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 لكل من  نتقــــــدم بشكرنا اجلزيل  

 وزارة الصحة   •

 مستشفى األمام علي ) ع (  •

  مستشفى الشهيد الصدر العام   

 ادارات املدارس الثانوية   •

 الشرطة اجملتمعية   •

 لقاطع مدينة الصدر اجمللس البلدي   •

 دراسة . البيانات الالزمة وملا بذلوه من جهد لتسهيل مهمة ال   توفي يف      و باخر أ سامهوا بشكل  الذين    
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اىل   بالشكـــر  نتقدم  نتأئج  السفارة الكندية كما  لعرض  النقاشـــي  الدراسة وتنفيذ املؤمتر  لدعمها اهلام يف انشاء 

 الدراسة . 

   فريق العمل                                                                           

 

 

 

 

 

 

 :   يذي فالتنامللخص 

، وهي تتزايد بصورة مطردة في   ازدادت ظاهرة االنتحار في االوانة االخيرة وخاصة في مناطق بغداد فهي
ً
ظاهرة مؤملة ومؤسفة معا

املجتمعات عموما وخاصة في املجتمع العراقي وبالتحديد في مدينة الصدر . وتعتبر العنصر الثاني ألسباب الوفاة لدى الشريحة 

  سنة. وال توجد معايير لقياس معدل الوفاة باال   25إلى    15الشابة هناك والتي تتراوح أعمارها بين  
ً
نتحار عند الشباب وشابات نظرا

لعدم توفر إحصائيات رسمية دقيقة حول هذه الظاهرة. ويتساءل الكثير من الباحثين حول األسباب التي تدفع الشباب اليائس 

إعطاء   في  كبيرة  املأزق، ويالقون صعوبة  للخروج من  األمل  إلى مرحلة فقدان  أن يصلوا  بعد  لحياتهم،  نهاية  لإلقدام على وضع 

في بدايات مرحلة املراهقة أو في  ج واب واٍف لهذا السؤال البسيط. ولعل من الحكمة القول إن االنتحار لدى الشباب وشابات 

وسطها إن الحكايات والقصص تلفق في الغالب حول الفتاة املنتحرة، حيث تتركز في أغلبها على محور الجنس والشرف. ،دخول  

 . التي تحتاج إلى مساعدة  اإلرهاق، وحالة من اليأس الشاب او شابة في أزمة من املعاناة و 

الدراسة سيتم هذه  هذ   من خالل  الضوء حول  وت  اتسليط  الغير حضارية  و الظاهرة  االنتحار  مفهوم  اال تناول  التي  ماهي  سباب 

عينة الدراسة    شملتو .    وكانت ادوات البحث املستخدمة هي املسح االجتماعي اضافة الى استخدام االستبيان    دفعتهن الى ذلك.

 . استمارة 200
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 :   االنتحار مفهوم 

 في أحاديثهم كلمة االنتحار، حتى ليمكن الظن بأن معناها معروف من الجميع، وأن تعريفها ال طائل منه.  
ً
غير  يتداول الناس كثيرا

الذي   العالم  فإن  لذا  اقع.  الو في  الغموض  يشوبها  ما   
ً
غالبا عنها  تعبر  التي  املفاهيم  مثل  مثلها  املستعملة،  اللغة  كلمات  أن 

يستعملها مثلما يسمعها من ألسن الناس،دون أن يخضعها لتمثيالت أخرى يتعرض ألفدح االلتباسات. ليس فقط ألن مفهومها 

غير من حالة إلى أخرى بحسب مقاصد الكالم، بل ألن التصنيف الذي تنتج عنه ال يصدر  فضفاض يصعب تحديده، حيث أنه يت

من   طائفة  جمع  إلى   
ً
دوما يفض ي  ما  وهو  الناس،  من  العامة  لدى  مبهمة  انطباعات  فقط  ينقل  ولكنه   

ً
أيضا منهجي  تحليل  عن 

ائع ذات طبيعة واحدة بأسماء شتى. فإذا انسقنا  الظواهر متباينة أشد التباين تحت عنوان واحد، دونما تمييز، أو إلى تسمية وق

، فنهمل  
ً
، أو نغلف بالغموض ما ينبغي أن يكون متميزا

ً
إذن وراء املفهوم الشائع فنحن نجازف بأن نميز ما ينبغي أن يكون ملتبسا

ال عن طريق املقارنة بينها. على هذا النحو القرابة الحقيقية بين األشياء، ونس يء بالتالي، فهم طبيعتها. فنحن ال نفسر األشياء إ 

لذا فإن أي بحث علمي ال يمكنه بلوغ غايته إال إذا استند إلى حوادث قابلة للمقارنة، وهو ال يدرك النجاح إال بقدر ما يكون أكثر  

 لجمع كافة الحوادث التي يمكن مقارنتها، بعضها ببعض، بنحوناجح. غير أن تلك القرابة الطبيعية بين الكائنات  
ً
يتعذر  ضمانا

الوصول إليها وفهمها بنحو يقيني عبر معاينة سطحية على غرار تلك التي ينتج عنها املصطلح العامي الشائع. وهكذا فإن العالم ال  

اللغة الشائعة ولكنه ملزم   التامة التكوين حسبما تتداولها كلمات  يسعه أن يتخذ، كموضوعات ألبحاثه مجموعات الحوادث 

ات الحوادث التي يرغب بدراستها، ابتغاء أن يمنحها املجانسة والخصوصية الالزمتين لها كي يتمكن  بأن يكّون هو نفسه مجموع

حينما  الحيوان  وعالم  الثمار،  أو  األزهار  عن  يتحدث  حين  النبات،  عالم  فإن  الغرار،  هذا  على  علمية.  معالجة  معالجتها  من 

.يتحدث عن األسماك أو الحشرات يختاران مختلف تلك األلفاظ ب
ً
 1املعاني التي كان عليهما تحديدها مسبقا

 

 
ايميل دوركايم   - 1  
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  أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة : 

شخص ، اغلب املبحوثين اكدوا بسماعهم في ظاهرة االنتحار وانتشارها في مدينة  200% من عينة عشوائية تتمثل ب 60ن ا -1

 الصدر . 

طريق الجيران ، اي املنتحر او املنتحرة كانوا جيران العينة مما يدل ان الظاهرة % من العينة يعرفون حاالت انتحار عن 33,33 -2

 منتشرة في مدينة الصدر  . 

% اي ان النساء اللواتي يحاولن ان يفقدن  50,83وبنسبة ( سنة 24-15اغلب النساء املنتحرات يتراوح اعمارهم مابين )  -3

 حياتهن عمرهن صغير 

يكون الضغط داخل البيت هو الذي يدفع النساء الى االنتحار وال   املنتحرات هن من ربات البيوت ، فقد % من النساء 64,16 -4

 يسمح لهن بالخروج من املنزل  . 

% اليوجد لديهن اطفال وهذا يدل ان عدم شعورهن باملسؤولية في بعض االحيان يدفعهن الى  67,5ان النساء اللواتي انتحرن -5

النساء اللواتي لديهن اطفال فهن مقيدات بمسؤولية ويفكرن في حياة اطفالهن بعد مفارقتهن للحياة . االنتحار الن   

في كل مكان ومتعارف عليها  الن هذه املواد متوفرة بانزين(  –)بالنفط  ء انتحرن عن طريق حرق اجسادهن % من النسا58,33 -6

. 

قد يكون هذا االمر ناتج عن    و بعد املحاولة  عاملة اهلهن وازواجهنتحسنت م  النساء  املحاوالت االنتحار  من % 42,5ان  -7

.   نشعورهم بالندم اتجاهه  

. %43,5 او الزوج بنسبة    ان السبب الرئيس ي حسب راي املبحوثين النتحار النساء هي املشاكل االجتماعية بسبب االهل -8  

% . 84,5املحاولين االنتحار وبنسبة عدد الذكور اكثر  من  عدد االناث املنتحرات   -9  
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دفعن   ن باالذى عليهن النهن بسبب الظروف الصعبة  االنتحار او املنتحرة يشعرو اغلب أراء املجتمع حول الفتاة التي تحاول  -10

   نفسهن الى هذا الفعل . با

 

 

  

 : االنتحار التدخالت املطلوبة للحد من ظاهرة 

 النساء الى االنتحار ومحاولة مناقشتها مع صناع القرار . معرفة االسباب التي دفعت -1

 ورش التوعية الخاصة بالنساء والفتيات على موضوع االنتحار . تكثيف  -2

 تشجيع مراكز الدريب والتأهيل للنساء ومحاولة فتح  مساحات ترفيهة خاصة للفتيات .  -3

 م في تصميم ادوات تحد من ظاهرة االنتحار  مثل االفالم القصيرة وبالتعاون مع الجهات املعنية .  دور االعال  -4

 : مشكلة الدراسة

تفاق االنتحار  ظاهرة  ان  الصدر  مدينة  مستشفيات  في  االحصائيات  ورود تشير  املستشفيات  تسجل  حيث  االخيرة  االونة  في  مت 

يوميا    االعداد  متفاوتة  البنية االسرية  حاالت  تهديد  وبالتالي  الذات  انتهاك حق  الى  يؤدي  وهذا    ، االنتحار  حاولن  اللواتي  من 

اهمة في زيادة الوعي للمجتمع ، ونحن بصدد السعي لعمل دراسة في التحري على املشكلة واالسباب التي تدفعهن لذلك ، واملس

 حول خطورة االمر . 

حالة في عام  70حسبما ورد في تقرير وزارة الداخلية فقد تضاعفت حوادث انتحار املرأة في العراق إذ أنها ارتفعت لتبلغ أكثر من 

امرأة   24منهن نحو ، 2006امرأة بحرق أنفسهن خالل أول ثمانية أشهر من العام  239. أما في إقليم كردستان، فقد قامت 2009

 .2قامت بصب املياه املغلية على أنفسهن نتيجة صدمات نفسية أصابتهن 

التنســــيق والتعــــاون بـــين العديــــد مـــن قطاعــــات املجتمــــع، بمـــا فــــي ذلــــك  و الوقايـــة كبيــــرة جـــدا مثــــل جهــــود موضــــوع  االنتحـــار تطلـــب ي

والدفاع، والسياسة، واإلعالم. وينبغي أن تكون هذه  القطاع الصحي والقطاعات األخرى مثل التعليم والعمل والعدل والقانون،

 الجهود شاملة ومتكاملة حيث انه ال يمكن ألي نهج أن يؤثر بمفرده على قضية معقدة مثل قضية االنتحار

معلن في يعتبر االنتحار مشكلة صحية عامة في جميع دول العالم، ويعتبر تقييمها في مختلف الدول ش ئ مثير للمشاكل ألنه ليس و 

اقع.. باإلضافة إلى ذلك هنالك فوارق   بعض الدول لذلك ستكون املعلومات املأخوذة من الجهات الرسمية قليلة بالنسبة للو

شاسعة بين االحصائيات املأخوذة من مختلف الدول عن االنتحار ولسبب غير واضح.. ولكن إجماال نستطيع أن نقول أن نسبة 

اقع( هى االنتحار العامة )التي تم حصره   محاولة فشل في االنتحار.  20ألف ولكل انتحار ناجح  100لكل  15 – 10ا في الو

 
  2 االستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العراق 2016-2011  
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ولكن اختالف املعلومات املتوفرة يجعل إجراء املقارنات صعب إن لم يكن مستحيل.. ظلت أغلب نسب االنتحار ثابتة إال في  

سباب بالكاد مفهومة، ويعتبر االنتحار كسبب للوفاة  املكسيك والهند والبرازيل، ولوحظ ارتفاع عام في نسب االنتحار وذلك أل 

 % عن القتل. 40مشكلة للهيئات الصحية لدرجة أنهم وجدوا أن وفيات االنتحار في الواليات املتحدة تزيد 

ة  مؤخرا لوحظ ازدياد عدد املقدمين على االنتحار بين املراهقين والبالغين األصغر في السن في بعض الدول كالواليات املتحد

، ولكن في العقد األخير حدث اختالف، فقد لوحظ انخفاض املقدمين على االنتحار من الشباب في  وغيرها من الدول  وكندا 

البعض وبقيت على مستوياتها القديمة في البعض اآلخر.. ولألسف ال توجد أسباب واضحة لهذه التغيرات بالرغم من محاوالت  

افع االنتحار وعالج االك ا للوفاة في الدول الغنية واملتقدالسيطرة على دو
ً
مة تئاب.. يبقى االنتحار أحد الثالثة أسباب األثر حدوث

 3سنة  24 – 15في الفئة العمرية 

 

 : الدراسة تساؤالت

 مامدى انتشار ظاهرة االنتحار في مدينة الصدر  ؟  •

 ماهي االسباب التي تدفعت النساء الى محاولة االنتحار ؟  •

 االهالي واملجتمع للنساء املحاوالت االنتحار ؟ ماهو موقف  •

 ماهي التباينات في التعليم بين النساء اللواتي حاولن االنتحار ؟  •

 هل للجانب النفس ي تأثير على النساء اللواتي حاولن االنتحار ؟  •

 هل يعد العنف ضد النساء سبب في محاوالتهن لالنتحار ؟  •

 

 

 :  اهداف الدراسة

افية للنساء اللواتي حاولن االنتحار   •  التعرف على الخصائص الديمغر

 النفسية ( التي تؤدي الى محاولة االنتحار    –االجتماعية  –تحديد العوامل ) االقتصادية   •

 التعرف على االدوات املستخدمة في محاولة االنتحار   •

 حاولن االنتحار النفسية ( املقدمة للنساء اللواتي –التعرف على الخدمات ) الصحية  •

 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%  3  ويكبيدياموقع   
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 معرفة موقف االهل واملحيط االجتماعي منها بعد سماعهم محاولة انتحارها   •

 اهمية الدراسة : 

تاتي اهمية البحث وتسليط الضوء على هذه الظاهرة التي انتشرت في االوانة االخيرة بالنسبة للنساء والفتيات اللواتي   •

ومن  ,,,,واالثار الناجمه عن ذلك .ب التي تودي الى انهاء حياتهن  يقدمن على االنتحار فيسعى البحث الى تحديد االسبا

ونتيجة  خالل وجود مركز استماع وارشاد للنساء في مدينة الصدر التابع الى جمعية نساء بغداد وورود الحاالت الكثير ة 

 لالحصائيات التي اببرزت الظاهرة بشكل واضح تم تناول هذه القضية . 

 

 الدراسة  : املجاالت 

في اطار منطقة مدينة الصدر من العاصمة بغداد املتكونة من    • : اجريت الدراسة  قطاع من )قطاع   80املجال املكاني 

 ( .  79 –صفر 

 2015املجال الزماني : استغرقت الدراسة في عملية جمع البيانات من عيتة املبحوثات وامتدت من شهر تشرين الثاني   •

 2016الى شباط 

 شخص .  200وعينة من املجتمع يتمثل ب ،  اللواتي حاولن االنتحار بشري : يتمثل بعينة من النساء املجال ال  •

 

 : الدراسةمنهجية 

الـــذي يتـــيح للدراســـة بـــالتعمق بالظـــاهرة مـــن خـــالل وصـــفها ووضـــعها فـــي اطارهـــا الصـــحيح اعتمـــدت الدراســـة علـــى املـــنهج الوصـــفي 

املســوح االجتماعيــة  وعينــة البحــث لغــرض معرفــة النســاء والفتيــات اللــواتي والوصــول الــى النتــائج املرجــوة اضــافة الــى اســتخدام 

 .على االنتحار اقدمن 
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 : ادوات جمع البيانات

امرأة وفتاة اضافة الى اجــراء  200التي تتالف من مجموعة من االسئلة الخاصة بالظاهرة  ل تم استخدام االستمارة االستبيانية 

ــاءات مــــع مقــــابالت خاصــــة لفتيــــات حــــاولن االنتحــــار  باالضــــافة الــــى عمــــل مقــــابالت ملجــــاميع مركــــزة وعمــــل دراســــة حالــــة لهــــن ول قــ

 مختصين من وزارة الصحة 

 

 

 : الدراسةعينة  

قصــدي النهــا تحقــق الجــزء الكبيــر مــن اغــراض البحــث وتعبــر عــن عينــة صــغيرة مــن املجتمــع االصــلي  اختيــرت عينــة الدراســة بشــكل 

 .امراة حاولن االنتحار   200والن الدراسة كانت مهتمة بالنساء اللواتي حاولن االنتحار في مدينة الصدر وتتالف من 

 

 تعاريف ومصطلحات :

االنتحــــار : هوقتــــل الــــنفس او هــــو ســــلوك انســــاني معــــروف عبــــر التــــأريي يشــــترك فيــــه االنســــان و عــــض الكائنــــات الحيــــة ، مــــثال تقــــدم 

 في دائرة من النــار وبــذالك تختــار ان تنهــي حياتهــا بــدال 
ً
العقرب الى قتل نفسها بواسطه لدغه على راسه عندما يجد نفسه محاصرا

 
ً
 4من املوت حرقا

 5التصرف املتعمد من قبل شخص ما النهاء حياته   هو  االنتحار :

 : هــو كــل فعــل او افعــال يقــوم بهــا صــاحبها لقتــل نفســه بنفســه وقــد تــم لــه ذلــك وانتهــت حياتــه نتيجــة لتلــك 
ً
مصــطلح االنتحــار لغويــا

 6االفعال 

 :نظرة عامة  /مدينة الصدر 
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نتيجــــة للهجــــرات الفالحيــــة املتواصــــلة منــــذ ار عينيــــات القــــرن املا ــــ ي.اذ دفعــــت املشــــكالت االجتماعيــــة  تشــــكلت مدينــــة الصــــدر

الى ضرورة  العاصمةملرتبطة باالوضاع املعيشية والصحية املتردية للمهاجرين الذين سكنوا الصرائف والفضائات الخالية من ا

ـكـان  وقــد بغــداد، العاصــمةممــا دفــع الحكومــة انــذاك الــى جمــع املهــاجرين فــي منطقــة خــارج  .وضــع حلــول مناســبة لهــذه املشــكالت

يتعلق االول برغبة الحكومة في تقديم خدمات الى طبقة وجدت نفسها منبوذة ورازحة تحــت  املدينةهناك دافعان وراء نشأة هذه 

 مع االيقاع العمراني الذي بدأ ينمو  ,ويرتبط االخر بالنواحي العمرانية للمدينة .وطاة الفقر
ً
اذ لم يعد منظر الصرائف منسجما

 مساكن شعبية للمهاجرين قريبا من اماكن تواجدهم في مدينة بغداد مما دفع باملسؤولين الى التفكير ببناء

ثــم تغيــر اســمها فــي عهــد الجمهوريــة  1958تمــوز  14وعرفت عند تأسيسها بمدينة الثورة نسبة الــى ثــورة  1958انشأت املدينة في عام 

افـــدين، ثـــم عرفـــ  تســـمى مدينـــة و عـــد ســـقوط هـــذا النظـــام اصـــبحت ت بمدينـــة صـــدام فـــي فتـــرة حكـــم البعـــث. الثانيـــة الـــى مدينـــة الر

 من القرن املا  ي. تسعينياتالصدر نسبة الى السيد محمد صادق الصدر الذي اغتيل في نهاية ال

كــم( وتمتــد علــى شــكل  10تقــع مدينــة الصــدر فــي الجانــب الشــمالي الشــرقي للعاصــمة بغــداد وتبعــد عــن مركــز العاصــمة قرابــة ال) 

 الــى  5كيلو مترات وعرضه  6بلغ طوله مستطيل يبدأ من الشمال الشرقي وينتهي بالجنوب الغر ي، ي
ً
  80كيلو مترات مقسما

ً
قطاعــا

 
ً
 7.سكنيا

حتى بدت املدينة  املباني والشوارع والعالقات االجتماعية .على مجتمع مدينة  الصدر من ناحية  و شكل عام  يغلب الطابع الريفي  

 للريـــف الـــذي انحـــدر ســـكانها منـــه وهـــو مـــا ـكــان لـــه
ً
يفـــة اجتماعيـــة تمثلـــت فـــي تخفيـــف الصـــدمة التـــي ظو  عنـــد نشـــأتها وكأنهـــا امتـــدادا

سيعيشــها املهـــاجر والناجمــة عـــن التفــاوت الكبيـــر بـــين طبيعــة البيئـــة الحضــرية والبيئـــة الريفيـــة. وبالتــالي عملـــت هــذه املدينـــة علـــى 

املهــاجر نقــل طــابع حياتــه ف آخــر انهــا خلقــت مشــكالت مــن نــوع  إال  .للمهــاجرين امكانيــة التكيــف مــع املدينــة وأتاحــتتقليــل الفجــوة 

اقارب ينحدرون من العشيرة نفسها ويشتركون  اامتداد تفي ذلك وجود بيئة مشتركة مثل  هالريفية الى املدينة وقد ساعد للريف و

وقــد كانــت ،   ى الريــف وتتناشــز مــع بيئــة املدينــةبعاداتــه وقيمــه ونمــط عيشــه التــي تنتمــي الــ  احــتفظمعــه فــي اســلوب الحيــاة وبــذلك 

ة هي املهنة السائدة بين سكان هذه املنطقة قبل وصولهم الى بغداد مما حد مــن مــؤهالتهم. لــذلك تركــز عمــل اغلــبهم بــاملهن الفالح

افيـــة بســـرعة النمـــو  اذ تضـــاعف عـــدد ســـكانها مـــن و  )حراس وفالحـــين( االســـتخدامية.  353188تتميـــز املدينـــة مـــن الناحيـــة الديمغر

 الين ونصف حاليا.عن ثالثة م الى مايزيد 1965في عام نسمة 

اقية املهاجرة القطاع االوسع في البناء السكاني لهذه املدينة مما ميز مدينة الصدر بالطــابع العشــائري، فهــي  وتشكل العشائر العر

استقطاب عشــائري يــوفر للقــادم مــن الريــف الســكن الــرخيص والســوق الــرخيص الــذي يتناســب مــع اجــوره املنخفضــة، كمــا   مركز 

 يشــعره بالطمأنينــة.قراب  يــوفر لــه جــوا
ً
 عامــا

ً
لــذلك تعــد العشــيرة داخــل املدينــة املرجعيــة االساســية لالفــراد ويحــتكم  يــا وعشــائريا

ــا يتعلـــق بـــأحوالهم الشخصـــية. ورغـــم تمكـــن  ــى فيمـ ــنهم حتـ ــاتهم وتعـــويض املتضـــررين مـ ــائري فـــي حـــل نزاعـ ــاء العشـ ــى القضـ االفـــراد الـ

 للعــرف العشــائري، اال ان  ينين املاضــيداالســالم السيايــ ي خــالل العقــ 
ً
مــن ضــع العديــد مــن االفـكـار املناهضــة واملتناقضــة احيانــا

 االعراف العشائرية ما زالت حاكمة وقوية.
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لعل ابرزها ظهور قيادات محلية متمثلة برجال  2003تعرضت مدينة الصدر الى تحوالت كبيرة اثر لسقوط النظام السابق في عام 

 فــ 
ً
 فعاال

ً
كمــا هــيمن االســالم السيايــ ي بأذرعــه التنظيميــة) احــزاب   ي التــأثير علــى حيــاة الســكان وتنظــيم امــورهمالدين، مارسوا دورا

تغيــر اســلوب حيــاة الســكان فــي مدينــة الصــدر و  وجمعيات( واصــبح نفــوذه يتفــوق علــى نفــوذ مؤسســات الضــبط الرســمية والقــانون.

املاديــة مثــل  انبــهني علــى االقــل فــي جو ينمط املــدالــ تــرب مــن مــن نمــط حيــاة املهــاجرين التقليــدي الــى نمــط واســلوب حيــاة يحــاكي ويق

اقتنــاء الســيارات الفــاخرة، وتجديــد خارطــة املنــازل  مــن البنــاء الشــرقي التقليــدي) الحــوش( الــى لتتحــول امتالك االجهزة الحديثة و

ســرة مــثال بــدأت تتحــول مــن فاال  ,ى والتراكيــب االجتماعيــة ووظــائف بعــض املؤسســاتن ــ وطالــت التغيــرات الب  النمط االكثر حداثــه.

الــى االســرة النــواة بعــد ميــل االبنــاء املتــزوجين الــى االســتقالل فــي الســكن وتحســن  ( ممتدة) تشمل االب وابناءه املتزوجين واطفــالهم

 .املستوى املعيش ي لهم وتغير وظائفهم وانماط عملهم

اقتصـــادية وحيـــدة الـــى املؤسســـة الدينيـــة مـــع االسيايـــ ي وبنـــاء الســـلطة مـــن العشـــيرة كوحـــدة  نســـقوتحـــول ال  ضفـــاتحاساســـية و

 بطابعــه  قــاطع فيــه مــع املؤسســة الدينيــة.تالعشــيرة بنفوذهــا بالقــدر الــذي ال ت
ً
ورغــم هــذه التغيــرات اال ان املجتمــع مــازال محتفظــا

 من االنغــالق. الثقافية التي تتحكم بوضع ا أنساقهالتقليدي.وبقيت  
ً
القيم فــ ملرأة ثابته ولم تتغير بل يمكن القول انها تشهد مزيدا

% مـــن االســـر فـــي 21انخـــراط الفتيـــات فـــي التعلـــيم اال ان فعلى الـــرغم مـــن الســـائدة حـــول النـــوع االجتمـــاعي هـــي قـــيم تقليديـــة نمطيـــة.

ــى الجامعـــات وال تســـمح   غيـــر % مـــن عينـــة االســـر 61مدينـــة الصـــدر تعـــارض دخـــول الفتيـــات الـ
ً
بعمـــل املـــرأة خـــارج املنـــزل وتجـــده امـــرا

% مــن عينــة االســر فــي مدينــة الصــدر ان تغيــر مظهــر الفتــاة ولباســها مــن اللــبس التقليــدي العبــاءة والدشداشــة الــى 64وتــرى  مرغــوب

املسموح به للمرأة مثل التعليم والعمل  التغيير وعلى الرغم من تعدد مجاالت    الحجاب الحديث هو امر مرفوض وغير مرغوب فيه

فيــه.اذ  للتغييــر  وتــربط املــرأة بالرجــل ظــل مجــاال غيــر مســموح وعتهــا القرابيــةماال ان الصــيغ العالئقيــة التــي تــربط املــرأة كفــرد بمج

االت ال يؤخــذ برأيهــا اغلــب الحــ  وفي .مايزال الدور الرئيس ي للمرأة في االسرة الصدرية هي تــدبير شــؤون املنــزل) حتــى وان كانــت عاملــة( 

 
ً
 2 وما يزال الذكور يفرضون سيطرتهم على االناث حتى وان كانوا اصغر منها سنا

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نفس ملصدر السابق د. اسماء جميل رشيد  -8

 

 : موضوع االنتحار نظرة علم االجتماع وعلم النفس حول 

يقدر علماء االجتماع أن ظاهرة االنتحار ال تتعلق باللحظات اآلنية التي يعيشها املنتحر الشاب، لكنها تكمن في عوامل تتعلق  

باملا  ي الذي كان يعيشه، حيث الرواسب النفسية العميقة واملشاكل املعضلة املتراكمة التي كان يواجهها في مرحلة ما قبل  
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ام حتى تصل إلى تشكيل أزمة نفسية وإلى نقطة ال رجعة فيها. وهنا ال بد من اإلشارة إلى أنه ليست كل  االنتحار، التي تتطور مع األي

 لنمو ونضوج الشاب في مقتبل العمر. ويعتبر  
ً
أزمة نفسية داخلية يكون نتيجتها االنتحار، بل إن بعض األزمات تكون سببا

 لحالة عدم االستقرار في هذه املرحلة على  الباحثون أن مرحلة املراهقة، هي أكثر املراحل التي تشه
ً
د ظاهرة االنتحار نظرا

 عما يعانيه الشاب من تغييرات سيكولوجية وجسمانية وأسرية حيث يتسبب في كثير  
ً
مستويات عدة اجتماعية و نفسية فضال

دخوله العالم املحيط به من   من الحاالت، إعطاء املراهق حريته في اتخاذ القرارات وبناء شخصيته املستقلة تحت ذريعة ضرورة

 في بعض الحاالت. وال يبدو أن التغييرات على املستوى الجسماني للمراهق تسبب له  
ً
تلقاء نفسه وبقرار منه قد يكون سلبيا

ريف  أزمات كبيرة تؤدي إلى حاالت االنتحار، بل إن الكثير منها تولد في نفسه حاالت من القلق الذي يعتريه نتيجة محاوالته في التع

 إلقامة عالقات مع اآلخرين. 
ً
 يرجع الى   اما بخصوص املرأة فقد اعتبرت عن نفسه تمهيدا

ً
 واعتبارا وقوة عقال وسلوكا

ً
اقل شانأ

مشكلة االنتحار  حيث ان وظهرت هذه الظاهرة في العراق ،  7العقلية الجاهلية التي سادت العالم يومذاك قبل مجيئ االسالم  

كما ان زواج الفتيات بعمر مبكر وتحملهن مسؤليات ،   الى املشاكل االجتماعية االقتصادية اضافةالظروف  اسبابها كثيرة اهمها 

الحياة تدفعهن في بعض االحيان الى االنتحار و زواج االطفال بعمر صغير يعد زواجا قسريا طبقا للمواثيق الدولية، التي أكدت  

 ويندرج ضمن   على عدم قدرة الطفل في ان
ً
 قسريا

ً
افقته املستنيرة على الزواج واعتبرت بالتالي زواج الصغيرات زواجا يبدي مو

 8املمارسات الشبيهة بالرق 

اضافة الى تأثير السلطة الرمزية على على املرأة التي تكون اعمق واخطر ، كونها تستهدف البنية الذهنية لهن ويؤدي هذا العنف  

 قدرتها على االبداع كما يخلق عند املراة صورة سلبية عن ذاتها وتقدير متدني 
ً
الى االنكفاء نحو الذات قاتال فيها طاقتها ومقصيا

 9لها 

   10ماما  دوركاي
ً
 ينتحر. هذا يجب أن يترك لعالم النفس. لكن دوركايم كان مهتما

ً
 محددا

ً
 بدراسة ملاذا أن شخصا

ً
فقد كان مهتما

بتوضيح التباين في معدالت االنتحار، أي أنه كان مهتما بلماذا نجد أن مجموعة معينة لها معدل انتحار أعلى من األخرى. يفترض 

فسية االجتماعية تبقى ثابتة من مجموعة ألخرى ومن وقت الخر. وإذا كانت هنالك  دوركايم أن العوامل البيولوجية، والن 

اختالفات في معدل االنتحار من مجموعة ألخرى أو من وقت ألخر يرى دوركايم أن االختالف يرجع إلى االختالف في العوامل  

 االجتماعية وتحديدا ً التيارات االجتماعية. 

م  دوركايم بإبعاد األسباب األخرى التى ربما تؤدى إلى االختالف في معدالت االنتحار وإنما قا وكملتزم بالبحث امليداني لم يكتف

 . باختبار تلك األسباب ميدانيا

بدأ كتابه عن االنتحار بسلسلة من األفكار املغايرة عن أسباب االنتحار. من ذلك الحالة املرضية النفسية للفرد، العرق، الوراثة 

 واملناخ . 
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عراض لنفس فقد اشار الى  ان هنالك اعداد من النساء اللواتي يعانين من اال اما علم ا

 النفسية تدفعهن لالنتحار : 

 الترقب والخوف الدائم  

 ارتجاعات ذهنية ملشاكل اجتماعية حتى في حالة عدم حدوثها  

 نوبات من الغضب الشديد  

 احساس مبهم بالذنب ولوم النفس  

 اكتئاب  

 نعدام الحيلة  احساس بالوهن والضعف وا

 تذبذبات مزاجية مفاجئة  

 التشكك في العالقات القريبة  

 فقد يؤدي فشل الجهاز العصبي في تجاهل العدائية التي تمر بها املرأة من املجتمع بواحدة او اكثر من الحاالت التالية : 

  11حالة مزمنة باالكتئاب قد تنتهي باالنتحار  

 احساس دائم بالذنب  

 احساس بالذعر يالزم التوقع املستمر لهذا النوع من الغضب مرة اخرى 

 توتر وقلق قد يتحول الى نوبات من الهلع والذعر الشديد 

ئاب وفقدان الثقة بالنفس والهروب من  وقد تؤدي االنعكاسات العنف االسري على املرأة الى نزعات تميل الى االنتحار واالكت

 12املنزل واالنحراف السلوكي وامليل نحو محاوالت االنتحار، وفقدان االمان 

 

وان سكن الفتاة مع اسرة الزواج ينطوي على اثار نفسية قد تختلف تختلف بحسب حجم اسرة الزوج ومستويات تعليم افرادها 

ظهر ان ثمة عداوات تقليدية تظهر بين زوجة االبن وامه وان الزوجة في بيت اسرة وصلتهم بالزوجة ، اال ان الثقافة الشعبية ت
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وقد يؤدي تذبذب والء الزوج مابين زوجته واسرته   ة وتفقتر الى الشعور باالستقاللية زوجها غالبا ما تتحمل اعباء خدمية كبير 

 ممايؤدي الى االندفاع في التفكير بمحاوالت االنتحار .  13وتصطدم الزوجة بكونه ماقد يؤدي الى شرخ نفس ي في عالقة الزوجين  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  االجتماعية والتيارات االنتحار 

   أصبحت ميدانية دراسة  في   أساي ي   توضيحي   كمؤشر   استخدمها  لكنه 14االجتماعية   التيارات  فكرة  دوركايم  شرح
ً
 لتطور   نموذجا

  قواعد )   في   طورت  التى  األفكار   الستخدام  محاولة  اعتباره  يمكن  االنتحار   في   الوارد  البحث   إن و  .  األمريكية  امليدانية  الدراسات

  االجتماعية   الحقائق  أن   دوركايم  أوضح  وقد  .  االنتحار  هى   محددة  اجتماعية   ظاهرة  عن   ميدانية  دراسة  في (  االجتماعي   املنهج

   االنتحار   دراسة  اختار   ولقد.  له  وقاهرة  الفرد  عن  مستقلة  االجتماعية  التيارات  وخاصة
ً
  االجتماعية   الظواهر   من  العديد  عن  بدال

 
2012معهد المرأة القيادية سنة  -ةد .كريم محمد حمز –الزواج المبكر للفتيات دراسة اجتماعية في العراق  18  
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   الناس  من  العديد  بواسطة  ويعتبر   االنتحار   عن  املعلومات   من  جيد  قدر   هنالك   أن  كما .  ومحددة  ملموسة  ظاهرة  النه   األخرى 
ً
 فعال

 
ً
   خاصا

ً
  مثل   فردى  فعل  يبدوأنه  ما  توضيح  في   يلعبه  دور   االجتماع  لعلم  أن   توضيح  من  تمكن  إذا  أنه  دوركايم  يعتقد.  وشخصيا

   أكثر   هى   ظواهر   لدراسة  االجتماع  علم  مجال   توسيع   املمكن   من   يصبح   فإنه  االنتحار 
ً
 اختار   أخيرا .  السوسيولوجى   للتحليل   انفتاحا

 في   أكبر   فرصة  االجتماع  لعلم  سيكون   الظاهرة  لهذه  بدراسته  العلمي  املجتمع   إقناع  من  تمكن  إذا  ألنه  االنتحار   دراسة  دوركايم

 .األكاديمي العالم من االعتراف على   الحصول 

   عرض   دوركايم  أن   حين   في 
ً
   قدرا

ً
  والتي   األوضح   حجته  لكن  االنتحار،  معدالت  الختالف   كمسبب  ورفضها  الحقائق   من   واسعا

  معدالت   أن  هو   العرق   رفض  أسباب  أحد.  االختالفات  تلك  مع   العرقية  العوامل  عالقة  حول   كانت  تصوره  مجمل  مع   تنسجم

   العرق   كان  وإذا .  الواحد  العرقي   األصل   ذات  املجموعات  وسط   تتباين   االنتحار 
ً
  أن   فيمكننا   االنتحار   معدالت  تباين  في   مؤثرا   سببا

   له  أن  نفترض 
ً
  تلك   في   التغير   هو   االنتحار   معدالت  تباين   في   العرق   أهمية   ضد   آخر   دليل .  املجموعات   مختلف  على   مشابها  أثرا

 لها   يكون   أن  يجب  عالقة  ذات  اجتماعية  حقيقة  العرق   كان  وإذا.  آخر  إلى   مجتمع   من  ينتقل  عندما  معين  عرق   وسط  املعدالت

   كافية  ليست  هنا  دوركايم  حجة   أن  من  بالرغم.  املجتمعات  مختلف  في   األثر   نفس
ً
  األخرى   العوامل   حول   حججه  تكون   وربما  جدا

  عوامل   يعتبره  ملا  ميدانية   بمعلومات  املدعم  الرفض  في   دوركايم  ومدخل  طريقة  عن  فكرة  يعطينا  هذا   لكن   ،   أضعف  رفضها  التى

 درس   فقد  الذكر،  سابقة   للعوامل   رفضه   إلى   إضافة.  أهمية  األكثر   العوامل  أنه  يعتقد  ما  إلى   االنتقال  من   مكنه  مما  إضافية

 الناس   أن  التقليد   نظرية  تقول .  ورفضها  تاردا   جابريل   الفرنس ي   االجتماعي   النفس   عالم  إلى   تنسب  التى   التقليد   نظرية  دوركايم

  النفس ي   املدخل  هذا.  انتحروا  الذين  اآلخرين   أفعال  يقلدون   ألنهم(    األخرى   األفعال   من  واسع   نطاق   في   ويدخلون )    ينتحرون

   دوركايم  يأل  لم  لذلك.  االجتماعية  الحقائق   على   دوركايم   تركيز   وعلى   االجتماع  علم   على   غريب  االجتماعي 
ً
  سبب .  رفضها  في   جهدا

   التقليد  كان  إذا  بأنه  ذلك  دوركايم
ً
   تجاور   التى  األمم  تكون   أن  يجب  كان  مهما

ً
  معدالت  لها  نفسها  هى   عال  انتحار   معدل  ذا  بلدا

  بعض   انتحار   أن  دوركايم  قبل.  أهمية  أي  له  ليس  أنه  إلى   خلص  و   الجغرافي   العامل  بهذا  الخاصة  املعلومات  في   نظر   ثم  عالية،

   ضعيف  عامل   هذا   لكن  التقليد،  بسبب  يكون   ربما  األفراد
ً
 .  الكلية  االنتحار   معدالت  على   تأثير   أي  له   وليس  جدا

ً
  رفض   أخيرا

  التقليد   أن   وبما.  أخرى   اجتماعية   حقيقة   نتيجة  فقط  تكون   ما  اجتماعية  حقيقة  أن  لرؤيته  هام  كعامل  التقليد  نظرية  دوركايم

 االنتحار   معدالت"  أن   إلى   وخلص  الجتماعية،  االنتحار   معدالت   تباين  في   أهمية  أية  نسقه  في   له  يكون   لن  نفس ي  اجتماعي   عامل

  توجد   أن  يجب   االنتحار   معدالت  في   التغير   في   األهم   العوامل   لدوركايم،  بالنسبة .ً"  سوسيولوجيا  فقط  توضيحها  يمكن   االجتماعي 

 هو   وكما.  مادية  وغير   مادية  -  االجتماعية  الحقائق  من  نوعان  هنالك  بالطبع .  االجتماعية  الحقائق  مستوى   على   االختالفات  في 

  في   الحيوية  الكثافة   أهمية  في   دوركايم  نظر   مثال .  األساسية  ليست   لكن   الرئيسية  األهمية  موقع   تحتل  االجتماعية   الحقائق   دائما

  األخرى   املادية  االجتماعية  الحقائق  وفى   الحيوية  الكثافة  في   التباين  لكن.  مباشر  غير   أثرها  أن  وجد  لكنه   االنتحار   معدالت   تباين

  حجتين  دوركايم يقدم هنا. االنتحار معدالت  في  التباين على  مباشر  أثر   له وهذا املادية غير  االجتماعية الحقائق  في  التباين على  يؤثر 

   مختلفة  جمعية  وتمثالت  مختلف  جمعي   ضمير   لها  املختلفة  املجموعات  أن  يقول   فهو   ناحية  من  مترابطتين،
ً
  الناحية   من.  أيضا

  بين   املقارنة   هي   االنتحار   دراسة   طرق   إحدى .  االنتحار  معدالت   على   تبايني   أثر   ذات   متباينة   اجتماعية  تيارات   ينتج  هذا   األخرى 

  في   تغير   إلى   يقود  الجمعي   الضمير   في   التغير   أن  دوركايم  يري   أخرى   ناحية  من.  املجموعات  من  األخرى   األنواع   أو   املجتمعات  مختلف 

  معدالت   في   للتغيرات  التاريخية   الدراسة  إلى   هذا   أدى.  االنتحار  معدالت  في   التباين   إلى   تؤدي  بدورها  والتي  االجتماعية  التيارات

   الحالتين،  كلتا  في .  معينة  مجموعة   ضمن   االنتحار 
ً
   أو   ثقافيا

ً
  الضمير   في   التغير   أو   التباين  نفسه  هو   الحجة   منطق  فأن  تاريخيا

 في  التغير  آخر،  بمعني. االنتحار معدالت في  تباين إلى  يؤدي بدوره وهذا االجتماعية  التيارات في  تغير  أو  تباين إلى  يؤدي الذي الجمعي 

  الدور   حول   واضحا  دوركايم  كان.  االجتماعية  التيارات  أساي ي  و شكل  االجتماعية،  الحقائق  في   التغير   إلى   يرجع   االنتحار   معدالت

 بها،  خاص   للفعل،  جماعي   استعداد  لها  اجتماعية  مجموعة  كل"  االنتحار   تسبيب  في   االجتماعية  التيارات  تلعبه  الذي  األساي ي
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 هذه .  املجتمع   كل  تتخلل  الالمعيارية  أو   اإليثار   األنانية،  من  تيارات  من  يتكون   وهو .  نتيجته  وليس   الفردي  االستعداد  مصدر   وهو 

 .  األر عة  االنتحار  أنواع"  االنتحار  إلى  تدفعهم األفراد  علي   وبتأثيرها ككل، االجتماعي  للجسم  النزعات

.  األر عة  االنتحار   أنواع  من  واحد  لكل  دراستنا  عند  بوضوح  يري   أن  يمكن  السسيولوجي   تنظيره  وبنية  االنتحار   عن  دوركايم  نظرية

 .  والقدري   الالمعيارى   اإليثارى، األناني،

 : األناني االنتحار 

  مندمج غير   الفرد فيها يكون  الذي املجموعات  أو  التجمعات  املجتمعات،  في  توجد ما غالبا األناني االنتحار  من  العالية املعدالت

 
ً
  التي  والشاملة  الوقائية االجتماعية التيارات تمنع  القوي  الجمعي  الضمير   ذات املجتمعات. الكبرى  االجتماعية  الوحدة  في  تماما

  من و سهوله  األفراد  يتمكن االجتماعية التيارات   هذه تضعف عندما.  فيها األناني  االنتحار  وانتشار  حدوث   الضمير  ذلك من تنبع 

  للجري  األفراد  يترك الضعيف، الجمعي  الضمير  ذات  الكبرى  االجتماعية الوحدات في .  يريدون  ما ويفعلون  الجمعي   الضمير  تجاوز 

 بما  والضجر   االستياء من كبير  قدر  إلى   تقود ما غالبا"  املكبوحة غير   األنانية  هذه مثل. يريدونها طريقة بأي الخاصة مصالحهم وراء

  من للعديد  املطلق االستياء تنتج أنها كما  وأكثر، أكثر  حاجات  تنتج إشباعها يمكن التي وحتى الحاجات  كل إشباع اليمكن أنه

  كهيئات تتعامل( السياسية الجماعات الدينية، املجموعات) بقوة، املندمجة األسر  لكن . االنتحار  إلى  بعضهم  تدفع  كما الناس

ون  ما.  الذات تحطيم في  الرغبة   من اإلنسان يحمي  الدين"  االنتحار  تشجع  وال  قوي  جمعي   ضمير  ذات
ّ
  من عدد وجود هو  الدين  يك

 وقويت الجمعية   العقلية الحالة هذه تعددت  وكلما.  ملزمة فهي  لذا و   املؤمنين، كل  بين  املشتركة  التقليدية واملمارسات  املعتقدات

اقية القيمة ازدادت وكذلك  الدينية املجموعة في   االندماج ازداد كلما  ."   الو

  تفكك عن   دوركايم تحدث مثال .  االنتحار معدالت تباين في  األساي ي السبب  وهي  مميزة اجتماعية تيارات ينتج املجتمع  تفكك

  من البد لكن  االنتحار،   فعل الرتكاب الفرد  يعرض للمجتمع  األخالقي  التفكك"   والخيبة الكابة من تيارات إلى  يقود الذي املجتمع 

  العوامل  أهمية تأكيد يعيد هنا دوركايم أن لالهتمام مثير  هو  ما. األناني االنتحار  معدالت في  التباين لحدوث  الكآبة تيارات  وجود

  ليسوا   الفاعلون . اجتماعية قيود كل من حر   الفرد أن فيه يعتقد الذي األناني االنتحار   في  حتى االجتماعية،
ً
  أحرارا

ً
 قوة من أبدا

  هناك يبقي فرديا اإلنسان كان مهما"  الجماعة
ً
  األنسان  إن.  الفردية في  املبالغة من  الناتجة  والسوداوية الكآبة -جماعي  ش ئ دائما

 " بها تحقيقه  يمكن ما لديه يكون  ال  عندما الحزن  خالل  من  املشاركة علي  يؤثر 

 . األساي ي  املحدد هي   االجتماعية  الحقائق  تكون  وخصوصية فردية  األفعال أكثر   في  حتى أنه إلى   تشير  األناني االنتحار   حالة إن

 :  اإليثاري  االنتحار 

   األناني  االنتحار  أن  حين في . اإليثاري  االنتحار  هو  دوركايم ناقشه الذي االنتحار  من الثاني النوع
ً
  يكون  عندما يحدث ما غالبا

   ضعيف االجتماعي   االندماج
ً
  قوي   االجتماعي  االندماج"  يكون  عندما يحدث  اإليثاري   االنتحار . جدا

ً
 علي   حرفيا يجبر  الفرد." جدا

 . االنتحار فعل  ارتكاب

  تناولوا  لقد. غيانا جونزتاون، في "   جونز   جيم ريفيرنيد " التباع الجماعي  االنتحار  ذلك  اإليثاري  لالنتحار  نموذج أفضل  يكون  ربما

 بهدوء أو  بقوة, دفعوا ألنهم االنتحار  ارتكبوا أنهم  الواضح من. أيضا أطفالهم  سقوا  الحاالت بعض وفي  سام  مشروب  كامل وبوعي 



 

18 
 

  يحسون  ألنهم ذلك  يفعلون  اإليثاري  االنتحار  فعل  يرتكبون  الذين   إن عام  بشكل. املتعصبة  جونز  جمعية   اتباع أجل  من  املوت إلى 

 . واجبهم   هو  ذلك أن

  التباين ولكن   اإليثاري  االنتحار  في  الرئس ي  السبب  ليست( عالية درجة الحالة هذه في )   التكامل درجة األناني االنتحار   حالة في  وكما

  التيارات   أن  دوركايم اعتبر  األناني االنتحار  في  مثلما. االنتحار معدالت في  تؤثر  مختلفة اجتماعية تيارات ينتج االندماج درجة في 

  التمزق   من تنتج العالية األناني االنتحار   معدالت أن  حين في . العالية اإليثاري  االنتحار   معدالت سبب هي   السوداوية االجتماعية

  بعد ملا  الجميل التصور   في  االعتقاد علي   تعتمد ألنها األمل من تأتى"  اإليثاري   االنتحار  معدالت في  الزيادة فإن  الحزين واالكتئاب 

 ."  الحياة هذه

 : الالمعياري  االنتحار 

  ضوابط تضطرب عندما ويحدث  الالمعياري  االنتحار  هو  دوركايم بواسطة نوقش  الذي االنتحار  أنواع من  واألساي ي األخير  النوع

  سلبية أو (  مثال  االقتصادي االنتعاش)  إيجابية االضطراب  طبيعة كانت إذا  الالمعياري  االنتحار  معدالت وترتفع . املجتمع 

. األفراد  علي  السلطوي  دورها أداء  عن  للجماعة املؤقت التعطيل  إلى  يؤدى االضطراب   من النوعين كال (.   االقتصادي الكساد) 

 الزيادة إلى  التيارات هذه وتقود املعاييرـ  وانعدام الجذور  بانعدام  اإلحساس ـ  الالمعيارية لتيارات  العنان  تطلق  االضطراب  فترات 

 إلى   يؤدي ربما االقتصادي للكساد نتيجة مصنع  إغالق. الكساد حاالت  في  هذا  تصور  السهل  من. املعياري  االنتحار   معدالت في 

,  ألسرة – البنيات  هذه مثل  عن  االنفصال.  والوظيفة  الشركة  ضوابط تأثير  عن  ينقطع  الفرد  أن  ذلك ونتيجة وظيفة فقدان

  الدولة, الدين 
ً
  هذه  في . االقتصادي  االنتعاش أثر  تخيل  الصعب  من أنه  يبدو . الالمعيارية   تيارات ألثر  فريسة الفرد يترك  – مثال

ًً  األفراد  يقود ربما  املفاجئ   النجاح  أن  القول  يمكن الحالة
ً
 ربما  االقتصادي النجاح. فيها نشأوا  التى   التقليدية  البنيات عن  بعيدا

 ضوابط أثر  اضطراب   إلى  تؤدى التغيرات هذه كل . جديدة زوجة يتخذ وربما جديد مجتمع  إلى  واالنتقال عمله  ترك  إلى  الفرد يقود

  معدالت في  الزيادة. الالمعيارية االجتماعية للتيارات فريسة  االقتصادي االنتعاش  فترات في  الفرد وتترك املوجودة  البنيات

  عندما الفرد  لنزوات الضار  األثر  عن   دوركايم رؤية مع  منسجمة االجتماعية  الحياة اضطراب فترات خالل الالمعيارى  االنتحار 

  يصبحون  الناس يتحرر  فعندما. الخارجية القيود  من يتحرر 
ً
  بسلسلة يقومون  أنهم دوركايم يرى  لذلك، ونتيجة لنزواتهم عبيدا

 .  معتاد هو  مما  أكبر   أعداد  في  أنفسهم  قتل تشمل املدمرة األفعال  من واسعة 

 

 

 :  القدري  االنتحار 

  ففي(. االنتحار)  كتابه  حواش ي  إحدى  في  دوركايم ناقشه والذي – القدري  االنتحار   - كثيرا   إليه يشار  ال  االنتحار   من رابع  نوع هنالك

  تكون  التى   الحاالت في  يحدث  القدري  االنتحار   فان الضوابط فيها تضعف التى الحاالت   في  يحدث الالمعيارى  االنتحار  أن   حين

  مستقبلهم  أشخاص" بأنهم القدري  االنتحار  فعل يرتكبون  الذين دوركايم وصف . فيه املرغوب للحد متجاوزة  الضوابط فيها

  األمل  عدم  بسب نفسه يقتل   الذى   الرقيق هو  التقليدي املثال"  قهري   نظام طريق  عن بعنف خنقت  ونزواتهم بقسوة مغلق

  تتسبب بدورها والتي  السوداوية لتيارات العنان  تطلق – القهر  – الضوابط في  الزيادة. أفعاله لكل القاهرة للضوابط املصاحب

  بوب ويتن  قدم . القدري  االنتحار  معدالت  ارتفاع  في 
ً
  ملخصا

ً
  من بذلك  قام . دوركايم ناقشها التى األر عة  االنتحار  ألنواع  مفيدا
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 : التالي  النحو  على  والضوابط لالندماج ومنخفضة  مرتفعة درجات  بين أجراه  الذى التداخل  خالل

 

   إيثاري  انتحار  عال

 :  االندماج

 أناني انتحار  منخفض

 قدري  انتحار  عالية

 

 االثار املترتبة على ظاهرة االنتحار : 

 : االجتماعية  الوصمة

  هذه وبالطبع  الخداع، أو  واألنانية  الشخصية وضعف بالخطيئة يوحي  مخجل ش ئ االنتحار   يعتبر  املجتمعات  أغلب  ان في 

 وكتمان  الصمت  من املزيد إلى  يدفعهم وهذا.. انتحارية أفكاًرا لديهم الذين  وأيًضا املجتمع  أفرادمعظم   فيها يشترك  املعتقدات

  أصحاب  عند  سواء(  املرض  بسبب)  القيمة  وانعدام بالدونية واالحساس  العزلة إلى  ذلك أدى إذا تعقيًدا األمر   يزداد وقد األمر،

 . باالنتحار ذويهم أحد قض ى  من أو   االنتحارية األفكار 

  مصر  صعيد في )  العائلة  لشرف االنتحار   طريقة  كوجود  معين ومجتمعي  ثقافي  سياق حسب   النفس قتل  يفسر  الثقافات  بعض في 

 
ً
  الظروف  أو   االنتحار  طريقة رواية حيث  من املوقف على   املسيطرين هم  والسرية والخجل  الصمت يكون  الظروف هذه في (.. مثال

 15. املحيطة

 

 في موت نفسه.  حيث ان 
ً
 بسبب اليأس،   وان هذا الفعل يرتكباالنتحار هو الفعل الذي يتضمن تسبب الشخص عمدا

ً
غالبا

 ما ُيعزى إلى اضطراب نفس ي مثل االكتئاب أو الهوس االكتئا ي أو الفصام أو إدمان الكحول أو تعاطي املخدرات.
ً
  والذي كثيرا

 في ذلك. وقد أوردت بيانات    اخرى وغالًبا ما تلعب عوامل ا 
ً
مثل الصعوبات املالية أو املشكالت في العالقات الشخصية دورا
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وتشمل الجهود   % من حاالت االنتحار تسجل ما بين متوسطي الدخل وسكان الدول الفقيرة.75لصحة العاملية بأن ملنظمة ا

 عن تحسين التنمية االقتصاديةهو املبذولة ملنع االنتحار ، 
ً
 . عالج األمراض النفسية وإساءة استعمال املخدرات، فضال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رافات النماذج بعض هى وها  :باالنتحار املرتبطة للخ

افة                   الحقيقة                     الخر

.من يتحدث عن االنتحار من الصعب أن يقدم على إيذاء  1

 نفسه. 

عبروا عن مشاعرهم أو أفكارهم  أغلب املنتحرين سبق لهم أن  

 االنتحارية أو خططهم لذلك قبل إقدامهم على هذا األمر.

أغلب املنتحرين سبق انتحارهم أفكار انتحارية وخططوا   .االنتحار عادة ما يكون اندفاعي. 2

 إلنهاء حياتهم. 

املحاوالت االنتحارية  قد يسبق الضغط النفس ي الحاد بعض  .االنتحار قد يحدث بسبب الضغط النفس ي. 3

أو إيذاء النفس )مثل الطالق أو املناقشات الحادة( لكن  

الحقيقة هذا يعتبر زناد إلطالق هذه امليول املوجودة من  
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 األصل. 

عادة ما يتردد املنتحر كثيًرا ويتصارع مع نفسه ومع مبادئه قبل   .من يرغب حقيقة في االنتحار ال يتردد في إكمال محاولته. 4

 . انتحاره

االنتحار يبقى التفكير فيه سر يجب أال تنس ى ذلك وال يوجد   .الشخص الذكي الناجح ال يمكن أن ينتحر. 5

أو عرقية أو اقتصادية أو اجتماعية     حدود ثقافية أو 

 لالنتحار.

كثير من املنتحرين لديهم اعتالل صحتهم النفسية سواء   .الشخص املنتحر هو شخص ضعيف وأناني. 6

 أو ال. اكتشف ذلك  

.الحديث مع مريض االكتئاب عن االنتحار قد يشجعه على  7

 االنتحار. 

أغلب من يعانون من االكتئاب ولديهم أفكار أو خطط  

انتحارية يشعرون بتحسن فور تحدثهم مع شخص آخر ليقدم  

 لهم املساعدة لذلك ال يسبب الحديث دفعهم لالنتحار. 

إذا كان أغلب املنتحرين يعانون من خلل نفس ي فإن تقديم   رية. .ال يوجد ش ئ يمكن فعله ملن له ميول انتحا8

العالج املناسب الفعال قد يحل هذه املشكلة ويقلل من  

خطورة االنتحار، على سبيل املثال االنتحار الناتج عن  

 االكتئاب الذي يتحسن إذا ما تداوى من االكتئاب. 

الحقيقة أن حدوث محاولة انتحار قد يكون هو الدافع   .من يقدم على االنتحار يفعل ذلك للفت االنتباه. 9

الوحيد واألول للجوء إلى مختص فصرخة طلب املساعدة  

 16تختلف عن طلب لفت االنتباه ال أكثر. 

  

 :   النفسية ثار األ

 وجودو ايضا   االجتماعية، العزلة نبذأ عند البدء بمعرفة االثار النفسية املؤثرة على محاولي فاوال االثار التي يمكن معرفتها هي  قد

نا نقاط معينة من االثار النفسية  جمع إذا  التي مرو بها ، املرضية ظروفهملل كنتيجة  مهنية أو  مادية أو   دراسية أو  شخصية خسائر 

 : يتعرضون لها محاولي االنتحار  وهي  تكون  نقاط ي فالتي يمكن عرضها 

 اجتماعية  عزلة  •

 األسرة   فقدان •

 شخصية  •خسائر 

 مهنية •خسائر 
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 الحالة   في  تحسن حدوث  بعد  الخسائر  حجم  اكتشاف  •

 واليأس  االكتئابية األعراض •

 : النفسية للتشخيصات  بالنسبة أما

 الوجداني  االضطراب   •

 الذهانية   االضطرابات  •

 القلق   •

 املخدرات  أو  الكحول  إدمان  •

 الشخصية   اضطرابات  •

 

 

 راجع  وذلك املستشفى من  والخروج  التحسن بدء هى   االنتحار  على   اإلقدام  فى  خطورة األكثر  املرحلة تعتبر  املر  ى  من الكثير   عند

  حياتهم أو   عملهم فى   سواء املرض  هذا بسبب  لهم حدث الذى  التدهور  بقدر  شعورهم  من لذلك وما لديهم  االستبصار  لتحسن

  النفس ى  مرضهم من  لحقتهم التى  والوصمة  لهم املجتمع  تقبل  صعوبات إلى  باإلضافة سابقة  ملهارات فقدانهم  أو   االجتماعية

  تعتبر  وانتكاسة ذهانية نوبة بعد االكتئاب من املريض ومعاناة...  النفسية مشكالتهم بسبب  غيرهم عن   بالتفرقة وشعورهم

 17.   املرض  قبل األداء  جيدة وحياة استبصار  لديهم  ومن السن  صغار  الذكور  مع  باألخص االنتحار  على   لإلقدام  خطورة عامل

 

 

 

 

 

 

 
المصدر السابق نفسه  . 22  
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 اراء متخصصين في مدينة الصــــــدر : 

/ مسؤول قسم الطوارئ في مستشفى االمام علي  جبر عاجل حساناملعاون الطبي  

: )عليه السالم(

نتيجة لظروف املعيشة الحالية ولكثرة البطالة وعدم وجود فرص عمل ولكون املنطقة ذات طابع  شعبي ولها تقاليد وعادات  

 معينة مما يؤدي الى زيادة املشاكل بين افراد االسرة الواحدة. 

الضغوط هي االسباب الرئيسية في حاالت االنتحار، ولكون املرأة كائن ضعيف اليتحمل هذه الظروف القاسية وهذه  هذه 

 الضغوك تلجأ الى االنتحار. 
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 ان اغلب حاالت االنتحار هي الحرق لكونها سهله ومتعاون  
ً
هذا ماتم معرفته من كثرة الحاالت الداخله الى مستشفانا ، علما

 عليها. 

مسؤول الوحدة القانونية في مستشفى االمام علي /  األستاذ هيثم جواد الفرطوي ي. 2

 : )عليه السالم(

ابع عشائري واملستشفى كبيرة تسع لحاالت من شتى  حاالت االنتحار مستمرة في مستشفانا خاصة الى انها منطقة ذات ط)) 

املناطق واكثر الحاالت التي ترد الينا هي حروق ، وان الحالة التعطي سبب مقنع ولكنها تظهر عليها حاالت االنتحار و عد الرقود في  

ان  بهذا الخصوص ، املستشفى ملدة التتجاوز اسبوعان يقوم القسم القانوني بالتحري عن الحادثة خاصة اذا قدمت شكوى 

 واليمكن السيطرة عليها في اغلب االحيان واغرب حادثة حدثت قبل اشهر وفاة 
ً
هذه املنطقة تشهد خالفات عشائرية كبيرة جدا

فتاة بسبب الحروق املتأزمة بها حيث قام اهل الفتاة بقتل الطبيب مما ادى الى غلق شعبة الطوارئ والحروق ملدة اسبوع ،  

 .((   ملدة يومان  وعدم تسليم الجثة

 

 

 

عاون طبي / مستشفى االمام علي )عليه السالم( شعبة الحروق:امل

ا وبحكم عملي طيلة الفترة السابقة تم التعرف ان اغلب حاالت االنتحار ناتجة عن مشاكل  اكثر الحاالت الواردة الى مستشفان)) 

اجتماعية )املعاملة السيئة للفتاة الغير متزوجة والضغوطات من كل النواحي الدراسية والترفيهية والعاطفية ، اما املتزوجة  

الى طرد املراة املتزوجة من بيت اهلها في حالة خالف مع  فاملشاكل االجتماعية الناتجة عن سوء معاملة الزوج واهله اضافة 

زوجها( ، وان اغلب الحاالت الواردة من االناث وهذا اليمنع من استقبال الذكور ، ولكن االسباب التي تدفع االناث الى االنتحار  

اقعية  ديم الدعم النفس ي  من الذكور حيث تكون اسبابهم بسيطة ، وان املستشفى بحاجة الى كادر متخصص لتقاكثر و

 سيئة للفتاة ، واضطر في بعض الحاالت  
ً
واالجتماعي للفتيات خاصة في مرحلة بعد محاوالت االنتحار حيث الحالة النفسية جدا

 . ((  البقاء في واجبات ليلية لتقديم الدعم لهن وهذا ليس من ضمن اختصاص ي النني معاون طبي 
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 الجانب امليداني

 حاالت حقيقة : 

  في  مستمرة وكانت سنة  عشر  الرابعة عمر  في   تزوجت قد انها السيدة تذكر  ، عام 43 العمر  من  تبلغ  سيدة  : االولى الحالة

:  ذكرت  حيث صغير  بعمر  لتزويجها دفعتهم  الهلها االقتصادي الظرف  بسبب لكن ، متقدمة مرحلة الى   تصل ان  وتريد الدراسة

  الافهم  كنت الني زفافي  حفلة مستلزمات احضر  لم  الزفاف  عند
ً
 .   زوجي   بيت الى  مع  الخذها العا ي جمع   في  منشغله وكنت  شيئا

  وانه حتى  االسباب   اقل على  والضرب  املعاملة بسوء الزواج  بعد تفاجئت ..   لكن شهادة  يمتلك وهو  سنوات  10 ب يكبرها زوجها

 ..  ما عمل من تعبت او  تمرضت ان  المرها اليبالي  كان
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  عليه  ينفق ال  انه :  تذكر 
ً
  يضربني النه  ثالث او   شهرين زوجي  بيت وفي  اشهر  6 اهلي  بيت في  اقيم  كنت حيث االطفال على   وال   ابدا

 .  علي  ويقس ي  دائما

  بمفردكي فتاتين  عنه  انفصلتي   ان  لي  يقول  كان هللا رحمه  والدي ان )  بينت...  عنه  تنفصلي  لم  ملاذا  للسيدة سؤال  نوجيه عند

 (الدنيا  من به خرجت الذي   الوحيد الش ي فهم  اطفالي  ترك الاستطيع  وانا لديه االطفال وتتركين 

  باالنتحار  فكرتي هل..  لها الباحثة قبل من  سؤال  طرح  وعند
ً
 ؟ ما يوما

  مشكلة  حدثت ما  يوم في  ، وحاولت   نعم:  جوابها كان
ً
  تلك  في  نفس ي  واحسست كبيرة  بقسوة وضربني  زوجي  وبين بيني كبيرة  جدا

 بها  وامسكت الكهرباء وايرات  قطع  الى  فاندفعت  الهستريا من حالة وصابتني كثيرا   وانهرت  البشر  على   محسوبة غير   انني اللحظة

  فذهبت ، االمر  ينفع  لم لكن  حياتي انهي  ان  الحاول 
ً
  البانزين  من  كمية  على  وعثرت( البيت حديقة)   البيت خارج  الى  مسرعا

  رائحة بسبب علي   اغمي وقد التعمل ( جداحة)  الطباخ والعه فكانت اخرة مرة يحالفني لم  الحظ ولكن   به نفس ي واغرقت 

 .  املستشفى الى  الجيران نقلوني اثرها  وعلى  البانزين

  شريك هو  يوم  اعتبره  لم  الذي  زوجي  مع  املستمرة ومعاناتي حياتي  من ماتبقى  انهي  لكي دفعتني  التي   هي  القاسية  الحياة  ظروف

  هل  . لي   والوجود  ش ي الاعني بأني للناس  ابين ان  واردت االنتحار  سوة  ثاني حل اليوجد انه الوقت  ذلك في  احسست   وقد ، حياتي

  فزوجي  االنتحار  حاولت ان  و عد خاصة ، ينتظرني االخرى   في  حساب وهناك حياتي انهي  ان  اردت  ملاذا الني وكثيرا  نعم ؟ نادمة انت

 عندما احفاد  لدي  انا االن وحمدهلل وبناتي اوالدي لتربيه   نفس ي على  واعتمد   اعمل ان  فقررت ، السابق من  اكثر  ايذائي في  استمر 

 .  اراهم وال   الحياة افارق   ان عصيبة شيطانية  للحظة فكرت الني ر ي استغفر  اليهم  انظر 

  

 الحالة الثانية: 

في  سنة واعيش في مدينة الصدر مع عائلتي املتكونة من اب وام وسبعة بنات ومستمرة في الدراسة وحاليا  17ابلغ من العمر 

مرحلة الخامس العلمي قبل تقريبا ثالث سنوات عمتي " اخت االب " تقدمت الى خطبتي البنها و عدها استمرت العالقة بيني  

ابنها االنسحاب من العالقة والخطوبة بحجة الن والدته اجبرته على االرتباط  ي   عمتي حيث قرر وبينه " عالقة حب " تم وفاة 

ان يرجع الية وال راح بعد ان ايست من ) "  ان يعود لي  عالقة مع فتاة اخرى و عد انقطاع االمل و عد فترة وجيزة تاكدت بانه لدية 

فتم الحديث مع شخص عن طريق وسائل التواصل االجتماعي واصبحت عالقة حب ولكن في داخلي كل حبي الى  يرتبط بية ( 

بعدها طلب الشخص صور شخصية فتم ده .... عن  ابن عمتي ولكن اردت برهان الى ابن عمتي بانني مرغوبة ولن تقف الحياة

بعد ارسال الصور بدا يقوم بتهديدي بنشرها وكما تعرفون انني في منطقة عشائرية وسمعتي وسمعة اهلي ولم اجد ارسالها له 

 نتحار حيث قمت بشرب مساحيق تنظيف ولكن الفكرة فشلت " وهسة اني حايرة شلون شنو الحل البديل في غير اال حل بديل 

ة بينما الولد حالل  ثر نة ليش اذا غلطت البنية عبالك كانشر الصور واذا اهلي عرفوا ....ليش حرام علينة نختار شريك حيات
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....شنو قابل الحب حرام ..... شوكت اخلص من العادات والتقاليد والضغط الي يخلي البنية توقع بالخطا " هذه هي قصتي  

    الحل . وقصة الكثير من الفتيات اتمنى ايجاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحالة الثالثة: 

( 14عاما طالبة مرحلة متوسطة  من عائلة فقيرة الحال ولديها اخ واخت كانت تجربة زواج اختها املبكر )  16فتاة تبلغ من العمر 

 الى بيت اهلها 
ً
عاما ً ذو اثر على معاناة انعكست على حياتها بشكل مباشر واساليب زوجها البشعة في السب والشتم والطرد مرارا

الم في املعاملة السيئة وباالخص الضرب املبرح , وتفضيلها لالخ االكبر والتمييز في التنشئة االسرية كل هذه باالضافة الى اساليب ا

تعيش حالة صعبة وضغوطات نفسية حادة  اثرت على حياتها فبدات تبحث عن منفذ لتتخلص من هذه   ( س) جعلت من 

  م
ً
ايشجعنها على التمرد والعناد وازداد التمرد من جهة واهانات  الضغوطات فلم تجد سوى صديقاتها في املدرسة اللواتي غالبا

 في  الشارع بانبوب بالستك وتركت اثار على جسمها 
ً
 مبرحا

ً
االم لها من جهة اخرى وفي احد املرات قامت االم بضرب ابنتاها ضربا

ن من الحادث و عد فترة جلوس في وسط استهزاء واستغراب الجيران فقط النها ذهبت الى بيت صديقتها بدون علمها . بعد يوما

وحدة يسودها البكاء والقلق حصل اندفاع بالتصرف بلحظة التهور بان تقوم الذهاب الى الحمام وخلط مساحيق التنظيف ) 

فالش , قاصر , معطر ارضيات ( واخذ جرعة كبيرة منه محاولة االنتحار والتخلص من الضغوطات واساليب والدتها املستمرة 
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ا ورمت بنفسها في وسط الدار وتم نقلها الى مستشفى االمام علي في مدينة الصدر و عد الفحص السريري تم اجراء فاغمي عليه

 الالزم باعطائها العالج وتزويدها بحبوب ومن ثم الرجوع الى املنزل  

 ايام قليلة ورجعت  بعدها بدات تساؤالت االهل عن اسباب محاولتها االنتحار وانها تستحق املوت لتصرفاتها ولم تمر اال 

افها لن تحاول مرة اخرى  االنتحار النها مرت بفترة فقدان صحتها بشكل واضح وهي االن تتمنى   املمارسات مثلما كانت ولكن بعتر

 .ان تتمتع برعاية اهلها الن مستوى تعليمها بدا ينخفض مستواه

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحالة الرابعة :  

عاما طالبة مرحلة متوسطة ضغوطات االهل والحد من حريتها وباالخص في اختيار مالبسها و اختيار   15فتاة تبلغ من العمر 

الصديقات و  الخروج من املنزل الجل فسحة او زيارة صديقة بالرغم من من ان والدتها ووالدها متعلمان وذو مكانة اجتماعية  

ة ووالدها موظف وتسخدم االم اساليب الشتم والتحقير باالضافة الى الضرب  وعدم  جيدة اذ ان والدتها تشغل منصب مدرس

االهتمام بها من ناحية الرعاية والحنان الصادق اذ تذكر انه في احد االيام ضربتها والدتها فعند ذهابها الى غرفتها وبكاءها 

التها عن الى متى سوف تستمر بدون طعام وعند رد  لوحدها وعدم تناولها الطعام ليومان  لم تحرك االم ساكن  سوى  انها س

الفتاة في عدم امكانيتها من تناول ش يء اجابتها االم ان االمر يرجع لك وان صحتك التهمني بش يء   وسط حاجة س الى العطف  

افها كان ت تشتغل  املفقود والحنان الناقص من االهل التقت بشخص كونت معه عالقة احبته بجنون منحته كل مايريد باعتر

فترة دوام والدتها بالذهاب معه واستغلها ووجد فيها الفتاة الضعيفة التي ممكن ان يستغلها في اي وقت , بعد ان مرت فترة  

افه انه اليريدها واليريد االستمرار بالعالقة فاقدمت على اثر ذلك   واحس الشاب بامللل من الفتاة بدأ يسحب نفسه وباعتر
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اشرطة من الحبوب )دواء (  وبدات تظهر عليها عالمات من االرهاق والتعب والوهن  عانت بعدها من  باالنتحار من خالل اخذ ث 

الكابة املزمنة والصدمة النفسية والوحدة والعزلة ولم تبلغ اهلها بما حصل وانما عانت من جراء محاولتها لالنتحار من تدهور في 

ملدة اسبوع من املدرسة وتدني من مستواها العلمي وقد ندمت على  صحتها وفقدانها للشهية وابتعادها عن الناس وتسربها

 . محاولة االنتحار وتقول بان الفائدة ترجو من اسرة التستطيع ان تراعي ابنتها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحالة الخامسة: 

  16 العمر   من تبلغ  فتاة احست بعدما
ً
  وتحاول  مدرسة طالبة  وهي  شاب  حب  في  وقعت بانها عاما

ً
 كانت التي   صديقتها تقليد  دائما

افقها   تر
ً
 متطلبات توفير  ناحية  من االهل من ومدللة الحال ميسورة عائلة  من انها  رغم  لها اليروق وما مايروق منها وتسمع  دائما

 طريقها عن  عليه   تعرفت الذي الشخص مع  عالقتها  فشل في  السبب كانت لرفيقتها املماثلة التجربة وراء االنقياد ان اال  حياتها

  وبدات احد علم بدون  موبايل جهاز  بشراء قامت و عدها املدرسة من الخروج عند   معه تتحدث بدات االيام  وبمرور  اخوها وهو 0

  وطلبت لديها املوبايل  جهاز  وجود عن   املدرسة ادارة كشفت فترة  و عد املدرسة   في  وباالخص تامة و سرية خفية معه  تتحدث

  يقض ي كان  وانه  عنها يبتعد  ان يريد بانه لها قال  حصل بما الشاب  علم وعندما الالزم  الجراء ذويها حضور 
ً
  وقتا

ً
 معها عليه مجبرا

 عالقتها صدمة  وامام املدرسة ادارة من  االنذار  توجيه امام  الفتاة انهارت  وهنا بينهما ما ينهي  ان الجل امر  يحدث  ان  يريد كان وانه

  خوف نوبة بعد  االنتحار  محاولة تنزف يدها ت  وبدا معصمها شرايين بقطع  وقامت حالقة شفرة  جلب على   فاقدمت  تحبه بمن
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  سيئة معاملة القت االنتحار   محاولتها على   مرت فترة و عد عالجها  وتم املستشفى الى  بعدها نقلت شديد وحزن   وكابة
ً
  من جدا

  واضحة االنتحار  محاولة  بان ملعرفتهم  االهل 
ً
  التحذير  الى  باالضافة الشديد  والضرب  شديدة  ومحاسبة ولوم وبتانيب جدا

افها القاي ي   على  بنيت الي   العالقة  لفشل نسيانها عدم   الى   اضافة املعاملة  تغيرت  ما اذا  اخرى  مرة االنتحار   تحاول  قد  وباعتر

  ثمنه دفعت وكذب  وزيف العيب
ً
 .  غاليا

 

 

 

 

 

 

 

 

(تفريغ وتحليل االستمارات االستبيانية)

 : السؤال االول / العمر الحالي 

 النسبة املئوية العدد العمر الحالي 

15 -24 92 46 % 

25 – 34 35 17,5 % 

35 - 44 39 19,5 % 
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 % 17 34 فااكثر – 45

 %  100 200 املجموع

 

  – 15عدد من عمر يوضح الجدول اعاله وهو العمر الحالي لالفراد في املجتمع حول ظاهرة االنتحار في مدينة الصدر حيث كانت 

( والنسبة  39هو )  44- 35%( وعدد 17,5( والنسبة املئوية هي ) 35هو )  34 -25%( وعدد 46( والنسبة املئوية هي ) 92هو )  24

حيث تم توزيع  24 – 15%( حيث تشكل النسبة األكبر من عمر 17( والنسبة املئوية ) 34فااكثر )  45%( وعدد من  19,5املئوية هي ) 

 ت للطالبات في املدارس الثانوية لغرض معرفة آراءهم في ظاهرة االنتحار . اغلب االستمارا

 السؤال الثاني / الحالة االجتماعية 

 النسبة املئوية العدد الحالة االجتماعية  

 % 58 116 غير متزوج /ة  

 % 32 64 متزوج /ة

 %3 6 مطلق /ة 

 %6 12 ارمل /ة  

 %1 2 مهجور /ة  

 %  100 200 املجموع

 

يوضح الجدول اعاله وهو الحالة الزوجية لالفراد في املجتمع حول ظاهرة االنتحار في مدينة الصدر حيث كانت عدد  

%( وعدد املطلقين  32( والنسبة املئوية هي ) 64%( وعدد املتزوجين /ة  هو ) 58( والنسبة املئوية هي ) 116الغيرمتزوجين /ة  هو ) 

( والنسبة املئوية  2%( واملهجور/ة عددهم ) 6( والنسبة املئوية ) 12عدد االرامل /ة هو ) %( و 3( والنسبة املئوية هي ) 6ة  هو ) /

 %( اغلب املبحوثين كانوا من غير املتزوجين . 1) 

 السؤال الثالث / التحصيل الدراي ي 

 النسبة املئوية العدد التحصيل الدراي ي  

 %3 6 ي/ة  ـام
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 % 4,5 9 تقرا وتكتب 

 % 10 20 ابتدائية   

 % 45,5 91 متوسطة  

 % 11,5 23 اعدادية  

 %3 6 دبلوم 

 % 22 44 بكالوريوس  

 % 0,5 1 اخرى تذكر 

 %  100 200 املجموع

 

يوضح الجدول اعاله وهو التحصيل الدراي ي لالفراد في املجتمع حول ظاهرة االنتحار في مدينة الصدر حيث كانت عدد امي /ة   

( والنسبة  20%( وعدد االبتدائية هو ) 4,5( والنسبة املئوية هي ) 9وعددوتقرأ وتكتب هو ) %( 3( والنسبة املئوية هي ) 6هو ) 

%( اما  11,5( والنسبة املئوية ) 23%( واالعدادية عددهم ) 45,5( والنسبة املئوية ) 91%( وعدد املتوسطة هو ) 10املئوية هي ) 

( 1%( اما االخرى تذكر عددهم ) 22( والنسبة املئوية ) 44) %( والبكالوريوس عددهم 3( والنسبة املئوية ) 6الدبلوم كان العدد ) 

%( يرتبط هذا السؤال بالسؤال االول حيث كانت النسبة االكبر للطالبات املدارس من اجل معرفة ظاهرة 0,5والنسبة املئوية ) 

 كما سوف يذكر الحقآ .  24- 15االنتحار من وجهة نظرهم وخاصة ان اغلب املنتحرات من عمر 

 

 

 سمعت بحادث انتحار في منطقتكم ؟  الرابع / هل تعرف / ة او  السؤال

هل تعرف / ة او سمعت بحادث انتحار في 

 منطقتكم ؟ 

 النسبة املئوية العدد

 % 60 120 نعم  

 % 40 80 كال  

 %  100 200 املجموع
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( والنسبة  120االجابات بنعم  هو ) او سمعت بحادث انتحار في منطقتكم حيث كانت عدد ي /يوضح الجدول اعاله وهو هل تعرف

%( اغلب املبحوثين اكدوا بسماعهم في ظاهرة االنتحار 40( والنسبة املئوية هي ) 80%( وعدد اإلجابة ب كال  هو ) 60املئوية هي ) 

 وانتشارها في مدينة الصدر . 

 انت االجابة نعــــــــــــــــــم :اذا ك

 النسبة املئوية  العدد ماهو مصدر معرفتك /ي    

 % 19,16 23 االهل 

 % 33,33 40 الجيران 

 % 20,83 25 االقارب

 % 18,3 22 في العمل    

 % 6,66 8 جامعات (  –في مؤسسة التعليم )مدارس 

 % 1,66 2 اخرى تذكر 

 %  100 120 املجموع 

 

( والنسبة 23يوضح الجدول اعاله مصدر معرفتك الفئة املستهدفة والذين اجابوا بنعم  حيث كانت عدد عن طريق االهل هو ) 

( والنسبة  25%( وعدد من خالل االقارب هو ) 33,33( والنسبة املئوية هي ) 40%( وعدد من خالل الجيران هو ) 19,16املئوية هي ) 

( والنسبة املئوية  8%( وفي مؤسسة تربوية عددهم ) 18,3( والنسبة املئوية ) 22%( وعدد في العمل هو ) 20,83ة هي ) املئوي

%( كانت النسبة االكبر هو السماع بالظاهرة عن طريق مصادر 1,66( والنسبة املئوية ) 2%( إما األخرى تذكر كان العدد ) 6,66) 

 يدل ان الظاهرة متفشية في مدينة الصدر .  موثوقة مثل الجيران واالهل واالقارب وهذا

  ؟ ماهو عمرها  -ب

 النسبة املئوية  العدد ماهو عمرها  

15 -24 61 50,83 % 

25 – 34 46 38,33 % 

35 - 44 11 9,16 % 

45 – 55 1 0,5 % 



 

34 
 

 % 0,5 1 الاعلم

 %  100 120 املجموع 

 

%( وعدد  50,83( والنسبة املئوية هي ) 61هو )  24 – 15يوضح الجدول اعاله وهو العمر للفتاه املنتحرة حيث كانت عدد من عمر 

( 1هو )  55-45%( وعدد من 9,16( والنسبة املئوية هي ) 11هو )  44- 35%( وعدد 38,33( والنسبة املئوية هي ) 46هو )  34 -25

%( بعد التفريغ لالستمارات املبحوثين تم التاكد بان اغلب  0,5( والنسبة املئوية ) 1%( وعدد الاعلم ) 0,5والنسبة املئوية ) 

 . 24-15املنتحرات من عمر 

  ؟ ماهي مهنتها -ج

 النسبة املئوية  العدد ماهي مهنتها 

 % 64,16 77 ربة بيت

 % 9,16 11 موظفة 

 % 7,5 9 عاملة  

 % 19,16 23 اخرى  

 %  100 120 املجموع 

%( وعدد موظفات هو 64,16( والنسبة املئوية هي ) 77يوضح الجدول اعاله وهو ماهو عمرها حيث كانت عدد ربات البيت هو ) 

( والنسبة املئوية 23%( وعدد أخرى تذكر هو ) 7,5( والنسبة املئوية هي ) 9وعدد عاملة هو ) %( 9,16( والنسبة املئوية هي ) 11) 

%( اغلب املنتحرات كانوا من ربات البيوت وهذا دليل على الضغوط العائلية واملشاكل والكأبة وقلة الخروج باعتبار 19,16هي ) 

هذا مرتبط باالجابة مع السؤال الخامس في معرفة اسباب  املنطقة ذات طابع عشائري واليسمح للفتاه بالخروج من املنزل و 

 الفتيات التي يحاولن االنتحار . 

 ؟ هل لديها اطفال -د

 النسبة املئوية  العدد هل لديها اطفال  

 % 67,5 81 اليوجد 

1- 3 28 32,33 % 

4-6 8 6,66 % 
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 % 2,5 3 اخرى  

 %  100 120 املجموع 

 

%( 67,5( والنسبة املئوية هي ) 81يوضح الجدول اعاله وهو هل كانت لدى الفتاة املنتحرة اطفال حيث كانت عدد اليوجد هو ) 

(  3%( وعدد أخرى تذكر هو ) 6,66( والنسبة املئوية هي ) 8هو )   6- 4%( وعدد 32,33( والنسبة املئوية هي ) 28هو )  3- 1وعدد 

 اضافة الى البعض الغير متزوجات . لب االجابات بان املنتحرات ليس لديهن اطفال %( كانت اغ2,5والنسبة املئوية هي ) 

 ماهي االداة التي استخدمها الفتاة في االنتحار ؟ -ه

 النسبة املئوية  العدد ماهي االداةالتي استخدمها الفتاة في االنتحار

 % 58,33 70 حرق 

 %0 0 الحقن 

 % 14,16 17 قطع الشرايين

 % 0,5 1 الصعق الكهربائي

 %5 6 الرمي بالنفس من مكان مرتفع 

 % 8,33 10 تناول االدوية بكثرة  

 % 7,5 9 السمتناول 

 % 5,83 7 اخرى 

 %  100 120 املجموع 

 

( والنسبة املئوية هي  70يوضح الجدول أعاله وهو ماهي األداة املستخدمة في االنتحار حيث كانت عن طريق الحرق هو ) 

%( وعدد الصعق  14,16) ( والنسبة املئوية هي 17%( وعدد قطع الشرايين هو ) 0( والنسبة املئوية هي ) 0%( الحقن هو ) 58,33) 

%( إما تناول األدوية 5( والنسبة املئوية ) 6%( والرمي بالنفس من مكان مرتفع عددهم ) 0,5( والنسبة املئوية ) 1الكهربائي هو ) 

( 7%( إما األخرى تذكر عددهم ) 7,5( والنسبة املئوية ) 9%( وتناول السم عددهم ) 8,33( والنسبة املئوية ) 10بكثرة كان العدد ) 

( متوفر   او البانزين    %( كانت ابسط وسيلة واسهلها في االنتحار او املحاولة لالنتحار هو الحرق الن ) النفط5,83نسبة املئوية ) وال

 . فتستسهل املرأة الطريقة في كل بيت واليحتاج الى اي جهد 
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 بعد محاولة النساء االنتحار كيف اصبحت معاملة االهل لهن ؟ -و

بعد محاولة النساء االنتحار كيف اصبحت 

 معاملة االهل لهن

 النسبة املئوية  العدد

 % 34,16 41 ازدياد العنف 

 % 42,5 51 املعاملة الحسنة 

 % 23,33 28 اخرى  

 %  100 120 املجموع 

 

النساء االنتحار كيف أصبحت معاملة األهل لهن حيث كانت عدد اإلجابات بتزايد العنف  يوضح الجدول اعاله وهو بعد محاولة 

( 28%( وعدد أخرى هو ) 42,5( والنسبة املئوية هي ) 51%( وعدد املعاملة الحسنة هو ) 34,16( والنسبة املئوية هي ) 41هو ) 

املعاملة الحسنة للفتيات املحاوالت االنتحار و عد  %( يتضح من االجابات بان اغلب العوائل تقوم ب23,33والنسبة املئوية هي ) 

السؤال لهن اكدن بان الخوف من الفتاة بالعمل مرة اخرى والعار الذي يلحق بالعائلة جراء هذا العمل وليس حب للفتاة ان  

 ي حياتنا . ـــــالعادات والتقاليد واالعراف العشائرية لها دور كبير ف

 

 

 

 

 التي تدفع النساء الى االنتحار ؟ برايك /ي ماهي االسباب :السؤال الخامس/

 النسبة املئوية  العدد برايك /ي ماهي االسباب التي تدفع النساء الى االنتحار

 % 18,5 37 قلة الوازع الديني 

 % 43,5 87 مشاكل اجتماعية 

 %8 16 ضعف التنشئة االسرية 
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 % 12 24 لحظة تهور 

 %2 4 اسباب اقتصادية  

 % 16 32 اخرى 

 %  100 200 املجموع 

 

( والنسبة  37يوضح الجدول أعاله وهو برأيك /ي ماهي األسباب التي تدفع النساء إلى االنتحار حيث كانت قلة الوازع الديني هو ) 

%( وعدد ضعف التنشئة األسرية 43,5( والنسبة املئوية هي ) 87%( وعدد اإلجابات باملشاكل االجتماعية هو ) 18,5املئوية هي ) 

( والنسبة  4%( أسباب اقتصادية عددهم ) 12( والنسبة املئوية ) 24%( وعدد لحظة تهور هو ) 8)  ( والنسبة املئوية هي 16هو ) 

%( اغلب اجابات املبحوثين اكدوا بان السبب الرئيس ي في  16( والنسبة املئوية ) 32%(اما األخرى تذكر عددهم ) 2املئوية ) 

ابداء الرأي او حتى الكالم وعندما تقع الفتاة باي خطا   محاولة االنتحار هواملشاكل االجتماعية وعدم فسح املجال للفتاة من

وهذا ما اكده اغلب العاملين في املستشفيات بمدينة الصدر  كبيرة اليوجد اي مهارات للتفاوض واملرونة   تصبح في ضغوط عائلية

 ، ان هذا االمر تحدده ثقافات سائدة في املنطقة . 

 

 

 

 

 

 ؟ماهي املناطق التي تكثر بها حاالت االنتحار في مدينة الصدر السؤال السادس/

اغلب االجابات كانت بان الظاهرة منتشرة في بغداد عموما وخصوصا في مدينة الصدر واغلب القطاعات ولذلك النها مناطق 

 شعبية تسودها العادات والتقاليد واالعراف العشائرية وتكثر باالخص  في املجمعات العشوائية . 

 ل السابع / ماهي االكثر الفئات التي تحاول االنتحار ؟ السؤا
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 النسبة املئوية  العدد ماهي االكثر الفئات التي تحاول االنتحار

 % 84,5 169 االناث 

 % 4,5 9 الذكور  

 % 11   22 نفس النسبة  

 %  100 200 املجموع 

%( وعدد 84,5( والنسبة املئوية هي ) 169اإلجابات اإلناث هي ) يوضح الجدول أعاله ماهي الفئات األكثر انتحار حيث كانت عدد 

%( اغلب املنتحرات  11( والنسبة املئوية هي ) 22%( وعدد نفس النسبة هو ) 4,5( والنسبة املئوية هي ) 9اإلجابات بالذكور هو ) 

لضغوطات ويجب التحمل لتلك كانت من فئة االناث باعتبار الذكور لديهم مجال اوسع واكثر من الفتاة وهي التي تتحمل كل ا

 الضغوط . 

 التي تحاول االنتحار ؟ماهي نظرتك/ي على الفتاة املنتحرةاو:السؤال الثامن

بعد اخذ االراء حول ماهي النظرة على الفتاة املنتحرة او التي تحاول االنتحار تم االجابة من ناحية بانها غير واعية وغير مثقفة 

وبنت طائشة وتمتلك الجراة وتريد الحاق الضرر باهلها  ومن جانب اخر اكدت اجابة املبحوثين بانها كل انسان تاتي له لحظة تهور 

النفسية تكون جدا متعبة فيقوم باعمال يندم عليها و عد املوت عذاب القبر الن هذ روح ولها الحق بالحياة ولكن اليمنع  والحالة

 . الفتاة خاصة في اعمار املراهقة هذا من ذكر الطرفين بان االقبال على هكذا اعمال ناتج عن العنف االسري وعدم احتواء

 

 

 اخلامتة 
 لهذه وملاض االسباب التي تؤدي الى ظاهرة االنتحار ،  وتعريف ظاهرة االنتحار من وجهة نظر علم النفس واالجتماع ،  بع  تناول  تم

  فأن دراستنا خالل من,    االحيان  بعض  ملجتمع كونه يهدم النظام االسري ويؤدي الى التفكك ا على   ة سلبي ات  تأثير  من الظاهرة

افتقادها ومتكاملة مترابطة عوامل  هي  لنفسيةوا واالقتصادية  االجتماعية العوامل  انتحار النساء . حاالت  ازدياد في  يساعد و
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خاطر الذي تعرض لها كادر العمل بسبب خطورة املوضوع نقل ما امكن حتى نعطي فكرة واضحة  وقد اخذنا  على عاتقنا  رغم امل 

لنساء املحاوالت االنتحار ، وان هنالك العديد من الحاالت عن ظاهرة انتحار النساء في مدينة الصدر و اراء املجتمع هنالك عن ا

 التي تم اللقاء بها ومعرفه الكثير من القصص لكن لم نتمكن من ذكرها بسبب امتناع املدلين بها عن الذكر . 

بغية الحد منها عن طريق    االخيرة األونة  في   انتشرت التي الظاهرة هذه على   بسيط بشكل ولو  الضوء سلطنا  قد نكون  ان  ونأمل

 املجتمع املدني ووسائل االعالم   تدخل مؤسسات الدولة ومنظمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصادر  

 دوركايم  إميل تأليف •

العوامل املرتبطة بظاهرة الزواج خارج املحكمة واالثار املترتبة عليه " دراسة ميدانية في مدينة الصدر " للدكتورة اسماء جميل   •

 . 2014رشيد في 

    2016-2011 العراق في   املرأة  ضد العنف  ملناهضة  الوطنية  االستراتيجية •

   القلم  فيض منتديات •
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  151.9-124-123ص سابق  مصدر ,الصدر مدينة في  البنائي التغير :  عودة هللا  خير   يحيى •

اقع   العنف تجليات ، رشيد  جميل اسماء دكتورة •  ملناهضة املؤتمرالوطني  ،وثائق الرمزي  العنف   مفهوم في  قراءة النساء على  الو

 2012 بغداد ،   العراق  في  املرأة ضد العنف

 عاجتما  عالم  – كايم دور  ايميل  •

    الديمقراطية للنساء التونسية الجمعية -1993 تونس  في  العاملية االعمال النساء على   املسلط العنف  •

   2012 بغداد– العراق  في   املرأة  ضد العنف   ملناهضة الوطني  املؤتمر  وثائق – عائلتي  واستقرار   لكرامتي  امتهان العنف  •

 2012 سنة القيادية املرأة معهد -حمزة محمد كريم.  د – العراق  في  اجتماعية دراسة للفتيات املبكر  الزواج •

 االجتماعي  املنهج قواعد   كتاب – دوركايم ايميل  •
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