
پيشگيری از اقدام به خودكشی در نوجوانان 

دکتر شاهرخ اميری: فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبريز



ميزان اقدام به خودكشى نوجوانان در سال های اخير باال رفته است، در آمريكا خودكشى سومين

علت مرگ در بين نوجوانان است. ميزان خودكشى منجر به مرگ در سنين زير ۱۲ سال بسيار نادر

است، بچه های كوچك از طرح ریزی واقع گرایانه براى خودكشى و انجام دادن آن ناتوان هستند. به نظر

میرسد ناپختگى شناختى نقشى محافظتى در مقابل خودكشى كودكانى دارد كه آرزوى مرگ

می کنند، وىل در دوره ی نوجوانى و پس از بلوغ ميزان خودكشى بيش تر می شود. 

به ویژه ميزان خودكشى منجر به مرگ نيز در نوجوانان بيش تر شده است. افزايش ميزان خودكشى در
سن نوجوانى نشان می دهد كه نوجوانان فشار بيش ترى را تجربه می کنند، يا توان مقابله ی كم ترى

دارند، هم چنين تصور می شود ميزان فزاینده ی آمار خودكشى بازتاب تغييرات محيط اجتماعى،

تغيير نگرش نسبت به خودكشى و فراهم شدن فزاینده ی وسیله ی خودكشى است. 

سست شدن پيوندهاى عاطفى در خانواده ها و جوامع معاصر و افزايش فشارهاى خانوادگى و

اجتماعى براى كسب موفقیت های تحصيىل و شغىل، از جمله عوامل مهمى هستند كه در ميزان

باالى استرس و افزايش ميزان خودكشى در نوجوانان نقش دارد.

عوامل مختلفى مى تواند زمینه ساز خودكشى باشد، عوامىل نظير شكست در تحصيل، اختالف حاد با

والدين، از دست دادن والدين، طرد شدن توسط يك دوست، به هم خوردن غیرمترقبه ی يك

نامزدى، ترس از بيمارى جسمى يا روانى. این ها همگى عوامىل است كه ممكن است اقدام به

خودكشى را تسريع كند.

خصوصيات همگانى در نوجوانانى كه خودكشى می کنند ناتوانى آنان در يافتن راه  حىل براى مسائل

و فقدان راهبردهاى مقابله ای براى مدارا كردن با عوامل استرس زا و اضطراب آور است. ميزان
خودكشى در مبتاليان به اختالالت روانى باالست، متداول ترین اختالل مستعد کننده ی خودكشى

افسردگى است. هم چنين عوامىل چون مصرف مواد مخدر و الكل، سابقه ی اقدام به خودكشى،

رفتار ضداجتماعى يا پرخاشگرانه، آسیب های روانى و سابقه ی خانوادگى خودكشى در اين خصوص
دخيل است.

خودکشی های دسته جمعی در بين نوجوانانى كه هم ديگر را می شناسند يا به يك مدرسه می روند

گزارش شده است. رفتار خودكشى ممكن است اقدام های مشابه ای در گروه همتاها از طريق

همانندسازى به وجود آورد كه به آن ها خودكشى تقليدى می گویند. در واقع ممكن است نوجوان

اقدام به خودكشى شخص قبىل را الگوى خود قرار بدهد. هم چنين درج خبر يك خودكشى در

مطبوعات و پرداختن مفصل به آن هم می تواند روى ميل بعضى از نوجوان ها براى اقدام به

خودكشى تأثير بگذارد.



برخى عوامل نيز تسهیل کننده ی اقدام به خودكشى است، به ویژه در دسترس بودن ابزار خودكشى

نقش مهمى دارد. دسترسى به اسلحه ی گرم عامل تسهیل کننده ی مهمى براى خودكشى (به ویژه در

پسرها) است. دسترسى به مواد مسموم کننده (به ویژه در دخترها) می تواند خودكشى را تسهيل كند.

خالصه اين كه نوجوانانى كه دست به خودكشى می زنند، به طور معمول زمینه ای طوالنى  مدت از عدم

ثبات و ناسازگارى در خانواده دارند، نظير: 

 - اختالف با اعضاى خانواده و دوستان 
 - طرد شدن از طرف خانواده 

 - از دست دادن والدين (به ویژه قبل از ۱۳ سالگى)
 - رفتار پرخاشگرانه توسط والدين 

 - و... 
اين مسائل به احساس گسستگى منجر می شود و آن ها نمی توانند با والدين و دوستان رابطه ی

خوبى برقرار كنند يا از آن ها كمك بخواهند، در نتيجه منزوى، مأيوس و نااميد می شوند و در نهايت

اقدام به خودكشى می کنند.

 
عوامل خطر در نوجوانان

ً افسردگى دارند در خطر خودكشى هستند. اين نوجوانانى كه يك بيمارى روان پزشكى خصوصا

نوجوانان درباره ی آينده احساس يأس و درماندگى فراوان می کنند و اميدوار به بهبود وضعيت خود

نيستند، لذا ممكن است اقدام به خودكشى كنند. عاليم هشداردهنده ی خودكشى در نوجوانان

افسرده عبارت است از: 

 - تغيير ناگهانى خلق (نوجوانى كه افسرده بوده ناگهان به صورت غيرقابل توجيه خوش حال مى شود.)
 - تشديد عاليم افسردگى و بی قراری مداوم 

 - بخشندگى غيرعادى (نوجوانى كه دارایی هایش را می بخشد.)
 - كوشش جهت منظم كردن امور شخصى (مثل حل  و فصل كردن مشكالت ارتباطى)

 - اختالل خواب 
 - اختالل خوردن 

 - عدم رغبت به ديدار دوستان و نزديكان 
 - انزوا و گوشه گیری 



- گريه كردن (نوجوانى كه بيش از اندازه گريه می کند.)
 - اشتغال ذهنى به مرگ 

 - صحبت دايمى از مرگ (من به اين فكر هستم كه مردن چيست؟ آرزو می کردم كه كاش مرده
بودم.)

 - صحبت درباره ی راه های مختلف خودكشى 
 - سؤال كردن درباره ی ُدزهاى کشنده ی داروها (نوجوانى كه می پرسد چه تعداد قرص ديازپام كشنده

است؟)

 - نوجوان افسرده ای كه چيزهاى مرگ آور مثل دارو و سم تهيه می کند.
نوجوان هایی كه سابقه ی خانوادگى خودكشى دارند - به ویژه آن هایی كه يكى از والدين يا خواهران و

برادران شان اقدام به خودكشى کرده اند - با احتمال بيش ترى اقدام به خودكشى می کنند. به دلیل اين كه
در رفتار خودكشى، ژنتيك سهم دارد.

نوجوانانى كه از الكل يا مواد مخدر استفاده می کنند، به ویژه وقتى افسرده هستند و سابقه ی رفتار

پرخاشگرانه دارند در معرض خطر باالى خودكشى هستند.

نوجوانانى كه اقدام قبىل خودكشى داشته اند بيش تر در معرض خطر خودكشى هستند، در اين ها

احتمال خودكشى موفق نيز بيش تر است. بر اساس مطالعات قبىل ۴۰ درصد از نوجوانانى كه از

خودكشى می میرند سابقه ی اقدام به خودكشى دارند.

سابقه ی سوءاستفاده ى جنسى نيز نوجوانان را در خطر خودكشى قرار می دهد، مورد تجاوز واقع
شدن به ويژه در ميان دختران مى تواند منجر به اقدام براى خودكشى شود.

نوجوانانى كه رفتارهاى ضداجتماعى دارند - به ویژه آن هايى كه سابقه ی فرار از مدرسه يا منزل دارند -

ً دخترانى كه از خانه فرار کرده اند بيش تر اقدام به در خطر باالى خودكشى هستند، مخصوصا

خودكشى می کنند.

 مرگ يا از دست دادن نزديكان در ماه های اخير، هم چنين خودكشى اخير يكى از دوستان از عوامل
محرك خودكشى در نوجوانان است.

ً احساس ناكامى و نوجوانانى كه در روابط عاشقانه ی خود شكست خورده اند ممكن است سريعا

اقدام به خودكشى كنند.

 



نوجوانانى كه از سوى خانواده ی خود براى احراز موفقيت تحت فشارند و احساس می کنند كه بايد

جزء بهترین ها و كامل باشند تا بتوانند والدين خود را خشنود كنند، بنابراين وقتى به موفقيت دل خواه
نمی رسند(مثالً در دانشگاه قبول نمی شوند) احساس شكست و ناكامى می کنند و در خطر اقدام به

خودكشى هستند.

نوجوانانى كه احساس می کنند والدين شان آن ها را درك نمی کنند ، به آن ها احترام نمی گذارند و آن هایی

كه از وضعيت خانوادگى و محدودیت ها ناراضى هستند و احساس می کنند قادر به تغيير دادن اين
موقعیت ها نيستند احتمال خودکشی شان بيش تر است.

آنچه والدين می توانند براى پيش گيرى از خودكشى نوجوانان انجام دهند

ضرورى است كه والدين همدردى و نگرانى خود را به نوجوان در معرض خطر نشان دهند. نبايد به

نوجوان به دليل خودكشى به عنوان «نوجوان بد» نگاه كرد، بلكه بايد به عنوان افرادى كه به كمك و

مداخله ی بزرگ ترها نياز دارند، نگاه كرد. 

والدين بايد هميشه هر حرف نوجوان شان را در زمینه ی مرگ و خودكشى جدى بگيرند. به شوخى

گرفتن افكار و اعمال خودكشى يا دست انداختن نوجوانان نه  تنها كمك  كننده نيست، بلكه برعكس

باعث تنها شدن بيش تر نوجوان و نااميدى او می شود. 

والدين بايد با نوجوانان شان حرف بزنند و از آن ها مستقيماً در مورد افكار خودكشى و تمايل به ُمردن

پرسش كنند، چون نوجوانانى كه به خودكشى فكر می کنند از اين فكرشان به شدت شرمنده هستند

ً اشاراتى می کنند . در اين و معموالً افكارشان را در زمینه ی خودكشى بروز نمی دهند، وىل تلويحا
مواقع والدين بايد درِ صحبت را با نوجوانان شان باز كنند، نترسند و از آن ها بپرسند: 

 «آيا تا به حال به فكر آسيب رساندن به خود افتادى؟» 
 «آيا هنوز در فكر آسيب رساندن به خود هستى؟» 

اكثر نوجوانان منتظر فرصتى هستند تا با كسى در اين مورد صحبت كنند و معموالً از اين كه بتوانند
در مورد ناراحتی هایشان حرف بزنند احساس بهترى پيدا می کنند. هر چند صحبت كردن در مورد
احساسات و افكار خودكشى ترسناك است، وىل به والدين اجازه می دهد با نوجوان خود ارتباط

برقرار كنند، احساس تنهايى و شرمندگى نوجوان را كاهش دهند و به نوجوان کمک های الزم را ارائه
دهند. 


