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ظاهرة انتحار النساء حرقا
دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة السلٌمانٌة
د .وعد ابراهٌم خلٌل االمٌر
مدرس
جامعة الموصل – كلٌة اآلداب
ملخص البحث :
هدؾ البحث الى التعرؾ على ظااهرة انتحاار النسااء حرقاا والعواماس المساببة لااا ودراساة ع قتااا
ببعض المتؽٌرات مثس (العمر والمستوى الدراسً ،والخلفٌة االجتماعٌة)  ،وظار ما خا س النتاا
أ نسبة عالٌة م المقدمات على االنتحار ه فً س صاؽٌرة باٌ ( )55-55سانة  ،وا االنتحاار
موجود فً مختلؾ المستوٌات الثقافٌة م االمٌة الى الجامعة  ،وا نسب االنتحار ترتفع فً الرٌاؾ
ع المدٌنة  ،وم ابرز مسببات االنتحار بالحرق هً (الزواج االجباري والمشاالس العا لٌاة)  ،وا
هناك تادٌد باالنتحار ٌسبق محاولة االنتحارعلى االؼلب  ،وفً احٌا لثٌرة هنااك محااوالت ساابقة
ل نتحار  ،لما تعانً اؼلب المقدمات على االنتحار م ع قات اجتماعٌة ساٌ ة ماع عاوا لا  ،وا
نسبة عالٌة منا نادمات على محاولة االنتحار وٌشعر بالٌأس ورؼبة فً الموت .

المقدمة :
ا االط ع على االحصا ٌات المنشورة عا االنتحاار فاً العاالع ٌ اعنا فاً حٌارة ما ها االرقااع
االخ ة باالرتفاع السارٌع  ،وا ا ماا دققناا النظار فٌااا سانجد ا الرجااس ٌرتلباو االنتحاار ألثار ما
النساء بث ثة أ عاؾ عموما  ،بٌنما تنقلب ه النسبة إ ا تعلق األمر بمحاوالت االنتحار حٌث تلو
اعؾ المارأة
النسبة لدى النساء أعلى بأربعة مرات مناا لدى الرجاس  ،وه ا ٌدعونا الاى القاوس ا
هو ال ي دفعاا الى التادٌد باالنتحار الثر ما القٌااع با  ،للا االمار ٌانعلس عنادنا فاً العاراق  ،ا
ترتفع نسبة المنتحرات قٌاسا بالرجاس ا عاؾ م اعفة خصوصا بطرٌقة حرق النفس  ،فقاد اخا ت
ه الطرٌقة تنتشر ٌوما بعد ٌاوع تارلاة ورا ااا مأساً مختلفاة  ،وانط قاا منا لاك نحااوس فاً ها ا
البحث دراسة ه الظاهرة والتعرؾ على بعض العوامس المؤثرة فٌاا واساباباا  ،وقاد انقساع البحاث
الى اربعة فصوس :
االوس  :ت م مشللة البحث واهمٌت واهداف وتعرٌؾ االنتحار  ،والثانً  :ت م اراء علمٌاة فاً
االنتحااار واسااباب  ،والثالااث  :انتحااار النساااء فااً لوردسااتا  ،والرابااع :ت اام اجااراءات البحااث
وعرض البٌانات وتحلٌلاا ثع النتا والتوصٌات .
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الفصل االول  :مشكلة البحث واهمٌته واهدافه
مشكلة البحث :
ٌمل ا نختصر معنى االنتحار بان (القتس المقصود للنفس)  ،وعلى ه ا االساس فااو جرٌماة بلاس
مااا تحتوٌاا الللمااة ماا معنااى  ،وا ا لااا القااانو الٌعاقااب مرتلااب جرٌمااة االنتحااار فااً اؼلااب
المجتمعات لون (مٌت) فل لك هو ال ٌعاقب م فشس فاً محاولاة االنتحاار اال فاً حااالت محاددة ،
اما المجتمع ف ٌرحع م انتحار او حااوس االنتحاار ا ساٌمنح (وصامة اجبارٌاة) ترافقا حتاى بعاد
موت  ،والحاس سٌلو اشد ا ا ما لا المنتحر م (النساء) خصوصا فً المجتمعات المحافظة .
هناك طرق لثٌرة النتحار النساء لل طرٌقة انتحار النساء حرقا انتشرت لثٌارا فاً االوناة االخٌارة
خصوصا فً المد الشمالٌة ما العاراق فاً (اقلاٌع لوردساتا )  ،واخا ت اعاداد المنتحارات تتزاٌاد
بنسب مخٌفة دقت ناقوس الخطر لدى الجمٌع واثارت تساؤالت عدٌدة ٌقؾ فً مقادمتاا لماا ا تنتحار
النساء حرقا فً ه المد ؟ ولما ا تنتشر ها الطرٌقاة البشاعة باٌ النسااء ؟ انااا ظااهرة آخا ة فاً
االتساع ٌوع بعد اخر وهً مشللة تتفاقع مع مرور الزم .
اهمٌة البحث :
تتجلااى اهمٌااة أي بحااث م ا اهمٌااة المو ااوع ال ا ي ٌتناول ا  ،واالنتحااار م ا المو ااوعات المامااة
والحساسة التً ؼالبا ما تستأثر باهتماع الدارسٌ  ،لل ن حظ ا دراسات االنتحاار قلٌلاة جادا (فاً
الع راق) وال نبالػ ا قلنا اناا ال تتجاوز عدد اصابع الٌد وم هنا تاتً اهمٌة دراستنا لا ا المو وع
 ،ول لك تاتً اهمٌة ه ا البحث لون ٌخترق ه االجواء الحساسة وٌبتعد ع دراسة المو اوعات
المتلااررة فااً الدراسااات االجتماعٌااة وٌحاااوس الؽااوا فااً ها الظاااهرة االجتماعٌااة الخطٌاارة التااً
اخ ت باالزدٌاد فً شماس العراق وبالتحدٌد فً
(لوردسااتا )  ،وهااً محاولااة الزالااة الؽبااار عا (العقااس الجمعااً) الا ي ٌؽطااً علٌاااا وٌبعاادها عا
االهتماع رؼاع لونااا ماؤثرة فاً لافاة طبقاات المجتماع  ،لماا ا ها الظااهرة تماس رلا مااع ما
ارلا المجتمع ال بس هو (نصؾ المجتمع) و تتارك اثارهاا علاى نصاف الثاانً وها اهمٌاة ا اافٌة
للبحث .
اهداف البحث :
ٌسعى البحث للوصس الى االهداؾ التالٌة :
 -5التعرؾ على ابرز مسببات ه الظاهرة االجتماعٌة .
 -5التعرؾ على العوامس المؤثرة فً تنامً ه الظاهرة االجتماعٌة .
 -3التعرؾ على حجع الظاهرة فً المجتمع اللوردي .
 -4محاولة التوصس الى حلوس للتصدي لظاهرة انتحار النساء .
تعرٌف االنتحار -:
تنوعت تعارٌؾ االنتحار بتنوع العلوع االنسانٌة التً تناولت وادى ه ا التنوع الى الخلط فً
تفسٌره ا المفـاوع *  ،وللننا سنحاوس ا نورد بعض التعرٌفات التً تناسب المو وع ومناا :
االنت حار فً اللؽة  :هو الصدر او مو ع الق دة والنحر فً اللبة مثس ال بح فً الحلاق وٌقااس انتحار
الرجس أي نحر نفس وتناحر القوع على الشًء وانتحروا أي تقاتلوا علٌا فلااد بع ااع ٌنحار بع اا
()5
م شدة حرصاع علٌ .
وٌقصد ب (قتس ال ات ب اتاا) وهو مفاوع مشتق م للمة مرلبة ما اصاس التٌناً ما فعاس ceadeve
بمعنى ٌقتس واالسع  suiبمعنى النفس او ال ات وٌطلق علٌ باالنللٌزٌة والفرنسٌة  )5( . suicideوعرف
دورلااٌع على ان (:حاالت الوفاة الناتجة بشالس مباشار او ؼٌار مباشار عا فعاس اٌجاابً او سالبً
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ترتلب ال حٌة نفساا وتعرؾ ان ٌقود بالنتٌجة الى الموت)  ، )3( .لما عرف لاارس منجار بانا ( :فعاس
()4
قتس االنسا نفس بالطرٌقة التً اختارها سواء لا الموت النات عاج اع اج ) .
وعرف فروٌد بان ( :هو توجٌ العدوانٌة اللامنة بالشخا د ات أي ا هناك ازمة نرجسٌة ٌعانً
مناا الفرد تتجلى فً ا طرابات التواز عند بٌ العالع المثالً المنشاود والعاالع الاواقعً المعاا )
 )5(.وٌفصااس قاااموس اولساافورد بااٌ االنتحااار ومحاولااة االنتحااار فٌعرف ا بان ا (فعااس قتااس الاانفس بشاالس
متعمد) اما محاولة االنتحار فتعنً (بقاء الشخا حٌا بعد محاولت قتس نفس وتشمس رسالة االنتحاار
()6
التً ٌلتباا الشخا قبس المحاولة) .
وما نقصد فً بحثنا الحالً هو محاولة االنتحار التً نعرفاا اجرا ٌا -:

( فشل المنتحرة فً انهاء حٌاتها بعد حرق جسدها بقصد الموت )

الفصل الثانً  :اراء فً علمٌة االنتحار :
تنوعت االراء العلمٌة والنظرٌات التً تناولات ظااهرة االنتحاار حتاى باالػ الابعض فاً تاساٌس علاع
فرعً خاا اطلق علٌ (علع االنتحار)  ،ا اطلقت ها التسامٌة الوس مارة ما قباس (باونجر) عااع
 5151وفااً عاااع  5164اسااتخدع (شااناٌدما ) اسااع علااع االنتحااار ماارة ثانٌااة  ،لمااا اسااتخدع فااً اوس
مؤتمر للجمعٌة االمرٌلٌاة لعلاع االنتحاار عااع 5161حٌاث عرفتا الجمعٌاة بانا (العلاع الا ي ٌادرس
()1
ظاهرة االنتحار) .
وبما ا ظاهرة االنتحار قد درست فاً علاوع مختلفاة وقادمت فٌااا نظرٌاات مختلفاة فساوؾ نعارض
بعض ه النظرٌات مصنفة حسب العلوع التً تناولتاا :
اوال :النظرٌات اجتماعٌة -:
 -5نظرٌة دورلااٌع ٌ :قؾ فً مقدمة الدارسٌ لظاهرة االنتحاار العاالع الفرنساً (دورلاااٌع) الا ي
تعد دراست ل نتحار اوس نمو ج متلاماس للبحاث االجتمااعً خا س الفتارة التاً ظاار فٌااا  ،وٌتباٌ
مناا براعة (دورلااٌع) فً استخداع المنا االحصا ً وقدرت على تدعٌع موقفا النظاري بالبٌاناات
والشواهد الواقعٌاة وتقاوع الادعاوى االساساٌة عناد (دورلاااٌع)فً تفساٌر االنتحاار علاى ا التلاماس
االجتماعً وقوة الاروابط االجتماعٌاة التاً توجاد باٌ اع ااء المجتماع تاؤثر فاً احتمااالت حادوث
االنتحار وقد بٌ ا تعمٌم النظري ٌمل ا ٌفسر الحقا ق اللثٌرة المعروفاة عا نساب االنتحاار ،
وٌتلخا القانو ال ي توصس الٌ (دورلااٌع) فاً االنتحاار فاً انا (( ا ا ازداد التماساك والتاداخس
()8
الدٌنً والعا لً والسٌاسً قس االنتحار وا ا وه لثر االنتحار )) .
وٌباادي (دورلااااٌع) اهتمامااا خاصااا بماادى خ ااوع الفاارد الرادة الجماعااة وفااً ها ا المنظااور ٌملا
اعتبار ظاهرة االنتحار قوة ؼٌر سوٌة م حٌث ا قرار الفرد لقتس نفس ٌعتبر عم فردٌا طاؼٌا ،
وقد حاوس (دورلااٌع) فً دراست لا الظاهرة ا ٌظار مدى خ وعاا الى الظاروؾ االجتماعٌاة
فعندما ٌعانً الفرد م الوحدة والٌأس وٌلجأ ل نتحار فاأ لاك ٌجاد حقٌقاة المجتماع فاً واقاع الفارد
()1
الشقً وفً فعس االنتحار ال ي ارتلب .
 -5نظرٌااة تلامااس الملانااات  -:اعتمااد (جاابس ومااات ) فااً نظاارٌتاع حااوس االنتحااار علااى فر ااٌة
(دورلااااٌع) القا لااة بوجااود ع قااة علسااٌة بااٌ الت ااام االجتماااعً واالنتحااار  ،وتااتلخا ه ا
النظرٌة بما ٌلً :
أ -ا معدالت االنتحار لمجتمع ما متباٌنة علسٌا مع استقرار واستمرارٌة الع قات داخس المجتمع.
ب -ا استقرار واستمرارٌة الع قات داخس المجتمع متباٌنة مباشرة ماع مقادار تمثاس افاراد المجتماع
النماط العقوبات االجتماعٌة ومتطلباتاا والتوقعات التً ٌ عاا االخرو علٌاع .
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ج -ا درجة تمثس افاراد المجتماع النمااط ومتطلباات العقوباات االجتماعٌاة والتوقعاات التاً ٌ اعاا
االخرو علٌاع متباٌنة علسٌا مع مقدار تعرض هؤالء االفراد الى صراعات االدوار.
د -ا درجة تعرض هؤالء االفراد الى صراعات االدوار متباٌنة مع مقادار امات ك االفاراد ملاناات
ؼٌر متوافقة مع المجتمع .
هاـ -ا درجااة اماات ك االفااراد لملانااات ؼٌاار متوافقاة مااع المجتمااع متباٌنااة علسااٌا مااع درجااة تلامااس
الملانات فً المجتمع .
وباختصاار فاا معادالت االنتحاار فااً المجتماع متباٌناة علساٌا ماع درجااة تلاماس الملاناات فاً لااك
()51
المجتمع .
ثانٌا  :النظرٌات النفسٌة :
 -5نظرٌة فروٌد ٌ :هب (فروٌد) الى ا المنتحر ٌقع فرٌسة لؽرٌزة او انفعاس عدا ً (ماادي) اخفاق
فً التعبٌار عا نفسا فاانعلس علاى الاداخس وعلاى الا ات نفسااا لٌقتلااا وها خصٌصاة االشاخاا
(الماسوشٌٌ )  ،وا االلت اب هو عنصر حساس فً خلق ه المٌوس العدا ٌة وب لك ٌملننا ا نفااع
لٌؾ ٌجتمع الحب واللر معا ولٌؾ ٌلاو االلاع ل ٌا ا والماوت مقباوال  ،باس ا (المثوٌاة العاطفٌاة)
تبرز بو وح وتبره على ا االنسا قاد ٌنتحار وهاو ٌرماً الاى قتاس ؼٌار او ٌرٌاد الماوت وهاو
()55
ٌعنً الحٌاة السعٌدة التً ٌمل ا ٌحٌاها
وفً اواخر نظرٌت ٌتبنى (فروٌد) وجود دوافع داخلٌة لدى بنً البشر تدفعاع للماوت وهلا ا ٌتحادث
ع دافع الموت (ثاناتوس) ال ي ٌبقى لامنا لٌظار فجأة حاٌ حصاوس أي خلاس فاً توازناات القاوى
()55
النفسٌة الداخلٌة بٌ (الاو واالنا واالنا االعلى) .
د
 -5نظرٌة مٌنجر  :بنى (لارس مٌنجر) نظرٌت على تصورات (فروٌد) واصدر لتاب (االنسا
نفس ) ال ي او ح فٌ ا االنتحار (قتاس مرتاد –  )Retraflexed Murderاو قتاس مقلاوب نتٌجاة لؽ اب
المنتحر م شخا آخر فٌقوع بتحوٌس ه ا الؽ ب الى داخل او ان ٌنتحر عقابا لنفسا علاى وجاود
()53
ه ا العدوا بداخل نحو ه ا الشخا .
ثالثا ً  :نظرٌات علم النفس االجتماعً :
مع ظاور علع النفس االجتماعً ظارت نظرٌات جدٌدة ع االنتحار  ،ن لر مناا :
 -5نظرٌة (شٌتنجس) ٌ :عتقد (شٌتنجس) واخرو مع ا عملٌة الشروع فً االنتحار هً بمثابة
صرخة استؽاثة تطلب م االفراد المحٌطٌ با ا ٌنتبااوا الاى حالتا الساٌ ة او ٌبادلوا ما
()54
مواقفاع تجاه .
 -5نظرٌة التفلك واالمراض النفسٌة  :رلز اصحاب ه النظرٌة على ا البٌت المفلك ٌفسار
لنا اللثٌر م االمراض النفسٌة لالش و الجنسً واالجراع وااللت اب والمٌوس االنتحارٌاة ،
وقد عنً هؤالء باالسرة المفللة التً تعنً فقدا احد االبوٌ او افتراقاما وٌنات عا لاك
التفلك بسبب افتقاد الى روابط المحبة والعطؾ والحرما م العطؾ مما ٌؤدي الى انلار
ال ا ات وتحقٌرهااا  ،وتسااتقر ه ا التجااارب االولااى للطفااس فااً ال شااعور وبساابب حادثااة مااا
()55
تستثار ه الخبرة السابقة وتنبعث م لوامناا فتؤدي بالمستثار الى االنتحار .
انواع االنتحار ومسبباته -:
ٌقسع (دورلااٌع) االنتحار الى ث ثة انواع هً:
 -5االنتحار االنانً ٌ :قع عندما ت اعؾ درجاة التلاماس فاً الاٌ اة الدٌنٌاة او ت امحس سالطة
الاٌ ة السٌاسٌة او تتفلك االسرة .
 -5االنتحار الؽٌري  :وٌظار فً المجتمعات التً تلو فٌاا العادات والتقالٌد راسخة .
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 -3انتحار االنومً  :وٌظار عندما ٌحصس ا طراب مفاجئ فً احد جوانب الحٌاة االجتماعٌة
لاالزمات االقتصادٌة والسٌاسٌة والدٌنٌة واناٌاار الاروابط االسارٌة والحاروب والثاورات .
()56

وهناك تصنٌفات اخرى تبعا السباب االنتحار هً :
أ -االنتحار الوجودي  :وٌقاوع با معتنقاوا الفلار الوجاودي الا ي ٌعلاً ما قٌماة ارادة االنساا
واختٌار بالدرجة التً تجعل مس وال ع لس شًء فاً حٌاتا مسا ولٌة مطلقاة  ،وٌعتبارو
قرار االنتحار شجاعة وسلولا شرٌفا ونبٌ م الشاخا الا ي قارر االنساحاب فاً اللحظاة
التً شعر فٌاا ان ؼٌر قادر على العطاء .
ب -انتحار الـ(سوتً)  :وٌنتشر فاً الاناد ا ٌطلاب المجتماع ما المارأة التاً ٌتاوفى زوجااا ا
تحرق نفساا مع جثة زوجاا المتوفً .
ت -انتحار (عروس النٌس)  :اعتاد قدماء المصرٌو ا ٌقدموا اجمس فتااة لادٌاع لاس عااع هدٌاة
للنٌس ٌلقوناا فٌ فتموت ؼرقا حتى ٌجود النٌس بخٌر علٌاع .
ث -االنتحار لفقد عزٌز  :او انتحار محب بعاد ماوت حبٌبتا مثاس انتحاار (للٌوبااترا) بعاد ماوت
(انتونٌو) و انتحار (رومٌو) و (جولٌت)*.
ج -انتحار التقلٌد  :مثس تقلٌد االطفاس لشخصٌة ٌحبونااا قامات باالنتحاار  ،ا نشارت فاً اورباا
رواٌة بعنوا (احزا الصؽٌر وٌرزر) وحدثت بعدها موجة م االنتحاار فاً صاؽار السا
ولانوا ٌلبسو فً لحظة انتحارهع مثس (وٌرزر) وٌنتحرو والقصة بجوارهع .
ح -انتحار المشاهٌر ٌ :متلك المشاهٌر مصادر القوة والجماس التً تجعاس االنظاار تتجا نحاوهع
مباااورة فٌتعااودوا اناااع شااًء ممٌااز فتت ااخع واتاااع وتلباار نرجسااٌتاع فااا ا حاادث وفقاادوا
مصادر قوتاع او مصادر جمالاع وانصرؾ الناس عناع فاناع ال ٌتحملاو الحٌااة وٌجادوناا
()51
ؼٌر جدٌرة با تعا فٌنتحرو .
وهناك تصنٌؾ آخر لما ٌحقق السلوك االنتحاري م ؼاٌات ورؼبات ولما ٌاتً :
 )5العداء د ال ات  )5 ،االنتحار لاستؽاثة  )3 ،االنتحار لانتقاع  )4 ،االنتحار م اجس الؽٌر
()58
 )5 ،االنتحار لخلود  )6 ،االنتحار لازٌمة وانسحاب .
وقاد اوردنااا ها المجموعااة ما التصاانٌفات الننااا ناارى ا فااً لاس تصاانٌؾ هناااك تبرٌاار وفاارز
خاا (النتحار النساء بالحرق) ممل ا ٌنطبق على الحاالت التً تناولناها بالدراساة ا ٌملا
ا ن حظ فً تقسع (دورلااٌع) االنتحار االنانً  ،وفً التصنٌؾ الثانً ٌمل م حظاة (انتحاار
ال سوتً  ،واالنتحار لفقد عزٌز  ،وانتحار التقلٌد)  ،وفً التصنٌؾ الثالث ٌمل م حظة (العاداء
د ال ات ،واالنتقاع  ،والازٌمة واالنساحاب)  ،ولاس ها التصانٌفات المشااباة لحااالت البحاث
ٌمل ا تنطبق بشلس او باخر على تفسٌر محاوالت االنتحار التً تحصس فً المجتمع.
اسباب االنتحار :
هنااك اسااباب لثٌاارة ل نتحااار للننااا ساانرلز علاى مسااببات انتحااار النساااء باعتبااار مو ااوع البحااث
الحالً .
ا االنسا فاً مجماس حٌاتا ٌارتبط فاً محٌطا فاً ع قاات مختلفاة وللاس نماط ما ها الع قاات
التزامات وقواعد ومحددات خاصة  ،فاو فً محٌط االساري ٌارتبط ماع افاراد اسارت ساواء (الاا
متزوج او ع و فً اسرة) بع قات ات شالس خااا  ،وٌارتبط ماع االقاارب واالصادقاء بع قاات
اخاارى  ،وفااً محٌط ا االجتماااعً ٌاارتبط مااع الجٌاارا وزم ا فااً العمااس والدراسااة والمعااارؾ
والسوق او الجٌرا فاً المنطقاة بع قاات ما ناوع ثالاث  ،وهاو اٌ اا ٌارتبط فاً محٌطا الروحاً
والف لري بجماعة دٌنٌة او فلسفٌة او عقا دٌة تفسر الحٌاة بطرٌقة خاصة  .وع قت بما ٌحٌط (اسرة
 ،مجتمع  ،عقٌدة) تؤثر فً نفسٌت بشلس لبٌر وفً لس تؽٌٌار او نلساة او نجااح او فشاس او ارتبااط
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داخااس أي حلقااة ما محٌطا تتاارك ظ لاااا ساالبا او اٌجابااا علااى حٌاتا وجااااز النفسااً الا ي باادور
ٌنعلس على سلول االجتماعً فٌما بعد .
وا ا ماعدنا الى سلوك االنتحار وارتباط بع قات االنسا بمحٌط ن حظ مدى التشابك والتعقٌد فً
سالول  ،ال الساالوك لاٌس اسااتجاب لحااافز واحاد او عامااس واحااد باس هااو خلااٌط ما محصاالة القااوى
العدٌاادة التااً تااتحلع فااً الشااعور و وعٌ ا وحٌات ا  ،وقااد ٌلااو عااام واحاادا هااو الاادافع ل نتحااار
ظاهرٌا ولل الحقٌقة ا لك العامس هو (المنف ) او (الشرارة) التاً حفازت عملٌاة االنتحاار مساتندة
()51
الى ظروؾ م مة شارلت فٌاا قوى اخرى من زم بعٌد قد ٌرجع الى الطفولة .
ا المحٌط االسري ٌعد م ابرز االمال ال تً تنبت فٌااا (با رة االنتحاار) و لاك لقاوة الاروابط التاً
تجمع الشخا المنتحر ماع اسارت وللونا ٌعاٌ معااع اطاوس فتارة ما الازم وٌخ اع لمجموعاة
(قوٌة) م العادات والتقالٌد التاً تنقلااا لا االسارة عبار عملٌاة التنشا ة االجتماعٌاة باس و(تفر ااا)
عؾ ه الروابط والعٌ لفتارة طوٌلاة ماع
علٌ احٌانا م خ لاا السٌما بالنسبة لألنثى  ،ل ا فا
المشالس العا لٌة وتقٌٌد الحرٌات و ؽط القٌع التقلٌدٌة قد ٌزرع (ب رة االنتحاار) داخاس بعاض افاراد
االساارة  ،وا ا مااا نظرنااا الااى (األنثااى) وهااً الاارل اال ااعؾ فااً االساارة لوننااا نعااٌ فااً مجتمااع
( لوري) تلو االف لٌة فٌ للرجس فً اؼلب االحٌا  ،فا الحاس ستلو الثر صعوبة لما ٌفر
المجتمااع علٌاااا م ا محااددات للساالوك وقااٌع وعااادات تحرماااا م ا بعااض (الحرٌااات) الموجااودة فااً
المجتمعااات االخاارى السااٌما فٌمااا ٌتعلااق بمو ااوع اختٌااار شاارٌك الحٌاااة وبالتااالً فااا لثاارة ه ا
ال ؽوط علٌاا مع قلة الحٌلة لدٌاا ووجود مشالس مستمرة داخس محٌطااا االساري (قاد) ٌادفعاا الاى
التفلٌر باالنتحار .
وتشٌر االحصاءات الى ارتفاع معدالت االنتحار فً الدوس النامٌة وقارة اسٌا تحدٌدا  ،وانا
الثر شٌوعا باٌ االنااث الصاؽٌرات فاً السا ا تصاس الاى ( )548حالاة انتحاار للاس ( )511ألاؾ
نسمة بٌنماا ٌبلاػ المتوساط العاالمً ( )54.5حالاة للاس ( )511الاؾ ما االنااث  ،وظاار ا اساباب
االنتحار فً ه المناطق ؼالبا ما ترتبط بالزواج المرتب او فشس الع قات الؽرامٌة وق ٌة الماور
()51
.
وفااً الااٌم وجااد ا الؽالبٌااة العظمااى ل ااحاٌا االنتحااار هااع ما الف ااة العمرٌااة ( )55-55ساانة ما
الفتٌااات بساابب العنااؾ المسااتخدع ااده تحاات سااتار االعااراؾ والتقالٌااد الخاط ااة الخاصااة بااالزواج
()55
وسطوة ال لورة .
ا اساتمرار المشااالس والخ فااات داخااس االسارة واسااتخداع العنااؾ ٌشاالس اؽطا لبٌاارا علااى االناااث
ال تً ال حوس لا وال قاوة امااع السالطة العا لٌاة وامااع العاادات والتقالٌاد الراساخة وها ا (قاد) ٌادفع
البعض منا الى الٌأس م الحٌاة واللجاوء الاى االنتحاار بؽٌاة انتقااع المنتحار ما االشاخاا الا ٌ
تشاجر معاع ال ٌ باعتقاد سٌلونو مس ولٌ ع فقادا حٌاتا وها ا عقااب ٌملا ا ٌسالط علاٌاع
()55
م خ س انتحار .
وم االسباب االخرى النتحار النساء (داخس المحٌط االسري) هو فقدا شخا عزٌز مثس االع او
االب او االخ او الازوج  ،او عاادع القادرة علااى االنجااب (العقااع)  ،الخٌاناة الزوجٌااة  ،الحٌااة البا سااة
الفقٌاارة ولثاارة المشااالس  *.امااا المحااٌط االجتماااعً فاااو محاادد فااً مجتمعاتنااا الشاارقٌة واالس ا مٌة
خصوصاا و لاك بحلاع التعاالٌع الدٌنٌاة والعاادات والتقالٌاد االجتماعٌاة المساتمدة منااا  ،ا ن حاظ ا
نسبة لبٌرة م النساء ال ٌعمل ونسبة لبٌرة اٌ ا ؼٌر متعلمات وعلٌ فالع قات االجتماعٌة للنساء
تلو فً محٌط محدود نوعا ما وتترلز على ع قات اقس م تأثٌر المحٌط العا لً لل ال ننسى ا
القٌود وال ؽوط االجتماعٌة والدٌنٌة تترك اثارها النفسٌة واالجتماعٌة العمٌقة لدى االنثى وتشاعرها
بال عؾ واالنحسار والحقد (احٌانا) على المجتمع وتقالٌاد  ،ففاً دراساة اجرٌات فاً اٌارا ات اح
بااا النساااء ٌنتحاارو بنسااب عالٌااة بساابب القٌااود االجتماعٌااة المفرو ااة علااٌاع  ،ا انتحاارت فااً
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محافظة (اٌ ع) الثر م ( )11فتاة بحرق نفساا خ س نصؾ عاع وفً محافظة (لولستا ) انتحرت
()53
( )5145فتاة ؼالبٌتا بٌ ( )51-55سنة .
وعلى صعٌد المحٌط الدٌنً والعقا دي ٌ ،لعب ه ا المحاٌط دورا باارزا فاً مناع االنتحاار و لاك ال
االدٌا السماوٌة الث ثة رف ت االنتحار ووعدت منف ٌ بعقوبات فً الحٌاة اآلخرة على الارؼع ما
ا الدٌانة الٌاودٌة والمسٌحٌة لع تحرع االنتحار صراحة ** .اما الدٌ االس مً فقد اعل صاراحة
تحرٌع االنتحار وقتس النفس لما ورد فً القرآ اللرٌع  (( :وال تقتلوا انفسلع التً حرع هللا بالحق ))
سورة االنعاع  /االٌة ( ) 555و(( وال تقتلوا انفسالع ا هللا لاا بلاع رحٌماا )) ساورة النسااء  /االٌاة
( ، )51فاالس ع ٌعتبر ا حٌاة االنسا امانة لدٌ ولٌس ل الحق فً اناا اا بس الحفاظ علٌاا ٌ ،قوس
الرسوس اللرٌع محمد صلى هللا علٌ وسلع ( :م قتس نفس بشًء عا ب با ٌاوع القٌاماة) روا مسالع
والبخاري .
لما ا بعض الدٌانات الوثنٌة لعبت دورا علسٌا ا قامت بالتشجٌع على االنتحار فً بعض تعالٌمااا
 ،ففً العقٌدة (السوتٌة)*** تحرق المرأة نفساا بعد موت زوجااا حفاظاا علاى شارف ما التادنٌس ،
وفً االصس لانت تحرق نفساا انتقاما م االب  ،وفً العقٌدة (الجٌنٌة) ٌنظر الى الحٌاة باناا تعاسة
مسااتمرة وشااقاء متصااس  ،نعٌماااا زا ااس والعااٌ فٌاااا باطااس وساابٌس النجاااة فٌاااا هااو الااتخلا مناااا
واالنفلاك عناا  ،لـ ا فاالنتحار عندهع وسٌلة للتحرر م الحٌاة وقسوتاا ( ،)54اماا (البو ٌاو ) فااناع
ٌلجأو ل نتحار بسابب اٌمااناع بتناسا االرواح وٌعتقادو ا روحااع ٌملا ا ترجاع مارة اخارى
و(بصورة احس ) بعد الموت  ،وقد لرت الشرطة الٌابانٌة ا ( )34.451بو ٌا انتحروا فً الٌابا
عاع  5113بٌناع مجموعة لبٌرة م النساء الصؽٌرات فً الس (.)55

الفصل الثالث  :انتحار النساء فً كردستان :
الختلؾ المجتمع اللوردي ع باقً المجتمعات فً انتشار جرٌمة األنتحار فٌ  ،لل فً
السنوات األخٌرة بدأت ه الظاهرة بالبروز فً ه ا المجتمع السٌما بٌ النساء وأخ ت معدالتاا
باالزدٌاد تدرٌجٌا بشلس الفت للنظر.
وقد شاع استخداع الحرق باالنفط أو البنازٌ لوساٌلة ل نتحاار فاً لردساتا  ،إ تقباس علٌا
النساء السباب عدة مناا (ان متوفر فاً لاس البٌاوت  ،سااس االساتخداع  ،وساٌلة شاا عة ل نتقااع باٌ
النساء  ،معظع النساء التجٌد استخداع األسلحة النارٌاة فاً االنتحاار ٌ ،اؤدي الاى الماوت بشالس شاب
ألٌد  ،عادع تاوفر الساموع  ،الٌحتااج الاى مسااعدة تا لر ....الا )  ،لماا ا االنتحاار باالحرق وساٌلة
شا عة ومنتشرة فً العراق  ،ا تبٌ فً دراسة اجراها (القاصر) باٌ عاامً ( )5115-5134عا
االنتحار فً العراق  ،ا االنتحار بحرق النفس جاء بالمرتبة الثالثة بعد العٌارات النارٌاة والتسامع ،
ولانت اعداد المنتحرٌ على التوالً (.)56( )61-11-518
وقد ارتفعت نسب االنتحار بالحرق فً لوردساتا بشالس ملحاوظ فاً السانوات العشار االخٌارة مماا
اثااار انتبااا اللثٌاار م ا االوساااط الماتمااة بااالمرأة ودفعاااا الااى القٌاااع بدراسااات او احصاااءات حااوس
المو ااوع  ،ففااً دراسااة اجراهااا مرلااز حماٌااة الماارأة العراقٌااة تبااٌ ان ا خ ا س ( )55عاااع توفٌاات
( )5614امااراءة م ا بااٌ الثاار م ا ( )4آالؾ اقاادم علااى االنتحااار حرقااا  ،وا اعمااار ؼااالبٌتا
تتراواح بٌ ( )55-55سنة  .بٌنما اشارت دراسة اخرى فً لوردستا الى ا هنااك اعاداد اخارى
م النساء اللواتً اقدم على االنتحار اال ا اعداده ؼٌار معروفاة *  ،وهنااك اعاداد ما اللاواتً
انتحاار وق ااٌ نحاابا وتااع طمااس حقٌقااتا وال ٌعلااع بااامره احااد  ،والجاادوس التااالً ٌمثااس اعااداد
المنتحرات المسجلة فً ه الدراسة (-:)51
العدد
السنة
العدد
السنة
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5115

93

5111

943

5115

93

5111

202

5113

821

5115

296

5114

889

5115

909

5115

859

5113

925

5116

286

5114

198

5111

851

5115

900

5118

999

5116

995

المجموع الكلً

4844

وٌ ٌؾ د .عبدالرحم عثما (وزٌر الصحة فً لوردستا ) با هناك الثر م ( )311فتاة تحرق
نفساا سنوٌا بمعادس واحادة لاس ٌاوع  ،وابارز االساباب هاً (الازواج القسار والمعاملاة القاساٌة) التاً
تدفعاع الى االنتحار عندما ال ٌجدو طرٌقة للخ ا م مشاللاع وا ( )%81منا ٌفقد حٌاتا
فااً ه ا المحاااوالت  ،امااا ع ا مناااطق ساالناهع فٌقااوس  :ا ؼااالبٌتا م ا خااارج المااد فااً القاارى
وال واحً ما عادا فاً محافظاة السالٌمانٌة التاً تشااد ارتفاعاا فاً نساب االنتحاار علاى الارؼع ما
ارتفاع نسب الاوعً والثقافاة فٌااا  .)58وفاً العااع الما اً اصادرت وزارة الصاحة فاً لوردساتا
احصا ٌة ع الخمسة شاور االولى م السنة فقد بلػ عدد المنتحرات الثر م ( )141حالاة انتحاار
حرقا  ،وا ( )381منا توفٌ بسبب شدة الحروق واعماره تتراوح بٌ ( )55-55سنة (.)51
وفً محافظة السلٌمانٌة لانت نسب االنتحار البر م ؼٌرها م المحافظات على الرؼع م االنفتاح
االجتماعً الموجود فً المدٌنة والحرٌة المعطاة للمراءة  ،للا ٌبادو ا االنفتااح والحرٌاة اصاطدما
بقوة العادات والتقالٌد االجتماعٌة ولونا (فجوة اجتماعٌة) ساقطت فٌااا اعاداد لبٌارة ما المنتحارات
فً المدٌنة .
فقد اشارت احصا ٌة لمستشفى (اٌمٌرجنساً –  )Emergencyالخاصاة بمعادالت حااالت االنتحاار
بالحرق فً مدٌنة السلٌمانٌة  ،با اعاداد المنتحارات آخا ة باالزدٌااد فاً السانوات الما اٌة ا لانات
االعداد لالتالً (:)31
العدد
السنة
923
5113
238
5114
991
5115
182
5116
*
2280
المجموع
وٌت ح م ه ا الجدوس ارتفاع حاالت االنتحار بشلس مخٌؾ فً ه المدٌنة  ،واالسباب لماا تقاوس
احدى الناشطات فً مجاس المرأة هً :
(ا الاازواج اصاابح مثااس التجااارة  ،والٌااوع نشاااد بٌااع الفتٌااات ع ا طرٌااق المااار – زواج الباادا س -
الزواج المبلر – تعدد الزو جات) رؼع ارادتا وال ٌحق للفتاة ا تتزوج م شخا تحبا وتختاار
او ترؼب بسبب العادات والتقالٌد التً تمنعاا م لك (.)35
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الفصل الرابع  :االجراءات العلمٌة للبحث :
اوالً  :منهج البحث :
اعتمد البحث على منا المسح االجتماعً م خ س سحب عٌنة ممثلة لمجتمع البحث ودراستاا
للوصوس الى نتا ٌمل تعمٌماا على مجتمع البحث .
ثانٌا  :ادوات البحث :
أ -المالحظة  :استخدع الباحث الم حظة العلمٌة لمجتمع البحث لؽرض تحدٌد الجوانب الماماة
فً الظاهرة وتشخٌصاا بشلس دقٌق و م حظة لٌفٌة تعامس المجتمع معاا .
ب -االستبٌان  :اعتمد الباحث استمارة استبٌانٌة خاصة اعدت لا ا البحث بعد م حظة الظااهرة
بشلس جٌد واستقراء بعض مسبباتاا وعواملاا وو ع مجموعة م االس لة تع عر اا على
خبراء*اؼلباع م مجتمع البحث لوناع اقرب الى الظاهرة  ،وتع االخ بم حظاتاع وتعدٌلاا
حتااى اصاابحت جاااهزة للتطبٌااق بعااد ترجمااة الااى اللؽااة اللوردٌااة ماا قبااس مخااتا بااا ا
المو وع .
()35
-:
ت -الوسا س االحصا ٌة  :تع استخداع الوسا س التالٌة
النسبة الم وٌة

الجزء
الكل

122 
اجـ +ت ي
س= م
َ
ن

×ع

الوسط الحسابً
ثالثا  :مجاالت البحث :
 -5المجال المكانً  :اعتمدت محافظة السلٌمانٌة لمجاس ملانً للبحث لوناا تحتوي على
اعلى نسب االنتحار فً العراق .
 -5المجال الزمانً  :امتد البحث اللثار ما سانتٌ  ،االولاى للم حظاة وجماع المعلوماات
والثانٌة للتابة البحث واٌجاد عٌنة توافق علاى ماسء االساتمارة و لاك لارفض اللثٌارات
االجاباااة علٌااااا  ،ولانااات الفتااارة الزمنٌاااة االولاااى  5115/55/5لؽاٌاااة 5116/55/5
والثانٌة  5111/4/5لؽاٌة 5118/4/5
 -3المجال البشري ٌ :شمس المجاس البشري المقدمات على االنتحار الراقدات فاً مستشافى
(اٌمٌرجنسً) فً محافظة السلٌمانٌة .
رابعا :عٌنة البحث :
تع سحب عٌنة عشوا ٌة بواقع ( )31حالة تشلس ( )%51م مجتمع البحث  ،واعتمادنا فاً
تحدٌد حجع العٌنة على احصا ٌة وزارة الصحة فً لوردستا بوجاود ( )311حالاة انتحاار
بالحرق سنوٌا .

تحلٌل البٌانات :
اوال :عرض البٌانات العامة -:
جدول رقم (ٌ )8بٌن اعمار العٌنة

الفئات

التكرار
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54 -55
34 -55
44 -35
المجموع

لمدراسات اإلنسانية

51
8
5
31

%56.1
%56.1
%56.6
%511

م خ س ه ا الجدوس ٌت ح لناا باا الثار ما نصاؾ العٌناة ( )%56ها صاؽٌرات السا
والبعض منا الزل مراهقات وه ا ٌشٌر الى قلة الخبرة والتجارب االجتماعٌاة لادٌا مماا جعلاا
عٌفات فً مواجاة المشاالس التاً تاواجاا وبالتاالً دفعاا الاى االنتحاار  ،اماا ( )%56.1فاا
متوسطات العمر و ( )%56.6ه نا جات عمرٌا اما الوسط الحسابً للعٌنة فلا .55.5
جدول (ٌ )2بٌن الحالة االجتماعٌة الفراد العٌنة

الحالة االجتماعٌة

التكرار

%

متزوجة

53

%43.4

عزباء

55

%36.6

ارملة

3

%51

مطلقة

3

%51

المجموع

31

%511

وٌبٌ لنا الجدوس ( )5ا ( )%43م العٌنة ه م المتزوجات وهاً نسابة مرتفعاة تشاٌر
الاااى ارتفااااع عااادد المنتحااارات باااٌ المتزوجاااات  ،وا ( )%36.6هااا مااا ؼٌااار المتزوجاااات ،
و( )%51ما االراماس  ،و ( )%51ما المطلقاات اللاواتً ٌشاترل ماع االراماس بصاعوبة حٌااتا
ع نظرة المجتمع المتخلفة تجا المطلقات .
االجتماعٌة ف

جدول (ٌ )9بٌن التحصٌل الدراسً الفراد العٌنة

التحصٌل الدراسً

التكرار

%

أمٌة

5

%6.1

تقرأ وتلتب

5

%56.6

ابتدا ٌة

1

%31

متوسطة

1

%53.4

اعدادٌة

4

%53.3

جامعة

3

%51

المجموع

31

%511
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ن حظ ما ها ا الجادوس ا ثلثاً العٌناة ها ما وات التعلاٌع المانخفض (متوساطة فماا دو ) وهاو
مؤشر على تاثٌر الحالاة الثقافٌاة علاى اتخاا قارار االنتحاار  ،ثاع تااتً نسابة ( )%53.3و ()%51
على التوالً بالنسبة للتعلٌع االعدادي والجامعً .
جدول (ٌ )4بٌن الخلفٌة االجتماعٌة الفراد العٌنة

الخلفٌة االجتماعٌة

%

التكرار

%61
58
رٌؾ
%41
55
ح ر
%511
31
المجموع
ٌت ح لنا م ه ا الجدوس ارتفاع نسبة النساء اللواتً حااول االنتحاار ما االصاوس الرٌفٌاة وبنسابة
( )%61مقابس ( )%41لسلا المد م المتح رٌ .
جدول (ٌ )5بٌن توارٌخ محاوالت االنتحار الفراد العٌنة

تارٌخ محاولة االنتحار

التكرار

%

لانو الثانً

3

%51

شباط

5

%56.6

ا ار

55

%36.1

نٌسا

1

%53.4

حزٌرا

4

%53.3

المجموع

31

%511

ٌشٌر ه ا الجدوس الى ا اؼلب محاوالت االنتحار تتع فً نااٌة فصس الشتاء وطواس فصس الربٌع ا
جاء شار ا ار باعلى نسبة وهً (ٌ )%36.1لٌ نٌسا بـ( )%53.4ثع توالت باقً االشاار بنساب
مختلفة .
جدول (ٌ )6بٌن وقت محاولة االنتحار الفراد العٌنة

وقت محاولة االنتحار

التكرار

%

صباحا

8

%56.1

ظارا

54

%46.6

مساءا

8

%56.1

المجموع

31

%511

م خ س بٌانات ه ا الجدوس نرى ا اعلى نسب االنتحاار تقاع فاً فتارة الظاٌارة وهاً فتارة هادوء
وراحة وقٌلولة تعطً الفرصة للنساء للقٌاع بمحاولة االنتحار  ،وتساوت نساب الصاباح والمسااء فاً
لك .
ثانٌا :عرض البٌانات التخصصٌة -:
جدول (ٌ )9بٌن وجود محاوالت انتحار سابقة الفراد العٌنة

وجود محاولة االنتحار

التكرار

%

نعع

55

%36.1
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ال

51

%63.3

المجموع

31

%511

تشٌر ( )%36.1م افراد العٌنة بانا حاول االنتحار قبس المحاولة االخٌرة التً قم بااا
وه ا ٌعنً با فلرة االنتحار لٌست ولٌدة اللحظة او نتٌجاة فورٌاة باس هاً موجاودة لادٌا قباس ها
المحاولة  ،بٌنما تقوس ( )%63.3منا با ه هً المرة االولى التً ٌحاول فٌاا االنتحار .
جدول (ٌ )1بٌن عدد محاوالت االنتحار لمن حاولن مسبقا ً

عدد محاوالت االنتحار

التكرار

%

مرة واحدة

6

%54.5

مرتٌ

3

%51.3

عدة مرات

5

%58.5

المجموع

55

%511

ن حااظ ما بٌانااات الجاادوس السااابق ا ( )%54.5ما اللااواتً حاااول االنتحااار قبااس ها الماارة قااد
حاول لمرة واحدة فقط وا ( )%51.3منا حاول مرتٌ وا ( )%58.5حاول الثار ما مارة
وفاً ها ا اشاارة وا احة الاى ا هنااك اصاارار علاى فلارة االنتحاار وانااا لٌسات مجارد (رد فعااس)
وانتاى  ،وا تلرار المحاولة قد ٌعنً وجود عراقٌس فً المرات الساابقة او فٌا اشاارة الاى محاولاة
لفت االنتبا الاى جدٌاة المو اوع (االنتحاار) للا ٌبادو فاً المقاباس ا هنااك عادع التاراث ما قباس
عوا لا خصوصا وا قسع منا حاول الثر م مرة وٌشٌر تلرار محاولة االنتحار الى ا السبب
الزاس موجودا.
جدول تسلسل مرتبً رقم (ٌ )3بٌن اسباب محاولة االنتحارالفراد العٌنة

االسباب

التسلسل المرتبً

التكرار

%

ارؼامً على الزواج
انتقاما م اسرتً
تخلصا م المشالس
ٌأسا م الحٌاة
الحالة االقتصادٌة
لنت ؼٌر واعٌة

5
5
3
4
5
6

55
1
5
4
5
5

%41
%53.4
%56.6
%53.3
%3.3
%3.3

م خ س بٌانات الجدوس الحالً ٌتبٌ لنا بو وح ا المشل ت االجتماعٌة االسرٌة وعلاى
راساا مو وع (الزواج االجبااري) لانات فاً مقدماة االساباب التاً دفعات بعاض افاراد العٌناة الاى
محاولااة االنتحااار وها ا ٌاارتبط بمنظومااة القااٌع والتقالٌااد التااً تتمٌااز باااا االساارة اللوردٌااة فااً مجاااس
اختٌار االسرة للزوج  ،وجاء بالمرتبة الثانٌة (االنتقاع م االسرة) بنسبة ( )%53.4وهو مؤشر الى
وجود خ فات عمٌقة وتفلاك اساري لادى افاراد العٌناة الاى الحاد الا ي دفعاا الاى محاولاة االنتحاار
ل نتقاع م اسرهع  ،وجااء (الاتخلا ما المشاالس) بالمرتباة الثالثاة بنسابة ( )%56.6لحاس نااا ً
للمشالس التً ٌعانٌ مناا فً حٌاتا االجتماعٌاة وانا ال بادٌس لاا اال بمحاولاة االنتحاار  ،ثاع جااء
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(الٌأس م الحٌاة) بالمرتبة الرابعة بنسبة ( )%53.3وهو ٌدس على سوء االو اع االجتماعٌة التً
ٌعٌشااوناا واسااتمرار المشااالس التااً اوصاالتا الااى مرحلااة الٌااأس  ،وجاااءت (الحالااة االقتصااادٌة)
بالمرتبة الخامسة و لك للمرارة التً ٌفر اا الفقر على الحٌاة  ،ثع جاء اخٌرا (ؼٌاب الوعً) وهاو
اعتراؾ على ا ما قم ب لا عم ال عق نٌا .
جدول (ٌ )80بٌن معرفة االهل بفكرة االنتحار الفراد العٌنة

معرفة االهل

التكرار

%

نعع

1

%31

ال

55

%11

المجموع

31

%511

فً ه ا الجدوس نجد ا ( )%11م افراد العٌنة لع ٌل لدى اهالٌا اٌة فلارة عا محاولاة
االنتحااار التااً قما باااا وا مو ااوعاا لااا ساارا لاادٌا خوفااا ما ماانعا ما االقااداع علٌا  ،امااا
( )%31منا فقد علع احد افراد اسره بفلرة االنتحار لدٌا م خ س ل ما م المقربٌ الٌا
او م خ س محاوالت االنتحار السابقة التً قاع باا بع ا (انظر جدوس المحاوالت رقع . )1
جدول تسلسل مرتبً رقم (ٌ )88بٌن االشخاص الذٌن علموا بفكرة االنتحارالفراد العٌنة

االشخاص

التسلسل المرتبً

التكرار

%

االخت

5

5

%55.5

اخت الزوج

5

5

%55.3

الزوج

3

5

%55.5

زوج االع

4

5

%55.5

ن حظ ا ( )% 55.5م العٌنة لا قاد ابحا بفلارة االنتحاار الخاواتا وها ا امار طبٌعاً
لونا اقرب الناس الٌا او لونا مرلز اسراره وال ٌخفٌ علٌا شًء  ،و( )%55.3قد علاع
بفلرة االنتحار اخت الزوج وٌبدو اناا ٌسال فاً بٌات واحاد او لوجاود قراباة او لاونا صادٌقات
حمٌمااات  ،امااا( )% 55.5فقااد علااع الاازوج بفلاارة االنتحااار امااا بالتادٌااد او بمحاولااة فاشاالة سااابقة ،
وبنفس النسبة علع زوج االع بفلرة االنتحار وه ا ٌدس على عؾ الع قة مع االع واالخوات .
جدول (ٌ )82بٌن المساعدة بتنفٌذ محاولة االنتحار الفراد العٌنة

وجود مساعدة على االنتحار

التكرار

%

نعع

3

%51

ال

51

%11
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المجموع

%511

31

ٌتفااق اؼلااب افااراد العٌنااة علااى عاادع تقاادٌع المساااعدة م ا قبااس االخاارٌ لا ا للقٌاااع بمحاولااة
االنتحار ا اشار ( )%11م العٌنة بانا قم بالمحاولة بمفرده بدو أي مساعدة  ،اما ()%51
منا فقد ساعده احد المقربٌ فً عملٌة االنتحاار وقاد تلاو المسااعدة اماا باالتلتع او التشاجٌع او
اشؽاس االهس لحٌ القٌاع بالمحاولة.
وقد او ح افراد العٌنة با االشخاا ال ٌ قاموا بالمساعدة على محاولة االنتحار هع ما االقاارب
ولع ٌحددوا صفة القربى ه للناا على االؼلب تلو م العا لة .
جدول تسلسل مرتبً رقم (ٌ )89بٌن اسباب استخدام الحرق باالنتحارالفراد العٌنة

االسباب

التسلسل المرتبً

التكرار

%

%31
1
5
ه ا ما متوفر لدي
%56.1
8
5
ٌؤدي للموت االلٌد
%51
6
3
الن الثر استخداما م قبس النساء
%3.3
4
4
فٌ نوع م االنتقاع
%51
3
5
ال اعرؾ وسٌلة ؼٌر
ن حظ م بٌانات الجدوس السابق با اوس سبب الختٌار الحرق لوسٌلة ل نتحار لا (النا متاوفر)
لدى افراد العٌنة فاستخداع النفط موجود فً لس البٌوت وهو فً متناوس الٌد قٌاسا بالوساا س االخارى
ل نتحار مثس (االسلحة والسع) وقد اظارت احدى الدراسات لوسا س االنتحار با الوسٌلة االنتحارٌة
لٌس لاا استدالس رمزي ماع على شخصٌة المنتحر باس اختٌاار الوساٌلة مارتبط بمادى تاوفر الوساٌلة
وساولة الحصوس علٌاا ( ، )33وجاء السبب (الن ٌؤدي الى الموت االلٌد) بالمرتبة الثانٌة لو ها
الطرٌقة ؼالبا ما تؤدي الى الموت النااا خطارة جادا والنتٌجاة المتوقعاة هاً الماوت ،فٌماا جااء ثالثاا
(الن الثر استخداما م قباس النسااء) وها ا ٌشاٌر الاى انتشاار ها الوساٌلة باٌ النسااء فاً المجتماع
وبالتااالً فالتقلٌااد هااو الا ي دفعاا الااى اسااتخداماا  ،ثااع جاااء ساابب (فٌا نااوع ما االنتقاااع) بالمرتبااة
قاس وبشع لطرٌقة ل نتحار وان سٌتسبب باللثٌر ما اللا ع ل هاس وفاً ها ا
الرابعة لون اسلوب ٍ
انتقاع م االهس الن اعالن احتجااجً صارٌض هادهم لاوناع السابب فاً محاولاة االنتحاار  ،واخٌارا
جاء سبب (ال اعرؾ ؼٌر ) ال المرأة بعٌدة ع استخداع وحمس الس ح اما السع فؽٌر متاوفر دا ماا
مثس النفط .
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جدول (ٌ )84بٌن مصدر فكرة االنتحار الفراد العٌنة

مصدر فكرة االنتحار

التكرار

%

م محاوالت اناس اعرفاع او اسمع عناع

58

%61

قراري انا

55

%41

م متابعتً لوسا س االتصاس

1

1

المجموع

31

%511

فً ه ا الجدوس تألٌد على انتشار فلرة االنتحار بالحرق بٌ النساء فً المجتمع ا اشار ()%61
م العٌنة با فلرة االنتحار بالحرق جاءت م محاوالت اناس ٌعرفونا او ٌسمع عنا وه ا
ٌعنً ا الحدٌث ع ه الفلرة منتشر عند الناس وفً احٌا لثٌرة هو موجود عند االقارب
واالصدقاء والجٌرا  ،اما ( )%41م العٌنة قالوا ا الفلرة جاءت م قرار شخصً اتخ ن
بانفسا بعد لثرة المشالس التً تواجاا .
جدول (ٌ )85بٌن معرفة شخص قام باالنتحار من قبل افراد العٌنة

معرفة شخص قام باالنتحار

التكرار

%

نعع

55

%36.1

ال

51

%63.3

المجموع

31

%511

ن حظ م بٌانات ه ا الجدوس ا ( )%36.1م العٌنة ٌعرفو اشخاصا اقدموا على االنتحار قبلا
وا فلرة االنتحار قرٌبة علٌا وبؽض النظر ع النجاح او الفشس فً تلك المحاولة اال انااا ولادت
الفلاارة لاادى بع ااا او شااجعت الاابعض علااى التفلٌاار بالمو ااوع وها ا تالٌااد علااى نتٌجااة الجاادوس
السابق ع مصدر الفلرة  ،اما( )%63.3م العٌنة ال تعرؾ شخصا قاع باالنتحار.
جدول (ٌ )86بٌن من هم االشخاص الذٌن سبقوا افراد العٌنة باالنتحار

االشخاص الذٌن سبقوا باالنتحار

التكرار

%

اقاربً

1

%63.1

جٌرا واصدقاء

4

%36.3

المجموع

55

%511

احتاس االقاارب نسابة ( )%63.1ما االشاخاا اللا ٌ اقادموا علااى االنتحاار وهاع مارتبطٌ بصاالة
القربااى مااع افااراد العٌنااة وها ا ٌعنااً ا الفلاارة لٌساات جدٌاادة علااى ها العوا ااس واناااا تلااررت عنااد
االقارب وبالتالً فالقبوس موجود لاا  ،بٌنما جاء الجٌرا واالصدقاء بنسبة ( )%36.3مم ٌعرفا
افراد العٌنة وم الطبٌعً ا ٌؤثر فٌا ال االصدقاء والجٌرا هع جزء م الجماعات المرجعٌة
لا .
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جدول (ٌ )89بٌن محاولة معالجة المشاكل قبل محاولة االنتحار الفراد العٌنة

محاولة معالجة المشاكل

التكرار

%

نعع

6

%51

ال

54

%81

المجموع

31

%511

ا اؼلب افراد العٌنة ( )%81لع ٌحاول معالجة مشاللا قبس االقباس على محاولة االنتحار
وقد ٌرجع لك الى التسرع فً قرار االنتحار وال ننسى ا نسبة عالٌة ما المقادمات علاى االنتحاار
ه فً اعمار صؽٌرة وٌفتقر الاى الخبارة االجتماعٌاة فاً مواجااة المشاالس وفاً اتخاا القارارات
الخطٌرة مثس قرار االنتحار  ،اما ( )%51م العٌنة فقاد حااول معالجاة المشاالس قباس االقاداع علاى
االنتحار وٌبدوا انا فشل فً لك .
جدول تسلسل مرتبً رقم (ٌ )81بٌن اسباب عدم معالجة المشاكل قبل االنتحارالفراد العٌنة

التسلسل المرتبً

االسباب

التكرار

%

%65.5
55
5
الٌوجد لاا حس
%55
6
5
مشللتً طار ة فقررت االنتحار
%55.5
3
3
الٌوجد احد لمساعدتً على حلاا
ن حظ م الجدوس ا اؼلب افراد العٌنة (ٌ )%65.5عتقدو با مشاللا لٌس لاا حس ل لك ٌقدم
على االنتحار  ،وا ( )%55منا ٌعتقد با مشللتا طار ة ولا قرار االنتحار سرٌعا ل لك لع
ٌحاااول معالجااة المشااالس  ،وا ( ) %55.5ماانا ٌاارو بان ا الٌوجااد احااد لمساااعدتا علااى حااس
المشالس وه ا مؤشر اٌ ا على التفلك االسري و عؾ الع قات االجتماعٌة .
جدول (ٌ )83بٌن تهدٌد االسرة باالنتحار من قبل افراد العٌنة

التهدٌد باالنتحار

التكرار

%

نعع

53

%43.3

ال

51

%56.1

المجموع

31

%511

ٌت ااح ما الجادوس ا ( )% 43.3لااانوا قااد هاادد اسااره باالنتحااار قبااس المحاولااة فٌا لنااوع ما
التح ٌر والتنبٌ لوجود ه الفلرة لدٌا وٌبدوا انا ٌعتقد ا لك سٌحس المشللة  ،بٌنماا لاع ٌاادد
( )%56.1م العٌنة اسره باالنتحار قبس االقداع علٌ .
جدول تسلسل مرتبً رقم (ٌ )20بٌن موقف االسرة من التهدٌد باالنتحارمن قبل افراد العٌنة

موقف االسرة

التسلسل المرتبً

التكرار

%

لع ٌاتموا
استازأو بً
قاموا بتادٌدي
اهتموا بشدة

5
5
3
4

5
3
3
5

%38.5
%53
%53
%55.5
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احتس موقؾ (لع ٌاتموا) المرتبة االولاى بنسابة ( )%38.5لمواقاؾ اسارة افاراد العٌناة عنادما هادد
باالنتحار وه ا قد ٌلاو عاام مسااعدا لادفعا الاى الجدٌاة فاً االنتحاار ا ا عادع االهتمااع ٌعناً
االهماس وعدع االلتراث با وبالتالً حفزه باتجا االنتحار  ،فٌما جااء بالمرتباة الثانٌاة (اساتازأو
بً) بنسبة ( )%53وه ا البر اثرا م االهماس الن سٌدفع بالتالٌد الى محاولاة االنتحاار لناوع ما
اثبات ال ات وان لٌس مجرد ل ع  ،وجاء (قاموا بتادٌدي) بالمرتبة الثالثة وبنفس النسبة فً محاولة
م االهس للبح ه الفلارة لادٌا او العتقاادهع باا التادٌاد هاو الا ي ساٌمنعا ال فٌا عقوباات ،
واخٌرا جاء موقؾ (اهتموا بشدة) بنسبة ( )%55.5وه ا ٌعنً ا التادٌد قد اثمر واخ على محماس
الجد .
جدول (ٌ )28بٌن االصابة بمرض نفسً او حالة اكتئاب قبل محاولة االنتحار من قبل افراد العٌنة

االصابة بمرض نفسً او اكتئاب

التكرار

%

نعع

51

%66.6

ال

51

%33.4

المجموع

31

%511

تشٌر نتٌجة ه ا الجدوس الى ا ثلثً العٌنة تقرٌبا (ٌ )%66.6شعر باانا اصاب بالل اباة
او بحالة نفسٌة سٌ ة قبس محاولة االنتحار وٌرجاع لاك الاى اساتمرار المشاالس التاً تاواجاا والاى
ال ؽوط النفسٌة المستمرة علٌا  ،بٌنما لع ٌصب ( )%33.4م العٌنة بحالة نفسٌة او الت اب قباس
محاولة االنتحار .
جدول تسلسل مرتبً رقم (ٌ )22بٌن من كان السبب فً محاولة االنتحار

السبب فً محاولة االنتحار

التسلسل المرتبً

التكرار

%

جمٌع م حولً
زوجً
االبوٌ
االب
اخوانً

5
5
3
4
5

55
8
4
3
3

%41
%56.1
%53.3
%51
%51

ن حااظ ما الجاادوس الحااالً ا المرتبااة االولااى لاناات لااـ(جمٌع ما حااولً) بنساابة ()%41
والمقصود ب االهس واالقارب لوناع هع السبب ال ي دفع افراد العٌنة الى محاولة االنتحار م خ س
ال ؽوط التً مارسوها علٌا خصوصا فً مو وع الزواج االجباري (انظر الجدوس 1ع اسباب
االنتحار)  ،ثع ٌلٌ (الزوج) بالمرتبة الثانٌة بنسابة ( )%56.1وهناا تخصاٌا للمسابب فاً محاولاة
االنتحار بصورة ادق وٌبدو ا لك ٌرجاع الاى ساوء الع قاة بٌاناع ووجاود المشاالس خصوصاا وا
بعض الزٌجات لانات مفرو اة اصا  ،وجااء (االباوٌ ) بالمرتباة الثالثاة بنسابة ( )%53.3لاوناع
اصحاب القرارات الماماة فاً حٌااة ابناا اع حساب تقالٌاد المجتماع اللاوردي ومنااا قارار الازواج او
لسوء المعاملة ووجود مشاالس عا لٌاة مساتمرة  ،وٌااتً االب بالمرتباة الرابعاة بنسابة ( )%51وهاو
القطب االوس فً االسرة اللوردٌة وبعض االباء ٌتعامس بقسوة وعناؾ ماع االبنااء الساٌما االنااث او
لوجود مشالس وخلس فً الع قة بٌناع  ،واخٌارا جااء االخاوة بنسابة ( )%51خصوصاا اللباار ماناع
ال ٌ ٌشارلو احٌانا فً اتخا القرارات المامة داخس االسرة السٌما حالة وفاة االب فٌحتلو ملان
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وقد ٌلونوا السبب فً زواج ؼٌر مرؼوب فٌ الن ٌرٌد الزواج فٌفرض علٌاا زواج م نمط معاٌ
.
جدول تسلسل مرتبً رقم (ٌ )29بٌن االسباب التً منعت افراد العٌنة من االنتحار قبل هذه المرة

السبب الذي منعهن من االنتحار

التسلسل المرتبً

التكرار

%

خوفً على حٌاتً
خوفً على عا لتً
خوفً م االشاعات
خوفً م زوجً
خوفً م هللا

5
5
3
4
5

51
1
6
5
5

%33.3
%53.4
%51
%56.6
%6.1

ٌشٌر ه ا الجدوس الى ا ابرز عامس لا ٌمنع افراد العٌنة ما االنتحاار هاو (الخاوؾ علاى
الحٌاة) ا جاء بالمرتبة االولى بنسبة ( )%33.3فالحرق بالنار ما اخطار طارق االنتحاار والماوت
فٌ شب الٌد وهو طرٌقاة بشاعة ومخٌفاة واالقاداع علٌا لٌسات عملٌاة ساالة ا ا الرؼباة فاً الحٌااة
ؼرٌزة مامة داخس االنسا ٌ ،لٌ بالمرتبة الثانٌة (الخوؾ ما العا لاة) بنسابة ( )%53.4و لاك لماا
فً عملٌة االنتحار م آثار سلبٌة على المنتحر وعا لت السٌما ا ا لا ما المتازوجٌ لا ا فقاد لاا
رادعا ماما ٌمنعا م االنتحاار ولا لك الخاوؾ علاى العا لاة (االع واالخاوات) باعتبااره الجاناب
اال عؾ فً االسرة وه االقرب الى المنتحرات  ،ثع ٌلٌ (الخوؾ م االشااعات) بالمرتباة الثالثاة
بنسبة ( )% 51ا ا االشاعات هً ابارز خطار ٌاادد أي اسارة ال اساسااا فاً العاٌ بتوافاق ماع
المجتمع هو (السمعة) وا ا ما تعر ات االسارة ل شااعات حتاى لاو لانات لا باة فانااا ساتترك اثارا
عمٌقا فً المجتمع ال ٌمل نسٌان  ،ثع جاء (الخوؾ م الزوج) بنسبة ( )%56.6وٌبدوا ا بعاض
االزواج لانوا قساة فً تعااملاع ماع زوجااتاع او لاانوا ٌساتخدمو التادٌاد باامور تمناع الزوجاة ما
محاولة االنتحار ،واخٌرا جاء (الخاوؾ ما هللا) بنسابة ( )%6.1وهاو مؤشار علاى اعؾ االٌماا
لدى اؼلب اف راد العٌنة ا تدرج الخاوؾ باتجاهاات مختلفاة الاى ا وصاس الاى الخاوؾ ما هللا الا ي
ٌفترض ا ٌلو اوس الموانع م االنتحار لو المقدمات على االنتحار مسلمات ٌعشا فاً مجتماع
مسلع ٌمنع وٌحرع االنتحار .
جدول (ٌ )24بٌن طبٌعة العالقة مع االسرة لدى افراد العٌنة

طبٌعة العالقة

التكرار

%

جٌدة جدا

5

%56.6

جٌدة

1

%53.4

سٌ ة

4

%53.3

سٌ ة جدا

51

%33.3

عادٌة

4

%53.3

المجموع

31

%511

ٌتبٌ م الجدوس ا ( )%33.3م العٌنة لدٌا ع قات سٌ ة جدا مع اسره وه ا مؤشر
على تفلك اسري وا ح لدٌا  ،ول لك ( )%53.3م العٌنة لدٌا ع قات ساٌ ة ماع اساره أي
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ا المشالس موجودة بشلس متواصس مما دفعا الى محاولة االنتحار  ،وتوزعت باقً النسب ما بٌ
ع قات جٌدة وعادٌة ولانت حصة الع قات الجٌدة جدا ( )%56.6فقط .
جدول (ٌ )25بٌن طبٌعة العالقة مع الزوج لدى افراد العٌنة

طبٌعة العالقة

التكرار

%

جٌدة جدا
جٌدة
سٌ ة
سٌ ة جدا
عادٌة
المجموع

1
5
1
5
3
53

1
%1.1
%53.8
%55.4
%53.5
%511

ن حظ م ها ا الجادوس ا الع قاة الساٌ ة ماع الازوج احتلات اعلاى نسابة باٌ االجاباات ()%53.8
ٌ اؾ الٌاا نسبة ( )% 55.4لدٌا ع قات سٌ ة جادا وها ا ٌعناً ا اؼلاب المتزوجاات ما افاراد
العٌنة ٌعانٌ م مشالس فً ع قتا الزوجٌة وعادع التفااهع ماع الازوج مماا دفعاا الاى االنتحاار ،
بٌنما ن حظ ا حقس الع قة الجٌدة جدا لع نجد فٌ أي تلرار أي ا معظع ع قات الزواج فً العٌنة
هً ع قات فاشلة تعانً م التصدع .
جدول (ٌ )26بٌن ان االنتحار هو الحل الوحٌد لدى افراد العٌنة

االنتحار الحل الوحٌد

التكرار

%

نعع

6

%51

ال

54

%81

المجموع

31

%511

ٌت ح م ه ا الجدوس با هناك اعتراؾ وا ح بالخطأ الفاادح الا ي ارتلبا افاراد العٌناة باقاداما
على االنتحار ا ترى ( )% 81منا ا االنتحار لع ٌل هو الحس الوحٌد لمشاللا وها ا ٌعناً انا
لا قرار متسرع ومتاور  ،وهنا نؤلاد مارة اخارى علاى قلاة الخبارة االجتماعٌاة واالنادفاع عناده
بسبب صؽر الس  ،بٌنما اشار ( )% 51منا الى ان لاا الحاس الوحٌاد بمشااللا وفاً ها ا تالٌاد
لنتٌجة الجدوس ( )51فً محاولة معالجة المشالس قبس محاولة االنتحار وبعد الٌاس مناا اقادم علاى
االنتحار الن ال بدٌس لا عن .
جدول (ٌ )29بٌن الشعور بالندم بعد محاولة االنتحار من قبل افراد العٌنة

الشعور بالندم

التكرار

%

نعع

55

%11

ال

1

%31

المجموع

31

%511

ا اؼلب افراد العٌنة (ٌ )%11شعر بالندع بعد قٌاما بمحاولة االنتحار و لك للنتٌجاة المارة التاً
وصاال الٌاااا (تشااو خلقااً  ،نبا اجتماااعً  ،ساامعة سااٌ ة) ولااع ٌسااتفد شااٌ ا ٌا لر  ،بٌنمااا ال ٌشااعر
( )% 31منا بالندع على ما فعلن وٌعتبر انا قد انتقم النفسا با ا العمس .
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جدول تسلسل مرتبً رقم (ٌ )21بٌن شعور افراد العٌنة بعد محاولة االنتحار

الشعور بعد محاولة االنتحار

التسلسل المرتبً

التكرار

%

ملت بة
ٌا سة
مرتاحة الننً حققت ما ارٌد
افلر ب مرة ثانٌة

5
5
3
4

53
8
1
5

%43.4
%56.1
%53.4
%6.1

ٌتبٌ لنا م بٌانات الجدوس ا الشعور بااللت اب احتس المرتبة االولى بنسبة ( )%43.4لادى افاراد
العٌنااة بعااد الفشااس بمحاولااة االنتحااار وه ا ا ٌاارتبط بالو ااع الصااحً واالجتماااعً السااًء لا ا بعااد
المحاولااة  ،وجاااء الٌااأس بالمرتبااة الثانٌااة بنساابة ( )%56.1وه ا ا ٌؤلااد نتٌجااة الجاادوس السااابق وا
الحٌاااة اصاابحت ب ا معنااى  ،فٌمااا جاااء الشااعور بالراحااة بالمرتبااة الثالثااة بنساابة ( )%53.4لااونا
ٌشعر بانا حققا هادفا فاً االنتقااع مما حاولاع  ،واخٌارا جااءت الرؼباة باالنتحاار مارة ثانٌاة
بنسبة ( )% 6.1فً محاولة ٌا سة النااء الحٌاة التعٌسة بعد الفشس فً االنتحار بالمرة االولى .
جدول تسلسل مرتبً رقم (ٌ )23بٌن نظرة افراد العٌنة تجاه االسرة بعد محاولة االنتحار

النظرة الى افراد االسرة

التسلسل المرتبً

التكرار

%

الرهاع
احباع
ارؼب فً االنتقاع مناع

5
5
3

54
55
4

%46.6
%41
%53.3

ا نصااؾ العٌنااة تقرٌبااا ٌشااعر باللراهٌااة تجااا عااوا لا وبنساابة ( )%46.6ا ٌعتبااروناع الساابب
الر ٌس فً دفعا الى االنتحار لما مو ح فً جداوس سابقة  ٌ ،اؾ الٌاا نسبة ( )%53.3ترؼب
باالنتقاع مناع وه ا شاعور فٌا اللثٌار ما العدوانٌاة والحقاد فٌماا ٌشاعر ( )%41مانا بالحاب تجاا
اسره وهو امر طبٌعً ٌشعر ب م تعرض الى مأساة او محنة لبٌرة .
جدول تسلسل مرتبً رقم (ٌ )90بٌن نظرة افراد العٌنة تجاه الزوج بعد محاولة االنتحار

النظرة الى الزوج

التسلسل المرتبً

التكرار

%

الره
احب
ارؼب فً االنتقاع من

5
5
3

6
4
3

%46.5
%31.1
%53.5

تشٌر بٌانات ه ا الجدوس الى ا ( )%46.5م العٌنة ٌشعر باللراهٌة تجا ازواجا بعد محاولاة
االنتحار ال االزواج لانوا هع السبب الر ٌس فً ه المحاولة لما او حت الجداوس السابقة ل لك
عازز الفشاس فاً االنتحاار الشاعور باللراهٌاة لا  ٌ ،ااؾ الٌا نسابة ( )%53.5ما العٌناة ٌارؼب
باالنتقاع م الزوج والخ ا من ال الع قة اص لانت سٌ ة مع ا ٌؾ الٌاا الفشس فاً محاولاة
االنتحار  ،بٌنما تشعر ( )%31.1م العٌنة بالحب تجا الزوج .
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جدول تسلسل مرتبً رقم (ٌ )98بٌن كٌف ٌنظر افراد العٌنة الى النفس بعد محاولة االنتحار

النظرة الى النفس بعد محاولة االنتحار

التسلسل المرتبً

التكرار

%

ٌأس ولأبة
اتمنى الموت
الحوس لً وال قوة
حالة نفسٌة سٌ ة
ارؼب بالعودة الى حٌاتً الطبٌعٌة

5
5
3
4
5

55
1
5
4
3

%36.1
%53.4
%56.6
%53.3
%51

ن حظ م ه ا الجدوس ا ( )% 36.1م العٌناة ٌشاعر بالٌاأس واللأباة بعاد محاولاة االنتحاار ال
ه المحاولة الفاشلة زادت م هموما وازدادت اللراهٌة المتبادلة بٌنا واسره بعد جلب العاار
با المحاولة ٌ ،لٌاا نسبة ( )%53.4تتمنى الماوت وهاو امار طبٌعاً بعاد التشاوهات اللبٌارة التاً
ترلاا الحرق فً اجساده التً تعد اعاز ماا تمللا المارأة بعاد الاروح  ،ثاع ٌااتً الشاعور بال اعؾ
(الحوس لً وال قوة) بنسبة ( )%56.6و الشعور باـ(الحالة النفساٌة الساٌ ة) بنسابة ( )%53.3وهاو
امر طبٌعً بعد لس ه الخسارات الجسدٌة والنفسٌة واالجتماعٌة  ،واخٌرا لانت (الرؼبة فً العودة
الااى الحٌاااة الطبٌعٌااة) بنساابة ( )% 51ا ٌباادو ا لاادٌا الشااجاعة لمواجاااة المجتمااع والعااودة الااى
حٌاتا االعتٌادٌة مرة اخرى لل ما المؤلاد اناا لا ٌعاد بانفس الطبٌعاة التاً لاانوا علٌااا قباس
محاولة االنتحار.

نتا البحث :

 -5الثر م نصؾ العٌنة ه صؽٌرات الس تحت ()55سنة والبعض منا مراهقات .
 -5ترتفع نسبة النساء ال تً ٌحاول االنتحار فً الرٌؾ ع المد .
 -3اؼلب محاوالت االنتحار تحدث فً نااٌة الشتاء وبداٌة الربٌع .
 -4اؼلب محاوالت االنتحار تحدث فً وقت الظاٌرة .
 -5هناك محاوالت انتحار تسبق المحاولة االخٌرة التً قم باا لدى بعض افراد العٌنة .
 -6ابرز اسباب االنتحار (الزواج االجباري  ،المشالس مع االسرة  ،التفلك االسري) .
 -1اباارز اسااباب اختٌااار الحاارق لوسااٌلة ل نتحااار (انا متااوفر فااً البٌااوت ،شااا ع االسااتخداع ،
الموت فٌ شب مؤلد) .
 -8تنتقس فلرة االنتحار بقوة بٌ المعارؾ واالقارب واالصدقاء والجٌرا .
ٌ -1وجد تادٌد باالنتحار ٌسبق محاولة االنتحار وؼالبا ما ٌواج باالستازاء وعدع االهتماع .
 -51االسرة هً ابرز م ٌتحمس مس ولٌة دفع النساء الى االنتحار .
 -55هناك عؾ وا ح فً الجانب الدٌنً لدى المقدمات على االنتحار .
ٌ -55وجد ندع لبٌر عند المقدمات على االنتحار بعد محاولة االنتحار .
 -53هناك خلس اجتماعً وا ح فً الع قات االسرٌة لدى ؼالبٌة افراد العٌنة .
 -54تعتقد معظع المقدمات على االنتحار با االنتحار لٌس هو الحس الوحٌد للمشالس .
 -55تشعر ؼالبٌة افراد العٌنة بانا ٌا سات ومناارات نفسٌا وٌتمنٌ الموت .

التوصٌات
-5
-5
-3
-4

اجراء دراسات ملثفة وعمٌقة ع ظاهرة االنتحار للوصوس الى مسبباتاا والعوامس المؤثرة
فٌاا .
نشر الوعً االجتماعً م خ س وسا س االتصااس والنادوات والخطاب الدٌنٌاة واالجتماعٌاة
والسٌاسٌة لنب فلرة االنتحار ومحاولة الحد مناا .
ت وعٌة االسر ب رورة حاس المشاالس والخ فاات الداخلٌاة باسالوب هاادي وواعاً واالبتعااد
ع ال ؽوط القوٌة فً مو وع الزواج االجباري .
االهتماع بثقافة المرأة الدٌنٌة واالجتماعٌة والنفسٌة .
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 -5القٌاااع بحم ا ت اع مٌااة واسااعة فااً (لوردسااتا ) لمواجاااة ظاااهرة االنتحااار السااٌما فااً
المناطق الرٌفٌة .
 -6تفعٌااس دور مؤسسااات المجتمااع الماادنً النسااوٌة ومساااعدتاا فااً معالجااة مشاال ت الماارأة
وتوعٌتاا ومحاربة فلرة االنتحار .
مصادر البحث :

* القرا اللرٌع
 -5اب منظور  ،لسا العرب  ،بٌروت  ،دار لسا العرب  ،بدو سنة طبع .
 -5احسا محمد الحس  ،العوامس المسببة ل نتحار  ،مجلة البحوث االجتماعٌة والجنا ٌة  ،بؽداد ،
المرلز القومً للبحوث االجتماعٌة والجنا ٌة  ،العدد (. 5115 ، )5
 -3احسا محمد الحس وعبدالحسٌ زٌنً  ،االحصاء االجتماعً  ،الموصس  ،مطبعة دار اللتب ،
5185
 -4باسلٌ نلتٌ  ،االلراد  ،بٌروت  ،دار الروا ع . 5151 ،
 -5بدرخا السندي  ،المجتمع اللوردي فً المنظور االستشراقً  ،اربٌس  ،دار آراس للنشر ،
. 5115
 -6توماس بوا  ،تارٌ االلراد  ،ترجمة محمد تٌسٌر  ،بٌروت  ،دار الفلر المعاصر . 5115 ،
 -1جرٌدة هاوالتً  ،االنتحار فً السلٌمانٌة  ،العدد (. 5111/1/8 ، )355
ٌ -8اب البداٌنة ،جرٌمة قتس النفس فً االرد  ،مجلة الملك سعود  ،المجلد ( ، )1العدد(، )5
5115
 -1عبود السراج  ،علع االجراع وعلع العقاب  ،مطبعة جامعة اللوٌت . 5185 ،
 -51فخري الدباغ  ،الموت اختٌارا  ،بٌروت  ،دار الطلٌعة للطباعة والنشر  ،ط. 5186 ، 5
 -55قٌس النوري وعبدالمنعع الحسنً  ،النظرٌات االجتماعٌة  ،الموصس  ،مطابع جامعة الموصس
5185 ،
 -55مجٌد حمٌد عارؾ  ،االثنوؼرافٌا واالقالٌع الح رٌة  ،الموصس  ،مطابع جامعة الموصس ،
5184
 -53مع خلٌس عمر وعبداللطٌؾ العانً  ،المشل ت االجتماعٌة  ،الموصس  ،مطابع جامعة
الموصس 5115 ،
 -54ناجً الجٌو  ،االنتحار  ،دمشق  ،دار الشبٌبة للطباعة والنشر . 5115 ،
االنترنٌت :
 -55ابو بلر دزٌري  ،ارتفاع معدالت االنتحار فً اسٌا  ،صحٌفة الراي العاع ،
www.rayaam.net
 -56احمد قاهر  ،مفاوع االنتحار ومعدالت www.kahrimaktoobblog.com ،
 -51انوار علً  ،االنتحار ازمة انسا اع ازمة ح ارة www.anwa45maktoobblog.com ،
 -58االنتحار حرقا فً اٌرا www.alitijahalakhar.com ،
 -51الشبلة االس مٌة  ،دٌانات هندٌة www.islamweb.net ،
 -51رٌدور خلٌس  ،لس  54ساعة تنتحر فتاة فً لوردستا www.widad.org ،
 -55علً الرشٌد  ،القلق م االنتحار فً الٌم  ،مجلة العالع االس مً www.islamword.net
 -55فرٌدة اللا  ،حرٌة المرأة www.binxet.com ،
 -53محمد المادي  ،االنتحار بٌ المرض واالختٌار  ،الجزء الثانً www.almaganin.com ،
 -54محمد المادي  ،االنتحار وماهٌت www.alzayem.com ،
 -55مفلرة االس ع  ،بو ٌوا الٌابا ٌنتحرو www.islammemo.com ،
 -56ماى ساٌس  ،محالمة دورلااٌع فً الفلر االجتماعً الؽربً  ،بٌروت  ،دار النا ة ،
5115
 -51ولالة آلً االٌطالٌة ل خبار  ،ارقاع مخٌفة ع االنتحار فً لوردستا ،
www.adnki.com
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28-Oxford Advanced Learners Dictionary , Oxford University Press ,
Newyoek , 2004

هوامش البحث
 تخلط بعض تعارٌؾ االنتحار بٌ محاولة االنتحار واالنتحار والتادٌد باالنتحار واالنتحار الملتمس
لما ٌحصس خلط بٌ مفاهٌع الت حٌة والفداء واالستشااد .
 -5اب منظور  ،لسا العرب  ،بٌروت  ،دار لسا العرب  ،بدو سنة طبع  ،ا515
 -5ناجً الجٌوس  ،االنتحار  ،دمشق ،دار الشبٌبة ل ع ع والطباعة والنشر ، 5115 ،
ا53
ٌ -3اب البداٌنة  ،جرٌمة قتس النفس فً المجتمع االردنً  ،مجلة جامعة الملك سعود  ،المجلد
( ، )1العدد ( ، 5115 ، )5ا565
 -4مع خلٌس عمر وعبداللطٌؾ العانً  ،المشل ت االجتماعٌة  ،الموصس  ،مطابع جامعة
الموصس  ، 5115 ،ا556
 -5االنترنٌت  ،احمد قاهر  ،مفاوع االنتحار ومعدالت www.kahrimaktoobblog.com ،
5111/6/55 ،
Oxford Advanced Learners Dictionary , Oxford University Press. -6
Newyork , 2004 P 1301
ٌ -1اب البداٌنة  ،مصد سابق ا564
 -8االنترنٌت  ،ماا ساٌس  ،محالمة دورلاٌع فً الفلر االجتماعً الؽربً  ،بٌروت دار
النا ة للطباعة والنشر  ،5115 ،ا45-35
 -1قٌس النوري وعبد المنعع الحسنً  ،النظرٌات االجتماعٌة  ،الموصس  ،مطابع جامعة
الموصس  ،5185 ،ا555
ٌ -51اب البداٌنة  ،مصدر سابق  ،ا615-561
 -55مع خلٌس عمر وعبداللطٌؾ العانً  ،مصدر سابق  ،ا558
 -55االنترنٌت  ،انوار علً  ،االنتحار ازمة االنسا اع ازمة ح ارة ،
5111/6/8 ، www.anwar345.maktoobblog.com
 -53االنترنٌت  ،محمد المادي  ،االنتحار بٌ المرض واالختٌار  /الجزء الثانً ،
5113/55/5 ، www.maganin.com
-54فخري الدباغ  ،مصدر سابق  ،ا45
-55مع خلٌس عمر  ،وعبداللطٌؾ العانً  ،مصدر سابق  ،ا551
 -56عبود السراج  ،علع االجراع وعلع العقاب  ،مطبعة جامعة اللوٌت  ،5185 ،ا311
 انظر ناجً الجٌو  ،مصدر سابق  ،ا11
االنترنٌت  ،محمد المادي  ،االنتحار وماهٌت ، www.alzayem.com ،
.51
5114/5/55
فخري الدباغ  ،مصدر سابق  ،ا35
.58
فخري الدباغ  ،مصدر سابق ا51
.51
االنترنٌت  ،ابو بلر دزٌري  ،ارتفاع معدالت االنتحار فً اسٌا  ،صحٌفة
.51
الراي العاع 5115/8/5 ، www.rayaam.com ،
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االنترنٌت  ،علً الرشٌد  ،القلق م ال نتحار فً الٌم  ،مجلة العالع
.55
االس مً  ،العدد (5116/4/5 ، www.islamword.net )5155
احسا محمد الحس  ،العوامس المسببة ل نتحار  ،مجلة البحوث
.55
االجتماعٌة والجنا ٌة  ،بؽداد  ،المرلز القومً للبحوث االجتماعٌة والجنا ٌة ،
العدد ( ، 5115 ، )5ا581
 فً دراسة اجرٌت فً الصٌ على الثر م ( )51ملٌو امراءة واستمرت اللثر م اربع
سنوات تبٌ ارتفاع معدالت انتحار النساء بسبب الفقر وعنؾ االزواج وعدع المقدرة على االنجاب
 ،للمزٌد انظر www.amanjordan.org
االنترنٌت  ،االنتحار حرقا فً اٌرا www.alitijahalakhar.com ،
.53
5114/55/5 ،
  انظر  :فخري الدباغ  ،مصدر سابق  ،ا81
 ساتً  :تعنً المرأة الطاهرة او المقدسة التً تحارق نفسااا الجاس زوجااا  ،والقصاة ترجاع الاى
زوجة االل (شٌفا) التً حرقت نفساا اماع جماوع الحا ارٌ تعبٌارا عا عادع ر ااها عا (ابٌااا)
ال ي اقاع ولٌمة دعا الٌاا لب ار االلاة واستثنى مناع االل (شٌفا) مماا جعلااا تلار ابٌااا بسابب العاار
وال س ال ي لحق بزوجاا م اٌااا وحرقات نفسااا فاداء لزوجااا وانتقاماا ما ابٌااا  ،وٌبادو ا فلارة
االنتقاع م االب بحرق النفس الزالت قا مة لحد اال  ،للمزٌد انظر :
االنترنٌااات  ،خالاااد العنااازي  ،حااارق ال نسااااء فاااً الاناااد  ،مجلاااة الحاااوار المتماااد  ،العااادد ()5155
WWW.REZGAR.NET
االنترنٌت  ،موقع الشبلة االس مٌة  ،دٌانات هندٌة ،
.54
5116/51/55 ، WWW.ISLAMWEB,NET
االنترنٌت  ،موقع مفلرة االس ع WWW.ISLAMMEMO.COM ،
.55
5111/1/54 ،
نق ع ٌاب البداٌنة  ،مصدر سابق  ،ا53
.56
 م الجدٌر بال لر ا محا ر الشرطة وتحقٌقاتاا على االؼلب تسجس الحوادث على اناا (ق اء
وقدر) نتٌجة انفجار قنٌنة الؽاز او انفجار الحماع
االنترنٌت  ،رٌدور خلٌس  ،لس  54ساعة تنتحر فتاة فً لردستا  ،موقع
.51
5111/6/5 ، www.widad.org
المصدر السابق نفس .
.58
االنترنٌت  ،ولالة آلً االٌطالٌة ل خبار  ،ارقاع مخٌفة ع االنتحار فً
.51
لردستا 5111/6/51 ، www.adnki.com ،
 -31جرٌدة هاوالتً  ،االنتحار فً السلٌمانٌة  ،العدد (5111-1-8 ، )335
 ا اخت ؾ فً ه ا الجدوس ع احصا ٌات الدراسة التً سبقت ٌعود الى اخت ؾ االدارة
الحلومٌة فً محافظتً اربٌس والسلٌمانٌة ل لك لانت االعداد مختلفة وه االحصا ٌة ادق الناا م
داخس المستشفى التً تصلاا حاالت قد التسجس رسمٌا لدى الشرطة  ،لما اناا نشرت قبس توحٌد
االدارة الحلومٌة فً المحافظتٌ .
االنترنٌت  ،فرٌدة اللا  ،حرٌة المرأة -6 ، www. Binxet.com ،
)35
5116-55
 اسماء الخبراء الذٌن عرهت علٌهم االستمارة االستبٌانٌة :
 -5د .آسو ابراهٌع عبدهللا استا مساعد  ،جامعة السلٌمانٌة  ،للٌة العلوع االنسانٌة
استا مساعد  ،جامعة السلٌمانٌة  ،للٌة العلوع االنسانٌة
 -5د .جزا توفٌق طالب
استا مساعد  ،جامعة الموصس  /للٌة االداب
 -3موفق وٌسً محمود
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 للٌة العلوع االنسانٌة،  جامعة السلٌمانٌة، مدرس
ً صابر بولان. د-4
 للٌة العلوع االنسانٌة،  جامعة السلٌمانٌة، مدرس
 حس عجٌس-5
 للٌة العلوع االنسانٌة،  جامعة السلٌمانٌة، مدرس مساعد
 نجاة محمد فرج-6
 للٌة العلوع االنسانٌة،  جامعة السلٌمانٌة، مدرس مساعد
 جوا بختٌار-1
 للٌة العلوع االنسانٌة،  جامعة السلٌمانٌة، مدرس مساعد
 رزلار مصطفى-8
 الموصس، ً االحصاء االجتماع، ًاحسا محمد الحس وعبدالحسٌ زٌن
.35
85 ا، 5185 ،  مطبعة دار اللتب،
558 ا،  مصدر سابق، فخري الدباغ
.33
 ٌوجد فً المجتمع اللوردي زواج ٌسمى زواج البدا س او (اللصة بلصة) وهو ا ٌتزوج شابا
. احدهما ٌاخت االخر
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Abstract
The study sheds light on women s suicide by fire , the causes as well as
the relationship of this phenomenon with some variables as age ,
educational level and social background .
The study has shown that a high degree of the suicide women are of the age
of fifteen to twenty – five . Besides , suicide is practiced among all
educational level , from a layman to a university level . It is greater in the
countryside them in the city . the study has also revealed that the most
obvious reasons behind this phenomenon are the forced marriage and
family problems . mostly . there is a pre-threat for suicide before
committing it and there may be even many attempts for doing so . Finally ,
the study has proved that the majority of women regret committing suicide
, feel depressed and here a desire for death .
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