
 لالنتحار؟ عرضة  األ���  األطفال هم من

هم من  عرضة أ���  �كونون قد   األطفال بعض أن تظهر  اإلحصاءات ل�ن  االنتحار،  مخاطر  ضد   محصن طفل  يوجد  ال    إنهاء ألفكار   غ�ي
ي  �ساهم أن �مكنها  العوامل، هذە  من  ومجموعات المختلفة، العوامل  من العد�د . الح�اة

 . االنتحار  خطر   �ف

 

ي  اآلباء �ساعد   قد  التال�ة  الخطر  بعوامل  الو�ي 
اف من  م��د  إ� �حتاج طفلهم كان   إذا  ما  ع�  التعرف �ف  . التحدث وفرص والدعم  اإل�ش

 

 سابقة  انتحار  محاوالت 

ا.   ترتبط ي المستقبل. حىت بعد مرور عام كامل ع� محاولة االنتحار، �ظل الخطر مرتفع�
محاولة االنتحار السابقة �شدة باالنتحار �ف

ور�ان ألي شخص حاول االنتحار من قبل. كما أن إ�ذاء النفس المتعمد ول�ن غ�ي  ، مثل  االنتحاري،المتابعة الرع��ة والدعم �ف   الب�ت
ا لخ  . �عرض األطفال أ�ض�  طر االنتحار �شكل أ��ب خالل العام التا�ي

 العائلة  تار�ــــخ

اعات العائل�ة  �ش�ي  ف ف آخ��ن داخل األ�ة. ال�ف   المستمرة، الدراسات إ� أن انتحار أحد أفراد األ�ة ي��د من مخاطر االنتحار من بني
ابط  والعنف، واإلساءة، ي ومشا�ل الصحة العقل�ة للوالدين �مكن أن ت�  األ�ي،ونقص ال�ت ات الىت ا من خطر انتحار الطفل. التغي�ي �د أ�ض�

ي   الخسارة،تنطوي ع�  . كما تم ر�ط تار�ــــخ من الرعا�ة بالتبىف د األ�ة �مكن أن تعرض الطفل لخطر أ��ب مثل وفاة شخص ع��ز أو ��ش
ي بارتفاع مخاطر االنتحار.   والتبىف

 الجن�ي  الميول

ف  من العد�د  ف  أو  لسحاق�ات ا  من هم  ح�اتهم  ينتهون الذين المراهقني ي  أو  المثليني ف  أو  الجنس ثنائىي ا  المتحولني ي  �شككون  أو  جنس��
  ه��تهم �ف

ف الذين عانوا من ردود فعل سلب�ة أو رفض  LGBTQ(   الجنس�ة ف المثليني ف المراهقني ). وجدت إحدى الدراسات ز�ادة خطر االنتحار بني
ف لن�ع الجنس تراودهم أفكار عن االنتحار    وغ�ي المطابقني

�
ف جنس�ا ف المتحولني لعمل�ة "االنكشاف". وجدت دراسة أخرى أن المراهقني

 . و��ذاء الذات بمعدالت أع� من المتوسط 

 اال�تئاب

، ال�أس،   األطفال
�
ا تكون أعراض اال�تئاب واضحة، مثل الظهور ح��نا

�
والمراهقون المصابون باال�تئاب هم أ��� عرضة لالنتحار. أح�ان

ا ألن  القلق،الملل، اإلرهاق،    أو االنفعال طوال الوقت. ل�ن بعض األطفال �ج�دون إخفاء مشاعرهم أو ال �عرفون ك�ف�ة مشاركتها. نظر�
ة المراهقة، تو�ي األ�اد�م�ة األم��ك�ة لطب   ي مرحلة ما خالل ف�ت

ف �عانون من اال�تئاب �ف ف كل خمسة مراهقني ما �صل إ� واحد من بني
ا  12 عن أعمارهم  ت��د  الذين األطفال جميع بفحص) AAPاألطفال (   . السن��ة فحوصاتهم  خالل  اال�تئاب  عن لل�شف  عام�

 أخرى نفس�ة  أمراض

إ� اال�تئاب، �مكن الضطرابات المزاج واضطرابات األ�ل والحاالت النفس�ة األخرى أن ت��د من خطر االنتحار. ع� سب�ل   باإلضافة 
صوت (هلوسة سمع�ة) بأن ينتحروا، ع� الرغم من أنهم ال    بواسطة إخبارهمالمثال، قد �عتقد األشخاص المصابون بالفصام أنه قد تم 

 ي��دون الموت. 

 األخرى والمواد  المسكرات  تعا�ي 

ف الشباب.  ُ�عد  ف كل ثالث حاالت انتحار بني  من بني
�
وصول األدو�ة  استخدام المواد المخدرة العامل المسبب لالنتحار لحالة واحدة تق��با

ف ط��قة سهلة لتناول جرعة زائدة عن قصد. باإلضافة إ� ذلك، قد يؤدي تعا�ي المخدرات وال�حو  إ� قد �منح ل إ� ن��ة  المراهقني
ي قد تؤدي بعد ذلك إ� االنتحار.  ذهان�ه  ناتجة عن مادة ما، أو انفصال عن الواقع قد �شمل الهلوسة واألوهام، والىت

 �ة سلوك مشا�ل



.   المراهقون ف لمخاطر االنتحار بدرجة أ��ب بكث�ي ي والمندفع معرضني
الذين �م�لون إ� الغضب الشد�د ولديهم تار�ــــخ من السلوك العدواىف

ا، يتعاطون المخدرات    إذا   سوءا� ألنهم �م�لون إ� التعب�ي عن مشاعرهم بط��قة هدامة. قد �كون الخطر أ���  هذا  ف اجتماع�� كانوا معزولني
 وال�حول، ولديهم عادات استخدام وسائل اإلعالم غ�ي الصح�ة. 

 المحل�ة  االنتحار  او�ئة

ا  االنتحار  �كون قد  ي  معد��
ي " انتحار�ة"مجموعات   عدة عن اإلبالغ تم  لقد . األح�ان بعض  �ف

ي   عدة مجتمعات  �ف
  الوال�ات  أنحاء جميع �ف

ي   المتحدة
ة السنوات �ف ي . األخ�ي

ف  أحد  وفاة  تؤدي قد  الحاالت، هذە �ف ف  من  الفعل ردود  من سلسلة   إثارة إ� المراهقني   �جب . أخرى أمور  بني
  لم   ر�ما  الضح�ة  أن إ� وأ�ش  الموقف عن ب�احة تحدث. أطفالهم ع�  األقران أحد  انتحار  تأث�ي  ل��ف�ة االنتباە  من  الم��د  اآلباء ع�

 . للمساعدة متاحة موارد  هناك وأن بها  اهتموا  الذين  األشخاص عدد  تدرك

 األخرى  الفتا�ة  والطرق النار�ة األسلحة إ� الوصول سهولة

ف  األسلحة  اوح أعمارهم بني ف الذين ت�ت ا  19و  15النار�ة �ي السبب الرئ��ي لوفاة المراهقني الذين �قدمون ع� االنتحار. حىت عندما   عام�
ي منازل بها أسلحة نار�ة هم أ��� عرضة لقتل أنفسهم من أولئك  

ف الذين �ع�شون �ف يتم منع األسلحة النار�ة، تظهر الدراسات أن المراهقني
ي 
.  القرار   الذين �ع�شون �ف ف ا من البالغني ي طور النمو هم أ��� اندفاع�

منازل بدون أسلحة نار�ة. المراهقون الذين ما زالت أدمغتهم �ف
ل الذي ال �حتوي ف ف هو الم�ف ا لألطفال والمراهقني

�
ل األ��� أمان ف ك أ�ة فرصة لإلنقاذ. الم�ف ي بمحاولة االنتحار بمسدس عادًة ال ي�ت

  اللح�ف
 ع� أسلحة. 

نت  ع�ب  سلطوالت التنمر   اإلن�ت

 سواءً  صحيح  هذا و . االنتحار�ة واألفعال لألفكار   عرضة أ���  هم اآلخ��ن ع� يتنمرون  الذين وأولئك ―  للتنمر  يتعرضون الذين األطفال
نت ع�ب  التنمر  كان   أو   اإلن�ت

�
ف  األطفال أن الدراسات إحدى وجدت. لوجه وجها نت ع�ب  للتنمر   تعرضوا  الذين والمراهقني   أ���  كانوا   اإلن�ت

ا  مرات بثالثانتحار�ة  ألفكار  عرضة  . أقرانهم من  تق��ب�

 تذكر…

ا  ي  السبب هو  اآلن  االنتحار  ألن نظر�
ا  األ���  الثاىف ف  للوفاة شيوع� اوح الذين الشباب بني ف  أعمارهم ت�ت ا، 24 إ� 10 بني   معرفة المهم  فمن  عام�

 . أطفالك لدعم واالستعداد  الخطر  عوامل

 

ا�د. اطلب لهم   حافظ ف ف لخطر م�ت  إذا كانوا معرضني
ً
ع� خطوط االتصال الداعمة وغ�ي مسبقة األحكام مفتوحة مع أطفالك، خاصة

ا باالنتحار. �مكن لطب�ب األطفال الخاص بك أن ي��ط أ�تك  ي المساعدة إذا كنت تعتقد أن لديهم أفكار�
الصحة العقل�ة الذين  بأخصاىئ

 �مكنهم المساعدة. 

 

ا   تعد  ف�ديو   مكالمة أو  الهاتف  ع�ب  بعد  عن الصح�ة الرعا�ة ز�ارة  كانت  إذا  عما  األطفال طب�ب اسأل   طفلك  �شعر  قد . لك ج�دا�   خ�ار�
ل من طبيبه  إ�  التحدث عند  أ��ب  براحة ف ،  بالنسبة. الم�ف ف ي  ُبعد  عن  الصح�ة  الخدمات ز�ارة  تتم أن �جب للمراهقني

  ذو خصوص�ة   مكان �ف
  أن بعد  أو  قبل  الحد�ث ماه�ة  �شأن  الطب�ب مع خطة  وضع �مكنك. الطب�ب مع فرد�ة   محادثة إجراء  من يتمكنوا   حىت  اإلمكان قدر 

ا، إ�قاف  �فضل المراهق ابنك أو  طفلك وكان ف�ديو  مكالمة ع�ب  ال��ارة  كانت  إذا . انفراد  ع� المراهق  ابنك مع يتحدثوا    ف�مكنه  ال�ام�ي
ي  بأس ال  كان  إذا  طبيبه سؤال

ا  �مكن . ذلك  �ف   التقدم من للتحقق  المتابعة ز�ارات إلجراء ُبعد  عن الصح�ة الرعا�ة ز�ارات استخدام  أ�ض�
 . طفلك �حرزە  الذي

 

ا  تكن  لم إذا  ي  الساخن  بالخط فاتصل فعله،   عل�ك  �جب مما  متأ�د�  . TALK (273-8255)-273-800-1 الرقم ع� االنتحار  لمنع الوطىف
ي  ساعة 24 متاح إنه

ي  أ�ام  7 اليوم، �ف
ي  مكان أي من األسب�ع، �ف

 . المتحدة  الوال�ات �ف

 



 المعلوماتمن  الم��د 
 العقل�ة  الصحة رعا�ة  تعزز  أن �مكنها  بعد  عن  الصح�ة  الرعا�ة


