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 انتحار المراهقين

  
 

 )2004 يوليو   محدث(                                                                 10 العدد 
 
  المتحدةآل سنه في الواليات . هاألخير السنوات  خاللآبيرة زيادة  في نتحار علي مستوي الشباباال

 . ينتحرون المراهقين  آالف
 إلي 5 بين  الوفاة أسباب سنه من العمر ، وسادس 24 - 15 بين الوفاة أسباب أهماالنتحار هو ثالث 

 .   العمر من سنة 14
عدم  و، الضغط للنجاح بالذات، الثقةضطراب، عدماإل وباإلجهاد  يعانون شعور قوىالمراهقون

 المراهقين الطالق لبعض بالنسبة .خالل نموهم  من الشكوك والمخاوف  غيرهما االستقرار المالي و
 مجتمع إلي قال االنت أو ، األشقاء و األخوة غير األب أو زوج األم  زوجة معجديدة أسرهوتكوين 

 . بالذاتالثقة عدم يزيد مزعج جدا وقد  يكون أنجديد يمكن 
 . الضغط الواقع عليهم ولمشاآلهم االنتحار حال   قد يبدو. الشباب لبعض

    
 تقدير إلي المراهق بحاجه أوالطفل .  عالجهاعقلية يمكنضطرابات إ هي واالنتحار مشاعر اإلآتئاب

 آان الطفل لديه مشكله إذا في ما األهلعندما يشك . ة للعالج وضع خطط مناسب .مرضهوتشخيص 
 .  للغاية مفيد  يكونأن يمكن النفسي فحص ال ، خطيرة

 . مشابهة لإلآتئاب مشاعر اعرض االنتحار  الكثير من 
  : أنفسهم الذين قد يحاولون قتل   المراهقينينتبهوا لهذه العالمات على أن اآلباء  يجب على 
  والنوم األآلدات تغير في عا •
 العادية ةواألنشط ، ةواألسر األصدقاءاالنسحاب من  •
  الهروب  أو العنف وسلوك التمرد ، أعمال •
 تعاطي الخمور والمخدرات   •
 الشخصي   للمظهر غير عاديإهمال •
  الشخصيةفي تغيير ملحوظ  •
 الواجبات المدرسية أداء تدهور في أو الترآيز وصعوبةالملل المستمر  •
  ،مثل آالم المعدة ، وغالبا ما تتصل بالمشاعرالجسدية األعراض عن كاوىالشآثره  •
 . الصداع ، والتعبو •
  الممتعةنشطهألفقدان االهتمام با •
  ائز الجوأو  المديح  عنالتغاضي •

 
  : أيضا  يمكن  والمراهق الذي يخطط لالنتحار

  
    أو يشعر بالفساد من الداخل شخص سيء أنة  من يشتكى •
ال  ،غير مهمة األمور ، أطولقت لو لكم مشكله بالنسبةأآون لن :  لفظيه مثل اترشاإ يعطى  •

  ثانيه  مأراآ ولن فائدة 



     المهمة ممتلكاتهويتخلص من غرفته و ينظف المفضلة  هممتلكاتيتخلى عن  مثالينظم شئونة  •
   مبتهج بعد فتره من الرآود أه يصبحفج •
 )غريبة أفكار أو هلوسة(عالمات هوس تتضح علية •

   
 خذ البيان دائمًا  .انتحر أو أنا سوف قتل نفسي ، أ  أنأريدأنا  المراهق ، يقول أو آان الطفل إذا 

فالناس غالبا ما . ) العقلية(المتخصص في الصحة النفسية أو من المساعدةطلب أبجديه وعلي الفور 
 هي أو آان هو إذاراهق  المأو الطفل سؤال لكن .  الحديث عن الموت فىيشعرون بعدم االرتياح

ا السؤال  هذ. في راس الطفل أفكار وضعبدال من .  تكون مفيدأن يمكن مكتئب و يفكر في االنتحار
 .المشاآلفرصه الحديث عن  الصغير  الشابيعطيو  أحد يعتنييكون هناك يؤآد بأن 

   
 مع الطفل عن اهتماماته  التحدثإلي بحاجه اآلباء .حدثت  اإلشارات من هذه أآثر أو آان واحد إذا   

 والمراهقين األطفال. والعالج المتخصص ةسربدعم من األ.  استمر القلقإذا المهنية المساعدةوطلب 
طريق صحي للتنمية إلي و يعودو  في االنتحار قد يلتئم  نيفكروالذين   


