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 ها و راهکارهاپیشگیری از خودکشی در ایران: چالش -1-2

 
 دکتر حمید پورشریفی

 شناسی ایران شناسی سالمت دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی و بازرس انجمن رواندانشیار روان

 

 ،افراد غیرمتخصص اتفاق نظر وجود دارد حتیاجتماعی بین متخصصان و  -روانیمهم  ۀمسئل عنوان یکبه خودکشی اهمیتدر خصوص 

اجازه دهید تا نگاهی به  ؟آیا اهمیت خودکشی به دلیل آمار آن است ؟این است که اهمیت این امر از کجا ریشه می گیرد پرسشاما 

شکر بیشتر از  در جهان، .ناشی از خودکشی و عوامل دیگر به عمل بیاوریمای بین مرگ و میر ابتدا مقایسه .آمار داشته باشیم

 -های قلبینفر توسط بیماری 17.790.000، بیش از 2017. به عنوان مثال، در سال کشاندها را به کام مرگ میخودکشی انسان

ماری، شکر به صورت مستقیم و نیز به صورت اند. در مرگ و میر ناشی از این دو بینفر توسط دیابت جان باخته 1.370.000عروقی و 

 1اند )راثنفر توسط خودکشی جان باخته 794.000ای داشته است. در همان سال، قریب کنندهغیرمستقیم، از طریق چاقی، نقش تعیین

نشان  ی و تصادفاتمیزان مرگ و میر ناشی از خودکش ۀاگر به آمار خودکشی در ایران نگاهی داشته باشیم مقایس (.2018و همکاران، 

 ،در ایران یعنی اند.جان باختهنفر به دلیل خودکشی  143هزار و  ۵هزار نفر به دلیل تصادفات و تنها  17 ،1398در سال  دهد کهمی

اهمیت پرداختن به توان گفت که بدین ترتیب می .برابر بیش از خودکشی منجر به مرگ و میر شده است قریب سهتصادفات 

  .به دلیل آمار آن نیستخودکشی صرفاً 

 تر استپایین میزان خودکشی در ایران نسبت به آمار آن در سطح جهان. اگرچه البته آمار هم اهمیت خاص خود را داراست

در  6/12در صدهزار، در مردان  10حدود و در جهان  1399در صدهزار، بر اساس سالنامۀ آماری پزشکی قانونی در سال  6/6)در ایران 

ی رو به کاهش و در ایران رو به روند آن در سطح جهاناما  ،در صدهزار، بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت( 4/۵و زنان صدهزار 

 ۵143) 1398نفر( نسبت به سال  ۵۵42) 1399تنها در سال میزان آن بر اساس سالنامۀ آماری پزشکی قانونی، ، افزایش بوده است

ته روند افزایشی در خصوص خودکشی خاص ایران نبوده و به گزارش سازمان جهانی بهداشت، در . البدرصدی داشته است 8/7نفر( رشد 

in-one-2021-06-17ws/item/https://www.who.int/ne-100-برخی از کشورهای توسعه یافته نظیر آمریکا نیز این روند وجود دارد )

suicide-by-is-deathsدر هر  انسان،حتی یک  ،هاانسان جان از دست دادن ها،در هر صورت، فارغ از آمار خودکشی و مقایسه (، اما

 .کندهای پیشگیرانه را مطرح میضرورت برنامهو  اهمیت درخور توجهی دارد جایی از جهان،

 ،به عنوان مثال .در عوامل دیگری نظیر بار روانی اجتماعی آن یافت عالوه بر آمار آن، الزم است اهمیت خودکشی را 

الگو بگیرد و سعی کند همانند او بمیرد  ویدیگر از  فردیاحتمال اینکه  رودمی دنیا از تصادفاز طریق زمانی که یک نفر در یک محله 

متاسفانه در  ، اماها با احتیاط بیشتری رانندگی کنندتان وی مدتنزدیک به صفر است و حتی برعکس ممکن است باعث شود که دوس

 دارد وجود روانی سرایت احتمال کندمی خودکشی فردی از دوستان و آشنایان وقتیچراکه  روندی متضاد حاکم است،مورد خودکشی 

 .شود بیشتر اندگرفته قرار خودکشیار تأثیر اخب تحت که ایغریبه افراد در حتی و آشنایان در خودکشی احتمال میزان است ممکن و

                   
1 . Roth 

  بحث ویژه -2
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روانی اجتماعی و  بار با مرتبط عوامل سایر و است خودکشی به پرداختن اهمیت بر کننده تاکید موارد از یکیتنها  سرایت روانی، البته

 هستند.از اهمیت خاص خود برخوردار  ، هر کدامحتی اقتصادی

 ؟شود شی کمترن که قرار است از چه چیزی پیشگیری کنیم تا احتمال خودکسوال ای ،پیشگیری از خودکشی است موصوع بحثاگر 

ز مشکالت نی شناختی واختالالت روان آییاین مدل مبنای پدید .ستفاده کنیماسترس ا-پذیریآسیب مدل بر این اساس بهتر است از

تیکی و عوامل ژن ی،ۀ زندگیترکیبی از تجارب اول ۀسطافراد به وا ،بر اساس این مدل .شوداجتماعی نظیر خودکشی و اعتیاد تلقی می-روانی

 ه تحت تاثیرمانی کزرا استعداد بیماری یا مشکل نامید و توان آنکه به نوعی می کنندهایی را پیدا میپذیریآسیب ،یا دیگر عوامل

 اساس مدل بر و یببدین ترت .آیدید میکند و اختالل یا مشکل پدنمود خارجی پیدا می هاپذیریآسیباین  ،گیرندقرار می یهایاسترس

های کمتری پذیریآسیب در دوران کودکی، ازالزم است مجموعه اقداماتی انجام شود تا افراد  پذیری،آسیب-استرس

 فزایشبلکه با امنابع استرس کاست از اجتماعی  های کالنِگیریو همچنین الزم است نه تنها با تصمیم برخوردار شوند

و چنانچه  نندکعمل  بیشتری کارآمدی با آمده پدید مشکالت با مقابله در تا کرد کمک آنها به افراد، در ایقابلهم هایمهارت

 .شناختی پدیدآمده باشد، مداخالت الزم هرچه سریعتر انجام شوداختالل روان

 شتراک باالییا وجهه ک گرفت نظر در کار مبنای را کنندهافظتمح -طرتوان مدل عوامل خهمچنین برای پیشگیری از خودکشی می

باشد اشته حضور دکننده کمتر و عوامل محافظت بیشتر به هر میزان عوامل خطر، مدل این بر اساس .استرس دارد-پذیریبا مدل آسیب

ها از آنرخی رد که بو عوامل خطر متعددی دا علیتی بودهچند  ۀه خودکشی یک پدیدالبت .احتمال اقدام به خودکشی بیشتر خواهد بود

 به توانمی خطر عوامل میان درساز هستند. ها، فعال، همچون استرسو برخی دیگر ساز، به عنوان زمینههای ناسازگارمثل طرحواره

به دلیل  مشکالت فردی بلکهشناختی یا اختالالت روانچون ناامیدی اشاره کرد که ممکن است نه تنها به دلیل هم مواردی

املی نین عوچپیشگیری از  .گیرندها بر اساس تجارب دوران کودکی شکل میپذیریآسیب . بسیاری ازبگیردمشکالت اجتماعی دامن 

 هاییهزینه الزم است هاییآموزش چنین برای .های فرزندپروری استاگرچه مقدور ولی سخت است و نیازمند تمهیداتی نظیر آموزش

 خودکشی نظیر شکالتیم اجتماعی - روانی بار از ناشی هایهزینه از ،هاهزینه این میزان که گفت توانمی اطمینان با اما شود پرداخت

ه ملموس کبه نظر می رسد مسئوالن برای مواردی است.  مشکل جدی در این خصوص نگاه مسئوالن به تخصیص بودجه .تاس کمتر

های دوران ت پیشگیری از آسیبدرک و فهم اهمی ،آنهابرخی از پردازند و ممکن است برای هزینه می هستندو عینی 

ه ن را بمسئوال ناپذیربصورت پیوسته و خستگیالبته برای کاهش چنین مشکلی الزم است متخصصان سالمت  .کودکی سخت باشد

 .اهمیت امر واقف سازند

 .شود می مواجه جدی هایچالش با، کنترل از خارج، بلکه به دلیل عوامل آن بودن علیتی چند دلیل به تنهانه خودکشی از پیشگیری

یشگیری از های نگارنده در طرح پ. یافتههای جهانی قرار می گیردافکار خودکشی تحت تاثیر حتی تصمیم میزان که دارد وجود شواهدی

نتهای دهه ادر  ،ییبحث گروهی متمرکز با برخی از متخصصان مراکز مشاوره دانشجو ، از طریق اجرای«شور زندگی»خودکشی موسوم به 

ی افکار خودکش بر میزان، این امر کردبه جا می جنگ را روی میز جا ۀگزینبه اصطالح اوباما هر از چندگاه باراک زمانی که  دادنشان  80

 چنانچه مداران،سیاست هایگیریتصمیم و نیز جهانی و ملی هایرخداد که گفت توانمی منظر این از. داشتتاثیراتی دانشجویان 

 را یخاص مسئولیت امر این بیافزایند. خودکشی افکار احتمال بر است ممکن شوند، درماندگی و دیناامی افزایش موجب

 .دنمایمی اجرایی مسئوالن و گذارانسیاست متوجه ملی سطح در حداقل

با در عین حال شواهدی گویای این است که  ،دشواری در پیشگیری از خودکشی بود ۀدهنداگرچه از مواردی صحبت شد که نشان

به عنوان مثال شواهد گویای این است که یکی از عوامل خطر  .کاستاز میزان اقدام به خودکشی  تا حدودی،توان ها میبرخی از تصمیم
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برای  هایینامهشیوه»رسد با مداخالتی نظیر عواملی که به نظر می ؛است دسترسی به عامل مرگ و میر ،جدی در خودکشی

)به عنوان در این خصوص شواهد در سطح برخی از کشورهای آسیایی به خوبی راهگشاست  .دیریت باشدقابل م «فروشندگان مواد سمی

، موثر است در حالی که متاسفانه در برخی از شهرهای با تعداد بستری به موقع مداخالتی نظیر(. همچنین 2018مثال، ویجاراکومار، 

شود. همچنین شواهدی نظیر اورژانس این امر با چالش جدی مواجه می، های روانپزشکیتخت ناکافی بودنبه دلیل  خودکشی باال

 ( از کارآمدی مداخالت بموقع از طریق افراد آموزش دیده است، امری که نیازمند توسعه و پشتیبانی است. 123اجتماعی )

های شوربا میزان خودکشی در ک (Human Development Index) شاخص توسعه انسانی ۀهای گذشته رابططی سال

ین اتنگی بحداقل در برخی از کشورهای توسعه نیافته رابطه جدی و تنگمختلف بررسی شده است و نتایج گویای این است که 

ر از شاخص منظو .(2017)به عنوان مثال، خزایی و همکاران،  شاخص توسعه انسانی و مرگ و میر ناشی از خودکشی وجود دارد

به نظر  خص دیگری کهشا .آگاهی و استانداردهای مناسب زندگی است ،زندگی سالم و طوالنی عاملِ ترکیبی از سه (HDI) توسعه انسانی

تور اکان توسط اقتصاددان آراست که  (Misery index) شاخص فالکترسد همبستگی باالیی با شاخص توسعه انسانی دارد، می

اقتصاد سه در شود می به عبارتی گفته. (1400مهر  14پدیا، )ویکی آیدبه نرخ تورم بدست میاست و از افزودن نرخ بیکاری  تبیین شده

نرخ بیکاری و تورم یان، در این م .(1400 تیر 6)ایبنا،  نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و نرخ تورم :نرخ از اهمیت بسیاری برخوردارند

تواند بر یمت آنها تغییرا اینکهکنند و را حس می روزانه افزایش و کاهش آنها چراکهیت بیشتری برخوردار است، برای مردم از اهم

ش و روش همانگونه که از نام فالکت شاخص. لحاظ شده است شاخص فالکت؛ مواردی که در شان بسیار تاثیرگذار باشدزندگی

ن ای با میزاو بر اساس شواهدی رابطه اش پیداست، بیانگر اتفاقات مثبت و امیدوارکننده در اقتصاد نیستمحاسبه

  (.1999)به عنوان مثال، یانگ و لستر،  خودکشی دارد

ه کمتر( عبارتند های کشور )از بیشتر ب، بیشترین شاخص فالکت در استان1400های غیررسمی، در پایان تابستان بر اساس گزارش

و این در  یالم و یزد،مد، او بویراح های دهگانۀ هرمزگان، کرمانشاه، چهارمحال بختیاری، خوزستان، لرستان، کردستان، کهگیلویهاز استان

)از بیشتر به  1399ل های کشور در ساحالی است که بر اساس سالنامۀ آماری سازمان پزشکی قانونی، بیشترین میزان خودکشی در استان

فارس. به  ورز، کردستان البل، های دهگانۀ کهگیلویه و بویراحمد، ایالم، کرمانشاه، لرستان، گیالن، همدان، اردبیکمتر( عبارتند از استان

. باال هستند فالکت های دهگانۀ با شاخصعبارتی دیگر از ده استان دارای بیشترین میزان خودکشی، پنج استان هستند که جزو استان

ست که ابر این اساس الزم ارتباط در خور توجهی بین میزان خودکشی و شاخص فالکت در ایران وجود دارد. توان گفت می

 . گماشتشاخص توسعه انسانی همت  بهبود شاخص فالکت و کاهشبر  ،یشگیری از خودکشیبرای پ

سالنامۀ  ر اساسبالبته توجه صرف به مسائل اقتصادی، ممکن است گمراه کننده باشد و موجب غفلت ما از مسائل فرهنگی باشد. 

ر( و کمترین آن در در صدهزا 2/14ویه و بویراحمد )، بیشترین میزان خودکشی در کهگیل1399آماری سازمان پزشکی قانونی، در سال 

ن بوده ان و بلوچستادر صدهزار( بوده است. یعنی میزان خودکشی در کهگیلویه بویراحمد، هفت برابر سیست 2/2سیستان و بلوچستان )

ستان و بلوچستان با ستان سی(، هشتمین استان از نظر شاخص فالکت و ا4/60است در حالی که استان کهگیلویه و بویراحمد با میزان )

 4فقط  ن،بلوچستا (، سیزدهمین استان بوده است. یعنی میزان شاخص فالکت استان کهگیلویه و بویراحمد به سیستان و2/۵8میزان )

صوص برخی از خحداقل در ترتیب، استان با هم فاصله دارند. بدین ۵درصد بیشتر بوده است و این دو، از بابت این شاخص تنها 

ویژه،  یگر بهو اینجاست که عوامل د کننده در میزان خودکشی نام بردتوان از شاخص فالکت به عنوان نقش تعیینها نمیتاناس

  شوند.کنندگی باالتری برخوردار میمسائل فرهنگی از تعیین
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 چگونه گیخانواد تعارضات هاآن از امکد هر در؛ ای به خودکشی دارندچه نگاه بازدارنده ها،ی هرکدام از استانهافرهنگخردهکه این

 چه آمده وجود به هایاسترس خصوص در آنها فرهنگی و ارزشی هاینظام؛ است چگونه تعارضات این از رفت برون راه و آیدمی پدید

 ه موارد فرهنگیملاز ج همگی ؛شوندمواجه می ییهاحمایت یا و هااسترس چه با زنان همچون پذیریآسیب افراد و ؛دارند رهنمودهایی

ت روان تا چه متخصصان سالمکه گیرد. در عین حال در خصوص این قرار روان سالمت متخصصان جدی توجه مورد بهتر استکه  هستند

و  مستقیم های خود واقف باشیم اما از نقشآفرینی داشته باشند الزم است به محدودیتفرهنگی نقش مسائلتوانند در حد می

های وزشطریق آم حداقل از طریق آگاه کردن مسئوالن و گاهی ازرسد به نظر میند در درازمدت غافل نشویم و غیرمستقیم خود هرچ

 توانیم نقش موثری داشته باشیم.میقیم مست

های باورمتاسفانه  .یا داغ ننگ است استیگماافزاید ناشی از خودکشی می میر و مرگ میزان بریکی از عواملی که 

کار  کنند خودکشی فقطبه غلط فکر می . به عنوان مثال، برخیزنندبر انگ دامن می خودکشی وجود دارد کهنادرستی در مورد 

همچون  ه دالیلیدر حالیکه هر انسانی ممکن است در شرایطی ب .خودکشی مختص کسانی است که بیمار هستندیا افراد ضعیف است و 

وجب می شود مودکشی خی نادرست و دامن زدن به استیگما یا داغ ننگ در مورد باورها .تغییرات شیمیایی در مغز به خودکشی فکر کند

که صحبت در ی بر اینباور نادرست در عموم مردم، مبنبا دیگران صحبت نکنند و  خصوص، در اینداشتن افکار خودکشی هنگامکه افراد 

صوص بت در خهای شنوای کمتری آماده صحکه گوششود مورد افکار خودکشی، ممکن است فرد را به خودکشی رهنمود کند، باعث می

 به هرست که اای این در حالی که شواهد علمی گوی .شود که احتمال اقدام به خودکشی افزوده شوداین امر باعث میاین موارد شوند. 

 سالمت صانمتخص فوظای از یکی .شودمی کمتر احتمال اقدام به خودکشیشان صحبت کنند میزان افراد بتوانند در مورد افکار

 ندفراهم ساز ه را برای اینبرده و زمین سوال زیر را خودکشی مورد در نادرست باورهای تا کند استفاده تریبونی هر از که است این روان

ودکشی خاشتن افکار مان در مورد دنادیده گرفتن ما و یا ترس ،فهم غلط ما. در مورد افکار خود صحبت کنند بتوانند که افراد به راحتی

 ننگ باشند.محصول داغ  توانندمی ممکن است بر داغ ننگ و استیگما بیافزاید هرچند خود اینها

ن لخ تر از آگذاران و تهای نادرست در جمعیت عمومی وجود دارد بلکه برخی از سیاستتنها باورنه مشکل زمانی بیشتر می شود که

 شود این باورده می یکی از باورهای نادرست که در برخی از متخصصان گاهی دیمثالً .شوددر مواردی در برخی از متخصصان دیده می

شود اعث میبدرستی چنین فکر نا .کنیمچرا که فرد را به خودکشی رهنمون می ،خودکشی سوال کرد داشتن فکر است که نباید در مورد

مکن است بر ن امر مرا دریافت نکنند و همی مرتبطیاسخ ای بپرسند که پدر مورد خودکشی نپرسند و یا بگونه اینکه که متخصصان یا

 است. میزان مرگ و میر مواردی افزوده شود که با یک مداخله مناسب قابل پیشگیری

 های بهداشتیراقبتاقدامات ایران در خصوص م ،ورهای منطقه متمایز ساختهایران را نسبت به کش سالمت ۀیکی از مواردی که حوز

است.  شدههداشت بایران توسط سازمان جهانی  و تقدیرمنجر به افزایش سطح پوشش خدمات سالمت  . این امرستبوده ا (PHC) اولیه

ابی این ه شود. ارزیافزود های بهداشتی اولیههای بهداشتی اولیه، اقداماتی انجام شد تا بهداشت روانی به مراقبتدر ادامۀ طرح مراقبت

ه نظر ای وارد بر آن، ب( بررسی شده است. به واسطۀ این اقدامات ارزشمند و به دور از نقده1390اقدامات توسط بوالهری و همکاران )

 طی ،یاقدام چنین ه است. در راستایشناختی از جمله خودکشی برداشته شدسودمندی در پیشگیری از مشکالت روان هایگام رسدمی

شتی اقبتهای بهداستم مرجذب مراکز بهداشتی مرتبط با سی ،ی ارشدح کارشناسسط در بالینی روانشناس زیادی تعداد ،گذشته هایسال

هد قادر خوا کنند فتدریا خودکشی از پیشگیری خصوص در اختصاصی طور به را الزم هایآموزش و این افراد در صورتی که اندهاولیه شد

م هشناسان وجود دارد نقدهایی روان بهبهداشتی  در مراکز که نگاهی مورد در البته .بردارند خودکشی اقدام کاهش در را موثری نقش شد

 .مطرح است که الزم است جداگانه و در فرصت مقتضی به آن پرداخت شود
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عنی این ی ،ی اولیهپیشگیر ۀدر حوز ،ثالث را در پیش بگیریمو ثانویه  ،پیشگیری اولیه سطوح خطر و نگاهدر خصوص خودکشی، اگر 

ه در همانطور ک هاآنزترین بار . ازوجود دارد ییهاچالش ،به حداقل برسد مال پدیدآیی افکار خودکشیاحت اقداماتی انجام بگیرد کهچه که 

 الزم مسالۀ بودجه، بر عالوه حال عین در .کرد ذکر ناکافی به امر پیشگیری اولیه ۀاختصاص بودج توان بهشد، میابتدای بحث مطرح 

 ملی طرحهاست که الالبته س .کرد اشاره جامعه بر مبتنی پیشگیری هایبرنامه ژهوی به پیشگیرانه های برنامه بودن ناکافی به است

 اییرو افزایش ،هشد ارائه خدمات کیفی و کمی یارتقاتدوین شده است. این طرح که از راهبردهای خوبی نظیر  از خودکشی پیشگیری

 و خودکشی یها روش به دسترسی کاهش اخبار، کاسانع مدیریت رسانی، اطالع با مرتبط اجتماعی انگ کاهش شده، ثبت های داده

یری وجهی به پیشگترسد آنطور که باید و شاید نگاه در خور برخوردار است، به نظر می خودکشی موضوع با مرتبط های پژوهش تقویت

 اولیه نداشته، ضمن اینکه گویا هنوز از اجرای مقدماتی چندان فراتر نرفته است. 

ص خصور این د «؟چگونه می توان از تبدیل افکار به اقدام کاست»که  را چنین تعریف کنیم خودکشی ازثانویه  پیشگیریاگر 

 به دسترسی شکاه اخبار و انعکاس مدیریت اجتماعی، انگ کاهشراهبردهای طرح ملی پیشگیری از خودکشی که مطرح شد، به ویژه 

خودکشی  مداخله در بحران اصول و فنون ،متخصصانی از تعداد زیادالزم است راهگشا است. در عین حال،  خودکشی هایروش

های الطی سهای مختلف، ها و بخشدر سازمان رابطه،البته در این  ند.رد مقتضی اقدام الزم را انجام دهتا بتوانند در موا بگیرندرا یاد 

. ه استاند دلگرم کنندصان آن داشتههایی که متخصاورژانس اجتماعی و آموزش آییپدید. های خوبی برداشته شده استگذشته گام

الن کشور ه مسئوای دارد و نیازمند توجهرچند در خصوص اورژانس اجتماعی، مشکالتی وجود دارد که بیشتر ریشه در مسائل هزینه

ویی، اورۀ دانشجشممراکز  بخشی دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم و توانمندی تعداد زیادی ازدر حوزۀ دانشجویی، به دلیل انسجام است.

اره کرد. صان اشهای الزم و آموزش متخصها و پروتکلتوان به تدوین برنامههای مناسبی برداشته شده است که از جملۀ آن میگام

ناسب و تخصصی م –هدایت علمی راه اندازی شده است که امید می رود با  1۵70 خط آموزی دانش حوزۀ در اخیرا خوشبختانه

از  ثانویه یپیشگیر در موثر یکی دیگر از موارد .نقش الزم را در پیشگیری از خودکشی ایفا نمایدالزم بتواند  ایپیشتیانی بودجه

 برای الزم هایگام ملی سطح در روداست که امید می بحران در مداخله خصوص در بخشی بین هایلزوم هماهنگی ،خودکشی

 .شود تهبرداش ذیربط عوامل دیگر و، نیروی انتظامی نشانیآتشنس، ، اورژااجتماعی اورژانس اندرکاراندست بین هماهنگی

 دگی مزمن یاشناختی نظیر افسرکه به دلیل داشتن اختالالت روان بر افرادی تمرکز شودالزم است  ،در پیشگیری ثالث از خودکشی

مداخله  صرف ،دیدر خصوص چنین افرا .کنند یا احتمال خودکشی در آنها باالستاقدام به خودکشی میبارها  ،اختالل شخصیت مرزی

ی الزم ت درمانو اقداما سیستم ارجاع، درمان و توانبخشی به درستی تعریف و اجرایی شودالزم است در بحران راهگشا نبوده و 

ص نکه در خصوی، بدون اکنندگان خودکشی، بعد از اقدامات اولیهشود که اقدام. در موارد زیادی دیده میشود فراهماختالل آنها برای 

 ی، اقدام بهط دیگرها مرتفع نشده است در شرایپذیریشوند و چون آسیبدرمان آنها اقدام ارجاعی الزم صورت گرفته باشد ترخیص می

برای  مدتنیخدمات روانشناختی طوال تسهیل این امر نیازمند بسا قابل پیشگیری بوده است.خورد که ایخودکشی دیگری رقم می

های ص تختاختصار بساز خودکشی دارند. عالوه شناختی بارز و زمینهرواناند یا اختالل ه قبالً دست به خودکشی زدهافرادی است ک

ق الزم آن توفی متاسفانه هنوز در خصوصموثر خواهد بود که  شناختیحمایت بیمه از خدمات روانالزم به این امر،  بیمارستانی

دمات خدریافت  به دلیل مشکالت مالی قادر بهولی شناختی جدی دارند که مشکالت روان هستند صورت نگرفته است و افراد زیادی

 .تخصصی نیستند

، در صورت ها و خبرنگارانرسانهاز اهمیت بارزی برخوردار است و  اخبار خودکشی انعکاس مدیریتهمانطوری که ذکر شد 

در  ودر پیشگیری از خودکشی ایفای نقش کنند  ازی مسئوالن،ساز طریق حساستوانند می آگاهی از اصول انعکاس اخبار خودکشی

صورت عدم آگاهی و یا عدم رعایت اصول نحوۀ انتشار اخبار خودکشی، ممکن است ناخواسته بر میزان خودکشی افزوده 
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دکشی با هیجان کنند برای افزایش حساسیت مسئوالن الزم است اخبار خوآید که خبرنگاران فکر میزمانی به وجود می مشکل شود.

 خبرنگار تعبیری به یک به ،به دلیل داشتن یک گوشی آحاد جامعهدر حال حاضر تر دیگر اینکه و مشکل مهمبیشتری بیان شود 

های الزم اطالع داشته باشند و در موارد زیادی با قصد پیشگیری از خودکشی، بر میزان آنکه از حساسیتاند، بیتبدیل شده

 :شودهای زیر در انعکاس اخبار خودکشی مطرح میتوصیهوجه به حساسیت موضوع، . با تافزایندآن می

 الزم است قبل از انتشار خبر خودکشی، با یک جستجوی ساده از صحت و سقم خبر مطلع باشیم.  •

 م.ار نکنیکاز خودکشی در سرتیتر خبرها استفاده نکنیم و آن را در صفحات پربیننده همچون صفحه اول و صفحه آخر  •

 ز خودکشی ویجانی اهدقیق اقدام، زمان و مکان آن، هرگونه روایت احساسی و  ۀیات حادثه مانند هویت فرد، نحواز بیان جزئ •

 انتشار عکس، فیلم، یادداشت یا هرگونه مدرک دیگری از حادثه اجتناب کنیم.

ممکن است  و غیره اهدانی مانند پلیسقربانی و یا ش ۀحبه با افراد غیرمتخصص، خانوادخوب است به خاطر داشته باشیم مصا •

 زا باشد.بشدت آسیب

ه و ین پدیداشود در متن گزارش به ماهیت چندعاملی عالوه بر موارد فوق توصیه می ،های مشهوردر مورد خودکشی چهره •

 ارتباط قوی آن با اختالالت روانپزشکی نیز پرداخته شود.

 . ودشودداری ختغییرات اجتماعی، فرهنگی و یا تنزل رتبه اجتماعی  از بیان خودکشی به عنوان یک رفتار قابل درک به •

ینکه اعلیرغم » :ن مثالبه عنوا ای غیرقابل توضیح یا ساده انگارانه خودداری کرد:الزم است از توضیح خودکشی به عنوان مساله •

 .«همه چیز برای او فراهم بود خودکشی کرد

 ت احتمالممکن اسشوند های واقعی از خودکشی افراد ساخته میبر اساس داستان هایی کهنوشتن سناریو و تولید و پخش فیلم •

 خطر خودکشی را در افراد مستعد افزایش دهد.

ثر انتشار خبر انوده در اده بر خفرد، بازماندگان فرد اقدام کننده، رنج و انگ وار ۀخودکشی، به تاثیر خبر بر خانواد در انتشار خبر •

 توجه شود. 

 به طور مکرر منتشر نشود. کشیاخبار خود •

 خودداری شود. های قبلیاز ارجاعات زیاد به اخبار خودکشی •

 د.دداری شوخو« ای با بیشترین خودکشیمنطقه»هایی نظیر مطرح کردن خودکشی به عنوان یک اپیدمی و از ذکر عبارت از •

 ی شود.خوددار ویژه افراد سرشناس(افرادی که اقدام به خودکشی کرده اند )به  ۀبیان هویت افراد و خانواد از •

 خودداری شود.تکریم و شرافتمدانه توصیف کردن خودکشی  از •

سه و در مقای ک متخصصدر بیان آمار خودکشی، نباید صرفا به اعداد اشاره کرد الزم است آمار بر اساس منبعی معتبر، توسط ی •

 با آمار جهان تفسیر شود. 

 

اگرچه آمار مشکالت  است.های پیشگیری از خودکشی چالش ۀاز جمل ،ا آمار خودکشیهای مرتبط بآوری دادهمشکل در جمع

 از بیشتر حداقل خودکشی مورد در رسدمی نظر به ،شوداجتماعی گاهی دست خوش نگرانی مسئوالن به ابعاد امنیتی آن می -روانی

ها با یک عامل رسد بخشی از خودکشیاس به نظر میاین اس . بربوط استمر اجتماعی انگ بحث به باشد مسئوالن نگاه مسئله کهآن

احتمال  شوند و در حال حاضر تنها آمار موجود رسمی که بر اساس سالنامه آماری پزشکی قانونی منتشر شده استمرگ دیگری ثبت می

موجود در  بوده و مشکالتبر ماناجتماعی امری ز عوامل موثر نظیر انگهرچند تغییر در  باشد.به نوعی زیر برآوردی از آمار واقعی  دارد



1395شناسی ایران: پاییز نسی و هفتمین خبرنامه الکترونیکی انجمن روا    
 

 

9 

 

 

 

 

 1400 یز پایشناسی ایران: نخبرنامه الکترونیکی انجمن روا پنجاه و ششمین

 یر تجمیع آمار پزشکی قانونی باتوان با تمهیداتی نظرسد میهای خودکشی به زودی مرتفع نخواهد شد و در عین حال به نظر میداده

 .تری دست یافتمنابع دیگر به اطالعات دقیق

یامی ها حاوی چه پپرسش این است که این چالش در عین حال د،ها همراه با راهکارهایی بیان شچالش هرچند در این نوشته

ه نیازمند توج وهایی مواجه بوده و امری حساس هرچند با چالشپیشگیری از خودکشی،  گفت توانمی آنچه ذکر شد اساس بر .هستند

 ایمبن رب را عملی هایگام بپذیریم؛ را هامحدودیت باشیم؛ بینواقع که صورتی در است، پذیرامکان ولی، الزم است

رلوحه از خودکشی را س این شعار روز جهانی پیشگیری وای اجتماعی را فعال سازیم هظرفیت برداریم؛ علمی راهبردهای

 «.با عمل امید بسازیم»قرار دهیم که 
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