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 ۱ پیشگفتار

ان و هنرمندان را به شناسجامعهتوجه فیلسوفان، حکما، پزشکان، ها پیچیده است که طی قرنای خودکشی پدیده

جدی  تنها مشکلخودکشی  ،سیزیف یافسانهدر  ،فیلسوف فرانسوی ،آلبر کامو یاست. به گفتهخود جلب کرده 

 فلسفی است. 

انه پیشگیری و تأسفاما م طلبد،می توجه ما را است کهی بهداشت عمومی در زمینهت مشکال ی ازخودکشی یک

طیفی ستلزم پذیر باشد، مامکان اگر ،پیشگیری از خودکشی اندنیست. تحقیقات نشان دادهای کنترل آن کار ساده

الالت روانی اخت مؤثردرمان  و فراهم کردن بهترین شرایط برای تربیت فرزندان که مواردی شامل ستهافعالیتاز 

عناصر اساسی موفقیت  دادن از . انتشار مناسب اخبار و آگاهیگیردرا دربر می تا کنترل محیطی عوامل خطر

 خودکشی هستند.پیشگیری از های برنامه

گیری از برای پیشآن سازمان عمل جهانی که ابتکاربه اجرا گذاشت  را SUPRE ۱۹۹۹سازمان بهداشت جهانی در 

و اجتماعی ای خاص حرفههای گروه کهاست  SUPREبخشی از  و. این کتابچه یکی از منابع مهم استخودکشی 

بین  پیوند یدهندهنشان و دهدمیمخاطب قرار  ،رندپیشگیری از خودکشی اهمیت دا یدر زمینه خصوصبهکه  ،را

اجتماعی، های مربیان، سازمان از جمله متخصصان بهداشت،ست؛ هاافراد و گروهاز طوالنی و متنوع ای زنجیره

 و جوامع.ها گذاران، رابطان اجتماعی، مجریان قانون، خانوادهقانون ها،دولت

از مرکز  ۲استاد روانپزشکی و خودکشی شناسی و دکتر ورونیکا ناربونی ،۱واسرمنما به ویژه مدیون پروفسور دانوتا 

که نسخه اولیه  WHOملی تحقیقات خودکشی و پیشگیری از بیماری های روانی سوئد و استکهلم، مرکز همکاری 

پیشگیری از  WHOاین متن متعاقبا توسط اعضای زیر در شبکه بین المللی این کتابچه را تهیه کردند هستیم. 

 خودکشی بررسی شد که ما از ایشان سپاسگزاریم:

                                                           
1 Danuta Wasserman 
2 Veronique Narboni 
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 چرچ، نیوزلند، کرایست4چرچ، دانشکده پزشکی کرایست۳دکتر آنت بوترایس

 ، کلگری، کانادا6دانشگاه کلگری ،5پروفسور ریچارد رامسی

 ، پاریس، فرانسه۸، گروه بیمارستانی کوخین۷پروفسور ژان پیر سوبریر

 ، نانجینگ، چین۱۰یمارستان مغز دانشگاه علوم پزشکی نانجینگ، ب۹ژایدکتر شوتاو 

 ما همچنین می خواهیم از کارشناسان زیر به خاطر انرژی ای که گذاشتند تشکر کنیم:

 ، بخش آموزشی، دانشگاه استکهلم، استکهلم، سوئد۱۱پروفسور بریتا آلین آکرمن

 اسرائیل ،۱4تیکوا ، پتخ ۱۳گیا ، بیمارستان روانپزشکی۱۲پروفسور آلن آپتر

 پنسیلوانیا، ایاالت متحده آمریکا ،۱6و روانپزشکی غربی، پتسبورگ، کلینیک و انستیت۱5پروفسور دیوید برنت

 ، ایرلند۱۸رکو، بنیاد ملی تحقیقات خودکشی، ک۱۷دکتر پاول کوکوران

 سوئد ، ، مرکز ملی تحقیقات خودکشی و پیشگیری از بیماری های روانی، استکهلم۱۹دکتر آگنس هولتن

 

                                                           
3 Annette Beautrais 
4 Christchurch 
5 Richard Ramsay 
6 Calgary 
7 Jean-Pierre Soubrier 
8 Cochin 
9 Shutao Zhai 
1 0 Nanjing 
1 1 Britta Alin-Akerman 
1 2 Alan Apter 
1 3 Geha 
1 4 Petah Tiqwa 
1 5 David Brent 
1 6 Pittsburgh 
1 7 Paul Corcoran 
1 8 Cork 
1 9 Agnes Hultén 
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 ایرلند ، کورک ، خودکشی تحقیقات ملی بنیاد، ۲۰دکتر مارگارت کلر

 سوئیس ، ، ژنو۲۱پروفسور فرانسوا الدام

 ، وستروس، سوئد۲۳، گروه روانپزشکی کودک و نوجوان، بیمارستان مرکزی وستروس۲۲دکتر گونیال جانگمن

 سوئد ، اوپساال ، ۲5اوپساال دانشگاه ، نوجوان و کودک روانپزشکی گروه ، ۲4اولسون گونیال دکتر

 اسرائیل ، ۲۷گان رامات ، ۲6ایالن بار دانشگاه ، اوراباخ پروفسور اسرائیل

 فرانسه ، ۳۰بوردو ، ۲۹آبادی مرکز ، ۲۸پومیرو خاویر پروفسور

 سوئد ، استکهلم روانی، های بیماری از پیشگیری و خودکشی تحقیقات ملی مرکز، ۳۱رامبرگ لیل اینگا دکتر

 سوئد ، استکهلم ، کارولینسکا انستیتوی ، نوجوان و کودک روانپزشکی بخش ، ۳۲ریدلیوس اندرس پرو پروفسور

 نیویورک ، نیویورک ، کلمبیا دانشگاه ، شافر دیوید پروفسور

 اسلوونی ، لیوبلیانا ، ۳4لیوبلیانا دانشگاه ، ۳۳توموری مارتینا پروفسور

 اسرائیل تیکوا، پتخ ، روانپزشکی گیا بیمارستان ، ۳5تیانو سام پروفسور

                                                           
2 0 Margaret Kelleher 
2 1 François Ladame 
2 2 Ljungman 
2 3 Västeras 
2 4 Gunilla Olsson 
2 5 Uppsala 
2 6 Bar-Ilan 
2 7 Ramat-Gan 
2 8 Xavier Pommereau 
2 9 Centre Abadie 
3 0 Bordeaux 
3 1 Inga-Lill Ramberg 
3 2 Rydelius 
3 3 Martina Tomori 
3 4 Ljubljana 
3 5 Sam Tyano 
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 ، گنت ، دانشگاهی بیمارستان ، روانپزشکی بخش ، خودکشی تحقیقات واحد ، ۳6هیرینگن وان کیس پروفسور

 بلژیک

 ، گنت ، دانشگاهی بیمارستان ، روانپزشکی بخش ، خودکشی تحقیقات ، واحد۳۷پروفسور آنه لیس ون کنورینگ

 بلژیک

 .متحده ایاالت ، نیویورک ، نیویورک ، کلمبیا دانشگاه ، کودکان روانپزشکی گروه ۳۸ویسمن میرنا پروفسور

ه طور گسترده ب این منابع به امید ترجمه و انطباق با شرایط محلی ـ که پیش شرط الزم برای اثربخشی آنهاست ـ 

 منتشر شده اند. نظرات و درخواست گرفتن اجازه برای ترجمه مورد استقبال قرار خواهد گرفت. 

 (WHOهماهنگ کننده، بخش اختالالت روانی و رفتاری بهداشت روان سازمان بهداشت جهانی )، ۳۹دکتر برتولت

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 6 Kees van Heeringen 
3 7 Anne-Liis von Knorring 
3 8 Myrna Weissman 
3 9 J. M. Bertolote 
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 ۲پیشگفتار 

و به   NGO به عنوان یک سازمان مردم نهاد "علمی پیشگیری از خودکشی ایران  جمعیت" این راهنما توسط

ترجمه و ویراستاری شده  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد سفارش

است. این جمعیت تالش می نماید تا در طرح های علمی و اجرایی پیشگیری از خودکشی وزارت بهداشت و نیز 

 سایر نهادهای دولتی و خصوصی همکاری موثر داشته باشد.

همکاری های مشترک سازمان جهانی بهداشت همکاری با هسته تحقیقاتی پیشگیری از خودکشی و نیز دفتر 

دربهداشت روان مستقر در دانشکده علوم رفتاری )انستیتو روانپزشکی تهران(، ارتباطات بین المللی این جمعیت 

می کند. انجام طرح های تحقیقاتی ملی ، چاپ  نقش منطقه ای و بین المللی این جمعیت را تقویت  را توسعه و

از جمله همکاریهای مشترک این جمعیت  suicide prevention نشریه انگلیسی زبانو نشر مطالب اموزشی و 

  پژوهشی است. -با سایر نهادهای علمی 

 برای ارتباط با جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران با آدرس های زیر در تماس باشید:

 Iranpreventionofsuicide: اینستاگرام

 Isssp@: تلگرام

 Irssp.iums.ac.ir: سایت

 https://www.aparat.com/irssp.iums.ac.ir :آپارات

 :یوتیوب

https://www.youtube.com/channel/UCduHiF8553t7Fr0Cu5NRvMw 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCduHiF8553t7Fr0Cu5NRvMw
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 پیشگیری از خودکشی

 و سایر کارکنان مدرسه معلمانمنبعی برای 

کشورها  سال است. در بسیاری ۱۹تا  ۱5ومیر در گروه سنی مرگاول پنج علت  یکی ازدر سراسر جهان، خودکشی 

 شده است.  بندیرتبهپسران و دختران این گروه سنی  ی اولین یا دومین علت مرگ درخودکش

که در بیشتر این حقیقت  بهتوجهبا. استاولویت مهمی  نوجوانانپیشگیری از خودکشی کودکان و  ،برای همین

های برای گسترش فعالیت عالی یه مکانمدرسروند، می این گروه سنی به مدرسه در افراد کشورها و مناطق اکثر

 . شودمی محسوبمناسب  یهپیشگیران

ن مدرسه، پزشکان مدارس، مانند مشاورا- همعلمان و سایر کارکنان مدرسی اول در درجهآموزشی  سندهدف این 

، متخصصان سالمت عمومی و حالاینبا. است -مدرسه یمدیرههیأتپرستاران و مددکاران اجتماعی، و اعضای 

آموزشی  سنداز این توانند اطالعات مفیدی مینیز  دکشیپیشگیری از خوهای به برنامه مندهای عالقهسایر گروه

عوامل پردازد و می ر به توصیف ابعاد رفتارهای خودکشی در نوجواناناختصاآموزشی به سنددریافت کنند. این 

شناسایی و مدیریت افراد در  ینحوهو  کند، معرفی میهستند زیربنای این رفتارهاکه را، خطر و محافظ اصلی 

 .دهدافتند نشان میکه در محیط مدرسه اتفاق می راهایی معرض خطر و چگونگی برخورد با خودکشی

 ۱4در کودکان باالی ها ست. بیشتر خودکشینیرایج  عموماًسال  ۱5زیر افراد ل حاضر، خودکشی در میان در حا

سال نادر است.  ۱۲این درحالی است که خودکشی هنوز در افراد زیر  افتد،می سال و در اوایل نوجوانی اتفاق

 ۱5 نوجوانان و سال ۱5خودکشی در کودکان زیر در اقدام به ای کنندهدر برخی کشورها افزایش نگران حالاینبا

 شود.می سال مشاهده ۱۹تا 

روش ها کشآفت استفاده ازدر برخی کشورها، برای مثال  خودکشی در کشورهای مختلف متنوع است.های روش

های و استفاده از اسلحه روش ، دود اگزوز ماشیندر سایر کشورها مسمومیت با دارو کهدرحالی ،رایجی است
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های یکی از علت که دهندمی خودکشی از دستجان خود را بر اثر اغلب بیشتر از دختران هستند. پسران تری رایج

آویز کردن اقدام به خودکشی مانند حلقبار خشونتهای از روش دختران آن ممکن است این باشد که آنها بیشتر از

از پسران تر رایج ۱۹تا  ۱5کشورها خودکشی در میان دختران در برخی  حالاینباکنند. می و سالح گرم استفاده

کنند می استفاده بارهای خشونتدخترانی که از روش تعداداخیر  یدر دهه . همچنینستدر همین گروه سنی ا

 افزایش یافته است.

کان و معلمان، پزش گروهیپیشگیری از خودکشی کار در محور مدرسههای به فعالیتممکن بهترین رویکرد 

 .استاجتماعی های با سازمان در همکاری نزدیک، روانشناسان و مددکاران اجتماعی مدارس پرستاران

نیست بلکه بخشی از روند رشد طبیعی در کودکی و نوجوانی  غیرطبیعی در این گروه سنیشی خودکگاه بهگاهفکر 

 آنهامعنای  و زندگی و مرگشروع به درک یا شوند می روروبهوجودی با مشکالت در این سن  آنان کهچرا ،است

 افکاراند که گزارش کردهان مقطع دبیرستان آموزدانشکه بیش از نیمی از اند نشان دادهها نظرسنجی کنند.می

 iiن مباحث با بزرگساالن صحبت کنند.ای یدرباره باید انجواننو i.اندخودکشی داشته

رخورد با مشکالت تنها راه بآن را  فردشود که می محسوب غیرطبیعیفکر خودکشی زمانی در کودکان و نوجوانان 

 .زیاد استدر این صورت خطر اقدام به خودکشی و خودکشی منجر به مرگ  .دریگبدر نظر 

 شودکم گرفته میی که دستمشکل 

ر اثر تصادف اتومبیل، غرق بمرگ برای مثال - هاگفت برخی مرگ با قاطعیت نتوانممکن است  ،در برخی موارد

 ،رفتارهای خودکشی نوجوانان iii.عمدی بوده یا غیرعمد -غیرقانونیمصرف بیش از حد مواد سقوط یا شدن، 

 . شوندمی کم گزارش عمدتاً خیلیتصادفی و غیرعمدی،  یدر ردهها بیشتر این مرگغیردقیق  بندیطبقهدلیل به

به دهد که این افراد می نشاناند فوت شده آمیزخشونتهای روشمطالعات پس از مرگ نوجوانانی که به علت 

در را پذیری باال ریسکتمایالت تخریبی و دظریفی از رفتارهای خوهای هنشاناین موارد  .ندارند ی تعلقگروه همگن
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عمدی  یاعمالها آن تعدادی ازاما ، دنشاب غیرعمدیی اعمال نتیجه هااین مرگبرخی از ممکن است  ii.خود دارند

 . هستند رنج ناشی از زندگیتأثیر تحت

 نشانها ان و روانپزشکان متفاوت است. نتایج خودگزارشیآموزدانشریف اقدام به خودکشی از دیدگاه عالوه، تعبه

. شودمیشخص مروانپزشکی های مصاحبهدر  تقریباً دو برابر میزانی است که خودکشی به تعداد اقدامدهد که می

تعاریف نسبت به متخصصان،  ،دهندمی ت پاسخسؤاالبه که بدون نام انانی جونواست که  این جیهتوترین محتمل

 کهاند گزارش کرده ی کهنوجواناناز  درصد 5۰ عالوه، فقطبه. گیرنددر نظر میاقدام به خودکشی را تری گسترده

بنابراین  .اندکردهبیمارستانی های مراقبتدرخواست  ،پس از اقدام به خودکشی ،اند خودشان را بکشندسعی کرده

مایانگر ابعاد واقعی مشکل ، ناندتحت درمان قرار گرفته در بیمارستانو  ،اندکردهبه خودکشی  کسانی که اقدامتعداد 

 در جامعه نیست. 

به خودکشی در . با این وجود، اقدام است خودکشی منجر به مرگ در پسران نوجوان بیشتر از دختران ،در کل

مشکالتشان ی دربارهتر اما آنان راحت ابتال به افسردگی در دختران باالتر است بیشتر است. تران دو تا سه برابردخ

به پیشگیری از  بسیار،به احتمال  که این موضوع، درونمیگرفتن  کنند و به دنبال کمکمی صحبتبا دیگران 

ی دارند و بیشتر ترکند. پسران اغلب پرخاشگری و تکانشگری باالمی کمک در آنهاتر کشنده اقدامات خودکشی

 . کندمی تسهیل ،ه اقدام آنان منجر به مرگ شودکاحتمال را،  این خودکه  هستند الکل و مواد تأثیرتحت

 عوامل محافظ  

 د عبارتند از:نکنمی در مقابل رفتارهای خودکشی محافظتاز افراد که ای عوامل عمده

 خانوادگیالگوهای 

 روابط خوب با اعضای خانواده 

 دریافت حمایت از خانواده 
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 الگوی شناختی و شخصیت

 اجتماعی خوب های مهارت 

 د به خود و دستاوردها و موقعیت خوداعتما 

 شوندمی روروبهبا مشکالتی  که در مدرسههایی ی کمک زمانوجوجست 

 ندبگیرتصمیمات مهمی باید که هایی ی مشاوره زمانوجوجست 

 دیگرانهای حلراهبودن به تجربیات و  گشوده 

 بودن به دانش جدید گشوده 

 شناختیجمعیت-عوامل فرهنگی و اجتماعی

  هامذهبی و سایر فعالیتهای مکان ها،از طریق شرکت در ورزش، انجمنبرای مثال ائتالف اجتماعی 

 هاروابط مثبت با همکالسی 

  روابط خوب با معلمان و سایر بزرگساالن 

 دریافت حمایت از نزدیکان 

 خطر های و موقعیتخطر عوامل  

 دیگراننسبت به ها دلیل عوامل محیطی و ژنتیکی در برخی از خانوادهبهرفتارهای خودکشی در شرایط خاص 

با اقدام به خودکشی و  غالباً زیر یشدهعنوانهای که تمام عوامل و موقعیتاند نشان دادهها است. تحلیلتر یعشا

 یدر همهلزوماً داشت که این عوامل  یاد، اما باید به ندمنجر به مرگ در میان کودکان و نوجوانان مرتبط خودکشی

 وجود ندارند. موارد خودکشی

از کشوری به کشور دیگر بر اند ذکر شده ادامهخطری که در های عوامل و موقعیتهمچنین باید به یاد داشت که 

 نیز متفاوت است. همسایهکشورهای در حتی  وسیاسی و اقتصادی های ویژگی فرهنگ، اساس
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 شناختیجمعیت-عوامل فرهنگی و اجتماعی

و مهاجران  هابومیعوامل خطر هستند. جمله ، فقر آموزشی و بیکاری در خانواده از اقتصادیاجتماعی بدشرایط 

اجتماعی را نیز های بر مشکالت عاطفی و زبانی، فقدان شبکهعالوه ،زیرا آنها مکن است در این گروه قرار بگیرند،م

 شوند.می جنگ و انزوا همراه شکنجه، جراحاتات آزارهای روانی تأثیرکنند. در بیشتر موارد این عوامل با می تجربه

گروهی مختلف های اجتماعی رایج و تعارض بین ارزشهای ین عوامل فرهنگی همچنین با مشارکت کم در فعالیتا

اند یا به آنجا به دنیا آمدهکشورهای آزادتر در دخترانی است که  برای مهم یعاملویژه بهاین تعارض د. نارتباط دار

 والدینشان دارد.  قوی یکارانهمحکمی در فرهنگ محافظههای ریشههایشان ارزشهنوز اما  ،اندشده آورده

فرهنگی های است. کودکان و نوجوانانی که ریشه شده تنیدههمجمعی درهای فرهنگ با سنت انجواننوتک رشد تک

در برخی شرایط  .ندارنددر اختیار برای حل تعارضاتشان الگویی و هیچ  هستندمشکالت هویتی دچار  ندارند

 iممکن است به رفتارهای خودتخریبی مانند اقدام به خودکشی متوسل شوند.، آنها زااسترس

 بیشتر است. هادر مقابل غیربومی هابومی رفتارهای خودکشی خطر

عامل خطر دیگری برای رفتارهای جنسی های جنسی مرتبط با گرایشانطباق جنسیتی و هویت  نبودهای ویژگی

 و سایر مؤسسات و مدارس خانواده، همساالن ،که آشکارا در فرهنگ خودنیز کودکان و نوجوانانی  .استخودکشی 

 بهینه هستند.رشد حمایتی برای های برای پذیرفته شدن دارند و فاقد الگو جدی یمشکالتشوند پذیرفته نمی

 الگوی خانوادگی و اتفاقات منفی زندگی در کودکی

 دهد؛تأثیر قرار میتحت در بزرگسالیرا  زندگی افراد کودکی ی زمانزاخانواده و وقایع آسیبدر الگوهای مخرب 

 ii.منطبق شوندها خوبی با این آسیببهند شاب نتوانسته اگر خصوصبه

دارای تمایل به ثباتی و وقایع منفی زندگی که اغلب در کودکان و نوجوانان بی اختالل عملکرد خانواده،های جنبه

 شوند عبارتند از:می مشاهده خودکشی
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 با وجود اختالالت خلقی و سایر اختالالت روانی iiiآسیب روانشناختی خانواده -

 مصرف مواد و الکل و رفتار ضداجتماعی در خانواده ءسو -

 خانوادگی اقدام به خودکشی و خودکشی منجر به مرگ یسابقه -

 ( و جنسی از کودک جسمی یءاستفادهواز جمله س)خشونت خانگی و بددهنی  -

 مراقبت کم والدین و کمبود ارتباط در خانواده  -

 مکرر والدین همراه با تنش و پرخاشگریهای نزاع -

 طالق، جدایی یا فوت والدین/ سرپرستان -

 مکرر به مناطق متفاوت ییجاجابه -

 انتظارات بسیار باال یا بسیار پایین والدین -

 اعمال قدرت نامناسب یا بیش از حد والدین -

عاطفی کودک و محیط عاطفی نامناسب های شدن با استرس روروبهکمبود وقت خانواده برای مشاهده و  -

 شامل طرد یا غفلت 

 iiiiخانواده پذیریناانعطاف -

 رضاعی خویشاوندی -

 ه خودکشیکه اقدام باست کودکان و نوجوانانی  یمشخصه ،همیشهلزوماً اما نه  ،این الگوهای خانوادگی اغلب

هستند هایی خانواده متعلق به معموالًدارند  خودکشیتمایل به  که ینوجواناندهد که می شواهد نشان. کنندمی

وفادار  والدین خودبه آنها  ازآنجاکهجمع شده است.  هاچندین عامل خطر در آن وند دار بیش از یک مشکلکه 

از درخواست کمک در خارج از خانواده  اًمکرر سرار خانواده را فاش کنند،هستند و تمایل یا اجازه ندارند که ا

 کنند.می خودداری
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 الگوی شناختی و شخصیت

زیر، که با خطر اقدام به خودکشی و خودکشی منجر به مرگ )اغلب در رابطه با اختالالت  خصوصیات شخصیتی

خودکشی محدود  بینیپیشکاربرد آنها در  بنابراین، دنشومی دیده نوجوانیدوران در  اًمکررروانی( ارتباط دارند، 

 است:

 وخوی ناپایدارخلق -

 یا عصبی رفتار پرخاشگرانه -

 ضداجتماعیرفتار  -

 نماییکنشرفتار  -

 تکانشگری باال -

 پذیری تحریک -

 الگوهای فکری و انطباقی غیرمنعطف -

 ضعیف هنگام بروز مشکالتمسأله توانایی حل  -

 ناتوانی در درک واقعیت -

 در دنیای غیرواقعی کردن تمایل به زندگی  -

 ارزشی بی حساسبینی با اخیاالت خودبزرگ جا شدنجابه -

 احساس ناامیدی -

 شوندمی ی ظاهرئعالیم خفیف جسمانی و ناامیدی جز صورتزمانی که به خصوصبهاضطراب  -

 تقدیس خود -

طرد و رفتار  پشت رفتارهایی مانند احساس برتری،که ممکن است  یاطمینانبیاحساس حقارت و  -

 گساالن از جمله والدین پنهان شودو بزرها همکالسی اپذیر بتحریک
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  iiو گرایش جنسی جنسی عدم اطمینان به هویت -

 روابط دمدمی با خانواده و همساالن  -

خطر رفتارهای  بااز عوامل شخصیتی و شناختی ای گسترده یمجموعه زیادی به ارتباط دادن یعالقهنوجوانان 

 .وجود داردبرای هر صفت خاص  کم و مبهمی شواهد پژوهشیاما ، دنرخودکشی دا

 اختالالت روانپزشکی 

 شود.می رفتارهای خودکشی در کودکان و نوجوانانی که مبتال به اختالالت زیر هستند بسیار مشاهده

 افسردگی

 هاینظرسنجی iiiنوجوانان است. در بین خودکشیپیشترین رایج ضداجتماعیترکیبی از عالیم افسردگی و رفتار 

یک  اندداده خودکشی از دست بانهایت جان خود را درچهارم کسانی که که بیش از سهاند بسیاری مشخص کرده

 iii.اندبودهاختالل افسردگی  کامالً دچارو بسیاری از آنان  داشتهیا چند عالمت افسردگی 

م یپزشکی هستند، عال یی مشاورهوجوجستکه در همزمان ند، اغلب هستافسردگی  دچارانی که آموزدانش

سینه رایج  یپا یا قفسه تیر کشیدندرد و جسمانی مانند سردرد و معدههای شکایت iiiiجسمانی نیز دارند.

 هستند.

در عوض، پسران دارند.  ، ناامیدی و غیرفعال بودنافسرده تمایل زیادی به در خود فرورفتن و ساکت شدندختران 

 جلبرا والدین و معلمان توجه  کنندخیلی سعی میو  رندی مخرب و پرخاشگرانه گرایش دارفتارهاافسرده به 

 .دکشی استکه به خودی خود عامل خطری برای رفتارهای خوشود  موجب تنهایی ممکن است رخاشگریپ. کنند

لزوماً  افسردگی است، رایج خودکشیدارای تمایل به اگرچه عالیم افسردگی و اختالل افسردگی در میان کودکان 

مبتال به  اما ،اقدام به خودکشی کنند ممکن است جواناننو iiiهمراه نیست.آن اقدام به  وخودکشی با افکار 

 کنند.ناقدام به خودکشی  اماباشند یا افسرده باشند نافسردگی 
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 اختالالت اضطرابی

 کهدرحالی ،به خودکشی در مردان است اقدامبین اختالالت اضطرابی و  وجود همبستگی پایدار مطالعات حاکی از

از مستقل  نسبتبهبر خطر رفتارهای خودکشی  تأثیرصفات اضطرابی در  است.تر این ارتباط در زنان ضعیف

عالیم  این است که اضطراب در نوجوانان باید ارزیابی و درمان شود. یدهندهنشان که دنکنمی ردگی عملافس

 وجود دارد.  هستندافکار خودکشی  دچاری که اندر جواناغلب سازی نیز جسمانی

 مصرف الکل و موادءسو

معلوم شده است که . بسیار باالستکنند می مصرف مواد و الکل در کودکان و نوجوانانی که اقدام به خودکشیءسو

 مصرف الکل و موادبه خودکشی، پیش از اقدام  ،خودکشیدارای تمایل به چهارم بیماران در این گروه سنی یک

 iiاند.کرده

 اختالالت خوردن

چه نگران هستند که به دلیل نارضایتی از بدن خود، سعی در کاهش وزن دارند و  ،بسیاری از کودکان و نوجوانان

اشتهایی عصبی یا پرخوری عصبی بی اختالالت دچاراز دختران نوجوان  درصد بین یک تا دو .و چه نخورندبخورند 

برابر  ۲۰آنان  شتهایی عصبی اغلب به افسردگی نیز مبتال هستند و خطر خودکشی درابی دختران مبتال به ند.هست

اشتهایی عصبی و پرخوری عصبی بی که پسران نیز به اختالالتاند اخیر نشان دادههای یافته است. جواناننوسایر 

 iiiiiiiشوند.می مبتال

 اختالالت روانپریشی

اختالالت روانپزشکی شدید مانند اسکیزوفرنی یا اختالل دوقطبی  دچاراگرچه تعداد کمی از کودکان و نوجوانان 

مبتال به اختالالت روانپریشی  انند، خطر خودکشی در مبتالیان به این اختالالت بسیار باالست. بسیاری از جوانهست

 شوند.می و مصرف مواد مشخص سیگار زیادمصرف در حقیقت با عوامل خطر مختلفی مانند مصرف الکل، 
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 اقدام به خودکشی یسابقه

عامل خطر مهمی برای ذکر شد، در باال که  ،ین بار اقدام به خودکشی با یا بدون اختالالت روانیدسابقه یک یا چن

 رفتارهای خودکشی است.

 اندمحرک رفتار خودکشیکه اتفاقات منفی زندگی فعلی 

با سبک شناختی همراه  ،استرسبه  یچشمگیرحساسیت دارند تمایل به خودکشی  که یکودکان و نوجوانانمعموالً 

الگوهای خانوادگی و عوامل همچنین و  دلیل عوامل ژنتیکیبهکه )دارند  ،رشده در باالو خصوصیات شخصیتی ذک

زندگی را منفی کنار آمدن با وقایع  حساسیت. این ند(کنمی در اوایل زندگی تجربه کهاست زای منفی استرس

این  آیند.میزندگی پیش  یزادلیل رفتارهای خودکشی اغلب به دنبال اتفاقات استرسبه همین د. کنمی سخت

و در افکار خودکشی  باعث ایجاد ممکن است خود کنند کهمی س را فعالأ، ناامیدی و یدرماندگی احساس هااتفاق

 iiiii.دکشی و خودکشی منجر به مرگ شواقدام به خود نهایت

عبارتند  ممکن است محرک اقدام به خودکشی یا خودکشی منجر به مرگ باشندخطر و اتفاقاتی که های موقعیت

 :از

طور اینواقعاً در ارزیابی عینی لزوماً  کهدرحالی) بداندزا آسیبفرد آنها را که ممکن است هایی موقعیت -

 کنندتلقی اهمیت را آسیبی جدی بی پذیر ممکن است حتی اتفاقات(: کودکان و نوجوانان آسیبنیستند

دارند  تمایل به خودکشی ی کهجوانان کهدرحالید، دهنببه آن واکنش نشان  درماندگیو با اضطراب و 

ه دیدنفس آسیبعزتحس  دچارگیرند و می خود در نظرتصویر از وقعیتی را تهدیدی علیه م چنین

 . ندشومی

 خانوادگیهای اختالالت و آشوب -

 ها همکالسی ایی از دوستان وجد -
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 یا سایر افرادی که برای فرد مهمندمرگ عزیزان  -

 عاشقانه یخاتمه یافتن رابطه -

 هافردی یا از دست دادنتعارضات بین -

 مشکالت قانونی یا انضباطی -

 فشار گروه همساالن یا پذیرش همساالن خودمخرب -

 زورگویی و قربانی شدن  -

 مدرسه و شکست در تحصیل  هاینمرهناامیدی از  -

 امتحانات یمدرسه در دوره یانتظارات باال -

 بد اقتصادیبیکاری و وضعیت  -

 جنینبارداری ناخواسته و سقط -

 مقاربتیهای ابتال به ایدز یا سایر بیماری -

 جسمانی جدیهای بیماری -

 بالیای طبیعی -

 دارند  خودکشیاحتمال در مدرسه که استرس  دچاران آموزدانششناسایی  

 شناسایی استرس

گذارد باید جدی گرفته می تأثیرکه بر عملکرد، توجه و رفتار کودک یا نوجوان  ایو برجسته گونه تغییر ناگهانیهر

 از جمله این موارد: iiiشود،

 معمولهای به فعالیت عالقگیبی -

 کاهش کلی نمرات مدرسه -

 فردکاهش تالش  -
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 رفتاری در کالس درسبد -

 از مدرسه موجهمکرر و غیرهای فرارغیبت یا  -

 مصرف مواد )از جمله حشیش(ءدخانیات، الکل یا سومصرف بیش از حد  -

 دنشومی پلیس یا خشونتبا درگیری حوادثی که منجر به  -

ممکن  هستند وروانی و اجتماعی های استرس در معرض کند کهی کمک میانآموزدانششناسایی  بهاین عوامل 

 ii.کنند اقدام به خودکشی داشته باشند یااست افکار خودکشی 

 باشدمدرسه باید هشیار  جمیع کارکناند، نکشناسایی  راهر یک از این عالیم معلم یا مشاور مدرسه  کهدرصورتی

 استرس شدیددچار معموالً  آموزاناین دانشکه چرا ؛ددهبانجام  آموزدانشارزیابی کامل  برایرا قدماتی مکارهای و 

 باشد.رفتارهای خودکشی پیامد آن ند که ممکن است در برخی موارد شومی

 ارزیابی خطر خودکشی

 چندبعدی هستند.همیشه مشکالت کارکنان مدارس هنگام ارزیابی خطر خودکشی باید آگاه باشند که این 

 قبلی خودکشی اقدام به

ی که در معرض استرس قرار ان. جوانآیندمی خودکشی به شمارعوامل خطر ترین مهماز قبلی خودکشی  اقدام به

 .خواهند داشت به خودکشی به اقدام مجدد زیادی دارند گرایش

 افسردگی

پزشک یا روانپزشک کودک و ی برعهدهافسردگی باید تشخیص . استاصلی خطر یکی دیگر از عوامل افسردگی 

که بخشی از بیماری افسردگی  iiiمتعددیباید از عالیم هم کنان مدارس ، اما معلمان و سایر کارداشبنوجوان 

 iiiiآگاه باشند. هستند
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برخی  موجب بروز نوجوانی یمراحل طبیعی گذار از دوره درحقیقت کهاین دلیل دشوار است  ارزیابی افسردگی به

 د. شومیاز خصوصیات افسردگی 

، ناامیدی، مشکالت کمنفس طبیعی است و در طول این دوره برخی خصوصیات از جمله اعتمادبه اینوجوانی مرحله

وجود این موارد خصوصیات رایج اختالل افسردگی نیز هستند اما دلیلی  ند.خستگی و اختالالت خواب شایع تمرکز،

در مقایسه با  طول بکشند یا بسیار شدید باشند.این عالیم مگر اینکه  بگیریم،زنگ خطر در نظر آنها را  ندارد که

 خوابیدن دارند.زیاد ن و خوردزیاد گرایش به اعمال تکانشی و  انبزرگساالن افسرده، جوان

 چراکهدهد، را نشان میروند طبیعی رشد  باشد کهعادی افکار افسرده وجود ی نوجوانی، ممکن است در دوره

اند که در آن ایجاد شدهای . شدت افکار خودکشی، عمق و مدت آنها، زمینهوجودی درگیر استمسائل نوجوان با 

جوان سالم را از کسی که مواردی هستند که  (پایداری)امکان منحرف کردن کودک یا نوجوان از این افکار  نبودو 

 کند.می متمایزران خودکشی قرار دارد بح در

 شرایط خطر

که  است دگیمحیطی و وقایع منفی زنهای شناسایی موقعیت ،اشاره شدقبالً طور که همانمهم دیگر،  یوظیفه

 د.دهمی و در نتیجه خطر خودکشی را افزایش کندمیافکار خودکشی را فعال 

 در مدرسه  دارای تمایل به خودکشیان آموزدانش مدیریت 

بخش  خیلی مشکل نیست،معموالً و نیاز به کمک دارند  اندگرفتهی که در شرایط استرس قرار انجوانتشخیص 

 واکنش نشان داد. دارند  تمایل به خودکشی که ینوجوانان که چگونه باید به کودکان ودشوار اینجاست 

و تحت استرس  دارای تمایل به خودکشیکه چگونه باید به کودکان و نوجوانان  دانندمیبرخی از کارکنان مدارس 

این گروه دوم باید بهبود های دانند. مهارتنمی را موضوعاین ، اما برخی از آنان با حساسیت و احترام برخورد کرد
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، همدلی و احترام صمیمیتباید بین فاصله گرفتن و  دارای تمایل به خودکشیان آموزدانشپیدا کند. در برخورد با 

 تعادل برقرار کرد. 

ممکن است باعث ایجاد تعارض در معلمان و سایر دارند  تمایل به خودکشی که یانآموزدانشتشخیص و مدیریت 

اختصاصی موردنیاز در این زمینه را ندارند، وقتشان محدود است یا از های که مهارتشود مدرسه بی در کارکنان

 .ترسندمی شدن با مشکالت روانشناختی خود روروبه

 پیشگیری عمومی: قبل از هر اقدام به خودکشی

یا در کودکان و نوجوانان تحت استرس و/ از خودکشی تشخیص زودهنگام یرانههر اقدام پیشگ یجنبهترین مهم

خاصی بر شرایط کارکنان مدرسه و  تأکیدبرای دستیابی به این هدف باید  iiiiiخطر باالی خودکشی است.

ند که ربرخی از کارشناسان عقیده داگیرد. بصورت  ،شودمیکه در ادامه ذکر هایی با روش ،ان در خطرآموزدانش

مربوط مسائل کنند که می پیشنهاده نیست. در مقابل آنها عاقالن خودکشی یدربارهبه افراد جوان آموزش صریح 

 ه خودکشی با رویکرد مثبت سالمت روان جایگزین شود.ب

 iiiiتقویت سالمت روان معلمان و سایر کارکنان مدارس

محیط ممکن است تعادل معلمان و سایر کارکنان مدارس ضروری است. حفظ مین سالمت روان و أاول از همه، ت

د که دارننیاز آنها به اطالعاتی  برای همینباشد.  آمیزخشونتطردکننده، پرخاشگرانه و حتی گاهی برای آنها کار 

شان واکنش ان و همکارانآموزدانشبه فشارهای روانی و اختالالت روانی احتمالی خود،  تا بدهند درکشان را افزایش

 حمایت و در صورت لزوم درمان نیز دریافت کنند. آنها بایدهمچنین . مناسب نشان بدهند

 iiiانآموزدانشنفس عزتتقویت 

ناختی، دلسردی و ناتوانی در کنار آمدن مناسب با نفس مثبت کودکان و نوجوانان را در مقابل استرس روانشعزت

 iiiiکند.می محافظت زااسترسو شرایط زندگی ها دشواری
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. برخی از کرداستفاده  مختلفیهای تکنیکتوان از میت در کودکان و نوجوانان مثب نفسعزت پرورشبرای 

 :عبارتند ازرویکردهای پیشنهادی 

 باید مورد توجه قرار گیرد. iiiii،کندمی هویت مثبت در جوانان کمک که به ساخت ،زندگیخوب ارب تج -

 برد. می باالدر آینده را جوانان  نفساعتمادبهافزایش  فرصتتجارب مثبت در گذشته 

 .نندعمل ک بهتر گیرند کهبنباید دائماً تحت فشار قرار نوجوانان  کودکان و -

کودکان . تنهایی کافی نیستبه صورت کالمی به کودکان بگویند که دوستشان دارندکه بزرگساالن بهاین -

بسیار ت وتفاند. بین دوست داشتن و احساس دوست داشته شدن دار انشدوستکه ند نکباید احساس 

 . است

آنچه  اید برایطور که هستند گرامی داشته شوند. آنها بتنها باید پذیرفته شوند بلکه باید همانکودکان نه -

 هستند احساس خاصی داشته باشند.

که در آن قضاوت کنار چرا ؛دهدآن را پرورش میهمدلی اما ود، شمی نفساعتمادبهدلسوزی کردن مانع ایجاد 

 مثبت در اوایل کودکی نفساعتمادبه یعناصر سازنده و داشتن احساس تسلط خودمختاری .شودمی گذاشته

 .هستند

. وابسته استآنان ای حرفههای به رشد فیزیکی، اجتماعی و مهارتنفس در کودکان و نوجوانان دست آوردن عزتبه

تغال و حمایت خانواده دست یابند، برای اشیی از الل نهابه استق باید باال نفساعتمادبه دستیابی بهبرای نوجوانان 

 شان داشته باشند.برای زندگی یکارآمد و معنادار یو فلسفه شوند از خود آماده

درسی منظم،  یبخشی از برنامه صورتاول با مراجعه به متخصصان و بعد به ،زندگیهای معرفی آموزش مهارت

همساالن منتقل کند که چگونه حمایتگر باشند و در به دانش را این باید  ایین برنامهچن است. مؤثر یراهکار

 از بزرگساالن کمک بگیرند.چگونه صورت لزوم 
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 ان تحکیم کند.آموزدانشحس هویت را در تمام  رشد و انسجامسیستم آموزشی باید 

 .است ان از دیگر اهداف مهمآموزدانش مدرسه رفتنثبات و استمرار  افزایش

 تقویت بیان عواطف

-به والدین و سایر بزرگساالن باید به کودکان و نوجوانان آموزش داده شود که احساسات خود را جدی بگیرند و 

 اعتماد کنند.  -مدرسه، دوستان، مربیان ورزش و مشاوران مذهبی انو پرستار انهمچون معلمان، پزشک

 جلوگیری از قلدری و خشونت در مدرسه

آموزشی در دسترس  نظامخاصی در های باید مهارت ،داخل و اطراف مدرسه برای جلوگیری از قلدری و خشونت در

 ایجاد شود. مبتنی بر مداراباشد تا محیطی امن و 

 خدمات سالمت یاطالعات درباره یهارائ

 .گیردبقرار  دسترس جوانان درمانند خطوط بحران هایی تلفنشماره یبا انتشار گستردهباید خدمات خاص 

 تشخیص خطر خودکشی مداخله: پس از

یا در معرض خطر رفتارهای خودکشی، مشکالت ارتباطی /و ،کان و نوجوانان تحت فشار روانیدر بیشتر موارد کود

آغاز وگویی گفتهستند  خودکشی در معرض خطر که کنند. در نتیجه مهم است با این جوانانمی را نیز تجربه

 د.شو

 ارتباط

خودکشی، ارتباط  یندآقابل اعتماد است. در طول پیشروی فر برقراری ارتباطیاولین قدم در پیشگیری از خودکشی 

های ارتباط و شکسته شدن شبکه نبودبسیار مهم است.  و اطرافیانشدارد  تمایل به خودکشی که یمتقابل بین جوان

 ارتباطی نتایج زیر را به همراه خواهد داشت:
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است  از این نترس بزرگساالوگو اغلب علت سکوت و برقرار نشدن گفتفزایش تنش در رابطه. سکوت و ا -

 شود.ب کودکان و نوجوانانافکار خودکشی باعث تحریک اقدام به خودکشی در  یصحبت کردن دربارهکه 

 دارای تمایل به خودکشیبزرگساالن با کودکان و نوجوانان  یوگوگفتاست که  شدنیدودلی آشکار. درک -

 کند.می آنها را برانگیختهتعارضات روانی 

است و طیف  زیادبسیار معموالً  دارای تمایل به خودکشیشدن با کودک یا نوجوان  روروبه فشار روانی -

 ینشدهمشکالت عاطفی حلممکن است کند. در برخی موارد، می از عواطف را درگیرای گسترده

ممکن  نمایان شود. چنین مشکالتی خودکشی دارای تمایل بهبزرگساالن در ارتباط با کودکان و نوجوانان 

خواهند اما می که یعنی زمانی)دیده شود  ،که دودل هستند زمانی ،است در میان کارکنان مدارس نیز

تواند می این کمک کنند( ودارند  تمایل به خودکشیانی کهآموزدانشتوانند به نمی خواهند یانمی همزمان

 شود. وگوگفتمنجر به اجتناب از 

در شان که واکنش نهایی زرگساالن گاهی به حدی باالستپرخاشگری مستقیم یا غیرمستقیم. ناراحتی ب -

 پرخاشگری کالمی و غیرکالمی است. دارای تمایل به خودکشیکودکان و نوجوانان  مقابل

 برقراریچگونگی یند ارتباطی تنها نیست، بنابراین آموختن آدرک این نکته مهم است که معلم در این فر -

ن شرایط ایجاد شود. و متناسب با آ یشرایطهر باید در  دوطرفه یوگوگفتارتباط خوب اساسی است. 

 پیش از هر چیز مستلزم شناخت هویت کودکان و نوجوانان و همچنین نیاز آنان به کمک است. وگوگفت

به  ؛راد بسیار حساس هستنداغلب به سبک ارتباطی سایر افدارند  تمایل به خودکشی ی کهکودکان و نوجوانان

و  اندنداشتهاعتماد  یبرپایه یروابطبا خانواده و همساالنشان  ،شدندکه بزرگ می هنگامی ،این دلیل که اغلب

تمایل به  ی کهانآموزدانشحساسیت باالی  اند.کردهناحترام و حتی عشق را تجربه  عالقه،به همین دلیل 

 یشود. اینجا زبان بدن به اندازهمی نمایانشان کالمی و غیرکالمی ارتباطدر طور یکسان بهدارند  خودکشی

دارای کودکان و نوجوانان  عالقگیاز بینباید بزرگساالن حال کند. بااینمی ارتباط کالمی نقش مهمی ایفا
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اجتناب . در عوض باید به خاطر داشته باشند که این گرایش به شونددلسرد  مکالمهبرای  تمایل به خودکشی

 به بزرگساالن است. یاعتمادبیاز ای اغلب نشانه

 های پیشنهادی راکمک هستند که بسیار دودلهمچنین دارند  تمایل به خودکشی ی کهو نوجوانان کودکان

دارای رفتار جوانان ات آشکاری بر تأثیرها . این دودلید یا نهزنده بماننخواهند میکنند و آیا اصالً د یا ر ندپذیرب

کند و می ایجاد فرد در رفتار -آنک تا رد ی کموجوجستاز - را تغییرات سریعی دارد و تمایل به خودکشی

 .کنندتعبیر ءسو آنها راراحتی بهدیگران ممکن است 

 کارکنان مدارسهای بهبود مهارت   

دارای تمایل به ان آموزدانشآموزشی ویژه با هدف بهبود ارتباط های دوره از طریقممکن است  مورد این

باید کارکنان مدارس  یک از خطر خودکشی انجام شود. آموزش همهو معلمان، افزایش آگاهی و در خودکشی

هایشان ل مربوط به زندگی و مرگ، افزایش مهارتئمسا یان دربارهآموزدانشبا  به منظور صحبت با یکدیگر و

موجود از جمله های حمایتی دربارهدر شناسایی استرس، افسردگی و رفتار خودکشی، و افزایش آگاهی 

 .انجام شودمهم پیشگیری از خودکشی های روش

راهنمای پیشگیری از خودکشی تعریف شده ابزارهای  یدقیقی که در کتابچههای اهداف واضح و محدودیت

 مهمی در این زمینه هستند. 

 راجعه به متخصصانم

نزد پزشک عمومی،  دارای تمایل به خودکشی بردن فرد مثالً-ساز و سرنوشت مورداعتمادسریع،  یمداخله

برای اثربخشی نیاز به خدمات سالمت در فرد،  باشد. بخشتواند نجاتمی -روانپزشک کودک یا بخش اورژانس

دارای کودکان مضطرب و کارکنان مدارس باید فعاالنه زدایی شود. و انگباشد جذاب  در دسترس وبیشتر، باید 

متشکل از پزشکان، پرستاران و مددکاران اجتماعی و نمایندگان  گروهیو  بدهندارجاع  را تمایل به خودکشی
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 نظاماین ارجاع فعال کودک به  پذیرند.آنها را ب ،است انحمایت از حقوق کودک ناشکه وظیفه ،قانونی

اگر ارجاع فقط با مکاتبه انجام شده  .شودمی ارجاع فرآیندمانع از ترک درمان در طول  بهداشتیهای مراقبت

 اتفاق بیفتد. اینممکن است  باشد،

 دارای تمایل به خودکشیتحت استرس و حذف ابزارهای خودکشی از اطراف کودکان و نوجوانان 

مدارس، خانه و  و مانند اینها از، سموم، چاقو و سرد اشکال مختلف نظارت و حذف داروهای خطرناک، سالح گرم

تنهایی برای مدت بهاین اقدامات در طوالنی سایر اماکن از اقدامات بسیار مهم برای حفظ زندگی افراد است.

 ه شود.ئروانشناختی نیز اراهای باید همزمان حمایت ، بنابراینپیشگیری از خودکشی کافی نیستند

 

 )پس از اقدام( تاده استزمانی که خودکشی اتفاق اف

 هاسازی کارکنان مدرسه و همکالسیآگاه

 ویژهبه-سازی کارکنان مدارس اضطراری برای آگاه ایبرنامه بایدمدارس افتد، هنگامی که خودکشی اتفاق می

است. این اثرگذاری ای زنجیرههای ف آن پیشگیری از خودکشیکه هدباشند  داشته -ان و والدینآموزدانشمعلمان، 

 کسانی مخربهای حلراهبه همانندسازی با  دارای تمایل به خودکشیمسری ناشی از گرایش کودکان و نوجوانان 

ریت و پیشگیری برای مدی، ۱۹۹4های امریکا، در مرکز کنترل بیماریکه هایی توصیه اند.خودکشی کرده که است

 iiiiiiی دارد.اگسترده یاکنون استفاده است دهکرتهیه و منتشر ای جیرهزنهای خودکشیاز 

 حالاینباچه در یک کالس باشند چه نباشند، مهم است.  ،دارای تمایل به خودکشیان آموزدانششناسایی 

ی انشناسند درگیر نکند: حتی جوانمی که یکدیگر را را کن است فقط کودکان و نوجوانانیممای خودکشی زنجیره

 کنندهمانندسازی  ، ممکن است با رفتارشدشناسننمی را او یا اصالً ،دور هستند کردهخودکشی  که فردیکه از 



28 
 

 شوندآگاه  آموزدانشم به خودکشی اقدا ازان مدارس و والدین باید کارکن ها،همکالسی .بزنندبه خودکشی  دستو 

 .کنند وفصلحل نیز رااین اقدام  ازناشی استرس و 

 هااز پیشنهادای خالصه 

 ،عالیم هشداردهندهکافی  یبه اندازهدارند  تمایل به خودکشی ی کهانآموزدانشنیست:  اتفاقی ناگهانیخودکشی 

دهند. در پیشگیری از خودکشی، معلمان و سایر کارکنان میقرار  اطرافیان در اختیار ،و آزادی عمل برای مداخله

 هستند:  روروبه اساسی بسیاری راهبردیهای با چالش مدارس

 روانشناختی به آنانهای حمایت یهن مبتال به اختالالت شخصیت و ارائاآموزدانششناسایی  -

 برای درک و کمک به آنان تالش وصحبت کردن  از طریق انرتباط نزدیک با جوانبرقراری ا -

 کاهش استرس روانی -

خودکشی از طریق اظهارات کالمی و تغییرات  های تمایل بهنشانهشناخت زودهنگام نظارت و آموزش  -

 رفتاری

 مدرسه در تکالیفمهارت ان کمآموزدانشکمک به  -

 از مدرسه فرارو  غیبت نظارت بر -

 مصرف الکل و موادءبیماری روانی و کمک به کاهش سو اززدایی انگ -

 مصرف الکل و مواد ءان برای درمان اختالالت روانپزشکی و سوآموزدانشارجاع  -

اد سمی و کشنده، سموم، سالح گرم مو؛ ان به ابزارهای خودکشیآموزدانشمحدود کردن دسترسی  -

 و مانند اینها و سرد

  کاهش استرس در محل کارهای مدرسه به روش کارکنانلمان و سایر موقع معدسترسی به -
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