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تعارض و ناکامی دردوره نوجوانی و 
دالیل خودکشی در کودکان

تعارض و ناکامی

رویاکامینمیافتد،تأخیربهآنبهدستیابییامیشودبستهخواستنیهدفیکبهدستیابیراهکههنگامی
.یگیردمقرارهدفبهدستیابیبرایفردکوششهایراهسربربرونی،چهودرونیچهگوناگونی،سدههایمیدهد،

فروشگاهها،ازخریدبرایدرازصفهایوخیابانها،درراهبندانمانندداردوجودسدهائیفیزیکیمحیطدر
محیطسدهای.میبنددفکرتمرکزبرراهکهسروصداومیبردبینازراکشاورزیمحصوالتکهخشکسالیهائی

چهترب”)گرفتهمادروپدرنهیوامرازمیکنند؛تحمیلآدمیبرمردمکهاستمحدودیتهائیبهصورتاجتماعی
زمرهدرهمهی،جنسیتیانژادیتبعیضگستردهترمسائلتا(“باشدداشتهمستقلیزندگیبتواندکهاستآناز

.استمحدودیتهاهمین

سرچشمهخودشکاستیهایوکمازمیشودویشدنخشنودوهدفبهآدمیدستیابیمانعکهچیزیگاه
ازراآدمیتاسممکننیزنابسندهخویشتندارییاوتوانائیهاازبعضینداشتنجسمانی،معلولیتهای.میگیرد
ورودیامتحانهایپسازیاشودماهریموسیقیداننمیتواندکسیهراینهاجزبه.دارندبازهدفبهرسیدن
محتملا،استاوتوانائیهایازفراترکهکندانتخابخودبرایهدفهائیکسیاگر.برآیدحقوقیاپزشکیدورههای

.شدخواهدناکامیدچار
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چرا نوجوانان دچار احساس ناکامی می شوند؟
بیانبه.دکنمیبرخوردمانعیبههدفیکبهرسیدنراهدریاوگرددمیممکنغیریاودشوارشده،برانگیختهرفتارارضایکهاستحالتیازعبارتناکامی
رسیدنتاشود،میبرانگیختههدفیبهنیلبرایکهفردی.داردحضورنیزنومیدیوخشمعاملآندرکهعاطفیبرانگیختگیحالتازاستعبارتناکامیدیگر،

برای.دادخواهددستفردبهگردند،ناکامیهدفبهاورسیدنمانعفرد،درونییاومحیطیعواملازایپارهچنانچه.ماندمیباقیبرانگیختههمچنانهدفبه
.وندشمیاست،دادهقرارخودبرایاوکههدفیبهنیلیاوآمالارضایمانعکهاودرونیاوفردمحیطدرموانعیازعبارتندمعموالناکامیتجربهنوجوانیک

هایتوانایینداشتنیاوضعفوشخصیتیهایویژگیپول،نداشتنفرد،فیزیکیوضعوسلمتدرتوانمیراناکامیعمدهمنابعکهدهدمینشانتحقیقات
:استزیرشرحبهمنابعاین.استناکامیعواملومنابعاینبهنسبتاودركوآگاهیبهمنوطزیادیحدودتافردناکامی.یافتذهنی

.پروراندیمسردرتوانشحدازباالتروبیشترآمالیوآرزوهااغلبافرادزیرا.هستندجدیهمبسیارکهذهنییاجسمینقصمانندبیولوژیکیکمبودهای•

آنهاابراخودبایدفردکهاستتازهچیزهایازبسیاریآغازدورهنوجوانی،.هستندناکافیونامناسبکههاییمهارتیاوعاداتویژهبهمهارتهایاوعادات•
.استالزممهارتفاقدسازگاریآنبرایوسازدسازگار

ووانینقیاواجتماعیرفاهمراکزبودندسترسازدورپول،نداشتنچونباشد،فضایییاواجتماعیومادیتواندمیکهمحیطیهایکاستییاکمبودها•
.داردمغایرتدهند،میانجامدوستانشکهکارهاییانجامدرنوجوانآرزوهایباایگونهبهکهمدرسهیاخانهبرحاکممقررات

کهحالیردکند،تبعیتآنهاستبهمتعلقکهگروههایینرمهایورفتارواعمالازخواهدمیکهنوجوانیمانندناهمگن،یاومخالفانگیزشهایبینتعارض•
.استتعارضدرخانوادهوخانهاستانداردهایبامعیارهااین
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بتنسفردواکنشعمدهاشکالازبرخیکهدهدمینشانهاناکامیزمینهدرمطالعاتومشاهدات
بهنسبتایوخودبهنسبتدیگرانبهنسبتواکنشهااین.استپرخاشگرانهواکنشهایناکامی،به

رفتارهایردیگوخشمبانیزغالباوبدهدتواندنمیتغییریهیچگونهآندرفردکهاستموقعیتی
.استهمراهگناهاحساسوخصومتحسادت،اضطراب،ترس،چونعاطفی

ورتصبهسازندهرفتاراتخاذجملهاز.داردوجودمختلفیراههایناکامیبردنبینازومقابلهبرای
رایبدیگر،گوناگونهایشیوهوهاروشاتخاذهدف؛بهرسیدندرموانعبرغلبهجهتدرکوشش
عقب.اصلیهدفجایبهترالوصولسهلهایهدفکردنجایگزینوهدفهمانبهرسیدن
.باشدمیدفاعیهایمکانیزموجبرانیرفتارهایدیگروتراشیدلیلتخیل،ورویادرفرارونشینی

،اجتماعیجسمانی،ازاعممانعیکهآیدمیوجودبهزمانیناکامیشد،اشارهقبلکهگونههمان
لفمختهایصورتواشکالبهناکامی.نمایدجلوگیرینظرشموردهدفبهفردرسیدنازروانی،
میمنتجدفهبهرسیدنبرایفردبیشترکوششهایبهصرفاملیمناکامیمثل.کندبروزتواندمی

.شودواقعمفیدبسیارتواندمیحدایندرشود،که

تشکسواجتماعیتماسهایازجستندوریحقارت،احساسکردن،گناهاحساسرفتن،درکورهاز
.هستندممکنواکنشهایجملهازمسئله،حلفعالیتهایدر

پرخاشگری و خشم پاسخی به ناکامی در زندگی اجتماعی

وضوعماینامادارندقرارشخصیتیشدنبالغمسیرویابیهویتسندرنوجوانان
ادیبنیهایسرمایهجامعههرنوجوانانوکودکان.پذیردنمیتحققآسانیبههرگز

گذاردورانهایمراقبتدرخاصهایحمایتوروانیبهداشتبهتوجهوهستند
وکودکانبرایروانیبهداشتمنشورتدوین.داردایویژهاهمیتبزرگسالیبه

روریضجوانانبخشلذتزندگیونشاطوجامعهسعادتبهرسیدنبراینوجوانان
دبایاجتماعیکنشگریکعنوانبهوکندمیزندگیاجتماعدرنوجوان.است

ینامهارتاگروکندتجربهوبیاموزدمختلفقشرهایباراسازگارهایپیوست
اهنجارنرفتارهایبروزوشکستوناکامیآننتیجهباشد،مواجهکاستیبابخش
اوتمتفبسیارناکامیمقابلدرافرادهایواکنش.استپرخاشگریوخشمنظیر
یتظرفوشخصیتوهستندمتعدددهندهوشکسکنندهمایوسعواملزیرااست
.داردگستردهبسیاردامنهنیزشوندهناکامافراد

ازییکخشمموقعیت،باسازگارینبودهنگامبهتندوخشنرفتارپرخاشگری
سیاربآنکنترلمهارتکهاستآدمیوجوددرهیجانهافراگیرترینواساسیترین

نامتعادلهایموقعیتبرابردرآنبروزکهاستایغریزهخشم.دارداهمیت
نفی،مموجبهنبایدخشمایناماباشدداشتهوجودبایدحدودیتاواستطبیعی

.شودزاآسیبوبینجامددیگرافرادبهصدمهونابهنجاررفتارهای

آندرکهاستهاییموقعیتوشرایطبهنسبتارگانیسمطبیعیواکنشخشم
یایددخواهیمصدمهمعتقدیمیاکنیم،میتهدیداحساسوشویممیناکامیدچار
خفیفطیفدرتواندمیاحساساینکهشدهاشتباهدچارمامورددرفردی

.کندبروزعصبانیتشدیداحساسیکتاناخوشایند
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باکهفتیاتوانمیراکسیکمترزیرااست،اجتماعیزندگیازمشترکیبخشپرخاشگری
تاررفخشم،هنگامدریاباشدنرساندهآزاردیگرانبهشدیدانتقادهایوتندهایبیان

عارضتیانارضایتیقویحسیکمیتوانراعصبانیتیاخشم.باشدندادهانجامخشنی
یکانعنوبهعصبانیت.میزننددامنآنبهفاکتورهاوشرایطازمجموعهایکهکردتعریف
پیرامونمانمحیطیااوضاعرونددرکهمیدهدهشدارمابهبشروجوددرطبیعیحس

واریابیکمشاورهیرشآرلینگفتهبهدارد؛توجهورسیدگیبهنیازکهداردوجودمشکلی
کهاریکانجامازافرادکهمیکندبروزموقعیعصبانیتیاخشمشیکاگو،درروانشناسی
دیگر،عبارتیبهومیشوندخودتمایلبرخلفکاریانجامبهمجبوریاشدهمنعمیخواهند

.دهدمیرخمیگیرندقراراستفادهسوءمورد

باهکمیکنندعصبانیتاحساسخوددرزمانیکارمحیطدرکارمندانبیشترحالاینبا
ورندمیگیپاداشآنهاجایبهناکارآمدوضعیفافرادنمیشود،موافقتآنانپیشنهادهای

کهباهاتیاشتیاافتادهپاپیشاموریخاطربهآنهاباالدستافرادیامییابندشغلیارتقای
.میزنندآنهاتوبیخبهدستنبودهآنهاتقصیر
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تشریح عوامل پرخاشگری در نوجوانان 

بهوفمعر)تستسترونهورمونترشحافزایشپسرنوجوانانپرخاشگریدالیلازیکی
اردچنوجوانهورموناینترشحافزایشباکهاستبلوغدوراندر(پرخاشگریهورمون

بهمنجردمیتوانبرانگیختگیاینارضایدرناتوانیومیشودجنسیبرانگیختگیهای
.شودپرخاشگری

درنهپرخاشگراومستبدانهتربیتیشیوههایپرخاشگرانه،رفتارمهمعواملدیگراز
نیزرمادوپدرتربیتیشیوهبررسیمیکند،پرخاشگرینوجوانیاگرواستخانواده
ننوجوابرایسرمشقیمیکنندپرخاشگریخانوادهدرکهمادرییاپدر.داردضرورت

.میشوندخود

شارفدروگیرندمیالگوآنازوالدینپرخاشگرانهرفتارتقلیدومشاهدهبانوجوان
تفادهاستدافعیحربهعنوانبهآناززندگیسختموقعیتهایباآمدنکنارووناکامیها
ووحیرتغییراتبدن،جسمیوفیزیکیتغییراتخود،ازکافیشناختنبود.میکند
وادرموپدرسویازتوقعوخواستهنشدناجابتدارند،تاییدبهنیازکهنوجوانروانی

.ستانوجواناندرپرخاشگریعللدیگرازدیگران،باشدنمقایسهومحرومیتاحساس

روان،شناختیزیستدستهسهدرنوجوانانتندرفتارهایوپرخاشگریعوامل
.شودمیتقسیممحیطیواقتصادیاجتماعی،فرهنگی،وشناختی
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درمان پرخاشگری 
محیطی،واقتصادیاجتماعی،فرهنگی،عواملبحثدر.شودمیمحسوبشناختیروانعواملمهمترینازگناهاحساستاثیروشخصیتیالگوهایافسردگی،
.استموثرجمعیارتباطوسایلتاثیرواجتماعیتاییدوپاداشتاثیراتالگویی،تاثیراتفقر،خانواده،

ونمیزاازکاستنبرایراالزمهمکاریهایمیتوانعواملاینعمیقشناختباواستآنعللریشهیابیوشناختپرخاشگریدرمانراستایدراولگام
.کردارائهپرخاشگریشدت

ارزشباوینبهترشنیدنآمادهعصبیفردشناسانرواننظراساسبروجستبهرهنصیحتازنبایدشرایطیهیچتحتوهرگزنوجوانانخشمکنترلبرای
شنیدندرتیاقاشباوشنیدرااومسائلوشکایاتوشوددادهنوجوانبهتخلیهاجازهبایدخشمشرایطدر.نداردویدرتاثیریروشاینونیستنصایحترین
.کندکمکعصبانیتکنترلبهتواندمیصبروتحملکهدادنشانعملیطوربهاومسائل

زناشوییلتمشکبروز.کردکمممکنحدتارانابهنجارشرفتارهایباشدامافراهمبایداوروانیتخلیهزمینهوقراردادفشاردرنبایدراپرخاشگرنوجوانهرگز
.باشدپرخاشگریتشدیدوایجادعاملتواندمیفرزندانبرابردر

باوقعمبهوجابههمدردینوجوان،پرخاشگریمقابلدرخودآرامش،حفظافراطیهاینصیحتازخودداریخاشگرانه،پررفتارعلتیافتننوجوان،شناخت
هایفتاررازخودنگرانیموقعبهوموثربیانخاشگرانه،پررفتارتکرارصورتدرجدیومنطقیانتقادوتذکرکند،فکرخودرفتاربهنوجوانکهنحوی

هایشررفتابهنسبتنوجوانآگاهیودركبردنباالونوجوانبهیاریواحترامنوجوان،بهپرخاشگرانهرفتارهایکنترلچگونگیآموزشپرخاشگرانه،
.استموثرمردماقشارسایرونوجوانانپرخاشگریکاهشدرکهاسترفتارهاییجملهازمشکلت،بابرخوردچگونگیهمینطور
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خودکشی در کودکان

دریمتعددعواملدادندستازروانپزشکی،درهانشانهسایرمانندکهاست،عاملیچندایپدیدهخودکشی
یدگیپیچونوجوان،کودكدرعواملاینتعامل.شودمیایجاداجتماعیوروانیژنتیکی،وسرشتیهایزمینه

.یابدمیبیشتری

مواردیدر.دارندرابطهروانپزشکیاختللیکباها،خودکشیدرصد90ازبیشکهاستدادهنشانهتحقیقات
نیز،ندشونمییافت...وموادمصرفسوافسردگی،هیجانی،بیمارهایجملهازواضحی،روانپزشکیاختللکه

رتاثیتحتکهداردمستعدبدنیطبی،وشناختیزیستنظرازکند،میخودکشیبهاقدامکهفردی
ازهبتصمیمفردکهشودمیباعثودهدمیدستازراخودحفظوتنظیمقدرتاجتماعی،_روانیاسترسهای

.بگیردخودبردنبین

دركهکاندنرسیدهمغزیرشدازایمرحلهبههنوزشناختینظرازکودکانکهداشتنظردربایدآنبرعلوه
واقفمرگناپذیریبرگشتبهکهنوجوانانیمورددرحتیوباشندداشتهآنناپذیریبرگشتومرگازکاملی

وکودكاررفتیاصحبتنوعهرشودمیگفتهکهاستدلیلهمینبه.نیستپایداروثابتدركاینهستند،
معاینهمواردایندروشودگرفتهجدیبایدباشدمردنبهمیلوآیندهبهامیدعدمازنشانکهنوجوان،

.استضروریروانپزشکی
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ریشه یابی خودکشی در کودکان

یاجانهیکنجکاوی،دلیلبهکودکانخودکشیمواردازبرخی.شودمیکودکاندرخودکشیبهاقدامموجبمتعددیعوامل
مواردلباغ.استنادربسیارکنجکاوی،یاهیجاندلیلبهکودکانخودکشیموارد.افتدمیاتفاقهافیلمازگرفتنالگو

زندگیوکودكاجباریازدواجوالدین،اعتیادخانواده،کانوندرزیادخشونتخانواده،شدیدفقردلیلبهکودکانخودکشی
همشآرزوهایترینسادهحتیکهرسدمیاینقطهبهکودكهاخانوادهایندر.استپراضطرابومتشنجبسیارفضایدر

ساساح.باشدآنهامثلتواندنمیکهبیندمیوکندمیمقایسههایشسالوسنهمباراخودشمداماو.شودنمیمحقق
اهیگنشدن،دیدهوعمیقتنهاییاحساساین.نیستمهمهمکسیبرایوجودشوندارددوسترااوکسیهیچکندمی
تلخساتاحسااینخواهدنمیدیگرانگارخودش،فیزیکیحذفباشرایطیچنیندر.شودمیکودكروانیظرفیتازفراتر

.کندتکرارراهرروزه

حتییاماهندینچبزرگساالن،مثلکهنیستاینطوریعنی.افتدنمیاتفاققبلیریزیبرنامهباکودکانخودکشیموارداغلب
متعلقمعموالوسناریاین.باشندخودکشیبرایدردترکمهایراهکشفدنبالبهحتیوکنندفکرخودکشیبهسالچندین

.افتدمیاتفاقدعوایکیاتلخاتفاقیکوقوعباوایلحظهکاملکودکاندرخودکشیانواعاغلبامااست،بزرگساالنبه
درکهستاکبریتیمثلکودکیچنینخوردنکتکیادعواگذرد،میسرخوردگیباروزشهرکهکودکیکنیدفرضمثل
بگیردتصمیمکهداردامکاناحساسات،اوجهماندروشودمیاحساساتیشدتبهکودكشرایطآندر.بیفتدباروتانبار

.کندخلصراخودش
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ونسهمباصحبتیارسانهفیلم،طریقازکودکانمعموال
فانهمتاس.گیرندمییادراخودکشیانجامنحوهسالهایشان،

صددرباکودکاندرخودکشیبهاقدامبزرگساالن،برخلف
فردیکگاهیمثلیعنی.استهمراهکمتریخطای

شیخودکبهاقداماطرافیان،توجهجلببرایصرفابزرگسال
میمصرفقرصمیزانیبهفقطمثالطوربهاماکند،می
متسبهکهکودکانیاغلبامابماند،زندهنهایتدرکهکند

نمیانجامهاییکتابوحسابچنینروند،میخودکشی
.دهند

11

اناختالالت خلقی و خودکشی در کودکان و نوجوان

منجروبودهشایعاختلالتیزیراهستندمهمیعمومیبهداشتدغدغهکودکاندرافسردگیاختلالت
تا2ریبااتقاختلالتاین.شوندمیفردروانیواجتماعیشناختیرشدزمینهدرمدتیبلندعوارضبه
بهدسترسیوزودرسشناساییبنابراینکنندمیمبتلرانوجواناندرصد8تاوکودکاندرصد3

.دارداساسیاهمیتافسردگیضدداروهایوشناختیهایدرماننظیرشواهدبرمبتنیمداخلت

ردگیافسشانوالدینکهکودکانیدرخطراینشودمیتکرارهاخانوادهدرافسردگیاختللچندهر
توارثاساسیافسردگیکهاستدادهنشاندوقلوهامطالعاتواستبیشتراندکردهتجربهراآغاززود

رویدادهایومحیطیزایاسترسعواملاهمیتامراینکه(%50تا40حدود)داردمتوسطیپذیری
لیاصهایویژگی.سازدمیمطرحکودکاندراساسیافسردگیاختللعمدهعواملعنوانبهراناگوار

امادهد؛مینشانچشمگیریهایشباهتبزرگساالنونوجوانانوکودکاندراساسیافسردگی
.استنوجوانیاکودكرشدسطحتأثیرتحتزیادیمیزانبهبالینیتظاهران
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راودخنهوکنندمیخودکشیبهاقدامنهافسردگیاختلالتدچارنوجوانانوکودکاناکثر
نانهمچخودکشیودارندخودکشیافکاراغلبشدیدافسردگیدچارکودکاناما.کشندمی

کارافحتیافسردهکودکانازبسیاریهمهاینبا.استاساسیافسردگیخطرترینجدی
اختللدهندمینشانانتخاریرفتارکهنوجوانانیوکودکانازبسیاریوندارندهمخودکشی
دکشیخوافکارباافسردهکودکانکهدهدمینشانگیرشناسیهمهشواهد.ندارندافسردگی

بیانرادکشیخوانفعالیافکارفقطکهکودکانیبهنسبتدارندقبلیاقدامشوندهتکرارفعال
.هستندموفقخودکشیمعرضدربیشترکنندمی

یبررسایفزایندهمیزانبهگذشتهدههدوطولدرنوجوانانوکودکاندرخلقیاختلالت
نظیربزرگنمونهحجمبامرکزیچندتصادفیشدهکنترلهایکارآزماییبهمنجرواندشده

واریرفتشناختیدرماناثربخشینفعبهشواهدیکهشدنوجوانانافسردگیدرمانمطالعه
لفیقتهمبادرمانیوجوهاینوقتیعلوهبه.نمودارائهرابازجذبانتخابیهایمهارکنندهنیز
ودکانکدرافسردگیاختلالتشناساییافزایش.شودمیحاصلبیشتریکاراییشوندمی

تعاملدرماننظیراجتماعیروانیمداخلتطراحیبهرامحققینوبالینگراندبستانیپیش
.تاسسنیگروهایندرمانآنهدفاختصاصیطوربهکهواداشتههیجانرشدوکودك-والد

دچارالخردسبسیارکودکان.استمتفاوترشدمرحلهبهبستهافسردهوآشفتهخلقتظاهر
ستاممکنهرچندرسندمینظربهاحساسبییاحالبیغمگین،اغلباساسیافسردگی

باماهنگهشنواییتوهماتکهاستاینانگیزشگفتنکته.نیاورندزبانبهرااحساساتاین
سردردیرنظجسمانیشکایات.نیستناشایعاساسیافسردگیدچارخردسالکودکاندرخلق

.هستندتریهمگانیعلئمپاییننفسعزتوجوکنارهوغمگینظاهردرد،دلو
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نافذ،ذتیلبیاغلبهستندافسردگیشدیدترانواعدچاروبودهنوجوانیاواخردرکهبیمارانی
ازظرنصرفکهعلئمی.دهندمیبروزرادرماندگیحسوهذیانحرکتی،روانیشدیدکندی
تحریکایافسردهخلقخودکشی،افکارازاندعبارتدارندیکسانیبسامدرشدوضعیتوسن
.تمرکزتواناییکاهشوخوابیبیپذیر،

ککوچهایبچهمثال،برایگذاردومیتأثیرعلیمتمامتظاهربررشدمسائلحالاینبا
عیواقاینقشهطرحبهقادرعموماادهند،میبروزخودکشیافکارمکررطوربهکهغمگینی

چندینلمقابدرمخصوصااکودکانخلق.نیستندعملبهافکارشانتبدیلیاخودکشیبرای
هایشکستوغفلتورفتارسوءمزمن،خانوادگیاختلفنظیراجتماعیزایاسترسعوامل

قبلاساسیاافسردگیاختللبهمبتلکوچکهایبچهازبسیاری.استپذیرآسیبتحصیلی
بیماریندماندارندباالییاجتماعیروانیبارهاآنخانوادهواندبودهغفلتیارفتارسوءقربانی
.فقریاموادمصرفسوءوالدین،روانی

یااسترسکاهشبااستممکنمسمومهایمحیطدرافسردگیاختلالتدچارکودکان
صورتهبعمومااافسردگیاختلالت.یابدبهبودافسردگیشانعلیممحیطآنازآمدنبیرون
زمانتااستممکنوباشدتدریجیآنهاشروعاستممکنهرچندکنند،میتظاهرایدوره
.نشونداییشناسهافعالیتازگیریکنارهیاتحصیلیافتوهمساالنباروابطدرتخریببروز

کهواردیمدرسلوكاختللوجویانهمقابلهنافرمانیاختللفعالی،بیش-توجهیکماختلل
.کنندبروزاساسیافسردگیدورهباهمراهنیستناشایعهمچندان
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تخودکشی دومین علت مرگ در بین کودکان و نوجوانان اس

دورهزمینهدراستممکنسلوكهایآشفتگییااختلالتمواردبرخیدر
تعیینبرای.برودبینازافسردگیدورهبهبودباوشوددیدهاساسیافسردگی

ازلقب(قشقرقحملتیانافرمانیضعیف،تمرکزمثلا)خاصرفتاریاینکه
باریناولبرایآنوقوعیانداردآنبهربطیوداشتهداشتهوجودافسردگیدوره
راعلئمزمانیترتیببایدبالینگردارد،ارتباطجاریافسردگیدورهباواست

.کندمشخص

کودکیدورهدرخلقیاختلالتاساسکهاستحاکیملحظهقابلشواهد
لعوامتعاملحاصلآنعصبیشناسیزیستاحتماالاواستبالغینهمانند
.استمحیطیزایاسترسعواملوژنتیکیپذیریآسیب

حیروهایآسیبقطعاااسترسیدهخودکشیمرحلهبهکهنوجوانییاکودك
یااهصحبتخودکشیبهاقدامازقبلافرادایناستممکن.استدیدهزیادی

.ودشگرفتهجدیوالدینواطرافیانتوسطبایدکهدهندانجامتهدیدهایی

15

نشانه ها هشداردهنده خودکشی در کودکان

عملکرده،مدرستکالیفانجامدرتوانندنمیکودکانموردایندر:عقالنیتفکریاتمرکزدرتواناییعدم•
خودازبیخوعقلنیتفکریاوباشندداشتهکافیتمرکزآنهاکردنوصحبتخانهیروزمرهکارهایتحصیلی،

.دهندنمیبروز

دادنتدسازیاکردناضافهمانندتغییراتینوجوانیاکودكرفتاردر:ظاهروفیزیکیعاداتدرتغییرات•
.شودمیدیدهخوابیدنمدامیاخوابیدندرتواناییوعدمنظافتوپاکیزگیوظاهربهتوجهیبیوزن،ناگهانی

وانناظربهتریناغلبهمساالنومعلمانوالدین،:رفتاردرودوستانشخصیت،درناگهانیتغییرات•
ارهکنشاملتغییراتاین.هستندخودکشیمستعدآموزاندانشدرناگهانیرفتارهایچنینگرانمشاهده
وواانزومتدوال،هایمندیعلقهیاهافعالیتتركمدرسه،ازغیبتافزایشعادی،اجتماعیمراوداتازگیری
،یخودکشمستعدآموزاندانشدرناگهانیرفتارهایچنینناظرانبهترینکهاستاجتماعیگیریکناره

.هستندودوستانمعلمانوالدین،

،سهمدرتکالیفدریاهانگاریوقایعونویسیخاطرهدرموارداین:خودکشیومرگبامرتبطموضوعات•
.کنندمیپیدابروزکارهانمونهکلسی،هاینقاشی
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طرحمورددراستممکناستخودکشیمستعدکهنوجوانییاکودك:دسترسیشیوه،طرح،•
...واقوچ،تفنگمانندهاسلحانواعبهافراداین،نمایداشارهآنبهیاوکندصحبتخودکشی

.دارندتوجهکشیخودابزارهمهوقرصبهبیشترودهندمینشانخاصیتوجه

وتندهسجدیبسیارهایادداشتاینوالدینازبسیاریباوربرخلف:خودکشیهاییادداشت•
.گرفتنادیدهراآنهانباید

دمخومن»،«.بمیرمخواهممیمن»عباراتگفتنمانندمستقیماستممکنتهدیدها:تهدیدها•
هررد»،«.بودخواهدبهترمنوجودبدوندنیا»)عبارتبیانمثلغیرمستقیمیا(«.کشممیرا

.باشد(«.شدنخواهدتنگمنبرایدلشکسیصورت

ویدادهایربامقابلهروشیکوآیندهگویپیشبهترینگذشتهرفتارهای:پیشینهایتالش•
.استزندگی

باتوامدهکننامیدناومنفیافکارکههنگامینوجوانوکودك:(درماندگی/ناامیدی)افسردگی•
.دارندقرارکشیخودمعرضدر،باشندداشتهدرماندگی

ستاخطریپررفتارهایموادوالکلمصرفاسلحه،ازاستفادهپرخاشگری،:پنهانافسردگی•
.داردبردرراپنهانافسردگیکه

توصیه هایی برای والدین در مورد خودکشی کودکان

!نشانههایهشداردهندهرابشناسید.1

هدوآنهاراصحبتدرموردخودکشیبافرزندانتان،خطرخودکشیراکاهشمید:ازگفتوگوبافرزندتاننگراننباشید.2
.بهفکرخودکشینمیاندازد

انتمامابزارهایخودکشیمانندچاقوها،قرصها،واسلحههاراازدسترسفرزندت:ایمنسازیمنزلدربرابرخودکشی.3
.خارجکنید

داخلهگربرایپیشگیریازخودکشیفرزندتانازروانشناسمدرسه،کارکنانم:ازمنابعجامعهومدرسهاستفادهکنید.4
مکدربحرانها،گروههایپیشگیریازخودکشییاخطوطمستقیمتلفنی،یامتخصصانخصوصیسلمتروانک

.بگیرید

ودرهااگرفرزندتانرفتارهایشکبرانگیزبرایاقدامبهخودکشیازخودنشانداداورابهحالخ:سریعاقدامکنید.5
حیطامنیتادرصورتامکاناورابهاورژانسبیمارستانببریدتااطمینانیابیدکهاودرم.نکنیدوسریعکمکبگیرید

.زمانِانجامکاملارزیابیهاوآزمایشاتروانپزشکیمربوطه،قراردارد

تبهنگرانیبادوستانفرزندتانصمیمانهصحبتکنیدچونآنهاممکناس:بهصحبتهایدوستانفرزندتانتوجهکنید.6
.هایخوددرمورددوستشانبهشکلیجزئیاشارهکنند
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نحوه برخورد با شخصی که اخیراً اقدام به خودکشی داشته است

:دهیدانجامرازیراقداماتاست،یافتهنجاتوداشتهخودکشیبهاقداماخیرانوجوانیاکودكکهمواردیدر•

.نیدکصحبتمشکلتشوموضوعاینمورددراوبا.نمیکنداوبهکمکیموضوع،بهنپرداختنیاسکوتانکار،-1•

کنیددآورییااوبه.کنیدابرازافتادهکهاتفاقیازراخودنگرانیدهید،گوشحرفهایشبهکنید،همدلیفرزندتانبا-2•
.هستیداوبهکمکآمادهکهکنیدتأکیدواستارزشمندوداشتنیدوستبرایتانکه

ومشکلتد،کنینصیحترااوخواهیدمیوقتی.باشیدنداشتهگرانهتنبیهنگاهنوجوانخودکشیرفتاربابرخورددر-3•
.بگیریدنظردررااحساساتش

نایدرکهباشدیادتان.کنیدسوالاوازبعدیاقداماحتمالوخودکشیافکارمورددرحاد،مرحلهشدنطیازبعد-4•
.ندهیدقرارفشارتحتونکنیدبمبارانخودسواالتبارااوخصوص

ترلکنتهدیدها،مقابلدرحالعیندرولی.بگیریدجدیرامجددخودکشییامرگبهنوجوانتهدیدهاییاهااشاره-5•
وتههاخواسبهرسیدنقوانین،رعایتازشدنمعافبرایروشیبهتهدیدهااینتاباشیدمراقبوندهیددستازراخود

شورتمروانسلمتمتخصصینازشرایطاینبامواجههصورتدر.نشودتبدیلدیگرپرخطراقداماتانجامبرایمجوزی
.بگیرید

19

تشویقدهد،میآزارشکهمشکلتیمورددرصحبتبرایرانوجوان-6•
.باشیدآمادهمشکلتاینحلبهکمکبرایوکنید

اعتمادموردافرادودوستانازنیازصورتدرکنیدتشویقرانوجوان-۷•
.بگیردکمکمشکلحلبرایفامیل

افزایشرامجدداقداماحتمالخودکشی،بهاقدامباریک!باشیدمراقب-8•
وسایلودهیدافزایشفرزندتانگفتارورفتاررویراخودنظارت!میدهد
.کنیدخارجویدسترسازراخطرناك

.بگیریدمشورتوکمکروانپزشکیمتخصصیناز-9•

وافسردگیجملهازایزمینهروانپزشکیمشکلتدرمانبرای-10•
.کنیداقدامخلقیمشکلت

موجود،واهدشبنابراگر.استپیشگیریقابلخودکشیکهباشیدداشتهیادبه
هاییشروازاوبهکمکبرایوکنیدصحبتاوباحتمااهستید،فرزندتاننگران
.بگیریدبهرهشدپیشنهادباالدرکه
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✓ https://www.alef.ir/news/3990722024.html

✓ https://www.beytoote.com/baby/behavior-baby/signs02-children-suicide.html

✓ http://www.day-clinic.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D9%82%DB%8C-%D9%88-
%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-
%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86

✓ https://iqna.ir/fa/news/3933938/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-
%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-
%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-
%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
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https://namnak.com/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86.p29562
https://www.alef.ir/news/3990722024.html
https://www.beytoote.com/baby/behavior-baby/signs02-children-suicide.html

