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منع االنتحار يف املدرسة
دور املعّلمني وغريهم من العاملني يف املدارس

دور املعّلمين  يف املدرسية:  االنتحيار  منيع 
العاملين يف امليدارس مين  وغريهيم 

للمعّلمني دور حاسم للغاية يف منع االنتحار بني الطالب، وذلك بسبب 
تواصلهم وتعاملهم اليومي مع الطالب يف مختلف املراحل العمرية. إذ 

ال يخفى أّن كل مرحلة عمرية تنطوي عىل تحديات وصعوبات محددة، 
وأّن النمّو البدين السريع والتغريات العاطفية العميقة التي تحدث خالل 

سنوات املراهقة، تجعل الشباب يعانون من ضغوط الحياة بشكل مختلف. 
فبالنسبة للعديد من الشباب، تّعد سنوات املراهقة مرحة اكتشاف فرص 
وحريات جديدة؛ لكّن هذه املرحلة ال تخلو من قلق بشأن األداء الدرايس 

واألكاديمي والعالقات بأنواعها وتحديات املستقبل. ولهذا السبب تّعد 
االضطرابات العاطفية الَعَرضّية أمراً طبيعياً لدى املراهقني. ولكن األمر 

مختلف لدى بعض الشباب، إذا طال أمد األىس أو أصبح مفرطاً، فمن شأن 
ذلك أن ينتج عن صعوبة يف األداء اليومي؛ أو إىل االنتحار، كما هو الحال 
يف معظم الحاالت املأساوية. لذلك، فإّن املعّلمني يف وضع جيد من حيث 

درايتهم بالسلوك الطبيعي لطالبهم، ومالحظتهم للتغرّيات التي تطرأ عىل 
ذلك السلوك، ومن ثم اتخاذهم اإلجراءات الالزمة عند اشتباههم يف تعرض 

الطالب لخطر إيذاء النفس.

عين االنتحيار الحقائيق  بعيض 
ليس لالنتحار حدود. فهو قد يحدث لجميع الناس عىل اختالف أعمارهم 
ودخولهم املادية، ومن مختلف األعراق واألديان من جميع أنحاء العالم. 

وقد تكون العواقب العاطفية لالنتحار طويلة األمد و قد تتسبب يف خسائر 
فادحة أُلَسر وذوي ومعارف املنتِحر. و طبقا لتقارير منظمة الصحة العاملية 

يّعد االنتحار ثاين سبب رئييس للوفاة بالنسبة لألعمار بني 15-29 سنة، الذين 
يشكلون ثلث حاالت االنتحار عىل الصعيد العاملي.

يعترب اإلنتحار موتاً يمكن الوقاية منه إىل حد كبري. بل يمكن لألفراد واملدارس 
واملجتمعات إنقاذ األرواح إذا ما بذلوا الجهود الالزمة للتصدي لالنتحار.

قلقياً كنيت  إذا  فعليه  يمكنيك  ميا 
تحّدث إىل الطالب عىل انفراد، وعرّب له عن مخاوفك، واصِغ إليه . 	

باهتمام وتجنَّب الحكم عليه. من املهم إستخدام أسئلة تشعر الطالب 
بتفهم املعلم ألمله و تعطي شرعية / تطبيع ألن الشخص من املمكن أن 

يمر بفرتات حزن أو ضيق عند التعرض لضغوط.

ع الطالب عىل التحدث إىل شخص يثق به، مثل  أحد الوالدين . 	 شجِّ
أو أي فرد آخر من أفراد األسرة يثق الطالب به؛ أو إىل شخص بالغ أو 

إىل الباحث النفيس أو االجتماعي يف املدرسة. اعرض عىل الطالب أن 
يتحّدث مع من يريد من أولئك، ولكن بعد موافقته عىل الفكرة.

ال تَدع الطالب وحده عرضة لخطر االنتحار الوشيك. فإذا حاول الطالب . 	
أو أشار إىل أنه عىل وشك إيذاء نفسه عمداً، اطلب الدعم الفوري من 

الخدمات املتوفرة، سواء كانت من داخل املدرسة )املرشد أو الباحث 
اإلجتماعي أو املمّرضة( أو من املجتمع.



السلوك الخطري، بما يف ذلك الشجار مع الطالب اآلخرين أو مع 	 
الهيئة التدريسية.

ازدياد حاالت الغياب عن املدرسة أو صعوبة الرتكيز أثناء الدروس.	 

تعاطي الكحول أو املخدرات.	 

التنّمر أو انهيار العالقات مع األقران.	 

يف أوقات التوّتر، يجب إيالء اهتمام خاص بالتغرّيات الحاصلة يف املزاج 
والسلوك. عىل سبيل املثال؛ يف الفرتة التي تسبق االمتحانات أو قبلها أو 

خاللها، واألمر نفسه يسري عىل األحداث الرئيسية األخرى يف حياة الطالب. 
كما ينبغي البحث عن إشارات تحذير أكرث جدّية، قد تشري أّن الطالب واقع 

تحت وطأة خطر كبري القرتاف االنتحار.

ما يمكن ملدير املدرسة أن يفعَله
تنظيم جلسات إعالمية وأنشطة توعية لتعزيز صحة الطالب النفسية ودعمها، . 	

وإجراء دورات تدريبية لتعزيز مهارات الطالب املعرفية والعاطفية واالجتماعية، 
ملساعدتهم عىل التعامل مع املواقف العصيبة.

تدريب الهيئة التدريسية عىل التعّرف عىل االضطرابات النفّسية وإدارتها . 	
والبحث عن دالالت وإشارات تّدل عىل احتمال تعّرض الطالب لخطر 

االنتحار.

تأسيس ثقافة مدرسية تشّجع عىل مشاركة الصعوبات املتعلقة بالصحة . 	
النفسية.

تعزيز الثقة بالنسبة للعالقة بني املعلمني والطالب، نظراً الحتمال أن يتحدث . 	
الطالب الذين يفكرون يف االنتحار إىل معلميهم.  

تنظيم وتشجيع األنشطة التي تعّزز وتحّسن من الصحة العقلية للهيئة . 	
التدريسية.

وضع وتنفيذ خطة ألنشطة الوقاية من االنتحار، تهدف إىل كيفية التعامل . 	
بحساّسية مع انتحار الطالب أو أحد أعضاء الهيئة التدريسية أو محاولته 

االنتحار، وتعريف مجتمع املدرسة بتلك الخطة بطريقة تخفف من وطأة املحنة 
واألىس. وينبغي أن تشمل تلك الخطة توفري الباحثني االجتماعيني والنفسيني 

املحرتفني، فضالً عن خدمات دعم الطالب وأولياء األمور والهيئة التدريسية.

التعّرف عىل الطالب الذين قد يتعرضون لخطر االنتحار

تزييد مين خطير االنتحيار التيي  العواميل 

هناك العديد من العوامل التي قد تزيد من خطر تعّرض الطالب لخطر االنتحار، 
العوامل: تلك  الثقافات واملجتمعات. وأهم  باختالف  تختلف  قد  أنها  إالّ 

اضطرابات الصحة النفسية؛ ومنها عىل سبيل املثال، االكتئاب، 	 
واالضطراب الثنايئ القطب، والقلق، إلخ.

الحياة السلبية املبّكرة؛ مثل إساءة معاملة األطفال أو 	  تجارب 
اإلهمال أو الصدمة.

التأثر بانتحار شخص آخر بشكل مباشر أو غري مباشر، إما من خالل 	 
التغطية اإلعالمية أو حديث الناس.

سهولة الوصول إىل وسائل االنتحار؛ مثل البنادق واألدوية وغريها.	 

محاوالت االنتحار السابقة.	 

ظروف الحياة املرِهقة؛ ومنها عىل سبيل املثال، املشاكل يف املدرسة، 	 
واالنضباط األكاديمي واملناهج الدراسية الصارمة، ومشاكل األسرة، 

والعالقات االجتماعية، أو التنّمر.

األطفال و املراهقني الذين يعانون الوحدة و العزلة و نادرا ما ينجحون يف 	 
تكوين صداقات.

الصغار الذين يقومون بمحاوالت إيذاء للنفس بصورة جسدية )تجريح 	 
النفس بأدوات حادة مثال(.

االنتحار مشكلة معقدة جداً ومتعددة العوامل، وليس له سبب واحد دائماً؛ 
فأسبابه تتطور دائماً نتيجة للتفاعل بني عوامل الخطر وانعدام عوامل الوقاية. 

كما أّن ضغوط الحياة يمكن أن تكون بمثابة نقطة تحول وشرارة اشتعال 
السلوك االنتحاري لدى املراهقني املعّرضني دائماً لخطر اقرتاف االنتحار.

اإلشارات التحذيرية الواجب البحث عنها بن الطالب

التعبري عن األفكار أو املشاعر أو الخطط املتعلقة بإنهاء حياتهم، بما يف ذلك 	 
التعبري بواسطة القصص أو الصور.

التغرّي املفاجئ أو الدراماتييك يف األداء الدرايس واألكاديمي.	 

تقّلبات املزاج؛ كأن يصبح الطالب مثالً دائم الحزن، شديد البكاء أو مكتئباً 	 
عىل الدوام.

التعبري عن اليأس بشأن املستقبل.	 

ظهور تغرّيات ملحوظة يف السلوك، كاالبتعاد عن اآلخرين، وعدم االهتمام 	 
باألنشطة التي يستمتع بها اآلخرون عادة، أو ازدياد حاالت الغضب أو العداء 

أو الهياج النفيس أو سرعة االنفعال أو نوبات الغضب.


