
 

رسانوخودكشيمشوقرفتارهايآسيبآنالینهايبازي

 خصوصاي در  دكتر سيد كاظم ملكوتي عضو جمعيت علمي پيشگيري از خودكشي در مصاحبه

هاي  ویژه رسانهها به  در رسانه رسان و خودكشي مشوق رفتارهاي آسيب آنالین هاي بازي

 :آن در ادامه آمده است شرحمجازي صحبت كردند كه 

كه اخيرا شاهد آن هستيم با نيت سوء توليد  (MOMO) هایي از جمله نهنگ آبي و مومو بازي

كودكان و سالمت روان ها روي  این بازي. گيرند دسترس كودكان و نوجوانان قرار ميو در  شده

رسان و حتي  و آنها را به سوي رفتارهاي مخرب و آسيب گذارد انان تاثير منفي به جاي مينوجو

طبيعتا بسياري از كودكان و نوجوانان تحت تاثير چنين بازي هایي . دهد ميخودكشي سوق 

 گيرند، اما در عين حال برخي از آنها كه دچار ضعف اعصاب، اضطراب، ترس، قرار نمي

ها و پيامدهاي  این بازيالقاء پذیري باالتري هستند ممكن است تحت تاثير  افسردگي، نگراني و

واتس اپ هاي اجتماعي از جمله  یي از جمله مومو از طریق شبكهها بازي. قرار گيرندسوء آن 

ها ترغيب مي كنند و گام به گام مخاطب را به  كودكان و نوجوانان را به مشاركت در این برنامه

حتي اگر منجر به رسان  این گونه رفتارهاي آسيب .كنند به خود تشویق مي رساندن آسيب

توصيه . خواهند داشت كودكان و نوجوانانسالمت روان خودكشي نشوند تاثير بسيار مخربي بر 

در درجه اول از  ي مخربها انان در صورت مواجهه با این بازيشود كه كودكان و نوجو مي

مشورت كرده و  شدند با والدین خود ها این بازي گرفتارمشاركت در آنها اجتناب كنند و اگر 

 .الزم انجام گيرددهند تا اقدامات را در جریان موضوع قرار  آنها

با مراكز مشاوره با این مسئله  رویارویيشود در صورت  همينطور به والدین نيز توصيه مي

تماس با خطوط تلفن . مند شوند هاي تخصصي بهره و از كمك بهداشت روان در تماس باشند

اورژانس اجتماعي و یا هر مركز مشاوره و اورژانس بهداشت  021بهزیستي و سازمان  0841

 .تواند نقش بسزایي در كمك به حل این مشكل داشته باشد وان مير

سالمت روان در مراكز جامع سالمت بسياري از  در حال حاضر روانشناسان و متخصصان

توانند از طریق مشاوره با افراد و  به ارائه خدمات روانشناسي مشغول هستند و ميها  شهرستان

از ایجاد مناقشه و اختالف ميان والدین و فرزندان  مشكل كمك كرده وهاي آنها به حل  خانواده



شود كه با مراجعه به این مراكز یا سایر مراكز  ها توصيه مي بنابراین به خانواده. جلوگيري كنند

ارائه دهنده خدمات بهداشت روان نسبت به دریافت خدمات تخصصي اقدام كرده و این معضل 

 .كنند برطرفرا با حوصله، آرامش و مشاوره با متخصصان 

 

 


