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  Mediaرسانه
ابزار ها و وسايل ارتباطی هستند که برای 
ذخيره سازی و تحويل اطالعات يا داده ها 

.بکار ميروند 

Media Socialاجتماعی های رسانه    
ابزاری برای برقراری ارتباط با دوستان ، 

.اقوام ، آشنايان و غيره است 

 Socialاجتماعی بخش 
ه به تعامل  ا ب راد ديگر ب ا اف ب

ا  ات ب ذاری اطالع تراک گ اش
آنها و دريافت اطالعات اشاره 

.دارد 

Media 

).رسانه ها هستند 

   Media بخش رسانه 
ابزاری از ارتباطات ، به 

مانند اينترنت اطالق می 
راديو ، تلويزيون ( شود 

و روزنامه از انواع سنتی 
).رسانه ها هستند 











 مقدمه

WHO  2019 : خودکشی

يک مشکل بزرگ بهداشت عمومی با 
، احساسی و اجتماعی نتايج گسترده 

اقتصادی  است

                                                ميليون بدليل خودکشی    1.53حدود  2019در 
* خواهند مرد

**  ميليون نفر از خودکشی ميميرند 1ساالنه 



رسانه روانشناسی 

خبر اينترنتی ، نگاهی است ساده و کلی،از يا ، غم انگيز يک کتاب يک فيلم خوب ، 

)  رسانه روانشناسی (به رسانه ها اجتماعی روانشناسانه -های شناختی منظر تئوری 

.است 

رسانه ها  دخيل هستند و می توانند توسعه اين تئوری نشان می دهد که افراد فعاالنه در 

.اعمال کرده و توسعه دهند ، افكار و اعمال خود را احساسات 

به عبارت ديگر ، روانشناسی رسانه بر رابطه بين رفتار انسان و رسانه متمرکز   

.بين افراد ، گروه ها و فناوری را بررسی می کند بوده و تعامل 

رايج تبديل می شد سرگرمی ، هنگامی که تلويزيون به يک  1950سال برای مثال در 

تماشای مطالعات خود را در مورد اشتياق کودکان برای  ، روانشناسان رسانه 

رفتار خشونت آميز آنها  آغاز کردندبر آن، تلويزيون و تأثير 



مداخله گر در خودکشی و پيشگيری آن ، پيچيده است و کامال تعيين عوامل اگر چه 

فهميده نشده است ، ولی شواهد زيادی  ، حاکی از نقش شاخص اينترنت و رسانه 

*دارد  های اجتماعی  درافزايش و يا کاهش خودکشی 

:خودکشی  ممکن است آموزشی برای مخاطبين  باشد گزارش 

افراد آسيب پذير ممکن است تحت تأثير قرار گرفته (افراد مستعد را ترغيب کند  -

) .و رفتارهای  خود کشی را تقليد کنند

.افراد را با روش های موثر برای خودکشی آگاه کند

:  سوالت مهم 

؟می کند برای جامعه ايجاد اين تأثير خطرات قابل توجهی را آيا . 1

رويکردهای بهداشت عمومی چگونه ميتواند به اين مهم رسيدگی کند؟ . 2

 عوامل مداخله گر







ا گزارش دهی  ،پيشگيری از خودکشی عمومی دررويکرده های بهداشت يکی از رسانه ه

.است مورد رفتارهای خودکشی در 

 ر ار خب ين  انتش ه ، در ارتباط  ب ای خودکشی  در جامع ا و رفتاره انه ه ی  در رس خودکش

ای   ا محيطه انه ه ه رس ده ک ان داده ش ه است و نش يک دهه گذشته  مورد تحقيق  قرار گرفت

.خاصی هستند که از آن می توان رفتارهای خودکشی را آموخت  اجتماعی 

 ،ی ک و احساس ل  رمانتي ه عل ی در زمين ردن خودکش زارش ک ی ، گ ت خودکش ار عل انتش

ک  ا ي ازی و نهايت ل و ساده س ث  تجلي ت باع هور ممکن اس راد مش ورد اف بخصوص در م

. اپيدمی و افزايش ميزان خودکشی شود 

 ا ی ت ان داده شده   10افزايش آمار خودکش ی نش ونی خودکش س از انتشارخبر تلويزي روز پ

*است 

اخبار رسانه ای 
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واژه ها 

 خودکشی  خوشه ای)suicide cluster : (

در جامعه اتفاق )   celebrity(معموال در سيستم مدرارس و بدنبال خبر خودکشی افراد مشهور       

بهم اتفاق می افتدد گروهی از  خودکشی ها  که در زمانها و مکانهای نزديک  به معنی .می افتد 

 ا راد نزديک است  و ي اع از اف علت اين نوع خوکشی با ياد گيری رفتار های خودکشی در اجتم

*انتشار رسانه ای 

 خودکشی دسته جمعی)Mass clusters: (

ار خودکشی در زمان خودکشی  يا اقدام به خودکشی تجمعی      ل آن نشر اخب نه مکان بيشترين عام

**) خودکشی موفق نوجوانان و جوانان % 1-%5( بخصوص در  افراد مشهور است 



copycat suicide :
ا از برداری کپی  وده و ي رد ب از خودکشی فرد ديگری که اطالع از آن يا بدليل دانش خود ف

طريق انتشار در رسانه ها حاصل شده است 

Werther(اثر ور تر اين رفتار با عنوان  effect     ( بنامبوسيله محققی)1989, 1985  
David Phillips ( ام  و بنا بر  گزارشاتی از مرگهای تقليدی در افراد بدنبال ا ن انتشاری ب

)(The Sorrows of Young Werther, 1774  ( ه ، از )  Goethe's Werther(گوت
.*شد ناميده نويسنده آلمانی 

) :  suicide contagion(خودکشی مسری 
وان  افراد  مستعد يا تحت تاثير برای خودکشی در عنوانی  ه انتشار خودکشی ، بعن است ک

** کندماشه ای برای خودکشی اين افراد عمل می 

واژه ها 
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رسانه ها در رفتار خودکشی مطالعات  در مورد تاثير 
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متشکرم 


