
 

 

 

 سخن سردبیر 

 

، دبیر  مصلح میرزایی

  علمی جمعیت

 پیشگیری از خودکشی 

اساس برخی    میان دانشجویان کم نیست. در واقع، برآمار و ارقام حاکی از این است که خودکشی در  

سال همواره یکی از دالیل اصلی مرگ در بین دانشجویان بوده    80ها خودکشی در طی بیش از  پژوهش

( و در حال حاضر دومین علت مرگ در دانشجویان دانشگاه بعد از تصادفات است 2006است )شوارتز،  

 (.  2013لنو و کلر، ؛ ترنر، 2005)هَس، سیلورمن و کوستنر، 

ای در ایران نیز بر اساس اطالعات به دست آمده از طرح ملی سیمای زندگی دانشجویی که بر روی نمونه

واحد دانشگاهی تحت پوشش وزارت علوم انجام شد؛ مشخص گردید    355نفری از دانشجویان    93000

ایران به خودکشی فکر می  17حدود   اساس آمار سازمان پزشکی  کنند. همچنین بر  درصد دانشجویان 

بر اثر خودکشی جان خود را از دست دادند )به نقل   96نفر دانشجو در سال    000/100در    66/3قانونی  

 (.  1397؛ طارمیان و همکاران،  "های دانشگاهیبرنامه جامع پیشگیری و مداخله در خودکشی در محیط"از  

ویان و به ویژه دو دانشجوی پزشکی در گاهی در جراید نیز در چند سال اخیر خبر خودکشی دانشج

)خبرگزاری خبرآنالین( و یا خبر خودکشی سه   1398دانشگاه جندی شاپور اهواز در آذرماه سال 

بسیار شوکه کننده بود و ذهن  1400دستیار پزشکی در دانشگاههای علوم پزشکی تهران در اردیبهشت 

ر کمین نخبگان این جامعه است. این امر  همگان را بار دیگر معطوف این حقیقت کرد که خودکشی د

های  زنگ خطری جدی است و همه آحاد جامعه در قبال آن مسئولند. در این میان نقش سازمان

دار سالمتی و بهزیستی جسمی و روانی دانشجویان از اهمیت ویژه برخوردار  های عهدهمسئول و ارگان

اولویت ویژه به موضوع خودکشی نگاه کنند و  رود که با است. از جامعه علمی کشور نیز انتظار می
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 جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی اریان

 بسازیم"عمل، امید "با 

 1400مهر ماه 

 1...       ................................... .....         سخن سردبیر     

 3       .... ....       دانشجویاناهمیت موضوع خودکشی و عوامل خطر مرتبط با آن رد 

 8             . .... .... .... ......مروری رب اپیدمیولوژی خودکشی رد دانشجویان     

 15     .       ..... .. ..............................گفتگو با دکتر حمید یعقوبی      

خله رد خودکشی رد محیط گاهی اجمالی هب ربانمه جامع پیشگیری و مدا گاهی ن  20         اهی دانش

 23    ..  ................معرفی کتاب ابعاد روان شناختی خودکشی و خود جرحی       

حله رد خودکشی         25      .... .............پوستر  دومین سمپوزیوم پیشگیری و مدا

 26      ... ............... المللی    پیشگیری    از    خودکشی    نگره    بینک سی      و    یکمین     

 28      .... .. ............... الیو       مشترک     روز      جهانی       پیشگیری     از     خودکشی

 29 ................    سمینار علمی پیشگیری از خودکشی رد شهرستان اسد آباد    پوستر 
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 ایران  مصلح میرزایی، دبیر جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی

ها خودکشی در طی  آمار و ارقام حاکی از این است که خودکشی در میان دانشجویان کم نیست. در واقع، بر اساس برخی پژوهش

( و در حال حاضر دومین علت مرگ  2006سال همواره یکی از دالیل اصلی مرگ در بین دانشجویان بوده است )شوارتز،  80بیش از 

 (.  2013؛ ترنر، لنو و کلر، 2005ت است )هَس، سیلورمن و کوستنر، در دانشجویان دانشگاه بعد از تصادفا

نفری از دانشجویان    93000ای  در ایران نیز بر اساس اطالعات به دست آمده از طرح ملی سیمای زندگی دانشجویی که بر روی نمونه 

گردید حدود    355 انجام شد؛ مشخص  علوم  وزارت  پوشش  تحت  دانشگاهی  دانشجوی  17واحد  فکر درصد  به خودکشی  ایران  ان 

بر اثر خودکشی جان خود را از   96نفر دانشجو در سال  000/100در  66/3کنند. همچنین بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی  می

 (.  1397؛ طارمیان و همکاران، "های دانشگاهیبرنامه جامع پیشگیری و مداخله در خودکشی در محیط"دست دادند )به نقل از 

جراید نیز در چند سال اخیر خبر خودکشی دانشجویان و به ویژه دو دانشجوی پزشکی در دانشگاه جندی شاپور اهواز در  گاهی در  

)خبرگزاری خبرآنالین( و یا خبر خودکشی سه دستیار پزشکی در دانشگاههای علوم پزشکی تهران در اردیبهشت  1398آذرماه سال  

ا بار دیگر معطوف این حقیقت کرد که خودکشی در کمین نخبگان این جامعه است. بسیار شوکه کننده بود و ذهن همگان ر  1400

دار  های عهدههای مسئول و ارگاناین امر زنگ خطری جدی است و همه آحاد جامعه در قبال آن مسئولند. در این میان نقش سازمان

رود که با اولویت  ز جامعه علمی کشور نیز انتظار میسالمتی و بهزیستی جسمی و روانی دانشجویان از اهمیت ویژه برخوردار است. ا

ویژه به موضوع خودکشی نگاه کنند و بسترهای الزم برای بحث و بررسی؛ تحقیق، و پرسش و پاسخ روشنگر و مسئوالنه در این زمینه 

 فراهم کنند.  

قابل توجهی از دانشجویان چه پیش از   دانیم تعداد مساله دیگر، مسئولیت سنگین مراکز مشاوره دانشجویی است؛ چرا که نیک می

ورد به دانشگاه، و چه در حین تحصیل و فارغ التحصیلی و بعد از آن، در هنگام ورود به دنیای کسب و کار یا تحصیل مجدد؛ با  

مند، برگزاری ای و حمایتی سازمانکنند. از این رو، ارائه خدمات مشاورههای زیادی در حیطه سالمت روان دست و پنچه نرم میچالش

های عملکردی دانشجویان و معرفی زودهنگام  های آموزشی در زمینه خودمراقبتی و سالمت روان، رصد وضعیت تحصیلی و افتدوره

های مختلف در زمینه موضوعات شان، مقابله با مشکالت مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر، برپایی کمپینآنها برای بررسی وضعیت

های دانشجویی و  ای و مسئوالنه معاونتبا هدف ترویج سالمتی و کاهش انگ اختالل روانی، همه از نگاه حرفهمختلف سالمت روان  
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تر شدن مشکالتی از این  فرهنگی دانشگاه است که منجر به پیشگیری از بروز مشکالتی همچون افکار و اقدام به خودکشی، پیچیده

 ویان خواهد بود.    دست و نیز ارتقای سالمت روانی و اجتماعی دانشج

 

( ظفر  حمید؛  پیروی  حمید؛  یعقوبی،  فرهاد؛  محیط1397طارمیان،  در  خودکشی  در  مداخله  و  پیشگیری  جامع  برنامه  های  (. 

لینک:   از  بازیابی  قابل  سالمت.  و  مشاوره  دفتر  دانشجویان؛  امور  سازمان  دانشگاهی. 

97.pdf-https://counseling.ut.ac.ir/file/download/news/1556230977 
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 اهمیت موضوع خودکشی و عوامل خطر مرتبط با آن در دانشجویان: یک مرور روایی 

 "و عوامل خطر  تیاهم ف، یمقاله اول: تعار"

 
 1عبداهلل رحمانی 

 
 2محسن رضائیان 

 دهیچک

دانشجویان    نیدر ب  ی. رفتار خودکششودی مهم و دارای اولویت بهداشت روان، برای سازمان جهانی بهداشت محسوب م  اریاز موضوعات بس  یخودکش

ها، دوری از  آن   تیشرایط سنی خاص، مجرد بودن اکثر  ت؛یاهم  نیاست. دلیل ا   یاد یز  اریبس  تیاهم  دارای  دارند،  که  ایه به دلیل شرایط ویژ 

اجبار به استقالل نسبی یا کامل، مشکالت    ،یبا مشکالت اقتصاد   یرویاروی  خوابگاهی،  زندگی  ساله،  چندین  یهاجدا شدن از وابستگی   ه،خانواد 

گروه در معرض خطر ابتال به اختالالت روانی؛   ان،یرو دانشجو ن ی. از همباشدینامعلوم، م شغلی و کاری ۀدرسی، زندگی با دوستان جدید و آیند

  .آیندو حتی افکار خودکشی به حساب می  فسردگیچون ا

  عالقگی ی نامناسب دانشگاه و خوابگاه؛ ب  طینامطلوب؛ مح  یاقتصاد   طیزن؛ شرا  تیجنس  ،یاز جمله؛ استرس، اضطراب و افسردگ  یشناختروان   عوامل
دوستان؛ و سابقه اقدام به    ایدر خانواده    یسوء مصرف مواد و الکل؛ سابقه خودکش  ف؛یضع  یاعو اجتم  یخانوادگ  تیحما  ؛ یلیبه رشته تحص

از انجام مطالعه حاضر؛ مرور  انیدر دانشجو  یبر رفتار خودکش  گذارریفرد، از جمله عوامل تاث  رد  یخودکش بر مقدمه،    ییروا  یهستند. هدف 
 .باشدیم  انیدانشجو  نیدر ب  یو عوامل خطر خودکش  تیاهم  ف،یتعار

 

 مقدمه 

افتد، اهمیت بیشود اتفاق  باشد؛ و اگر در دوره دانشجویی که دوره جوانی محسوب مییک مسیالله بسیار مهم و حیاتی می،  3خودکشیی

خودکشی گردد. دلیل اهمیت بیشتر، این است که این گروه سنی از نظر شغلی و تولیدی نیروی فعال جامعه بوده و آن دوچندان می

 و الکل و مواد مصیرف  سیوء مختلفی از جمله؛ میزان عوامل  (2,  1)گردد  های بالقوه زندگی میها، باعث از دسیت رفتن سیالدر بین آن

 نیاوردن سیابقه تحصییلی، رشیته از رضیایت عدم روانپزشیک، به مراجعه سیابقه  ،(3) افراد خانواده  یا دوسیتان در خودکشیی به اقدام سیابقه

 
 کارشناس ارشد اپیدمیولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران  .1

اپیدمیولوژي و آمار زیستی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات محیط کار، دانشگاه علوم  رئیس جمعیت پیشگیري از خودکشی ایران و    .2 استاد گروه آموزشی 

 31315123034دورنگار   ،31315123034تلفن: moeygmr2@yahoo.co.ukلکترونیکی پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران. پست ا

3 suicide 
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توانند بر رفتار خودکشییی در می  ،(5)و محل زندگی دانشییجو در خوابگاه   (4)  مشییروطی سییابقه واحدهای درسییی، در قبولی نمره

 دانشجویان، تالثیرگذار باشند.

  پرخطر  رفتارهای  و روانی اختالالت برخی بروز  ها،آن  میان در که  هسییتند بزرگسییال جوانان  از  بزرگی بخش  دانشییگاه، دانشییجویان

مسیائل مرتبط با خودکشیی در دانشیجویان بسیار زیاد بوده و شاملس مسائل    .(6)اسیت   شیده زده تخمین  زیاد نسیبتال  خودکشیی،  با مرتبط

، استرس، اضطراب(، دوری از خانواده و تجربه محیط و شرایط زندگی جدید، مسائل مرتبط با درس و امتحانات روانی )مثل افسردگی

گردند.  باشییند. این موارد، منجر به شییکل گرفتن افکار خودکشییی در ذهن فرد میگیری برای آینده خویش، میچنین تصییمیمو هم

 تواند تمام محیط دانشگاه را درگیر نماید.  یخودکشی در دانشجویان، بسیار چالش برانگیز بوده و م

بنابراین، با توجه به اهمیت این موضییوع سییعی گردید مطالب مرتبط را در قالب دو مقاله به رشییته تحریر درآوریم. در مقاله حاضییر   

تعاریف، اهمیت و عوامل خطر خودکشیی و اقدام به آن، در بین دانشیجویان پرداخته شید. و در مقاله ابتدا به بیان یک مقدمه و سیپس 

قدمه به اپیدمیولوژی خودکشی در دانشجویان در قالب مطالعات داخلی و خارجی، و دسته بندی راهکارها دوم هم پس از بیان یک م

 و اقدامات پیشگیری از خودکشی در دانشجوبان پرداخته شده است.

 تعاریف 

های آن، به درستی شناخته نشده است  باشد که هنوز تمامی ابعاد و زمینههای زندگی انسان میترین جنبهخودکشی یکی از پیچیده

  ا ییو    میمسیییتق ۀجییکیه نت  یعبیارت اسیییت از هر نوع مرگ یس »خودکشیییکرد  فیتعر  نیچناین  را   یخودکشییی  مهیدورک  لییام  .(8,  7)

شیامل  و این یعنی خودکشیی   ؛آوردمیرا به بار    یاجهینت نیچن اسیتدانسیته یاسیت که م فردخود   یمنف  ایکردار مثبت  میمسیتقریغ 

 عبارت اسیت خودکشیی کلی، صیورت پس به  .(9)گردد  که منجر به خاتمه بخشییدن به زندگی فرد می  باشیدمیآگاهانه    اقدامی کامالل

 اقدام به تالش، این که ممکن اسیت پذیردصیورت می خود زندگی به دادن خاتمه منظور توسیط فرد به آگاهانه که  تالشیی کامالل ازس

 .(10)بماند  باقی وی در احساس یک شکل به فقط و یا گردیده تبدیل

 افکار در  .(11,  7)  شیودمی بندیتقسییم   4کامل خودکشیی  و 3اقدام به خودکشیی 2افکارخودکشیی اصیلی؛ دسیته سیه به 1خودکشیی رفتار  

 منجر به خودکشیی و یا اقدام به آن گاههیچ اسیت ممکن ولی پروراند.می راخودکشیی  اندیشیه ذهن خویش، در شیخص خودکشیی،

 خودکشیی برابر بیسیت میزان به گاهی و افتدمی  اتفاق  جوانی سینین در معموالل که عملی عمدی اسیت  خودکشیی، به اقدام .نشیود

 نمایشیی جنبه اغلب، که  دارند قرار خودکشیی به اقدام دسیته و آسییب به خود، در های خودزنیانواع مختلف روش اسیت. برآورد شیده

توان به عنوان اقدامی از همین رو، خودکشییی را می .اسییت دیگران به خود توجه جلب این عمل، انجام از شییخص منظور و داشییته

 .(14-12)، تعریف نمود اجتماعی و روانی زیستی، گوناگون دالیل به زندگی خود خاتمه دادن به برایو عامدانه    5آگاهانه

 
1 Suicidal behavior  

2 Suicidal Thought 

3 Suicide Attempt 

4 Complete Suicide 

5 Conscious action 
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  اهمیت

,  15)اسیت. دانشیجویان، بیشیتر در این گروه سینی قرار دارند  سیال 29  تا 15 بین افراد برای میر  و مرگ اصیلی  علت  دومین خودکشیی،

 2سیازیو گاهی به صیورت خود شیهید  1خودکشیی در طول حیات بشیر همیشیه وجود داشیته اسیت، گاهی به شیکل از خودگذشیتگی. (16

مذهبی و انین غیرو گاهی هم به عنوان یک گناه از دیدگاه مذهبی مورد توجه قرار گرفته اسیت. بعدها با پیشیرفت جوامع، توسیعه قو

   .(18,  17)های علم پزشکی، خودکشی به عنوان یک آسیب، مطرح گردید  گستردگی و پیشرفت زمینه

 اولویت، این .(19) شیودیم محسیوبت  بهداشی جهانی سیازمان برای روان، بهداشیت اولویت دارایبسییار مهم و   موضیوعات ازخودکشیی 

 شیرایط دلیل این اهمیت؛ شیود.می احسیاس  بیشیتر دارند، که ایهویژ شیرایط دلیل به جمله دانشیجویان از جامعه خاص هایگروه در

رویارویی با  خوابگاهی، زندگی چندین سیاله، هایوابسیتگی از شیدن جدا خانواده، از دوری ها،آنمجرد بودن اکثریت  خاص، سینی

نامعلوم،  شیغلیاری و کیآینده و جدید دوسیتان با زندگی درسیی، مشیکالت کامل، یا نسیبی اسیتقالل اجبار به  مشیکالت اقتصیادی،

آیند یم حسیاب به خودکشیی افکار حتی و افسیردگی چون روانی اختالالت به ابتال خطر معرض در باشید. بنابراین، دانشیجویان گروهمی

  اقدام به خودکشیی  و ریزیبرنامه افکار خودکشیی،  با مرتبط  عوامل و خودکشیی رفتار خطر عوامل تاکید شیده اسیت که در .  (21,  20)

   .(22)است   مهم جامعه بسیار  فرهنگ  با متناسب  دانشگاه، در خودکشی از پیشگیری  هایبرنامه برای ارائه دانشجویان، بین در

   عوامل خطر

  اختالالت .است همراه  فرهنگی و بیولوژیکی اجتماعی، شناختی،گوناگون روان هایجنبه با که است  عاملیچند  پدیده یک خودکشی،

  خودکشیی  در موثر عوامل  ترینمهم  از  کشییدن، سییگار حتی و  مخدر، مواد  الکل و سیوء مصیرف  مانند پرخطر،  رفتارهای  و  پزشیکیروان

در مورد عوامل اجتماعی مرتبط با خودکشییی در دانشییجویان، موضییوع خانواده بسیییار با اهمیت اسییت. اختالفات و   .(25-23)اسییت  

تواند بر روی روان فرد ، دعوا و مشییاجرات بین والدین بر اثر مسییائل مختلف از جمله فقر، بیکاری و اعتیاد، میخانوادگیتعارضییات  

سیاز رفتار خودکشیی در دانشیجویان هسیتند، منجر به ایجاد اسیترس، اضیطراب و  افسیردگی که زمینهتاثیر گذاشیته و در صیورت تکرار، 

 .(27, 26)شود 

چین   در  دانشگاه  دانشجویان در خودکشی  افکار  و خانواده بین محیط  همبستگی  و همکاران با هدف Zhai ای که توسط در مطالعه 

 کار والدینشیان  داشیتند؛ ضیعیفی  خانوادگی  روابط  و سیاختار خودکشیی،  افکار  با کنندگانشیرکت  بیشیترمشیخص شید که    انجام گرفت،

 خودکشیی  افکار دچار  پسیر، دانشیجویان از  بیشیتر دختر دانشیجویان.  کردندمی  اسیتفاده تربیتی  نامناسیب  هایشییوه از ثابتی نداشیته و

از طرف دیگر، احترام، حفظ حرمت و نحوه برخورد اسییاتید و پرسیینل دانشییگاه و خوابگاه با دانشییجویان، روابط بین   .(28)شییدند  می

ر از جمله آزار و دانشییجویان در دانشییگاه و خوابگاه، میزان امنیت محیط دانشییگاه و خوابگاه، میزان اعتیاد و سییایر رفتارهای ناهنجا

 
1 Self-Sacrifice 

2 Self-Martyrdom 
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عالقه بودن به رشیته تحصییلی از جمله عوامل موثر بر رفتار خودکشیی دانشیجویان  اذیت جنسیی، میزان سیختی دروس، میزان بی

 .(31-29)باشند  می

 و  اجتماعی عوامل از مختلفی انواع و رفتار خودکشیییی بین ارتباط  مداوم  طور به جمعیت بر مبتنی  مطالعات المللی،بین سیییطح  در 

اسیت    کرده  برجسیته را مواد مصیرف و اضیطرابی و  خلقی  اختالالت جنسیی،  گرایش  جنسییت،  جمله از روان، سیالمت و  شیناختیجمعیت

              س شیییوند که عبارتند ازمی  دچار چالش حوزه، چندین در  بزرگسیییالی به نوجوانی  هایسیییال  از با توجه به انتقال دانشیییجویان،  .(32)

 هایفرصت  ها،چالش افزایش(  ج. باشد  زااسترس  است  ممکن  دانشگاه،  به  انتقال(  ب. )یابدمی  کاهش والدین  نظارت  و راهنمایی(  الف)

  زندگی  تصیمیمات  با  مواجهه از  ناشیی  اسیترس(  د)  و  ؛کندمی  را فراهم پرخطر  هایفعالیت  از  وسییعی طیف به  یابیدسیت برای  بیشیتری

  و   شغلی آموزشیی، تصیمیمات  این تصیمیمات شیاملس  باشید،  داشیته  آینده  عملکرد بر  مدتطوالنی تأثیر اسیت  ممکن که  حوزه  چندین در

سیاز رفتار خودکشیی در بین دانشیجویان  توانند به عنوان عوامل خطر زمینهخانواده بوده که می تشیکیل و ازدواج به مربوط تصیمیمات

 .(33)عمل نمایند  

 گیرینتیجه

  ، (35)پایین    اجتماعی-اقتصیادی وضیعیت  ،(34)زن    جنسییت  خودکشیی در دانشیجویان شیامل؛  رفتار  با مرتبط  به طور کلی عوامل خطر 

  حوادث معرض در  گرفتن قرار  ،(37)دوسییتان  میان  در و  خانواده در خودکشییی به  اقدام الکل، مصییرف  ،(36)پایین    اجتماعی حمایت

با توجه به مرور   .(39)باشید  می  چاقی  یا وزن اضیافه  و  مذهبی هایدرگیری  پایین،  تحصییلی ، عملکرد(38)روانی   هایبیماری  زا وآسییب

خودکشییی در دانشییجویان، مشییخص شیید که بیشییتر این عوامل مرتبط با  مطالعات انجام گرفته در زمینه عوامل مرتبط با رفتار 

د. بنابراین، افزایش آگاهی پرسینل دانشیگاه،  نباشیشیناختی خود فرد، خانواده، دوسیتان، محیط دانشیگاه و خوابگاه میروان  هایویژگی

ای برای دانشیجویان  و پرسینل خوابگاه دانشیجویان، داشیتن همیشیگی مشیاور در دانشیگاه و خوابگاه و برگزاری جلسیات مشیاوره اسیتادان

های پیشیگیری از خودکشیی، تبلیغات و با افکار خودکشیی و یا سیابقه اقدام به خودکشیی، صیحبت و مشیاوره با خانواده، آموزش روش

 در پیشگیری از خودکشی در بین دانشجویان، بسیار مؤثر واقع گردند. توانندای، میهای درست رسانهآموزش
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 مروری بر اپیدمیولوژی خودکشی در دانشجویان 

 "یریشگیو اقدامات پ  ، یو خارج  یمطالعات داخل ، یولوژیدم یمقاله دوم: اپ"

 
 1عبداهلل رحمانی 

 
 2محسن رضائیان 

 چکیده 

  خودکشی   به  اقدام  یعنی  دیگر،  اجزای  برای  محرکی  عنوان  به  که  خودکشی است  رفتار  نام  به  فرآیندی  در  کلیدی  عنصری  خودکشی  داشتن افکار

  در   موجود  مشکالت  و رویارویی با  جوانی  سنین  به  ورود  و  نوجوانی  گذر  دلیل  ممکن است به  دانشگاه،  باشد. دانشجویانمی  خودکشی کامل  و

است و نیاز به بررسی و پیگیری جدی    مهم  وجود افکار خودکشی بسیارداشته باشند.    خودکشی  احساس درماندگی کرده و افکار  تحصیلی،  زندگی

  دوستان،   بین  در  و  خانواده  در  خودکشی  رفتار  مذهبی،  اعمال  جنسی،  گرایش  اقتصادی،  -اجتماعی  و  شناختی  جمعیت  تاثیر متغیرهای  دارد.

 است.  شده  داده  نشان  ویانمرتبط به عنوان عوامل خطر خودکشی در دانشج  مطالعات   در  نیز  اعتیاد    و  الکل  مصرف

سپس    با توجه به اهمیت این موضوع سعی گردید مطالب مرتبط را در دو مقاله به رشته تحریر در آوریم. در مقاله اول ابتدا به بیان یک مقدمه و

یک مقدمه به اپیدمیولوژی    تعاریف، اهمیت و عوامل خطر خودکشی و اقدام به آن، در بین دانشجویان پرداختیم. در مقاله حاضر هم پس از بیان

بندی راهکارها و اقدامات پیشگیری از خودکشی در دانشجوبان پرداخته  خودکشی در دانشجویان در قالب مطالعات داخلی و خارجی، و دسته

 شود. می

 مقدمه 

 اقدام  یعنی  دیگر،  اجزای برای محرکی عنوان به که خودکشیی اسیت رفتار  نام  به فرآیندی در  کلیدی عنصیری خودکشیی داشیتن افکار

  ارویی با و روی جوانی سینین به  ورود و نوجوانی گذر از  دلیل به  دانشیگاه، دانشیجویان در  .(1)باشید  می  خودکشیی کامل  و خودکشیی به

  با  که . گزارشیی(2)و نیاز به بررسیی و پیگیری جدی دارد    مهم بسییار خودکشیی داشیتن افکار تحصییلی،  زندگی در موجود مشیکالت

 گذشته  ماه  12 در درصد 3.7 که داد  نشان  شد،  تهیه خودکشی رفتارهای  مورد در آمریکا متحده  ایاالت دانشگاه  دانشجوی  105000

  از  درصید 0.8 که  کندمی  تأکید گزارش این خودکشیی،  به اقدام مورد در.  بودند  کرده فکر خودکشیی به  قبل هفته دو  در درصید 1.5  و

 یک در  .(3)  اندکرده  خودکشیی به  اقدام  گذشیته روزهای در  درصید 0.2  و  قبل هفته دو  در درصید  0.3  گذشیته،  ماه 12 در دانشیجویان

 
 کارشناس ارشد اپیدمیولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران  .1

استاد گروه آموزشی اپیدمیولوژي و آمار زیستی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات محیط کار، دانشگاه  رئیس جمعیت پیشگیري از خودکشی ایران و    .2

 31315123034دورنگار  ،31315123034تلفن: moeygmr2@yahoo.co.ukجان، ایران. پست الکترونیکی علوم پزشکی رفسنجان، رفسن
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 52.5  و  خودکشیی به  اقدام برای را درصید 7.5  شییوع  دانشیگاهی،  دانشیجوی 637 بین  برزیل، شیرقی شیمال در  شیده انجام  مطالعه

 .(4)داد  نشان  خودکشی افکار برای درصد را

 های مزمن،اسییترس  پرخاشییگری،  افسییردگی،  ناامیدی،  مانند  ذهنی هایدرمانی، جنبه-های بهداشییتیدر ادبیات پژوهشییی و زمینه

مورد بحث و   شیییوندمی خودکشیییی  افکار فرایند  ایجاد  باعث  که احتمالی عوامل عنوان به اجتماعی  تعلق  عدم  و ارتباطی مشیییکالت

 اعمال  جنسیی، گرایش  اقتصیادی،  -اجتماعی  و شیناختیجمعیت متغیرهای  مانند  دیگر، هایجنبه.  (5)اند بررسیی و مداخله قرار گرفته

 .(7,  6)اند  شییده  داده نشییان مرتبط  مطالعات در نیز  اعتیاد و الکل  مصییرف  دوسییتان، بین در  و خانواده در  خودکشییی رفتار  مذهبی،

  از غیرمعمول زمان  یک در  اسییت  ممکن خودکشییی افکار  با مرتبط احتمالی مختلف  عوامل  دانشییگاه، دانشییجویان بین دربنابراین،  

 تحصیلی و اجتماعی فردی،  توسعه فرایند هایچالش  شامل  که  باشد،  داشته وجود  است، دادن  رخ  حال در زیادی  تغییرات  که  زندگی

 . دارد نیاز خودمختاری و بلوغ به گیریتصمیم برای که است

با توجه به اهمیت این موضییوع سییعی گردید مطالب مرتبط را در دو مقاله به رشییته تحریر درآوریم. در مقاله اول ابتدا به بیان یک  

تعاریف، اهمیت و عوامل خطر خودکشی و اقدام به آن، در بین دانشجویان پرداختیم. در مقاله حاضر هم پس از بیان مقدمه و سپس 

بندی راهکارها و اقدامات پیشیگیری  خودکشیی در دانشیجویان در قالب مطالعات داخلی و خارجی، و دسیته یک مقدمه به اپیدمیولوژی

 از خودکشی در دانشجوبان پرداخته شد.

 مطالعات داخلی  

  1254بر روی دانشیجویان دانشیگاه علوم پزشیکی همدان انجام گرفت،   1395ای که توسیط پورالعجل و همکاران در سیال در مطالعه

 63سیال گذشیته، دارای افکار خودکشیی بودند و  دانشیجو در طول یک 146دانشیجو در مطالعه شیرکت کردند. نتایج نشیان داد که  

شییکسییت عاطفی، رابطه  دانشییجو سییابقه اقدام به خودکشییی را ذکر کردند. همچنین، به طور قابل توجهی بین افکار خودکشییی و 

مصیرف مواد، اختالالت روانپزشیکی، عدم عالقه به رشیته تحصییلی و نا  سییگار کشییدن، سیوء،  2گراییجنسرابطه هم، 1جنسییتیدگر

 نشیان اصیفهان شیهر هایدانشیگاه در ایمطالعه درنیز  همکاران و موسیوی .(8)داری وجود داشیت امیدی از آینده کاری، ارتباط معنی

اسیت   بوده افکار، این کننده تشیدید عوامل از خوابگاه، یکی در سیکونت و خودکشیی بوده افکار دارای دانشیجویان، درصید 26 که دادند

(9).  

 افکار کردسیتان، پرسیشینامه پزشیکی علوم دانشیگاه مختلف هایرشیته دانشیجوی 452، 1392و همکاران در سیال در مطالعه میرزایی 

درصید، دارای   7/32سیال بود.   16/21درصید دختر بودند. میانگین سینی   7/65درصید پسیر و    3/34را تکمیل کردند.   3بک خودکشیی

 انجام  محل سیکونت،  تحصییلی، رشیته ویان پزشیکی، بیشیتر بود. بینافکار خودکشیی کم تا متوسیط بودند. افکار خودکشیی در دانشیج

. طالیی و همکاران در یک (10)داری وجود داشییت  خودکشییی ارتباط معنی  افکار  میزان  با خودکشییی،  به اقدام سییابقه  و  دینی فرائض

ر سیال  د  شیناختی و افکار خودکشیی دانشیجویان مقاطع مختلف پزشیکی دانشیگاه علوم پزشیکی مشیهدمشیکالت روانمطالعه توصییفی؛ 

 
1 Heterosexual 

2 homosexual 

3 Beck scale for suicidal ideation 
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را تکمیل  1دانشیجوی پزشیکی، پرسیشینامه سیالمت عمومی و مقیاس انگیزه پردازی خودکشیی ماخ 200را بررسیی کردند.    1384

  اضیطراب  درصید از دانشیجویان، مشیاهده گردید.  2درصید و اقدام به آن در  5/17کردند. محققان گزارش کردند که افکار خودکشیی در 

 مختلف  مقیاطع  بین  در و همچنین،  فردی  عملکرد  و  افسیییردگی  لحیا   از  داریتفیاوت معنی  امیا  بود،  پسیییران از  بیشیییتر  دختران  در

   .(11)نداشت  وجود خودکشی به  اقدام و  افکار از نظر تحصیلی

 را در آن  با مرتبط خطر عوامل  و خودکشییی  به اقدام  و افکار در یک مطالعه مروری منظم؛ شیییوع 1395باختر و همکاران در سییال  

تا   2/6خودکشیی از و افکار  5/3تا   8/1بررسیی کردند. نتایج نشیان داد که اقدام به خودکشیی در دانشیجویان از   ایرانی دانشیجویان

 و افکار. داشیت رابطه افسیردگی،  خصیوص  به روانی، اختالالت با خودکشیی شیده، انجام هایبررسیی اکثر در  باشید.متغییر می 7/42

 .(12) گردید برآورد دختران باالتر از پسران، در و متأهل بیشتر از، مجرد دانشجویان در خودکشی به اقدام

 در  خودکشیییی  بیه  اقیدام جهیت  ریزیبرنیامیه  و  افکیار  فراوانی  در ییک مطیالعیه مقطعی بیه بررسیییی 1398  سیییال حبیبی و همکیاران، در

 وشیرکت  1397تا   1394ورودی   دانشیجو 209،  در این مطالعه  پرداختند.  رفسینجان،  پزشیکی علوم  دانشیگاه پیراپزشیکی  دانشیجویان

( نفر 30) درصد 4/14  ها،کنندهشرکت کل را تکمیل کردند. از بک افکار خودکشی نامهشو پرس  شناختیجمعیتاطالعات   پرسشنامه

  از  تربیش  پسیر،  دانشیجویان  در خودکشیی افکار شییوع.  داشیتند خودکشیی جهت  آمادگی ،(نفر  7) درصید 3/3  و خودکشیی  افکار  دارای

 مشروطی، سابقه درسی، هایواحد  در نیاوردن  نمره سابقه با  خودکشی افکار  نمره بین  بود.  افراد متأهل  از تربیش ها،مجرد  در دختر و

  .(13)شد   مشاهده دارمعنی آماری ارتباط تحصیلی، رشته از  رضایت و  سیگار مصرف

زنجان در سیال   پزشیکی علوم  دانشیگاه  دانشیجویان در خودکشیی همکاران، که به بررسیی شییوعجدا و  در مطالعه توصییفی حشیمتی

دانشیجو پرسیشینامه افکار خودکشیی بک را تکمیل کردند. نتایج نشیان داد که شییوع افکار خودکشیی در بین  400پرداختند،  1397

وابگاهی، بیشیتر از خوابگاهی بود. شییوع بر اسیاس درصید اسیت. در پسیران، بیشیتر از دختران و در دانشیجویان غیرخ  6دانشیجویان، 

 فاصیله در دانشیجویان خودکشیی  . پناغی و همکاران نیز در یک مطالعه، به بررسیی روند(14)دار نداشیت  مقطع تحصییلی، اختالف معنی

 بیشییتر خودکشییی رخ داده اسییت، مورد 337پرداختند. نتایج بررسییی آنها نشییان داد که در مجموع،  1387 و 1382  هایسییال

همچنین کمترین فراوانی در بین  کردن رخ داده اسیت.آویز های حلقبه روش و فرد سیکونت محل  و تابسیتان فصیل ها درخودکشیی

 دانشیجویان و دوم سیال انسیانی، علوم رشیته مجرد، سیاله، 22 شیهری، مرد، دانشیجویان حیاتی بود. عروق  بریدن های خودکشییروش

 و امتحانات  زمان و جمعه و یکشینبه شینبه، روزهای در و روز طی هابودند. بیشیتر خودکشیی کرده خودکشیی بیشیتر آزاد، دانشیگاه

 .(15)گرفته بود  انجام تحصیلی، ترم دو بین تعطیالت

 
1 Scale for Suicide Ideation (SSI) 
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   مطالعات خارجی

 11دادند که درحدود  نشیان  ،1ایموری بهداشیت دانشیگاه و پرسیتاری دانشیجویان پزشیکی، روی بر ایمطالعه در همکاران، و گارلو

 طول در را خود به آسییب یا خودکشیی به اقدام درصید، سیابقه 16د  حدو اخیر و   هفته 4 خودکشیی در افکار دارای دانشیجویان، درصید

  دانشیجویان در  خودکشیی کامل  و اقدام  افکار،  ماه 12  شییوع  میزان  آنالیز،و همکاران در یک مطالعه متا مورتیر. (16)اند تهزندگی داشی

 افکار  با مرتبط عوامل  و  شیوع تعیین  ای با هدفو همکاران در مطالعه راهمن .(17)برآورد کردند    درصد 1.2 و  3.0  ،10.6  ترتیب به را

سیال را بررسیی کرده بودند، نشیان دادند   27  تا  18  سینین  در  دانشیجو 407بنگالدش، که  در  دانشیگاه دانشیجویان میان  در خودکشیی

 پنجم  سیال  دانشیجوی  بودن،  زن .اندداشیته خودکشیی  افکار گذشیته،  ماه 12  طی در که  کردند گزارشدرصید دانشیجویان    13.8 که

  با   افسییردگی، و  خانواده در خودکشییی سییابقه  زا،آسیییب حوادث معرض در  گرفتن  قرار  تر،پایین  اجتماعی-اقتصییادی وضییعیت بودن،

 .(18)بود  ارتباط  در 2گراییخودکشی

  هایسال  طی  ولز  و  انگلستان  در  دانشگاه  دانشجویان  خودکشی  هایویژگی   و  بروز  روند  و همکاران، در یک مطالعه به بررسی  گانل

  هر   در  4.7  ساالنه  بروز.  است  داده  رخ  دانشجویی  خودکشی  مورد  1330  در این مدت  نتایج نشان داد،  ، پرداختند.2017تا    2000

  مقطع   دانشجویان  بین  در  و  دخترها  از  بیشتر  پسرها،  در  به بعد، روند افزایشی داشت. شیوع  2009از سال    بروز.  دانشجو بود  100000

  سفیدپوست،   دانشجویان  با  مقایسه  در  پوستان  سیاه  میان  در  خطر  کاهش  مورد  در   شواهدی.  بود  ارشد  کارشناسی   بیشتر از  کارشناسی، 

   .(19)داشت  وجود

  اطالعات  شامل  پرسشنامه  یک  ها آن   و همکاران، در یک مطالعه به عوامل خطر خودکشی در بین دانشجویان تایوان پرداختند.  گائو

  خودکشی را  رفتارهای   و   خانواده  عملکرد   فرزندپروری،   سبک   مواد،  مصرف  فراوانی  روانی،   شناسی   آسیب  شخصیت،  شناسی،جمعیت

  و  روانی  و اختالالت  آسیب  خودکشی،  به  تمایل   افزایش  بین  مثبت  خطی  روند   یک  دانشجویان، منتشر کردند. نتایج نشان داد؛ بین  

دارد  اقتدارگرا،  کنترل  و  حد   از  بیش   محافظت  عاطفه،  کم  فرزندپروری  هایسبک  خطرات  با  الکل،   و  دخانیات   از  استفاده.  وجود 

 .(20)بود  همراه  متوسط، و  باال خودکشی

 دانشجو  368کره پرداختند.    هایدانشگاه   دانشجویان در  خودکشی،   به  اقدام   و   افکار   ا ب مرتبط  خطر  عوامل و  و همکاران، به شیوع  لی  

  9.8  خودکشی  افکار  ایدوهفته  شیوع  بک را تکمیل کردند.  افسردگی و افکار خودکشی  پرسشنامه  شرکت و   توصیفی  مطالعه  این  در

عمر  شیوع  و   درصد دانشجویان  داد   نشان   نتایج.  بود  درصد  3.3  خودکشی،  به  اقدام   طول  اختالل  افسردگی  با   که   شدیدتر، دارای 

 
1 Emory 

2 . suicidal ideation 
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  خودکشی  افکار   دارای  پایین، تنها زندگی کردن و زن بودن، بیشتر  اجتماعی   اقتصادی   وضعیت  تحصیلی،   پیشرفت  کاهش   و   دوقطبی 

    .(21)بودند 

چین پرداختند.   هایدانشگاه  دانشجویان   میان  در  خودکشی  خطرساز  و همکاران نیز در یک مطالعه مروری، به بررسی عواملهوآنگ  

  مانند)  شناختیروان  عوامل  سکردند  مطرح  را  چینی  دانشگاه  دانشجویان  بین  در  خودکشی  به  مربوط  عامل   نوع  چهار  موجود،  مطالعات

  زندگی   منفی  رویدادهای  ، (خانواده  ناموفق  تحصیالت  کم و خانوادگی، درآمد    محیط  مثل)   خانوادگی  عوامل   ، (افسردگی  و  ناامیدی

 وضعیت و  شناسیروان  درسی، برنامه از  غفلت)  اجتماعی   عوامل  و (  اشتغال  و  دانشگاهیان   طرف  از  فشار  و   فردی،ارتباطات ضعیف بین)

 .(22) (چین در روانشناسی مشاوره

 پیشگیری 

پیشگیری   توان در سه سطح زیر بیان کرد و باید راهکارهای به صورت کلی، عوامل خطر مرتبط با رفتار خودکشی در دانشجویان را می

 این سه سطح، متمرکز نمودس از خودکشی برای دانشجویان را بر 

شود که شاملس اختالالت روانی و افسردگی، شکست عشقی،  در این سطح، به عوامل مرتبط با خود شخص پرداخته می  :عوامل فردی

الکل، سابقه قبلی   و مواد مصرف کاری و نداشتن آینده شغلی، مشکالت اقتصادی، سوءعالقگی به رشته تحصیلی، بیجنسیت زن، بی

 باشد. به خودکشی و مشکالت دوری از خانواده و پذیرش محیط جدید و خوابگاهی میاقدام 

ساز رفتارخودکشی مربوط به خانواده دانشجو در این سطح از پیشگیری، باید به علل و عوامل زمینه  عوامل مربوط به خانواده:  

جمله این عوامل خطر سابقه خودکشی و یا اقدام به  خودکشی در خانواده را کنترل کرد. از    خطر  پرداخته شود. به طوری که عوامل 

از نظر عاطفی و مالی   والدین  نزاع درون خانوادگی، عدم حمایت  اختالفات و  بیکاری،  اعتیاد، فقر،  اعضای خانواده،  از  آن در یکی 

 باشد. می

عدم امنیت محیط دانشگاه و خوابگاه به ویژه از لحا  اعتیاد، زورگیری و دعوا، دوستان و هم    عوامل مربوط به دانشگاه و خوابگاه:

از استرس   هایاتاقی  استادان، پرسنل دانشگاه و پرسنل خوابگاه، محیط پر  نامناسب، سختی دروس و امتحانات، برخورد نامناسب 

 ( 24, 23, 20,  8)  ها که باید تا حد ممکن برطرف گردندکالس

 اقدامات پیشگیری 

شناختی، خانوادگی و اجتماعی، باید به سرعت از طریق انجام غربالگری توسط دانشجویان با مشکالت فردی، رواندر مرحله اول،  

های  شناسان دانشگاه و خوابگاه، شناسایی و برای انجام مشاوره راهنمایی شوند. بنابراین، شناسایی به موقع و ارائه درمانمشاوران و روان 

 ر واقع گردد.  تواند بسیار موثای میمشاوره
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در مرحله بعد، افزایش آگاهی اعضای خانواده فرد در معرض خطر و پرسنل دانشگاه، استادان و پرسنل خوابگاه دانشجویان، حضور  

ای برای دانشجویان با افکار خودکشی و یا سابقه اقدام به خودکشی و  کافی مشاور در دانشگاه و خوابگاه و برگزاری جلسات مشاوره

های اجتماعی ها از جمله شبکهرسند. نقش رسانههای درس بهداشت روان، بسیار ضروری و با اهمیت به نظر میکالس  تشکیل منظم

 باشد. سازی دانشجویان، بسیار حائز اهمیت میو وسایل ارتباط جمعی در آگاه

های دانشگاهی  زایی مرتبط با رشتهشتغالکاهش امکان دسترسی دانشجویان به ابزار و وسایل اقدام به خودکشی، رفع بیکاری از طریق ا

دانشگاهی و سرگرم کردن دانشجویان  های ورزشی و برگزاری مسابقات درونمند، گسترش سالنو به کارگیری نیروهای فعال و عالقه

اقدامات اساسی  توانند از جمله های دانشجویی جهت رفع مشکالت اقتصادی به دانشجویان میبرای پیشگیری از افسردگی، دادن وام

 .(28-25, 16)و موثر، در پیشگیری از خودکشی و اقدام به آن در دانشجویان باشند. 

 گیری نتیجه

دهد که طیفی  بررسی مطالعات انجام گرفته داخلی و خارجی در زمینه رفتار خودکشی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان نشان می

اجتماعی؛    -گذارند. اجزای این شبکه شامل عوامل فرهنگی داد رفتار خودکشی تاثیر میاز عوامل به شکل یک شبکه علیت در رخ

عوامل مرتبط با اشتغال و اقتصاد؛ عوامل مرتبط با محل تحصیل، دانشگاه، و خوابگاه، عوامل مرتبط با مبزان عالقه به رشته تحصیلی 

ای و سالمت روان هم در دانشگاه و خوابگاه و هم در سطح جامعه مشاورهو آینده شغلی و عوامل مرتبط با میزان دسترسی به خدمات  

 باشند. می

بنابراین، با توجه به قابل پیشگیری بودن رفتار و افکار خودکشی و همچنین با توجه به در معرض خطر بودن، آمار باالی خودکشی  

ین گروه سنی نیاز به توجه بیشتری دارند. داشتن مشاور  رسد ادر سن نوجوانی و جوانی و حساسیت باالی این گروه سنی به نظر می

تحصیلی برای آشنایی و انتخاب رشته تحصیلی در مدرسه، همچنین در دانشگاه و خوابگاه برای کمک به افراد در معرض خطر، توجه  

 تواند بسیار کمک کننده باشد. به اشتغال جوانان توسط دولت، و حل مشکالت اقتصادی و اجتماعی می
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 یعقوبی در زمینه پیشگیری از خودکشی در جمعیت دانشجویی گفتگو با دکتر حمید  

 
 شونده()مصاحبه 1دکتر حمید یعقوبی 

 
 کننده()مصاحبه 2دکتر میالد عابدی

 

افتخار شاگردی    1384در اولین روزهای ماه مهر فرصتی دست داد تا با کسی در زمینه خودکشی دانشجویان صحبت کنم که از سال  

با ایشان را در کارنامهو در مقطعی   از دو دههمکاری  دانشجویی فعالیت علمی،    ۀمشاور  ۀاست که در زمین  هام دارم. ایشان بیش 

و  ه به عنوان مدیرکل دفتر مشاور  الدانشجویی دانشگاه شاهد بودند و بعد  ۀ ها رییس مرکز مشاورد. ایشان سالنپژوهشی و مدیریتی دار

یس مرکز  ئمنشا اثر بودند. ایشان هم اکنون ر  دفترر دانشجویان منصوب شدند که نزدیک به یک دهه در این  وسالمت سازمان ام

همت   دانشجویی  ۀسالمت روان و مشاور  ۀهای برجسته در زمین به انجام فعالیتو همچنان    دانشگاه صنعتی شریف هستند  ۀمشاور

 . گمارند می

 مند شدند؟ سالمت روان دانشجویی عالقه  ۀپرسیدم که چطور شد که به حوز  به عنوان اولین سؤال از آقای دکتر یعقوبی  

زمانی که پژوهشی برای مرکز مشاورۀ دانشگاه    ؛ شیروع می شیود  1374کار من در حوزه مشیاورۀ دانشیجویی از سیال  ۀ سیابق   دکتر یعقوبی: 

ت علمی دانشیکده پزشیکی دانشیگاه علوم پزشیکی گیالن و مدتی هم عضیو شیورای ئ علوم پزشیکی گیالن انجام دادم، من در آن زمان هی 

من  ۀ مان با بورسیی که آمدم دانشیگاه شیاهد، توفیقی نصییب من شید و همز   1379مشیاورۀ دانشیجویی دانشیگاه بودم. سیال   ۀ ریزی ادار برنامه 

 1387مسیئولیت مرکز مشیاورۀ دانشیجویی دانشیگاه شیاهد به بنده محول شید و مسیئولیتم ادامه داشیت تا این که در سیال    ، در این دانشیگاه 

  ،شیدنامیده می   ه زمان دفتر مرکزی مشیاور ن که در آ   – و سیالمت سیازمان امور دانشیجویان وزارت علوم  ه  کل دفتر مشیاور   به عنوان مدیر 

در سیمت مدیر کل بودم و پس از آن در زمان مدیریت خانم دکتر صیادقی به عنوان مشیاور به ایشیان  1396وب شیدم و تا سیال  منصی

سیاله در زمینه   25مسیئولیت مرکز مشیاورۀ دانشیگاه صینعتی شیریف را به عهده دارم. یک مسییر  1399کردم و از ابتدای سیال کمک می 

ام  ام و خیلی هم از این مسییری که پشیت سیر گذاشیته ش، بالینگری و هم مدیریت طی کرده مشیاورۀ دانشیجویی را هم در زمینه پژوه 

هایی را از این تهدید  در جهان بود. ما فرصیت   19- خوشیحالم. مسیئولیت من در دانشیگاه صینعتی شیریف مصیادف با شییوع بیماری کووید 

های مجازی زیادی را در ی مجازی اسیتفاده کنیم و کارگاه فضیا  ۀ بزرگ به دسیت آوردیم و سیعی کردیم تا از نگرش ایجاد شیده در زمین 

کنیم. دسیتاورد دیگری که برگزاری مجازی برای ما داشیته های مختلف سیالمت روان و افزایش آگاهی برای دانشیجویان برگزار می زمینه 

 
 دانشیار دانشگاه شاهد تهران و رییس مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف .1

 استادیار دانشگاه آزاد خمینی شهر اصفهان .2
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ها به روی همۀ عالقمندان باز این کارگاه ها شرکت نمایند و درب  توانند در این کارگاه دانشجویان می  افراد و مخصیوصال ۀ این اسیت که هم 

های کشیور هسیتند و ها عالقمندان و دانشیجویان سیایر دانشیگاه کنندگان ما در این کارگاه درصید شیرکت  50اسیت و خوشیبختانه بیش از  

صوص آقای  خ یان ب ما در دانشگاه صنعتی شریف است و من از مدیران و مسئوالن سازمان امور دانشجو  ۀ باعث خوشحالی هم  این حقیقتال

س دانشیگاه و معاون دانشیجویی  ئی ر   و سیالمت و مدیران دانشیگاه صینعتی شیریف مخصیوصیاله  نیا مدیرکل محترم دفتر مشیاور دکتر صیفاری 

دانشیجویان  ای برای همۀ هدیه   ، شیود ها را که برای ارتقاء سیالمت روان دانشیجویان برگزار می این دانشیگاه بسییار سیپاسیگزارم. ما این کارگاه 

 .  ای از جنس آگاهی هدیه ایم دانیم و لذا اسمش را هم گذاشته می 

هایی که با شاما در دوره کارشاناسای گنراندم بنام روانشاناسای مرضای  خاطر دارم که در یکی از درس کننده: آقای دکتر بهمصااحبه

هایی با هم کارگاه  اًدادید و اخیرتصاا  میپیشاگیری از خودکشای در کودکان و نوجوانان اخ  ۀکودک، بخشای از درس را به مئا ل

رساان با مووریت پیشاگیری از خودکشای برگ ار کردیدو موضاوع پیشاگیری از خودکشای آسای عنوان پیشاگیری از رفتارهای خود

تاکنون چه ای برای جنابعالی  و ساایر مئا و ن این حیطه بوده اسات؟ و اگر بخواهید شارت مختصاری بدهید از چه زمانی دغدغه

 مراحلی را طی کرده است؟

ابعاد سیالمت روان در دانشیجویان اسیت و  ۀنگران هم  و بهداشیت روان که در دانشیگاه هسیت قطعال  ههر متولی مشیاور  دکتر یعقوبی: 

کند  ها نیز خودکشی است. خب خودکشی خیلی برای ما حساس است، هر عزیزی که به دلیل اقدام به خودکشی فوت مییکی از آن

نفر از دوسیتان و  135دهد. سیازمان جهانی بهداشیت اعتقاد دارد که به ازای هر خودکشیی افراد زیادی را تحت تاثیر قرار می حتمال

کند تا خودکشیی یک فرد بیشیتری برای ماها ایجاد می  ۀخودکشیی در دانشیجویان دغدغ  ۀشیوند، ولی مسیالنزدیکان فرد متاثر می

عمر برای یک  ۀهای از دسیت رفتدهد و تعداد سیالوانی سیر و کار داریم که جان خود را از دسیت میما با ج  دانشیجو. چون اواللغیر

های شییود که فرد مفیدی که سییالخودکشییی در دانشییجویان سییبب می  جوان خیلی بیشییتر از یک فرد بزرگسییال اسییت. دومال

ها از خدمات آن فرد محروم  شییود و این دهه  ،جوانی از دسییت دهد و جامعه ۀکنندگی پیش روی اوسییت جان خود را در برهتولید

گیرد هم  می  سییاز جان خود را عمدالکند و در نهایت این که یک فرد نخبه و آیندهموضییوع خودکشییی در دانشییجویان را متمایز می

والن دانشیگاه باشید.  ئمدیران و مسی  ۀعمدمهم و    ۀشیوند که خودکشیی دانشیجویان دغدغ این موارد باعث می ۀموضیوع دیگری اسیت. هم

ها بیش از سییایر ای خیلی باالیی هم دارند و رسییانههای دانشییجویی حسییاسیییت رسییانهالبته این را هم اضییافه کنم که خودکشییی

یری ام تالش شده است که به بحث پیشگمشاورۀ دانشجویی کار کرده ۀها که من در حیطپردازند. در این سالها به آن میخودکشیی

دستورالعملی را نوشته و  1384ایم، سال های مختلفی را تالیف کردهو مداخله در خودکشی دانشجویان بیشتر بپردازیم. دستورالعمل

در ال ول دفتر مرکزی مشییاورۀ وزارت علوم بودند. مجددئها ارسییال کردیم در زمانی که آقای دکتر حمید پورشییریفی مسییبه دانشییگاه

سییتورالعمل توسییط تیم دیگری که متشییکل از آقای دکتر طارمیان، آقای قفر، آقای پیروی و بنده بود این د 1390اواسییط دهه 

ها ارسیال شید. ما در طول این دو سیه دهه سیعی کردیم که به صیورت سییسیتماتیک به بحث پیشیگیری و به دانشیگاه  بازنگری و مجددال

 مداخله در خودکشی دانشجویان بپردازیم. 
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مشااورۀ دانشاجویی بودید و در    ۀمدیریتی ج و مدیران ارشاد در زمین  ۀی دکتر با توجه به این که شاما در رساتکننده: آقامصااحبه

یک   1380 ۀکنم که شاما در دهها حضاور مورر داشاتید و همینین من فکر میها و تصامیم ساازیها در تصامیم گیریاین ساال

روانپ شاکی در جمعیت دانشاجویی انجام دادیدو آیا به ن ر شاما  شایوع شاناسای اختال ت   ۀپژوهش اپیدمیولوژیک معروف در زمین

 شیوع اختال ت روانپ شکی در دانشجویان نئبت به یکی دو دهه اخیر بیشتر شده است یا خیر؟

شیناختی در جوانان در همۀ جواب شیاید در یک کلمه »بله  باشید. امروزه میزان شییوع مشیکالت و اختالالت روان  دکتر یعقوبی:

ما در   جای دنیا بیشییتر شییده اسییت. شییاید بخشییی از این برگردد به مرحله و سیین و سییالی که دانشییجویان در آن قرار دارند. قبالل

یابی  دانسییتیم و هویتسییالگی را مرحله نوجوانی می  18تا   12های مراحل رشیید مثال اگر اریکسییون را مبنا قرار دهیم  بندیتقسیییم

شیناسیی رشید مثل نیومن و نیومن روان ۀشیناسیان و محققان حوزشید، اما هم اکنون روانطرح میمهمترین چالش این برهه از سین م

سیالگی گسیترش یافته اسیت و در واقع ما دو مرحله نوجوانی داریم. نوجوانی اول  23تا   22( اعتقاد دارند که این نوجوانی به 2003)

دانشییگاه کشیییده شییده اسییت و از طرفی دیگر   ۀجوانی امروزه به دورهای نوسییالگی و لذا چالش 23تا    19و نوجوانی دوم  18تا   12

در واقع فردی که هنوز بزرگسیال نشیده اسیت و   ؛کنندای به نام بزرگسیالی در حال قهور یا نوبزرگسیالی میها صیحبت از مرحلهبرخی

های از طرفی شیییدیدترین بیماری  دانند.سیییالگی می 25تا   18زمانی را بین    ۀدر حال ورود به دنیای بزرگسیییالی اسیییت و این باز

توانیم بگوییم که »جوانی  به عبارتی می  ؛شیدهای نه چندان دور به نام جنون جوانی نامیده میروانپزشیکی مثل اسیکیزوفرنیا تا سیال

ا پذیر اسیت. لذشیناختی اسیت  و جوان خیلی از این نظر آسییباوج سیالمتی و شیادابی جسیمانی و در عین حال اوج مشیکالت روان

ید این اسیت که مشیکالت  ؤکارشیناسیی و کارشیناسیی ارشید کشییده شیده اسیت م  ۀهای نوجوانی که به دورل و سیردرگمیئمسیا

 شناختی دانشجویان این دهه بیشتر از دانشجویان چند دهه قبل است. روان

نمایند یا افرادی که عه میکننده: آقای دکتر برای دانشاجویانی که با فکر خودکشای به مراک  مشااورۀ دانشاجویی مراجمصااحبه

 گیرد؟ای صورت میهمات درمانی یا مشاورااقدام به خودکشی دارند چه اقد ۀنقش 

هسیتند   هاول این اسیت که این موضیوع در جلسیات درمانی مطرح بشیود، لذا از متخصیصیانی که در مراکز مشیاور ۀمسیئل  دکتر یعقوبی:

مطرح   هبینند که احتمال وجود فکر یا نقشیه را در دانشیجوی مراجعه کننده به مرکز مشیاورباید بخواهیم که اگر سیرنخ یا عالمتی می

هزار نفر در اثر خودکشیی فوت  800شیود که سیاالنه  ال قرار دهند. گفته میؤو سی  این موضیوع را مورد کاوش و بررسیی حتمال  ،کندمی

لذا پرسش از افکار    کنند.نمایند و چندین برابر آن به خودکشی فکر میبرابر این رقم هم افراد به خودکشیی اقدام می 20نمایند و  می

اگر نگران نباشییم که احتمال اقدام به خودکشیی خیلی  ه،ریا اقدام بسییار مهم اسیت. برای مدیریت بحران خودکشیی در مراکز مشیاو

رویم اما اگر ارزیابی ما حاکی از سییطح خطر باال باشیید دانشییجو به سیییسییتم  شییناختی پیش میمحتمل اسییت با روند مشییاورۀ روان

اند پس از انجام کردهشییود. در مورد افرادی هم که اقدام به خودکشییی روانپزشییکی و در صییورت نیاز به بیمارسییتان ارجاع داده می

تا مدت زمان طوالنی توسیط   های داخلی و روانپزشیکی، معمواللههای اورژانس و مشیاورزدایی در بخشخدمات درمانی و مسیمومیت

 گیرد.انجام میبرای ایشان های مستمر پیگیری  ه،شناسان و مددکاران مرکز مشاورروان
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مشااوران و مددکاران و افرادی هئاتند که از    ،بخش ب رگی از خوانندگان این نشاریهکننده: آقای دکتر با توجه به این که مصااحبه

مشااورۀ دانشاجویی می باشاند، یکی از مئااکلی که در این زمینه وجود دارد بوز رازداری در    ۀگیران در زمینمئا و ن و تصامیم

 اقدام دارد رازداری چگونه خواهد بود؟اقدام به خودکشی استو در مواردی که فرد افکار خودکشی یا نقشه برای  ۀزمین

خواهم به دانشیجویان اطمینان بدهم که پاسیخ به این سیؤال را از دو جنبه باید ارائه کنم. از منظر دانشیجویان من می  دکتر یعقوبی:

های آموزش  مام، در همۀ نظاها حضیور داشیتهسیال در مراکز مشیاورۀ دانشیجویی در تمامی رده  25به عنوان یک متخصیص و فردی که 

شیود و ما بسییار مواقب هسیتیم که مسیائل خصیوصیی دانشیجویان به های دانشیجویان راز محسیوب میها و صیحبتعالی واقعا گفته

های یک دانشیجو برایش مشیکل آموزشیی، انضیباطی و .. ایجاد کند و ما  جایی منتقل نشیود. من هیچ موردی را به یاد ندارم که گفته

چندین مورد وجود دارد که رازداری نقض   ه،درمانی و مشیاورباشید پایبندیم. اما خب در روانکه رازداری میبه مهمترین رسیالت خود  

شییناسییان و درمانگران باید  شییود. یکی از مواردی که نقض رازداری در آن وجود دارد اقدام به خودکشییی اسییت، اما حتما روانمی

یابی خطر این رازداری می تواند نقض شیود. به طور کلی یک اصیل اخالقی مالحظاتی را مدنظر داشیته باشیند و بسیته به سیطح ارز

. ما  "تر اسیتمصیحلت مراجعه کننده از همۀ چیز مهم"شیناس مسیلط باشید و آن این اسیت که بسییار بزرگ باید بر رازداری یک روان

های سیطح کنیم و نقض رازداری هم باید در جهت مصیلحت مراجع باشید. باید ارزیابیمین مصیلحت مراجع رازداری میأ در راسیتای ت

، روانپزشیک و راسیت. در گام اول باید با سیوپروایز آسییب به خود یا دیگری مطرحخطر نشیان دهد که سیطح خطر باال اسیت و احتمال 

واند اطالع به او صیورت گیرد چه کسیی اسیت  تکه می  یس مرکز مشیورت کرد و بعد با بررسیی این که بهترین و تاثیرگذارترین فردیئر

دهیم. این خیلی مهم اسیت که ما قطره چکانی افشیا کنیم و همان مقدار افشیا کنیم که الزم اسیت، حاال این طور  موضیوع را اطالع می

وش نکنید که ما  شیییود ما همۀ خانواده، دوسیییتان و اطرافیان را مطلع کنیم. یک اصیییل را فرامنیسیییت که چون رازداری نقض می

ای دانشگاه بدبین کنیم اما اگر برای حفظ جان دانشجو مجبور به افشای راز شدیم، ترجیح  هخواهیم دانشجو را به خدمات مشاورنمی

را داشیته باشییم تا خدای ناکرده یک دانشیجوی فوت شیده. این موضیوع شیاید در   هیک دانشیجوی عصیبانی و بدبین به مرکز مشیاور

 شد اما در عمل نیاز به مهارت و آموزش دارد.تئوری آسان با

ساال هم مئا ول  4کننده: جناب اساتاد با توجه به این که من یک ساال در مرک  مشااورۀ تلفنی بس یئاتی کار کرده ام و  مصااحبه

  ام یک ساؤال خیلی مسم دارمو شاما ازبرنامه پیشاگیری از خودکشای در سایئاتم علوم پ شاکی اساتان آاربایجان غربی بوده

امو آیا به ن ر شاما اید و من در جریان چندین بازدید از کشاورهای مختلف توساط شاما بودههای مختلفی بازدید فرمودهدانشاگاه

پیشااگیری از خودکشاای فعالیت دارند چقدر برای مدیریت و درمان خودکشاای زبده    ۀشااناسااان و درمانگرانی که در زمینروان

 دارد؟هئتند؟ آیا نیاز به آموزش بیشتر وجود 

اگر بخواهیم نظام مشیاورۀ دانشیجویی ایران را با کشیورهای دیگر مقایسیه کنیم، حداقل کشیورهای ترکیه، ایرلند را که   دکتر یعقوبی:

خصیوص در وزارت علوم ه ایم، نظام مشیاورۀ دانشیجویی ایران یک سیر و گردن بام و با مالزی هم تعامالتی داشیتهمن مسیتقیما دیده

کند. ما  خودکشی فرق می  ۀت و هم کیفیت باالتر است. اما مسئلخودمان است. خدمات هم به لحا  کمیّباالتر از کشورهای همجوار  

باید همیشیه و به صیورت مسیتمر درمانگران خودمان را تحت بازآموزی قرار دهیم. عمده بالینگران مراکز مشیاورۀ، پاره وقت و در حال 
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ی زمانی کوتاه انجام و تکرار شیود. این پتانسییل هم برای بازآموزی وجود دارد، هاها در بازهتعویض هسیتند، پس حتما باید بازآموزی

ما از لحا  دانش نظری در منطقه جلو هسییتیم و در کاربسییت بالینی هم که کمی مشییکل وجود دارد افرادی هسییتند که بتوانند 

دنیا به صیورت مجازی   ۀتخصیصیان برجسیتتوانیم از مآموزش دهند. حتی با شیرایط موجود اگر در جایی هم مشیکل وجود داشیت می

شیناسیی ایران را به میزبانی  انجمن روان  ۀآبان هشیتمین کنگر 28تا   26اسیتفاده کنیم. همین جا الزم اسیت ذکر کنم که در تاریخ  

آخرین دسییتاوردها خواهند پرداخت و   ۀجهان به ارائ  ۀکنیم. تعدادی از متخصییصییان برجسییتدانشییگاه صیینعتی شییریف برگزار می

مند شییوند و اگر گواهی شییرکت در کنگره را نیاز داشییته  ها  و مباحث بهرهتوانند به صییورت رایگان از این سییخنرانیمندان میقهعال

 نام هم صورت گیرد. باشند، باید ثبت

آیا   خواساتم ساؤال کنم کهکننده: آقای دکتر ضامن تشاکر از شاما برای وقتی که به مصااحبه اختصاا  دادید در پایان میمصااحبه

 ها یا اطرافیان افرادی که فکر خودکشی دارند دارید؟خاصی به خانواده ۀتوصی

های آفرینی کنند. در پزشیکی ما روش آموزشیی کمکتوانند در پیشیگیری از خودکشیی نقشبله. همۀ آحاد جامعه می  دکتر یعقوبی:

یا همان احیای قلبی تنفسیی. در پیشیگیری از خودکشیی نیز روشیی وجود دارد  PCRیاد دهیم مثل   هاولیه داریم که می توانیم به هم

بر آن    "بتاا"هید کیه چطور از خودکشیییی پیشیییگیری کننید. بنیده این روش را ترجمیه و بیه زبیان فیارسیییی نیام  دکیه بیه همگیان ییاد می

ی را بدانیم. اگر این عالئم را در فردی های خودکشی. یعنی ما باید عالئم هشیدار و سیرنخبپرس، ترغی  کن و ارجاع بدهام. گذاشیته

دیدیم به خود جسییارت بدهیم و از فرد در رابطه با اقدام به خودکشییی، فکر و یا نقشییه بپرسیییم. سییپس فرد را ترغیب کنیم که از  

 روانپزشکی استفاده نماید و در صورت موافقت وی را به مراکز مذکور ارجاع دهیم. -شناختیخدمات روان

ام و افتخار شیاگردی شیما جزو مهم ترین خاطرات زندگی بنده  نشیینی با حضیرتعالی آموختهقوبی من همیشیه در همآقای دکتر یع

 اید از شما سپاسگزارم.است. از این که خود را وقف سالمت روان جامعه فرموده
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 1های دانشگاهی نگاهی اجمالی به برنامه جامع پیشگیری و مداخله در خودکشی در مویط

 

 شناسیدانشجوی روان  –بشری صدقی شامیر 

یابد، عالئم خودکشی با  همساالن در دانشگاه تجلی می  و  از آنجایی که مشکالت دانشجویان بیش از محیط منزل و جامعه، با مسئوالن دانشگاه

ر حمایت از جوانان در برابر گردد تا مسیییئولیت خطیر این نهاد دسیییبب می شیییود. این امرای در محیط دانشیییگاهی رویت میتناوب فزاینده

پیشیگیری از خودکشیی در   فزاینده پیدا کند.های او اهمیت های پیشیگیری از خودکشیی، و رشید و ارتقای مهارتخودکشیی، اجرای فعالیت

سیالمت   -2د، شیوهای یک دانشیگاه محسیوب میترین رسیالتایجاد فضیایی ایمن از مهم  -1ها از ضیرورت باالیی برخوردار اسیت. چرا که دانشیگاه

را متأثر    یدانشیگاه ۀکل مجموع   و انیدانشیجو ریسیا  تواندیدانشیجو م کی  یخودکشی-3 روان دانشیجویان بر پیشیرفت علمی آنان تاثیرگذار اسیت،

بلکه  یو کارکنان مراکز آموزشی نجامع، نه تنها مسیئوال  ۀمداخل هگون جامعه هسیتند و هر کیاز   یبخش مهم ،و جوانان انیدانشیجو  -4،  سیازد

 .ردیگیم در بر زیخانواده را ن  یاعضا

ها و مراکز آموزش عالی در های دانشیگاهی با هدف تضیمین قابلیت مشیارکت دانشیگاهبرنامه جامع پیشیگیری و مداخله در خودکشیی در محیط

 ی ارتقاعیت عادی در کوتاهترین زمان، در سیه بخش اصیلی  امر پیشیگیری، مواجهۀ صیحیح با موارد خودکشیی و بازگرداندن افراد درگیر به وضی

، تدوین شیده اسیت. در ادامه، کامل  یخودکشا  بروز از  پس  یضارور اقدامات و  یخودکشا  بوران  در مداخله روان،   ساالمت و یئاتیبس 

آنجا که تمرکز گردآورنده به ایجاد تصییویری جامع از این برنامه،   شییود. ازمذکور، به عنوان نمایی اجمالی مشییاهده می  ۀنمودار درختی برنام

 شود.  های آن ارجاع داده میتر یا اطالعات بیشتر، به سند اصلی و پیوستمعطوف شده است، خواننده جهت بررسی دقیق

ترین مفاد برنامه جامع پیشگیری و مداخله در خودکشی ، یکی از کلیدی"ویان در معرض خطرطرح غربالگری و پایش دانشیج"اما در این بین،  

که توجه خاصی را به خود اختصاص داده است و در نمودار درختی با رنگ سبز نمایان شده است. این طرح  با    ،های دانشگاهی استدر محیط

اختاریافتۀ حوزۀ پیشیگیری از خودکشیی، بسیتری کاربردی و عملی برای دانشیجویان های سیتلفیق پایگاه داده، فناوری اطالعات و تمام دانسیته

با عمل،  "واسیطۀ اجرای طرح غربالگری در کشیور ، بخشیی از شیعار  ه پذیر و در خطر خودکشیی را فراهم آورده اسیت. شیاید بتوان گفت بآسییب

 ، محقق شده است."امید بسازیم

 
، سازمان امور دانشجویان، دفتر مشاوره و سالمت. مستند  "هاي دانشگاهیبرنامه جامع پیشگیري و مداخله در خودکشی در محیط". این نوشته اقتباسی است از  1

 1397طرح تالیف فرهاد طارمیان؛ حمید یعقوبی؛ حمید پیروي؛ و ظفر. ویرایش سوم، اسفند 
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گردند تا  شییجویان تازه وارد پرخطر یا در معرض خطر شییناسییایی شییده و به مرکز مشییاوره دعوت میدر این طرح، پس از انجام غربالگری دان

  Telephone follow up  "پیگیری تلفنی"یا     follow up care  "پیگیری مراقبتی"های تکمیلی حاصیل گردد و در صیورت نیاز  ارزیابی

، کارنامه سالمت IMHSهایی معتبر همچون مقیاس ملی سالمت روانی دانشجویان )پرسشنامهشود. این غربالگری توسط  میبرای ایشان انجام 

های  ، پرسیشینامه(GHQ-12)سیوالی سیالمت عمومی   12(، پرسیشینامه  k10شیناختی کسیلر )سیوالی پریشیانی روان 10روان(، پرسیشینامه  

د، بصیورت خودآزما هر دو سیال یکبار بر روی همه دانشیجویان  انافسیردگی و اضیطراب بک، که در سیایت مرکز مشیاوره دانشیگاه بارگذاری شیده

 شود.دانشگاه اجرا می

شیییناس یا مشیییاور با رعایت اصیییل رازداری، برای عالوه بر این، به منظور تشیییکیل پرونده و پیگیری دانشیییجویان در معرض خطر، یک روان

کنند ولی  که به دالیل مختلف به مرکز مشاوره دانشگاه مراجعه می  دانشجویان دارای اختالالت جدی روانی یا در معرض خودکشی و یا افرادی

دهد و مرکز در صیورت نیاز، به صیورت مسیتمر، پیگیری مراقبتی و پیگیری تلفنی یا  سیابقۀ فکر یا اقدام به خودکشیی دارند؛ پرونده تشیکیل می

عالقگی به رشیته، غیبت زیاد یا حضیور نامرتب در صییلی، بیانگیزگی تحآورد. افت تحصییلی یا مشیروط شیدن دانشیجو، بیحضیوری را به عمل می

سیاز و ناسیازگار، افسیردگی و ناامیدی، درگیری یا بحرانی عاطفی، آشیفتگی خانوادگی، سیابقه تروما، سیابقه انضیباطی و کالس، رفتارهای مشیکل

   کند.تر میوضعیت دانشجو حساسدرگیری با انتظامات/حراست دانشگاه، همگی مواردی هستند که مرکز مشاوره را نسبت به 

 

  

ق بررسی تخصصی و دقی
دانشجویان در خطر

شیتعیین میزان خطر خودک شخصتعیین برنامه درمانی م ریبرنامه مراقبت و پیگی
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 معرفی کتاب

 شناختی خودکشی و خودجرحی ابعاد روان

 
 دکتر حمید خانی پور

 
 دکتر پروانه محمدی خانی 

 انتشارات دانشگاه توانبخشی و سالمت اجتماعی 

 1400سال انتشارس پاییز 

 

نگاهی روان با  ابعاد مختلف خودآسیب اثرحاضر  را در جمعیتشناختی  اثر  رسانی و خودکشی  این  داده است.  های مختلف پوشش 

از دیدگاه اقدام خودکشی در جمعیت شناختی درباره خودآسیب های روانترکیبی است  های  رسانی، خودجرحی بدون خودکشی و 

ناختی بررسی شود و به مالحظات عملی در ارزیابی و مداخله  شها از دیدگاه روانمختلف. تالش شده است زوایای مختلف این پدیده

رسانی،  کننده نیز اشاره شود. امید بر آن است که این اثر کلیاتی در باب فهم خودآسیب این گروه از افراد به ویژه نوجوانان خودجرحی

 خودجرحی بدون خودکشی و اقدام خودکشی پیش روی متخصصان سالمت روان قرار دهد.    
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 پیشگیری و مداخله در خودکشی   المللیبینپوستر دومین سمپوزیوم  

از افراد در سالن   ی در شهر تهران برگزار شد. تعداد کم یاز خودکش یریشگیپ  یالملل نیب ومیسمپوز نیدوم ور،یشهر 18 خیدر تار

 شرکت داشتند.  دادیرو نیدر ا ینفر از حضار به صورت مجاز  1000از  شیو ب افتهیکنفرانس حضور 
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 یاز خودکش  ی ریشگیپ  المللی بینکنگره    ن یکمیو    یس

 

 شناسیلیسانس روان -فاطمه برزی 

تا    کندیبرگزار م  یجهان  ۀکنگر،  کباریهردو سال    مختلف  یکشورها  ی زبانیبه م  ،(IASP)  یاز خودکش  یریشگیپ المللی  بین   انجمن

  یجهان  بستری  نیکنگره همچن  نیا  حوزه فراهم آورد.   نیا  تاداناس  و  نامتخصص  نیتبادل دانش و تجربه را ب   ، عیوس  یامکان همکار

وجود  ه  ب یخودکش  نهیدر زم  ی نیبال  ۀحوز  ن یشاغل  ر یجهت کمک به روانشناسان و سا  ها پژوهش  نیترتیفیبهره گرفتن از با ک  یرا برا

 آورد. یم

 

از    یناش  یهاتیمحدود  ریدرگ  هاکشور  ۀبرگزار شد که هم  یحال  در  ایاسترال  یزبان یبه م  یاز خودکش  یریشگیپ   ۀکنگر  نیکمیو    یس

 یبه خوب  ایبرگزارکنندگان امسال کنگره در استرال  ،ممکن نبود اما خوشبختانه  تاداناس  یی ابودند و امکان گردهم  19-دیکوو  گیریهمه

 هم جمع کردند.   حوزه را از سراسر جهان از جمله کشور ما دور نیا استادان ۀهم، یامر برآمدند و بصورت مجاز نیا ۀاز عهد

و    ومیچهل سمپوز،  یسخنران  صدیاز س  شیسپتامبر( با ب24مهر )2  تیسپتامبر( لغا21)  وریشهر30 خیروز از تار4به مدت    دادیرو  نیا

و    د یاسات  گریو د  رانیا  یاز خودکش  یریشگیپ   تییس جمعئر  ،انییمحسن رضا  دکتر  یبا حضور و سخنران  کارگاه آموزشیهشت  

 مختلف جهان برگذار شد.   یهااز کشور یخودکش از یریشگیپ  ۀپژوهشگران حوز

 ۀحوز  نیشاغل  ریجهت کمک به روانشناسان و سا  هاپژوهش  نیترت یفیک  بهره گرفتن از با  یرا برا  یجهان  یپلتفرم  نیکنگره همچن  نیا

 آورد. یوجود مه ب یخودکش نهیدر زم ینیبال

mailto:irssp@iums.ac.ir


 اریان       خودکشی       از      پیشگیری        علمی       جمعیت                             ( 1400بولتن      نهم      )مهر ماه      

   

 

 Mail: irssp@iums.ac.ir   Instagram: @Iran_Suicide_Prevention Telegram: ISSSP 

 

27 

 

 :یاز خودکش یر یشگیامئال پ  ۀسخنرانان  و موضوعات مطرت شده در کنگر  ، تاداناس  یبرخ  ی معرف

  سالمت در دانشگاه گالسگو اسکاتلند   یو استاد روانشناس  یاز خودکش  یریشگیکل انجمن پ   سیرئ  اکانر،  پروفسور  

، با مضمون "است  نیترکیتار  یوقت"کتاب    سندهیدر گالسگو و نو  یخودکش  یرفتار  ی قاتیتحق  شگاهیمسئول آزما  و

 ، است.رندیمیچرا افراد به دست خود م

ملّ ،  پراکتر  السکین  دکتر گروه  خودکش  یریشگیپ   یمشاور  مد  ایاسترال  یاز    رگروه یو 

در   یسالمت روان و خودکش ۀنیپژوهش در زمبوده و به   یجنوب یقایسالمت روان در دانشگاه آفر یآموزش

 . مند استعالقه انیو پناهجو نیمهاجر

و    ولوژییدمیاپ   یو استاد گروه آموزش  رانیا  یاز خودکش  یریشگیپ   تیجمع  س یرئ،  انییمحسن رضا  دکتر

  ی کنگره، سه سخنران نیا ۀتیکم یرفسنجان و از اعضا یدانشگاه علوم پزشک ی پزشک ۀ دانشکد یستیآمار ز

 اراِئه دادند.

آموزشیدر    شانیا  یسخنران  دو ارز  ی سازاده یپ  ،ی طراح"  کارگاه  از    ی ریشگ یپ  یهای استراتژ  ی ابیو 

 ادا شد.  یجهان  ۀدر روز دوم کنگر "مد کم و متوسط آبا در  ییدر کشورها یخودکش 

از  ، یرفاه مل  یاصل ی هادی تهد ریثأ با درآمد باال تحت ت  ییاز کشورها ش یبا درآمد کم و متوسط، ب یکشورها  کردس  د یتاک یو نیهمچن

 ریاخ  یریگهمه  طور  نیو هم  یعیطب  ی ایبال  ، یاجتماع   ی هایمسلحانه، ناآرام  یهایریجنگ، درگ  ،یکاریب  ، یجمله فقر، بحران اقتصاد

  که   یشود، در حالیم  یخودکش  یروان و رفتارها  یهای ماریب  خطر  شیسبب افزا  ات احتمااللمشقّ  ن یا  موعقرار دارند. مج  19-دیکوو

  ی پاسخ ملّ  کی  ۀاز توسع  ،جتالیرا کاهش دهد. نت  ماتینامال   نیا  یمنف  ریثأ ت  اب،یکند که انحراف از منابع کمیم  جابیهمزمان ا  طوره  ب

 آورد. یبه عمل م  یبازدار  یحد تااگر نه به طور کامل،  ،ی و کاهش خودکش یریشگیبه پ 

از    المللیبینو عوامل    المللیبینو    یبا کارشناسان ملّ  کینزد  یبه کمک همکار  د یبا درآمد کم و متوسط، با  ییکشورها  یهادولت

  یهای استراتژ  ی ابیو ارز  یسازادهیپ   ،یدر سطوح طراح  ، یو سازمان بهداشت جهان  یاز خودکش  یریشگیپ   المللیبین جمله انجمن  

 قائل شوند.  یباالتر تیاولو ،یدکشاز خو یریشگیامر پ  یبرا  ، یملّ

نهاد   کی ۀیو ته ، یاز خودکش یریشگیکار پ  یرویآموزش ن ،یبه خودکش یمنف  یاز جمله مقابله با نگرش فرهنگ  یاریبس ی هاچالش

با درآمد کم و    یوجود دارد. کشورها  یاز خودکش  یریشگیپ   یهاگروه  نیب  یبخشانیم  یو نظارت همکار  تیجهت هدا  ،یملّ  یرهبر

طور    همان ،ی تیموقع  لیو تحل  هیتجزۀ  ، با شروع از مرحلها چالش نیتوسط ا  صالیاست  جادیاز ا  یریمتوسط الزم است به منظور جلوگ

آن دسته   یبه خدمات و منابع را برا  ی کرده و دسترس  یی را شناسا  پر خطر  ی هاکرده است، گروه  هیتوص  ی که سازمان بهداشت جهان

 از افراد بهبود بخشند.
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  یو مشترک به مناسبت روز جسانی پیشگیری از خودکشی

 "عوامل موافظ و خطر خودکشی در بیماران م من"

 روانشناسی و مشاروه کشور ی غیر واگیر و انجمن صنفی موسسان هایرابه دعوت شبکه ملی پیشیگری از بیم

شاوره و روانشناسی ایران، انجمن دنیای امن، جمعیت علمی پیشگیری از مراکز م با مشارکت انجمن صنفی کارفرمایی موسسین

 خودکشی ایران 

 اختالالت روانپزشکی شایع در بیماران مزمن  •

ی مزمن جسمی و روانی به عنوان عامل  هاابتال به بیماری •

 ر خودکشی خطر افسردگی و افکا

بیماران  • در  خود  به  آسیب  و  خودکشی  به  اقدام  میزان 

 مزمن، مصرف  کنندگان سیگار، مواد و الکل   

پیگیری • در  خودکشی  به  مجدد  اقدام  خطر  ی  هاافزایش 

کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در اقدام کنندگان به  

 خودکشی، مصرف  سیگار، مواد و الکل   

من و سبک زندگی با افکار  ی مزهاارتباط بین شیوع بیماری •

 خودکشی و اقدام به خودکشی

 معرفی مدل سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی •

روانی در   • بروز اختالالت  از  پیشگیری  مداخالت مناسب 

بیماران مزمن جسمی س اصالح سبک زندگی )تغذیه سالم،  

نگرش(،  هافعالیت و  تفکر  الگوی  اصالح  مناسب،  بدنی  ی 

برای   اهداف  واقع  تعیین  و  منطقی  ارزشیابی  زندگی، 

تعارض حل  موقعیت،  حل  هاگرایانه  مهارت  یادگیری   ،

هیجان مدیریت  یادگیری  روشهامساله،  و  دشوار  ی  های 

 ی اجتماعی.  هاآرمیدگی، حمایت
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 به مناس  برگ اری روز سمینار علمی پیشگیری از خودکشی در شسرستان اسد آباد استان همدان

شهریور در شهرستان اسدآباد استان همدان به همت و تالش دانشگاه اسد آباد، سمینار ملی پیشگیری از  15و  14روزهای  در

های  ار شد. فارغ از محتوا، برگزاری این سمینار پیامشناسی برگزشناسی، روانپزشکی و جامعهخودکشی با حضور متخصصان روان

   مهمی برای پیشگیری از خودکشی داشت.

 "افتی باد اختصاص خواهد آاسد ومیبولتن شماره بعد به طور کامل به سمپوز "
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معیت می ج گیری  عل پیش
ودکشی از  سه یک اریان خ ردم موس اد م ور هب را  خود فعالیت که است نه می ط 139 سال رد رس وز اخذ با 2 وم، وزارت از مج  عل

حقیقات از فناوری  و ت وده آغ م ت. ن لت اس عیت عنوان هب ما رسا گیری  علمی جم پیش
شی از  ودک ت زری موارد شامل خ  :اس

ات انجام الع اخت مط اهی شن ودکشی رفتار اهنخ ای کر، شامل گر م ف قدا شی از انشی فوت و ا ودک ن رد خ قه و اریا ام ،منط العات انج گیری  مط پیش
ودکشی از   خ

ورث قه و اریان رد م وسعه ،منط اهی و دانش ت اس و آگ ازی حس معه س ا ین و ج ول گیری  حوزه رد مسئ پیش
شی از  ودک له نشر و چاپ طریق از خ گلیسی، مج ن

انمه ا  و خبر

هیه ثیر و ت اهی و جزوات تک ور وش شی رب وز کاری  ،آم اهی با هم اد قه داخلی، نه للیبین و ایمنط ت، )وزارت الم ش هدا ان ب موزش و ردم کی، آ ان زپش ازم  س

نی شت جها هدا اری و ب ن س ازما ین اهیس گیری  حوره رد فعال المللیب پیش
شی( از  ودک ان هب کمک ،خ ازم اهی و اهس اد ایی نه ای اجر وسعه یا و ایجاد رب ات ت  خدم

گیری  ربای الزم پیش
ودکشی از   خ

ف هب شدن انئل راستای رد لذا  ززیانی از ، باال اهدا کاری  هب تمایل که ع  دارند، را   جمعیت این با هم

کاری  هب دعوت  .شود می هم
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