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اداره مشاوره و سالمت روان 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

علت اقدام به خودکشی در دانشجویان
چطور عالئم هشدار دهنده خودکشی را شناسایی کنیم؟ 
چه کاری می توانید انجام دهید؟
برخورد صحیح با فردی که در فکر خودکشی است
احساسات و دیدگاه های خود را بررسی کنید
سوال کنید
به سخنان او گوش دهید
راه حل هایی عملی برای حل مشکل ارایه دهید
هرگز از محدوده زمان و توانایی های خود فراتر نروید
در شرایط اضطراری چه باید انجام داد

خودکش��ی از عوامل ش��ایع مرگ و میر در بین جوانان و س��المندان 
اس��ت. افرادی که دس��ت به خودکش��ی می زنند به این عل��ت تمایل به 
خود کش��ی دارند که به احساس��ات طاقت فرسا مانند ترس، ناامیدی، 
ناتوان��ی، س��ردرگمی، افس��ردگی و یا ش��رایط تحمل ناپذیر خ��ود پایان 
دهن��د و از رنج��ی که گرفتار آن هس��تند، رهایی یابند. در این ش��رایط 

آن ها خودکشی را تنها راه نجات خود می دانند.
سوالی که مطرح است این که ما به عنوان کارشناس، دوست و 

یا همکار چه سهمی در نجات زندگی یک فرد داریم؟

علت اقدام به خودکشی در دانشجویان 
مش��کالت میان فردی موجب می ش��ود برخی دانش��جویان دس��ت 
ب��ه خودکش��ی بزنن��د. از عوام��ل مه��م اق��دام ب��ه خودکش��ی در میان 
دانشجویان: نگرانی های مالی، استرس ناشی از فشارهای تحصیلی و 
مسائلی که در پی بروز برخی مشکالت تحصیلی میان دانشجو، محیط 

آموزشی و والدین بوجود می آید.
دلیل خودکشی هرچه باشد، باید مورد بررسی قرار گیرد زیرا کسانی 
که به دفعات متعدد اقدام به خودکشی می کنند به احتمال بسیار زیاد 

در نهایت، تصادفا یا از روی عمد، باعث مرگ خود می شوند.
چطور عالئم هشدار دهنده خودکشی را شناسایی کنیم؟ 

عالئم هش��دار دهنده خودکش��ی در افراد مختلف یکس��ان نیس��ت 
برخ��ی ممکن اس��ت به راحت��ی و به طور واض��ح در مورد اف��کار خود و 
این که چقدر دوس��ت دارن��د بمیرند، صحبت کنن��د در حالی که برخی 
دیگر افکار و احساس��ات خود را مخفی می کنند. دکتر کریستین موتیر

Christine Moutier، کارمن��د ارش��د در بنی��اد امریکایی پیش��گیری از 
خودکشی در این باره می گوید: » به دنبال تغییرات در الگوهای رفتاری 
اف��راد باش��ید، افراد ت��ا حدی می توانن��د برخی مس��ائل را مخفی کنند. 
تش��خیص تغییر الگوهای رفتاری فردی که می شناسید کار زیاد سختی 

نیست.« 
● به خود آسیب می زند یا رفتارهای پرخطر دارد.

● اموال شخصی خود را رها می کند و یا به دیگران می بخشد.
● بدون دلیل از دیگران خداحافظی می کند.

● در این ش��رایط فرد ب��ه طور کامل خود را مش��غول کار می کند، اما 
تحریک پذیرتر اس��ت، به راحتی خش��مگین می ش��ود، کنترل خود را از 

دست می-دهد. 
● در مورد خودکشی، مرگ و آسیب رساندن به خود صحبت می کند.

● از دوستان، خانواده و جامعه دوری می کند.
● دچار تغییرات خلقی شدید می شود.

● احساس ناامیدی یا اسارت دارد.
● همیشه خواب است یا در خوابیدن دچار مشکل می شود.

● خشم غیر قابل کنترلی دارد.
● نوشتن نامه و وصیت نامه. 

● بیان تمایل به مرگ در شبکه های اجتماعی.
● تمایل به دیدن اقوام و دوس��تان در گذشته در دنیای پس از مرگ و 

غیبت های طوالنی مدت از خانه و محل کار.
● رانندگی بی پروا.

● جس��تجو در مورد خودکش��ی در اینترنت، جمع آوری قرص، مواد، 
داروهای خواب آور و ...

● به شدت احساس تنهایی و انزوا می کند.
● فرد در این شرایط احساس می کند که شرایطش بهتر نخواهد شد 

و کسی نمی تواند به اوکمک کند.
● احساس بی ارزشی، افسردگی، احساس شدید 

گناه و شرم، انتقاد از خود و خشم.
● داشتن سابقه اقدام به خودکشی.

● داش��تن یک نقشه مفصل برای 
خودکشی.

ب��ه  پایی��ن؛  نفس��ی  ع��زت   ●
و  انتظ��ارات  ب��ا  اگ��ر  خص��وص 
آرمان های بسیار باال همراه باشد.

● بیان س��خنانی درباره کش��تن 
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خود یا پوچ بودن زندگی.
یک رویداد اس��ترس زا یا آسیبی سخت مانند مرگ یکی از عزیزان 

را تجربه کرده باشد.
● تغییرات رفتاری چشمگیر، مانند گوشه گیر شدن.

● برخ��ی از اف��راد در مواقعی که به ش��دت خش��مگین اند اقدام 
به خودکش��ی می کنند ی��ا پس از پایان یافتن یک رابطه دوس��تی، از 

خودکشی برای انتقام گرفتن استفاده می کنند.
● داش��تن انتظ��ارات ب��اال و غیرواق��ع بینانه از لحاظ ش��خصی و 
تحصیل��ی و تص��ور این که موفقیت ه��ای تحصیل��ی در تعیین هویت 
ش��خصی آن ها نقش بسیار مهمی دارد و در صورت به خطر افتادن و 
نادیده گرفته شدن این موفقیت ها، هویت آن ها نیز در معرض خطر 
قرارمی گیرد بنابراین دست نیافتن به »رتبه نخست« حقارتی محض 
و تحم��ل ناپذی��ر برای آن ها به ش��مار می رود و دس��ت به خودکش��ی 

می زند.
● هنگامی که فرد در یک زمان مش��خص دچار مشکالتی متعدد 
مانن��د مش��کالت تحصیل��ی، خانوادگ��ی و هم زم��ان با آن ه��ا پایان 
یافتن یک رابطه می ش��ود احس��اس درد و غم وی را درمانده و ناتوان 

می سازد.
● تنف��ر فرد از خودش، صحبت درباره م��رگ و ناامیدی از این که 

چرا بدنیا آمده است.

دو نوع اظهارات خودکش��ی یا افکار خودکش��ی وج��ود دارد. یک 
بیانیه فعال ممکن اس��ت چیزی ش��بیه این باش��د: »م��ن قصد دارم 
خودم را بکشم«.  بیانیه ای غیرمستقیم ممکن است شامل »من آرزو 
می کنم که بخوابم و از خواب بیدار نش��وم« یا »من می خواهم با یک 
اتوب��وس تصادف کنم« اکثر مردم اغل��ب بیانیه های منفعل را نادیده 

می گیرند، اما باید به طور جدی به آن ها توجه شود.
دکت��ر موتیر در این باره می گوید: ممکن اس��ت ش��ما تنها کس��ی 
باش��ید ک��ه متوجه تغیی��ر رفتار فرد ش��ده اید. بنابرای��ن وقت زیادی 

ندارید. 
چه کاری می توانید انجام دهید؟

برخورد صحیح با فردی که در فکر خودکشی است.
بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که یک گفتگوی 
دوس��تانه و صادقانه را ش��روع کنید و مراق��ب حرف هایی که می زنید 
باش��ید، بهتر اس��ت بیش��تر به حرف های ف��رد بیمار گ��وش دهید تا 

خودتان حرف بزنید.

 محیط��ی امن برای فرد فراهم کنید و هرگ��ز او را قضاوت نکنید. 
ب��ه او ای��ن اطمینان را بدهید که ش��ما فقط به حرف ه��ای او گوش 

می دهید و سنگ صبور هستید.
از س��خنرانی در م��ورد ارزش ه��ای زندگ��ی پرهیز کنی��د و به فرد 
بفهمانید که چقدر برای تان دوس��ت  داش��تنی اس��ت و او را تشویق 

کنید به دنبال درمان باشد.
برخی از افراد می پندارند کسانی که نیت خود را برای خودکشی 
ب��ه زب��ان می آورند، واقعا دس��ت به ای��ن کار نمی زنند ام��ا این گفته 
صحیح نیس��ت. بهتر است ش��رایط را از دیدگاه فردی که در معرض 
خطر قرار دارد بسنجید، حتی اگر به نظر شما غیرواقع بینانه باشد.

 پی��ش از برق��راری ارتب��اط با ف��ردی که قص��د خودکش��ی دارد، 
توصیه-های زیر را بخوانید شاید کمک کننده باشد:

احساسات و دیدگاه های خود را بررسی کنید.
پیش از صحبت با فر دی که قصد خودکش��ی دارد، احساسات و 
دیدگاه های خود را بررسی کنید و اگر نمی توانید با او روبرو گردید از 
ش��خص دیگری که مناسب این کار است بخواهید به این فرد کمک 

کند.
سوال کنید.

س��وال کردن درباره خودکش��ی، نه تنها فکر خودکشی را به ذهن 
ف��رد الق��ا نمی کند بلک��ه کمک می کند ک��ه فرد بتوان��د درخصوص 
مش��کالتش صحبت کند. اشکال ندارد بپرس��ید »آیا تاکنون به این 
فکر کرده ای که ای کاش زنده نبودم«؟ اگر پاس��خ »بله« یا »ش��اید« 
باش��د مهم اس��ت که از او بخواهید که چه برنامه ای برای خودکشی 

دارد و  او را به روانشناس معرفی کنید.
به سخنان او گوش دهید.

با فردی که می خواهد خودکش��ی کند صحبت کنید و او را جدی 
بگیرید و شرایط او را به خوبی درک کنید. در این حالت فرد می تواند 
درب��اره نیازه��ای خ��ود و این که چه کس��انی می توانند ب��ه او کمک 

کنند، با شما صحبت کند.
با او گفتگو کنید.

ب��ا فرد مورد نظر بح��ث و گفت و گو کنید اما حرف های خود را براو 
تحمیل نکنید و به راه حل هایی بیاندیش��ید که می توانند ش��رایط را 

تغییر دهند.
راه حل هایی عملی برای حل مشکل ارایه دهید.

برای حل مش��کل فرد خودکش��ی کننده راه حل عملی پیدا کنید 
مث��اًل اگر دانش��جو اس��ت و اگر ض��رب االجل های تحصیل��ی برایش 

تعیین شده است، آن ها را از سر راه او بردارید.

هرگز از محدوده زمان و توانایی های خود فراتر نروید.
ب��ه صحبت هایی که می کنید، عمل کنی��د و هرگز حرفی نزنید که 
نتوانی��د به آن عمل کنید و س��بب ناامیدی این ف��رد گردید چرا که او 

بیش از این مستحق ناامیدی نیست.
به افرادی که می توانند به شما کمک کنند، مراجعه کنید.

اگ��ر نمی توانید ب��ه تنهایی به او کمک کنید، مس��ئولیت ش��رایط 
موجود را به تنهایی بر دوش نکش��ید و از کمک دیگران نیز اس��تفاده 

کنید.
در شرایط اضطراری چه باید انجام داد.

• اگر دانش��جویی که دس��ت به خودکش��ی زده اس��ت، در معرض 
خطر جدی قرار دارد، با اورژانس و س��ایر مس��ئوالن دانش��گاه مانند 

اداره مشاوره و سالمت روان دانشجویان تماس بگیرید.
• تا زمان رسیدن نیروهای امداد در کنار او بمانید.

• اشیاء خطرناک را از دسترس او دور کنید.
• اگ��ر ف��رد برای خودکش��ی مقدار زی��ادی دارو اس��تفاده نموده، 
نیروه��ای امدادی را از ماهی��ت کار او مثاًل نوع دارویی که اس��تفاده 

کرده است، مطلع کنید.
• اگ��ر می خواهی��د خودت��ان ف��رد را به بیمارس��تان منتق��ل کنید 

مطمئن شوید این کار سریع تر انجام می شود و خطرات زیادی برای 
فرد ندارد و با اطالع دیگران این کار را انجام دهید.

• برای کمک به فردی که دس��ت به خودکش��ی زده است 
به مرکز مشاوره مراجعه کنید و مشاوران را مطلع کنید.
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