من أفراد أبلغوا عن وجود تشخيص سابق / حالي للصحة 
النفسية، ولكن مع اختالف مهم عبر العينات الفرعية. كان من 
األرجح أن يكون أولئك الذين لديهم سلوكيات مرتبطة باالنتحار 
من  أكثر  النفسي  لمرضهم  تشخيص  على  حصلوا  قد   )٪28.3(
 .)٪21.7( النفسي  الضغط  بسبب  فقط  يتصلون  الذين  أولئك 
أكثر  يعانون من مشاكل نفسية  الذين  أولئك  أن  إلى  يشير هذا 
حدة )ومخاطر عالية للوفاة( قد تم تقييمهم وتشخيصهم على 
األقل في مرحلة ما، وأنهم يستخدمون خط المساعدة كمورد 
إضافي إلدارة سلوكياتهم المتعلقة باالنتحار. عالوة على ذلك، 
تشخيصهم  عدم  عن  أبلغوا  األشخاص  غالبية  أن  حقيقة  فإن 
بمرض نفسي، )إما ألنهم ال يستوفون المعايير، أو ألنهم لم يتم 
تقييمهم وتشخيصهم(، تشير أيًضا إلى أن خط المساعدة يقدم 
من  يعانون  الذين  السكان  لعامة  إليه  الوصول  يسهل  تدخاًل 

أمراض نفسية أو ال يعانون منها.

فيما يتعلق بما ورد أعاله، أفاد حوالي 75٪ من المتصلين أنهم 
)األكثر شيوًعا هي  النفسية في وقت ما  الصحة  تلقوا خدمات 
عبر  كبيرة  اختالفات  وجود  عدم  مع  النفسي(،  الطب  خدمات 
توقفوا  الذين  أولئك  أن  لالهتمام  المثير  ومن  الفرعية.  العينات 
فعلوا  أنهم  أفادوا  النفسية  الصحة  خدمات  من  االستفادة  عن 
وحركة  العالج  تكلفة  ارتفاع  مثل  الهيكلية  الحواجز  بسبب  ذلك 
الثقة  عدم  وبسبب  المعالج،  إلى  للوصول  والمسافة  المرور 
بمقدمي الرعاية مثل اإلحساس بأن المعالج غير كفؤ أو أنه / أنها 
لن تحافظ على سرية معلوماتهم. تعكس هذه العوائق الواقع 
الموجود في لبنان، حيث يتم تمويل العالج النفسي واالستشارات 
النفسية بشكل شخصي وال يتم تغطيتها من قبل المؤسسات 
كما   .)2014 وآخرون،  )يحيى  الخاصة  التأمين  شركات  أو  العامة 
تجاه  المواقف  أن  وجدت  حديثة  دراسة  نتائج  مع  تتماشى  أنها 
أخصائيي الصحة النفسية وإمكانية الوصول إلى الخدمات كانت 
عند  االعتبار  في  اللبنانيون  يأخذها  التي  الرئيسية  العوامل  من 
2020(. تشير  النفسية )جبور وزينون،  البحث عن خدمات الصحة 
هذه النتائج إلى أنه يتم استخدام خط المساعدة كتدخل يمكن 
األزمات  في  للمساعدة  وموثوقية  بسهولة  إليه  الوصول 

العاطفية إلحالة المتصلين إلى موارد مجتمعية موثوقة.
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المساعدة  خط  إلى  يصلون  المتصلين  أن  إلى  بياناتنا  تشير  أخيًرا، 
عندما يكونون في مستويات عالية من الضغط النفسي - حيث 
سجلوا متوسط 8.25 من 10 في بداية المكالمة. نظًرا ألنه من 
الصعب مقارنة ذلك بدراسات أخرى بسبب المقاييس المختلفة، 
فإنه يشير إلى أن خط المساعدة يستخدم من قبل أولئك الذين 
يشعرون بالكرب ويحتاجون إلى مساعدة فورية. في الواقع، تؤكد 
نتائج الدراسات السابقة أن األفراد الذين يتصلون بخطوط األزمات 
وآخرون  تشان  وجد  وقد  شديدة.  كرب  حالة  في  عادة  يكونون 
)2018( أن معدالت االنتحار أعلى بكثير بين المتصلين بخط األزمات 
وآخرون  جولد  أفاد  كما  كونغ،  هونغ  في  السكان  بعامة  مقارنًة 
)2007( بأن أكثر من نصف المتصلين بالخط الساخن لديهم خطة 

انتحار وأن 8٪ اتخذوا بعض اإلجراءات قبل االتصال بالمركز.

ما مدى فعالية خط المساعدة؟
الضغط  جراء  المتصلين  من   )٪95( العظمى  الغالبية  أبلغت 
مستويات  في  تحسن  عن  المفقودة(  البيانات  )دون  النفسي 
نهايتها. وبالمثل، فإن  إلى  المكالمة  بداية  النفسي من  الضغط 
المتصلين بدواعي االنتحار - سواء كانوا يفكرون في االنتحار و / 
في  تحسًنا  أيًضا  شهدوا   - المكالمة  أثناء  ذلك  يحاولون  أو 
مستويات الضغط النفسيي على مدار المكالمة. كما أفاد 75٪ 
من المتصلين بدواعي االنتحار بعدم وجود أفكار انتحارية بنهاية 
المكالمة. تتوافق هذه النتائج اإليجابية لفعالية خط المساعدة 
بشكل جيد مع األبحاث السابقة التي أكدت على فوائد خطوط 
سبيل  على  للمتصلين.  النفسية  الحالة  تحسين  في  المساعدة 
لخطوط  الفورية  الفعالية  م  تقيِّ التي  الدراسات  ُتظهر  المثال، 
بالضغط  المتصل  إحساس  في  التغيرات  على  بناًء  المساعدة 
المؤشرات  هذه  أن  على  دلياًل  االنتحاري  والسلوك  النفسي 
2007؛   ،Gould et al.( البالغين  بين  المكالمة  خالل  تنخفض 
1997؛   ،Mishara & Daigle 2007a؛   ،Mishara et al.
.Rasmussen et al، 2017؛ Shaw & Chiang، 2019(، وبين 
األطفال والمراهقين ).King et al، 2006(. على وجه التحديد، 
فحص جولد وآخرون )2007( نتائج مكالمات االنتحار في ثمانية 
عامي  بين  المتحدة  الواليات  في  المساعدة  لخطوط  مراكز 
2003 و 2004 من خالل قياس التغيير في حالة انتحار المتصل 
الدراسة  وجدت  أسابيع.   3 وبعد  الهاتفية  المكالمات  أثناء 
انخفاًضا كبيًرا في االنتحار )األلم النفسي واليأس ونية الموت( 
بنهاية المكالمة. وبالمثل، في دراسة تكميلية حول مقدار تأزم 
كبير  )2007( عن تحسن فوري   Kalafat et al أفاد  المتصلين، 
باليأس  وإحساسهم  االنتحار  لدواعي  المتصلين  تأزم  حالة  في 

على مدار االتصال بخط المساعدة.

المقدمة  التدخالت  فعالية  على  القوية  األدلة  من  الرغم  على 
مرتبطة  سلوكيات  عن  يعبرون  ال  أو  يعبرون  ممن  للمتصلين 
عن  تبلغ  ال  المكالمات  من   ٪5 أن  إلى  اإلشارة  تجدر  باالنتحار، 
بنهاية  انتحارية  أفكار  عن  اإلبالغ  في  يستمرون  و٪25  تحسن، 
مكالمة. يمكن لدراسات أخرى االستفادة من مكالمات المتابعة 
االنتحار  في  والتفكير  النفسي  الضغط  مستويات  الستكشاف 
بعد مرور بعض الوقت بعد المكالمة. يمكن أن يساعد هذا في 
فهم ما إذا كانت هناك "تأثيرات تالية" تشير إلى التحسن، والتي 
كان  إذا  ما  أو  المكالمة،  نهاية  في  المتصل  عنها  يبلغ  ال  قد 
قائما.  زال  ما  االنتحاري  والسلوك  النفسي  بالضغط  اإلحساس 
باإلضافة إلى ذلك، يمكن لمزيد من التحليل مع عينة أكبر تحديد 
تعديل  وبالتالي  المحتملين،  المستجيبين"  "غير  خصائص 
التدخالت للوصول بشكل أفضل وتصميم تدخالت خصيصا لهذه 

الفرعية. المجموعة 

من الذي يستفيد أكثر من خط المساعدة؟
من  األرجح  على  هم  هّمًا  المتصلين  أكثر  أن  إلى  بياناتنا  تشير 
ومن  عالقة(،  وجود  عدم  )مقابل  عاطفية  عالقة  في  اإلناث، 
فإن كون  األقل. ومع ذلك،  واحد على  عامل خطر  يعانون من 
الشخص أنثى أو في عالقة ال يؤثر على المقدار الذي يستفيد 
منه المرء من المكالمة - أي أن الجميع يظهر انخفاًضا مشابًها 
في الضغط النفسي. يبدو أن ما يفسر أكبر انخفاض في الضغط 
النفسي هو وجود عامل خطر. على سبيل المثال، المتصل الذي 
عانى من فقدان كبير في العام الماضي، أو العزلة االجتماعية، 
أو أي عامل خطر آخر، من المرجح أن يبدأ المكالمة بإحساس أكبر 
الخطر  عوامل  عن  يبلغ  ال  الذي  المتصل  من  النفسي  بالضغط 
هذه، كما أنه من المرجح أن يشعر بانخفاض أكبر في اإلحساس 
بالضغط النفسي على مدار المكالمة. ومع ذلك، نظًرا ألنها تبدأ 
راحة  إلى مستويات  للغاية، فإنها ال تصل  بضغط نفسي شديد 
مماثلة لتلك الحاالت التي ال توجد بها عوامل خطر، على الرغم 
الدراسات  أفادت  النفسي.  الضغط  مستويات  انخفاض  من 
السابقة عن عوامل خطر مختلفة عن تلك المدرجة في دراستنا 
- لكن تجدر اإلشارة إلى أن هذه الدراسات لم تجد تفاعاًل كبيًرا 
تقليل  مع  النفسية  الصحة  حالة  أو  االنتحار  خطر  عوامل  بين 
المكالمة  مدار  على  النفسي  بالضغط  المتصل   إحساس 
وجدته  ما   .)2007  ،Kalafat et al. 2007؛   ،Gould et al.(
المستجيب  خبرة  مستوى  أن  هو  فعليا  السابقة  الدراسات 
المتصل  وضع  تحسن  على  إيجابي  بشكل  تؤثر  أن  يمكن 

 .)2020 ،Hoffberg et al.(

تفسر الفئة العمرية أيضا الضغط النفسي بشكل مثير لإلهتمام، 
خاصة بالنسبة للمتصلين صغار السن أو األكبر سًنا. أبلغ المتصلون 
الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاًما عن مستويات أقل من اإلحساس 
األولي بالضغط النفسي من أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 
18 عاًما(  عاًما. ومع ذلك، كان المتصلون األصغر سًنا )أقل من 
18 عاًما. ومن المثير  أكثر عرضة للتحسن مقارنة بمن هم فوق 
أو  تشخيص سابق  لديهم  المتصلين  غالبية  نظًرا ألن  لالهتمام، 
على  الحصول  أن  نتائجنا  تبين  النفسية،  الصحة  خدمات  تلقوا 
الضغط  لمستويات  مؤشرا  يعطي  ال  سابق   / حالي  تشخيص 
النفسي، وال نجاح النتيجة. يضيف هذا دلياًل على أنه بغض النظر 
عن التشخيص، يمكن للشخص الذي يعاني من أزمة عاطفية أن 
يستفيد من التدخالت غير المحددة التي يقدمها خط المساعدة، 

مثل االستماع النشط والحل التعاوني للمشكالت.

محددات
يتمثل أحد القيود الرئيسية لدراستنا في عدم وجود بيانات متابعة 
للمساعدة في فهم ما إذا كان يتم الحفاظ على تخفيف اإلحساس 
بالضغط النفسي أم ال، وكذلك لمتابعة أولئك الذين لم يبلغوا عن 
حدوث تحسن. يجري العمل حالًيا بالفعل لجمع مثل هذه البيانات 
من المتصلين في المستقبل. من المحددات أيضا إمكانية التحيز 
يتصلون  الذين  لألفراد  يكون  قد  العينة.  الذاتي في  االختيار  في 
أولئك  عن  نتائجهم  على  تؤثر  مختلفة  خصائص  المساعدة  بخط 
الذين ال يتصلون بخط المساعدة. ومع ذلك، ال يمثل هذا تهديًدا 
كبيًرا لنتائجنا ألن الهدف من هذه الدراسة هو تقييم فعالية خط 
المساعدة في مساعدة أولئك الذين يستخدمونه، بداًل من عامة 
مستويات  هي  الرئيسية  نتيجتنا  أن  هو  اآلخر  المحدد  السكان. 
المتصلون. في حالة عدم وجود  بها  يفيد  التي  النفسي  الضغط 
تدابير أكثر موضوعية )مثل المستمع الصامت الموضوعي(، فإن 
تحديد النجاعة يعتمد إلى حد كبير على الخبرة الذاتية للشخص وقد 
يكون عرضة لتحيز الرغبة االجتماعية بالنظر إلى أن الشخص الذي 
تقييم  المتصل  من  يطلب  الذي  نفسه  هو  المساعدة  يقدم 
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إحساسه بالضغط النفسي. أخيًرا، احتوت دراستنا على قدر كبير من 
)مستويات  تهمنا  التي  بالمخرجات  المتعلقة  المفقودة  البيانات 
التمحيص  عند  أنه  الحظوا  باالنتحار(.  الرغبة  أو  النفسي  الضغط 
)المواد التكميلية(، وجدنا تشابها كبيرا بين المتصلين الذين ال نملك 
بيانات كافية عنهم وأولئك الذين من نملك بياناتهم في معظم 
ال  لذلك،  والنفسية.  والديموغرافية  االجتماعية  الصحة  خصائص 
نعتبر البيانات المفقودة تهديًدا لصحة هذه الدراسة. يمكن تحسين 

التحليالت المستقبلية من خالل ضمان تحسين التقاط البيانات.

خالصة
كانت هذه الدراسة األولى لتقييم فعالية الدعم العاطفي وخط 
تظل  حيث  العربية  المنطقة  في  االنتحار  من  للحد  المساعدة 
الصحة النفسية واالنتحار من المواضيع المحظورة. تشير النتائج 
تدخالت  يوفر   Embrace Lifeline أن  إلى  إليها  توصلنا  التي 
فعالة تقلل بشكل كبير من اإلحساس الذاتي بالكرب في عينة 
متنوعة من اللبنانيين. سوف تستكشف األبحاث المستقبلية ما 
بعد  للمتصلين  النفسية  الصحة  حالة  في  التحسن  استمر  إذا 
أسابيع من المكالمة، وكيفية زيادة انتشار خط المساعدة ليصل 

إلى عينة متنوعة من المعنيين.

شكر وتقدير
الذين  والمتطوعين  الهاتف  عمال/عامالت  جميع  جهود  نقدر 

.Embrace and Embrace Lifeline يعملون في

الدعم المالي 
.ACTED تم تمويل مساعدي البحث في هذه الدراسة من قبل

تضارب المصالح
خط  تشغل  التي  المؤسسة  إلى  المؤلفين  جميع  ينتمي 

المساعدة قيد البحث.
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