
مداخـــات آموزشـــی جهـــت ارتقـــاء ســـطح . 9
کادر آموزشـــی  گاهـــی معلمـــان و تمامـــی  آ
دانـــش  شناســـایی  جهـــت  مـــدارس  در 
آموز مســـتعد رفتارهـــای خودکشـــی و ارائه 

مداخـــات موثـــر.

حفـــظ و ارتقـــاء ســـامت روان معلمـــان و . 10
کارکنان مـــدارس و ارائـــه حمایتهای  ســـایر 

الزم.

ارتقاء ســـطح خودمراقبتی و ارائه اطاعات . 11
الزم ماننـــد تلفن هـــای ضروری بـــه دانش 

آموزان. 

مداخـــات ســـریع جهت دانش آمـــوزان در . 12
معرض خطـــر و دارای رفتار خودکشـــی.

و  کـــودک  ســـنی  گـــروه  حضـــور  بـــه  توجـــه  بـــا 
نوجـــوان در مـــدارس ،  فرصـــت طایی به جهت 
گروه، نظام آمـــوزش و پرورش  دسترســـی به این 

می باشـــد.

کـــه فکر  گوید  کـــودک و نوجوانـــی مـــی  وقتـــی 
خودکشـــی دارد، باید بدانیـــم این برای جلب 

نیســـت.  دیگران  توجه 

 
ً
کـــه ممکـــن اســـت آنهـــا واقعا درســـت اســـت 

نخواهنـــد بمیرنـــد، امـــا وقتـــی میل بـــه چنین 
رفتـــاری دارنـــد، بایـــد از آنهـــا مراقبـــت نمود و 

آنهـــا را مـــورد توجه قـــرار داد.

اهمیت و ضرورت 
پیشگیری از خودکشی در 
میـان کودکـان و نوجـوانان



برخـــی از مهـــم تریـــن عوامل محـــرک محیطی 
خطـــر  افزایـــش  موجـــب  اســـت  ممکـــن  کـــه  
کودک یا  اقـــدام به خودکشـــی یا خودزنـــی در 

نوجـــوان شـــوند،  عبارتنـــد از: 

طاق والدین. 1
گیـــری یـــک خانـــواده جدیـــد، مثل . 2 شـــکل 

یـــک خانـــواده بـــا خواهـــر و بـــرادر جدید
کشی به محل جدید یا مهاجرت. 3  اسباب 
خشونت خانگی. 4

همچنیـــن ممکـــن اســـت عوامل خطـــر و عوامل 
که محافظــــتی دیگــری وجـود داشــــته باشنـد 

کشـــف نشـــده اند و می توانند خطر ابتابه   هنوز 
کاهـــش دهند. تعدادی  خودکشـــی را افزایش یا 
از ایـــن عوامـــل خطـــر احتمالـــی به خصـــوص در 

نوجوانـــان عبارتند از:

جامعه امروز، عامل شکل دهنده به یک . 1
فرهنگ پرخطر

کید بر . 2 زندگی با تمرکز بر لذت جویی و تأ
زیبایی ظاهر

روابط متعدد ناپایدار. 3
مصرف پرخطر مواد غیرقانونی. 4
برخی صفات شخصیتی مثل تکانشی بودن. 5
اختاالت روانپزشکی. 6

         )افسردگی و اضطراب(
اعتماد به نفس پایین. 7

کارآمد . 8 خانواده های نا
گروه های  با رفتارهای پر خطر. 9 عضویت در 

تحصیات ناتمام . 10
سطوح پایین تاب آوری. 11

که  بایـــد بـــه ایـــن نکتـــه مهـــم نیـــز توجـــه نمـــود 
جوانـــان  در  خودکشـــی  افـــکار  گرفتـــن  شـــدت 
که اســـترس  حســـاس و در معـــرض خطر، زمانی 
تجربـــه  گـــوار  نا حـــوادث  دنبـــال  بـــه  را  زیـــادی 
کـــه ایـــن  می کننـــد ، اتفـــاق مـــی افتـــد. زمانـــی 
وقایـــع در نوجـــوان در معـــرض خطـــر اتفـــاق می 
اقدامـــات  و  نمـــوده  کافـــی  توجـــه  بایـــد  افتـــد، 
بـــا قیـــد فوریـــت و اورژانـــس  بـــرای او  حمایتـــی 
گـــردد. بعضی از این  توســـط متخصصین انجام 
عوامل محـــرک آغازگر بحران خودکشـــی عبارتند 

 : از 

 مرگ یا از دست دادن عزیزان   

 تنبیه یا اقدام انضباطی در مدرسه  

گرفتن    تحت تعقیب پلیسی قرار 

 تجربـــه شکســـت در روابط عاشـــقانه یا تجربه   

کننده حادثـــه ای تحقیر 

کمک به پیشـــگیری  راهکارهایـــی عملی برای 
از خودکشـــی در دانش آموزان:

دانـــش . 1 ســـاالنه  کوتـــاه  هـــای  غربالگـــری 
روان.  ســـامت  نظـــر  از  آمـــوزان 

افـــکار . 2 دارای  آمـــوزان  دانـــش  شناســـایی 
. کشـــی د خو

کارکـــرد، . 3 گهانـــی در  هرگونـــه تغییـــر بـــارز و نا
کـــودک بایســـتی جـــدی  حضـــور یـــا رفتـــار 

گرفتـــه شـــود.

مداخـــات مبتنـــی بـــر آمـــوزش و افزایـــش . 4
گاهی دانش آمـــوزان تحت عنوان  ســـطح آ

گاه بـــه ســـامت روان. نوجوانـــان آ

و . 5 هشداردهنده  عائم  پیرامون  آموزش 
کمک های  دریافت  ترغیب  جهت  آموزش 

تخصصی.

کیـــد بر . 6 آمـــوزش مهارت هـــای زندگـــی بـــا تا
مدیریـــت هیجانـــات و خلـــق منفـــی، حـــل 
و  خشـــم  و  اســـترس  مدیریـــت  مســـاله، 
آموزشـــی. جلســـات  صـــورت  بـــه  گاهـــی  خودآ

کودکان و نوجوان . 7 تقویت اعتماد به نفـــس 
آموزش های تخصصی. از طریق 

آموزش مهارت های فرزند پروری و تقویت . 8
کودکان به والدین.  رفتار مطلوب 


