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 چکیده 

  شناسان جامعه و روانشناسان دیدگاه از نوجوان افراد خودکشی افزایش روانشناختی دالیل وتحلیل هدف این  تحقیق بررسی

می باشد که درتشزیح این مطلب باید اینگونه استنباط کرد که  دربیست سال گذشته تعداد تحقیقاتی که درمورد رفتارهای 

خود آسیب رسانی مانندخودکشی در سطح بین المللی صورت گرفته است افزوده شده است واین به خاطر گرایش فطری 

 خودجرحی رفتارهای و افکار نرخ بینالمللی، پژوهشهای اساس براجتناب و دوری از درد و رنج است افراد برای صیانت ذات و

 اواسط به مربوط خودکشی درباره پردازی ایده شیوع بیشترین و می یابد افزایش بسیار زیادی صورت به نوجوانی به گذر در

 ویژگی های بر مطالعة آن در و می دانند درون به پرخاش هدایت عمدی کنش را خودکشی است روان شناسان نوجوانی

 در ریشه که می پردازند به علت هایی خودکشی مورد در نشناسی روا ههای دیدگا .دارند تأکید خودکشی کننده فرد

 با مرتبط پژوهشهای در که خطری عوامل در نتیجه گیری باید گفت .دارند فرد شخصی زندگی سابقة و روانی مشکالت

 به اقدام سابقه داشتن روانپزشکی، های اختالل سابقه :از عبارتند شده است شناسایی درجوامع غربی نوجوانان خودکشی

 ترک تحصیلی، مشکالت مخالف، جنس با رابطه زود هنگام شروع زندگی، محبوب در افراد فقدان بستگان، در خودکشی

 خانوادگی. اختالف و تحصیل

 نوجوانان جوامع غربی ، عوامل روان شناختی ، رفتارهای خودجرحی ، صیانت ذاتخود کشی ، کلید واژه ها : 
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 مقدمه 

تصورات افرا د بخصوص نوجوانان درمورد خود وجهان پیرامونشان نسبت به گذشته تغیرات زیادی کرده است که بخش از 

این تغیرات ناشی از برخی اختالالتی است )مثل هیستری ، اختالالت خوردن اختالالت خود جرحی و...( که آنها بدان 

قیقاتی که درمورد رفتارهای خود آسیب رسانی مانندخودکشی ( دربیست سال گذشته تعداد تح2007دچارشده اند )ناک ،

در سطح بین المللی صورت گرفته است افزوده شده است واین به خاطر گرایش فطری افراد برای صیانت ذات واجتناب و 

 صورت به نوجوانی به گذر در خودجرحی رفتارهای و افکار نرخ بینالمللی، پژوهشهای اساس بردوری از درد و رنج است 

 جهانی سازمان ( است نوجوانی اواسط به مربوط خودکشی درباره پردازی ایده شیوع بیشترین و می یابد افزایش بسیار زیادی

 خودآسیب درمعرض سنی های گروه سایر از بیشتر نوجوانان این بنابر(2010 پرینستن، و هیلبرن از نقل به 2005بهداشت؛

 خودکشی بدون خودجرحی ازنوع ویژه به رفتارها نوع این شیوع که دارند این از حکایت همچنین ها یافته .هستند رسانی

 خسارتهای که است نوجوانی دوران مشکالت از یکی آسیب رسانی خود(2010ناک،( است شده تر شایع اخیر دهه یک در

 کارکرد دلیل به و است دشوار آن شناسایی که است پنهان رفتاری موارد اغلب در .گذارد می برجا فراوانی اجتماعی و روانی

 در .یابد تداوم طوالنی مدت برای است ممکن زندگی های استرس با مقابله شیوه یک عنوان به مثالً روانی خود درون های

 ساز زمینه است ممکن مدت طوالنی در یا هستند همراه خودکشی به اقدام با رسانی خودآسیب رفتارهای ازموارد بسیاری

 از ویژه به موضوع این با مرتبط پژوهشهای که این با(2011 همکاران، و آسارنو( شوند کامل خودکشی یا خودکشی اقدام

 به بزرگساالن و نوجوانان در رفتار این درباره زیادی اطالعات و است یافته افزایش چشمگیری میزان به بعد به2000سال

 رفتارها نوع این شناختی روان های ویژگی و شناختی جمعیت های فراوانی ، ویژگی درباره اطالعات اما است، آمده دست

 بسیاری نظرهای اختالف 1DSM در اختالل این بندی طبقه درباره هنوز این بر عالوه  .است اندک بسیار ایرانی نوجوانان در

 برای اختصاصی درمانی همچنین هنوز .است بیشتر مطالعات به نیاز که است شده برشمرده هایی اختالل جزو دارد و وجود

 ندارد . وجود نوجوانان از گروه این

 ضرورت انجام تحقیق

 ابلق کیفری حقوق و شناسی جرم پزشکی، شناسی، جامعه شناسی، روان چون مختلف علوم دیدگاه پدیده خود کشی  از

 از بسیاری ،بیمارستانها زیرا نیست؛ اعتماد قابل و خودکشی،کامل مورد در یافته انتشار آمارهای..است بررسی و تحلیل

نمی  نعکسمآمارهای رسمی  در ها خودزنی از بسیاری دلیل، همین به و میکنند اعالم دیگری عناوین تحت را خودکشی ها

 وانانج میر و مرگ عامل دومین خودکشی رانندگی، تصادفات از ناشی مرگ از بعد که معتقدند صالح ذی مقامات .شوند

 (1398زاده ،  ) نقی.باشد می حرام و بوده خاصی احکام دارای کیفری قوانین اسالم شرع از دیدگاه خودکشی .است

                                                           
1 Diagnostic and statistical manual 
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خودکشی  فرد ویژگی های بر مطالعة آن در و می دانند درون به پرخاش هدایت عمدی کنش را خودکشی روان شناسان

 و روانی مشکالت در ریشه که می پردازند به علت هایی خودکشی مورد در نشناسی روا ههای دیدگا .دارند تأکید کننده

 است، ولی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کالن وضعیت های از متأثر هرچند خودکشی .دارند فرد شخصی زندگی سابقة

 زندگی و تاریخچة شخصیتی و درونی سازوکارهای به توجه با که است فرد خود این و است فردی خودکشی امری نهایت در

 ( 1394نپور، ، زمستان )ریاضی ، نجفیا .گیردمی  تصمیم خودکشی مورد در خود

 ماهیت درمورد که ونقیضی ضد نتنایج و غربی درجوامع نوجوانان وبخصوص افراد خودکشی رشد روبه نرخ  به باتوجه

 نظریات بررسی مهمترین به مروریی مقاله  این در دارد وجود روانی اختالالت دیگر با آن ی رابطه و آن علل ، خودکشی

 تبیین،  بیان به ومفید مختصر بطور همچنین.  پردازد میوبزرگساالن  نوجوانان در خودکشی وافزایش بروز عوامل درمورد

 پردازد  غربی می درجوامع نوحوان افراد خودکشی افزایش روانشناختی وعلل ماهیت بررسیو 

 خودکشی تعریف

چراکه هرشخص باتوجه به دیدی که از هرپدیده .نیست ای ساده کار خودکشی برای مانع و جامع تعریفی به بافتن دست

 تعریف اساس بر اند کرده تعریف خودکشی از که کسانی اکثر کار مالک دارد به مسائل می نگرد و آن را تعریف می کند 

 نتیجة که شود می اطالق مرگ از حالتی هر به داد  خودکشی ارائه را زیر تعریف 1897 سال در دورکیم .بوده است دورکیم

،  1897است )دورکیم ، بوده آگاه عملش نتیجة از و داده انجام را آن قربانی شخص که باشد عملی غیرمستقیم یا مستقیم

 ( باتوجه به توضیحات داده شده به تبیین نظریات مرتبط با موضوع تحقیق پرداخته می شود :1398به نقل ازتقی زاده ، 

 تبیین علل روانشناختی افزایش خودکشی 

 عامل مترین مه را ( افسردگی1988 ،  اولدز و  بک ، اپالیا  لوینسون، ، 1984، وتزل(  فرستر ، امریکا روانپزشکی انجمن

 .است کامل خودکشی یا خودکشی به اقدام افسردگی پیامد یترین ( جد1984می دانند )بیبرینگ و الوری ، خودکشی

 خانوادگی سابقة گذشته، در خودکشی به اقدام سابقة که نپریشی روا یهای باویژگ بیماران در هویژه ب موضوع این

جمع  یک ( در 2000       امریکا، نپزشکی روا انجمن( است بیشتر دارند، را مواد مزمان ه مصرف یا یهای کامل خودکش

 ییر تغ نتیجة را خودکشی دیگر برخی.یدانند م اجتماعی نیروهای و عوامل تابع را خودکشی هشناسان جامع ی، بند

می  0 دلبستگی رفتن میان از و فردگرایی رشد موجب یدانندکه م شهرنشینی فرهنگ به های عشیر ی سنت فرهنگ

 و یدانند م مردانه ظلم و نابرابری از پر دنیای به زنان، سآور هرا و اعتراض وحشتناک را آن نیز لیبرال فمنسیم .شود

 یکنندو م بررسی دیگرا ن با فرد روابط ساختار چارچوب در را خودکشی ن، هشناسا جامع ن،برخالف نشناسا روا سرانجام

 نم ما که است طبیعی این اساس، بر .یکنند م توجو جس فرد شخصی زندگی سابقة و روانی مشکالت در را آن ریشة

 چارچوب لذا .کنیم بررسی این پژوهش در هستند خودکشی ایجادکنندةوافزایش دهنده نرخ که را عواملی تمامی یتوانیم

  . است تدوین شده فوق ههای نظری از تلفیقی با ر، حاض تحقیق نظری
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 ( نظریه ی ماریس 1

 توان می   نه و آورد هحساب ب اراده و میل با و آگاهانه فردی عمل یک یتوان م نه را خودکشی که یکند م تأکید ماریس

 اجتماعی عوامل همة ، شدن جمع محصول خودکشی که داشت باور یتوان م ولی دانست؛ اجتماعی نیروهای محصول را آن

  ( 1979ماریس ، ( است وی اجتماعی زمینة و فرد بین تعامل حاصل و روانی و

 ( نظریه ی دورکیم 2

 بر را فرض دورکیم .کرد ارائه فرانسوی هشناس جامع دورکیم امیل را خودکشی از هشناختی جامع مشهور تحلیل اولین

 دورة به زمانی دورة یک از یا دیگر گروه به گروه یک از اساسا اجتماعی و نشناختی روا ،4 بیولوژیکی عوامل که گذاشت این

 باشد، متفاوت دیگر زمانی دورة به زمانی دورة یک از یا دیگر گروه به گروهی از خودکشی میزان اگر .است ثابت دیگر زمانی

 و جامعه در که کرد استدالل او اجتماعی نهای جریا در هخصوص ب هشناختی جامع عوامل در تغییر از ناشی تفاوت این

 م تقبیح یا تشویق را خودکشی عمل  که دارند، وجود(  1988،  ریتزر( است ، فشارهایی و نیروها اجتماعی، ای هه گرو

 تبیی عامل هعنوان ب او که مشخص اجتماعی عامل مترین مه .یخیزد برم اجتماعی نیروهای و عوامل از خودکشی و یکنند

 ( .  1378دورکیم،( خودکشیاست نگر

 همیشه خودکشی که بود معتقد دفلوری .کرد انتقاد دورکیم خودکشی کتاب به که نشناسانی بود روا اولین از یکی  دفلوری

 نظرات به (دلماس نیز1379تیلور،( اجتماعی جنبة تا دارند روان زیستی جنبة بیشتر که است ذهنی ازاختالالت مشتق

 باشند، داشته تأثیر درخودکشی یتوانند اجتماعی نم عوامل که است بوده معتقد و بوده معترض خودکشی باب در دورکیم

 (. 1373 علیوردی،( می گیرد بر را در جمعیت هر از کوچکی بخش فقط خودکشی چراکه

    ( نظریه ی گالسر 3

 خود ، را مذهب ههای توصی و افراد اعتقادات دارد، آشکاری تضاد داشتن، دوست نیاز با خودکشی از دیدگاه گالسر عمل

به  هم زندگی معنای مورد در را انسانی جامعة شهای ارز و(1381فوالدی،( یکشد م چالش به(  2000، برگین و گالسر(

 فرد نارضایتی ندهندة نشا هتنها ن خودکشی عمل .یکند م نقض(1383 محمدپور،( اجتماعی بستر در هم و فردی صورت

 جامعه در یای جد تبعات و اثرات بلکه یکند، م پیدا اهمیت  نشناختی روا و، فردی دیدگاه از و است یکننده خودکش

 2006،  پرلیگر، پدهاوزر( یگذارد م جای بر یکننده خودکش فرد اجتماعی ارتباط شبکة در مخصوصاً و( 1979،  کارستیرز(

 وضعیت اصالح در اطراف، نهای انسا که است حدی به اجتماعی مشکالت و یها نابهنجار که یدهد م نشان تلویحاً چراکه و؛( 

 ناشناخت ابعاد و یشود م هتر پیچید خودکشی مسئلة سهایی، پارادوک وجود چنین با (1973کارستیرز،( ناند ناتوا خداده ر

 .یکند م پیدا های

 ( نظریه مرتون براساس مکتب روان شناسی فردی 4
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 و هیخودخوا حقارت، احساس آن در که دارد وجود جمعیت از شهایی بخ در معموالً خودکشی به گرایش  آدلر دید از

 به یافتن تدس خواهان های جامع در افراد که زمانیطبق نظریه فشار اجتماعی مرتون نیز ، .است رایج پنهان پرخاشگری

 فشار نند،ک برخورد مانعی با اجتماعی پذیرفتة و مشروع وسایل از استفاده با اهداف به رسیدن در اگر هستند، اهدافی

این  .یدهد م رخ خودکشی یهنجاری، ب این نتیجة در و یبرد م سر به آنومی از حالتی در فرد ی آید و م وجود به اجتماعی

 هر بستر رد موجود وامکانات )اجتماعی شهای ارز و نیازها( فرهنگی هنجارهای و اهداف بین که یآید م پیش وقتی وضعیت

 زیادی وانعم آنها به دستیابی در که دارند اهداف بسیاری جوانان و زنان .باشد داشته وجود فاحش تفاوت اجتماعی، قشر

 یشوند م ودکشیخ به اقدام نهایتا و یهنجاری ب باعث و یآورند م وجود به اجتماعیرا فشار موجبات موانع این و دارد وجود

 ( 8013 رفیع پور،(

 نظریه ی اشنایدمن(  5

 شناختی،ه فرهنگی،جامع بیوشیمیایی، تشناختی، زیس وجوه دارای که یداند م چندوجهی های پدید را خودکشی اشنایدمن

 معتقد کشیخود بررسی برای اما(  1383 اشنایدمن،( است ناهوشیارانه و هوشیارانه فلسفی، منطقی، روانی، نفردی، میا

 نتیجة و محصول درکُل خودکشی .نداریم دیگری راه بدانیم، نشناختی روا ماهیتی دارای را خودکشی اینکه جز که است

 روانی دهایدر از معدودی اگرچه .است تشناختی زیس برآوردنشده نیازهای روانی، درد این اولیة منبع و است روانی درد

 . )همان( هستند شدید ندرد روا از ناشی یها خودکش تمام ولی یشوند، م منتهی خودکشی به

خودکشی واقدام به آن یکی ازمشکالت روانی واجتماعی است بخصوص شیوع آن درنوجوانان یکی ازعوامل مهم مرگ ومیر 

درصد CDC; 2013 June 5( 2 15(در جوامع مختلف شناخته شده است به گزارش مرکزکنترل وپیشگیری ازبیماری ها

درصد آنها نیز سابقه ی خودکشی دارند . درتوصیف خود آسیب  7ونوجوانان آمریکایی بطورجدی به خودکشی می اندیشند 

رسانی باید گفت یک نوع رفتار آگاهانه وناآگاهانه وعمدی است که باعث صدمه دیدن بدن شده واز لحاظ اجتماعی نابهنجار 

ی می باشد ) والش وخارج از عرف تلقی می شود هدف ازاعمال این نوع رفتار چیره شدن بر اختالالت و آشفتگی های هیجان

(  . شیوع این نوع رفتار در نمونه ای ازنوجوانان شهرهای آمریکا با بکاربردن یک سؤال درمورد استفاده ارادی از 2006، 

درصد گزارش شده است)روس ،  14روش آسیب به خود ، پرسشنامه ی مقابله با استرس و مصاحبه نیمه ساختاریافته 

2002. ) 

بیشتری  ضوع اشاره کرد که رفتارهای خود آسیب رسان جوهره ی مزمن تری داشته وبه دفعاتدرکل بایستی به این مو

نگیزه ی نوجوانان اتکرار می شود و هدف این نوع رفتار خالص شدن از آشفتگی ها و اختالالت هیجانی و روانی می باشد اما 

 ( .1996اقدام کننده به خودکشی بیشتر با مرگ ومردن مرتبط می باشد )فاوازا ، 

 علل روانشناختی افزایش اقدام به خودکشی در نوجوانان 

                                                           
2 Centers for Disease Control and Prevention  
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مثل خودکشی اعضای خانواده ، دوستان و آزار جنسی می باشد که درنوجوانانی  (فراوانی رویدادهای تنش زای زندگی 1

اقدام به خودکشی در که سابقه مواجهه بااین رویدادها را دارند خودآسیب رسانی و اقدام به خودکشی بیشتر است در واقع 

، ادگارد ،  2008، پاتزیو ،  2009نوجوانانی که قربانی آزار جنسی واقع شده اند خیلی زیادتراز سایر افراد است)هورش ، 

 و , در نوجوانان برای .[7جسمی آزار ، کودکی دوران در جنسی سوءاستفاده بین را مثبتی ی رابطه محققین ( .2000

 به رسیدن راه میتواند شدن اذیت و دیدن آزار دارند، را شدن قربانی تجربه که رشد حال3 ] یافتهاند خودکشی به اقدام

 مبتنی مطالعه هفت در سیستماتیک، مرور یک در3 ] کند هموار روانی پریشانی و افسردگی طریقایجاد از را خودکشی

 پسران و دردختران خودکشی و جنسی سوءاستفاده بین معنیداری مثبت ارتباط جنس اساس بر نشده تعدیل برجمعیت

 دختران در جنسی سوءاستفاده درحالیکه داد نشان نتایج .بود قویتر دختران به نسبت پسران در ارتباط این اما داشت، وجود

 .است بیشتر خودکشی به اقدام به توجه با پسران در آن منفی اثرات است، شایعتر

فرزندی است که پایه و اساس پیوندهای عاطفی  -پیوند عاطفی انسان پیوند عاطفی مادراولین : ( عدم حمایت عاطفی 2

(.  گسترده شدن این نیازها موجب ناتوانی والدین دربرطرف کردن آنها می 188،ص 1388بعدی وی می باشد )کرباسی ،

 بعدی درمراحل وی تثبیت باعث افراد خاص نیازهای وزیاد کم تأمین که است ای مرحله فرایند یک رشد شود ازنظرفروید

وباعث می شود روابط افراد نوجوان با همساالنش  شود می وی رشد وعدم و افسردگی وابستگی ، روانی وبروزاختالالت تکامل

نسبت به گذشته تغیر کند که این امورعضویت نوجوان درگروههای دیگرجامعه ودگرگونی گرایشات وارتباطات اجتماعی 

( مثل عضویت درگروههای انحرافی که این گروهها 47-48، صص 1365ناصری، _آبادی رادرپی دارد)شفیع 

 به اقدامه ک نوجوانانیرفتاروافکاربزهکارانه ی دارنذ که باعث ضداجتماعی شدن افراد می شود  در حقیقت باید گفت 

 را خود خانواده محیط کردهاند خودکشی

 2690 بر شده انجام بررسی در(2014)اسمشننی . میکنند توصیف عاطفی ازنظر سرد و مشاجره پر حمایتی، غیر استرسزا،

 Miller است همراه خودکشی اقدام و افکار خطر افزایش با مادر و پدر عدمحمایت شد مشخص بنین جمهوری در نوجوان

 مایتح ی مطالعه نتایج ( Randall JR, Doku D, Wilson ML, Peltzer K  2014)، که میدهد نشان همکاران و

 میباشد بیشتری اهمیت حائز خودکشی رفتارهای و تفکرات فهم راستای در دوستان حمایت به نسبت مدرسه و والدین

 تخطئه مخرب اثرات نشانگر خودکشی، علت به روان بخش در شده بستری نوجوانان در مطالعه یک نتایج .( 2015)میلر،

 بروز احتمال داشتند را خانواده سوی از شدید تخطئه تجربه که پسری نوجوانان باألخص .است دوستان و خانواده سوی از

 ( .2015)وینسبک والورن ، بود بیشتر آنان در پیگیری دوره در خود به صدمه

بشربطورذاتی  اجتماعی ، مسئولیت پذیروهدفمند می باشد که این  (  ویژگی های شخصیتی و هدف های نوجوانان : 3

( . اهدافی که فرد دنبال می کند باید با توانایی وجودی خودش وامکانات 2000سس ، _درشخصیت وی مؤثراست ) بارتون

خواهدبود محیطی هماهنگ باشد درغیراینصورت تالش وی بیهوده خواهدبود . پیامد این نتیجه ی منفی  یأس وناامیدی 

ودرفرد احساس حقارت بوجودمی آورد و ازدید آلفرد آدلر روان تحلیلگر روان رنجوری )بیماری روانی( به بارمی آورد )هاوجی 
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( . .ازنظروی برتری جویی ورسیدن به اهداف زمانی میسراست که فرد بتواند خود را با اجتماع وامکاناتش  2004ودیکسون ،

 ( .2000به توانایی های وجودیش توجه کند )گیلفورد وبومر،سازگارکند و درگزینش اهداف 

( نوجوانان   1درجوامع غربی طی پژوهش هایی معلوم شده است که دو گروه از نوجوانان بیشترین آمار خودکشی را دارند 

افراد مهم زندگیشان باهوش و کمال گرایی که تنها ومنزوی بوده ونمی توانند باتوجه به معیارهای کمال گرایانه ی خود و 

( گروهی از افراد نوجوان که درحدود پایانی دوره ی نوجوانی قرار 2به اهداف خود رسیده و نیازهایشان را برآورده کنند. 

داشته و دارای تمایالت ضداجتماعی بوده که هیجانات و ناخشنودی های خود زا از طریق  جنگ وستیز ، تهدید وارعاب ، 

 ویانه وسو ء مصرف مواد و اقدام به خودکشی نشان می دهند .دزدی ورفتارهای خطر ج

 درمعرض نابرابر و نامساعد محیط در گرفتن قرار نتیجه در بومی های گروه کهتحقیقات حاکی از آن است : قومیت و نژاد(  4

 ایاالت در .[.McLoughlin AB, Gould MS, Malone KM,2003-2004 ] هستند خودکشی خطر افزایش

بمیرند)همان   خودکشی اثر در دارد احتمال بیشتر برابر 7/1و آالسکا آمریکا بومیان ساله 19 تا 15 نوجوانان آمریکا، متحده

 (  2014،اسمشنی .

McLoughlin آمریکا، متحده ایاالت و کانادا استرالیا، نیوزیلند، سراسر در که میکنند گزارش خود ی مطالعه در همکاران و 

 از یکی با کشوری) نیوزیلند در .است مشهود نوجوان جمعیت میان در بومی جوانان میان در خودکشی از مشابهی الگوی

 .میکنند خودکشی نیوزیلندی همساالن از بیشتر برابر2/4 (Maori) مائوری پسر نوجوانان (خودکشی میزان باالترین

 در .میشود دیده غیربومی همتایان با مقایسه در استرالیا تنگه جزیرهنشینان بومی جمعیت نوجوان در الگو، این مشابه

 30 تا نوجوانان و کودکان .غیربومی همساالن به نسبت خودکشی اثر در بیشتر بار شش تا بومی سرخپوست نوجوان کانادا،

 ,McLoughlin AB ]میرند می خودکشی اثر در کانادا دیگر غیربومی اینویت (Inuit) مناطق همساالن از بیشتر برابر

Gould MS, Malone KM,2003-2004.].. . و خانه ترک آلمان، در زندانی نوجوانان خودکشی ملی بررسی در 

 (2014) رادلف وهمکاران، بود همراه نوجوانان در خودکشی خطر افزایش با مدرسه

 روانی اختالالت وجود نوجوانان افزایش می دهد ،  را در خودکشی به اقدام خطر عاملی که مهمترین :  ( اختالالت روانی 5

 مطالعات کافی نمی باشد علت ولی است، خودکشی به اقدام برای الزم علت روانپزشکی اختالل وجود حال این با. است

 از پیش نوجوانان این اغلب می دهد نشان کنند، می خودکشی به اقدام که روانپزشکی اختالل سابقه بدون نوجوانان روی

 دسترسی و کنند می رفتار تر تکانشی دارند، خانوادگی یا اجتماعی قوانین با تعارض و انطباقی مشکالت خودکشی به اقدام

 (1889 همکاران، و مارتوینن( دارند گرم های سالح به بیشتری

 نتیجه گیری
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در نتیجه گیری باید گفت هریک از صاحب نظران باتوجه به دیدی که از خودکشی وعوامل ایجادکننده ی افکار خودکشی 

 نوجوانان خودکشی با مرتبط پژوهشهای در که خطری عواملدارنذ یه ارائه ی نظریه می پردازند درمجموع باید گفت  

 افراد فقدان بستگان، در خودکشی به اقدام سابقه داشتن زشکی،روانپ های اختالل سابقه :از عبارتند شده است شناسایی

وغیره که خانوادگی  اختالف و تحصیل ترک تحصیلی، مشکالت مخالف، جنس با رابطه زود هنگام شروع زندگی، محبوب در

روانشناختی دراین مقاله مروری سعی براین شد که با تحلیل مقاالت مرتبط با موضوع تبیین دقیق و مفیدی از دالیل 

 افزایش خودکشی افراد نوجوان درجوامع غربی به عمل آید .

 منابع

 خودکشی روانشناختی در و اجتماعی -ی فرهنگ مؤثر عوامل ، مقایسة 1394نپور، بانودخت ، زمستان نجفیا،   ریاضی ، سیدابوالحسن

 .  143-167ص ص ،4 شماره هشتم، دوره ایران، فرهنگی تحقیقات تاجیکستان ، فصلنامه و ایران زنان

 .ماندیش نج :ن تهرا ی . خودکش از پیشگیری ههای برنام و یها ، استراتژ 1381تاللها، عز ی، فوالد

 .مدرس دانشگاه تربیت هشناسی، جامع رشتة د، ارش کارشناسی ننامة پایا ی . خودکش میزان تطبیقی بررسی 1373اکبر، ی، علیورد

 رسا :ن تهرا ،) فیروزبخت مهرداد ترجمة( ).یگرا خودکش ذهن( خودکشی ناسی،روانش 1383،.ادوین اشنایدمن،

 عالمه انتشارات دانشگاه :تهران ،)امیری ساالرزاده نادر ترجمة( .هشناسی جامع ههای جنب ی ، ،خودکش 1378، امیل کیم، دور

 .طباطبایی

 .پنجم چاپ انتشار، سهامی شرکت :تهران د.تضا و ، توسعه 1380فرامرز، عپور، رفی

https://t.me/tephd عوامل  نقش و خودکشی احتمال ماهیت،: نوجوانان در رسانی خودآسیب بی نام ،  بی تاریخ ، رفتارهای

 شناسی  روان دکتری رساله،  وهمساالن روانشناختی

آسیب رسانی واقدام به خودکشی درنوجوانان : مروری نظام مند ، مجله حکیم شوشتری ، میترا ، خانی پور ، حمید ، مقایسه ی خود 

 . 2-13،  1392، بهار  1روانپزشکی و روان شناسی بالینی ایران ، سال بیستم ، شماره 

 و عاطفی مشکالت و فرهنگی خوشبختی مطالعات در جدید ماندازی چش سوی میرانی ،به ارسطو: زونیک ، بی تاریخ ، مترجم لوکا

 معاصر غربی جوامع در ویمعن

نوجوان ، کنفرانس ملی روانشناسی  افراد شدن اجتماعی در تربیت نوع نقش بررسی و ، تحلیل 1396فتحی ، فرشید ، همکاران، 

 وعلوم تربیتی ومدیریت ، دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل 

 دانشگاه پیام نور،روان شناسی رشد ، تهران ، مرکزچاپ وانتشارات  1388کرباسی ، منیره ، 

 ، نظریه های مشاوره وروان درمانی ،تهران ،مرکزنشردانشگاهی 1365شفیع آبادی . عبداهلل ، ناصری. غالمرضا، 

https://t.me/tephd
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 ( ، هوش هیجانی  ،)ترجمه ی نسرین پارسا( ، تهران ، رشد  1383گلمن ، دانیل )

 انتشارات دانشگاه  پیام نور، روان شناسی راهنمایی ومشاوره ،تهران، مرکزچاپ و1389آخوندی ،نیال ، 

 98رک .محمد.قاسمی.حمید ، اخالق جنسی ازدیدگاه اسالم ، ص

 378بیرجندی ، پرویز ، روان شناسی رفتارهای غیرعادی ، ص
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