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 تأثير رسانه بر رفتارهاي خودكشي هرابشواهد علمي در

 ،مثالبراي ) انجام شده است( كت كپي)تحقيق در رابطه با خودكشي تقليدي  011بيش از 

اين  سيستماتيكمرور  .(دناي مرتبط باش رسد به طور مستقيم با اخبار رسانه كه به نظر مي يهاي خودكشي

تواند منجر به افزايش  اي موارد خودكشي مي رسانه گزارش: داده است را نشان نتايج مشابهيمكررا مطالعات 

 در تقليد رفتار خودكشي احتمال دهد كه ها نشان مي به عالوه اين بررسي. شود بعدي رفتارهاي خودكشي

به آن  طهاي تأثيرگذار مربو خبر خودكشي و داستان پوشش مكرردر واقع  .يابد خاص افزايش مي شرايطي

 .قويا با رفتارهاي تقليدي خودكشي در ارتباط است

كه فردي كه اقدام به  شود بيشتر مي زماني خودكشيرفتار خودكشي بر  ات مربوط بهگزارش گذاريتأثير

به )هاي خاص  وهرگ برخي از. بينندگان و شنوندگان است مورد توجهيا ( سلبريتي)خودكشي كرده مشهور 

ي يا افرادي كه در ، افراد داراي سابقه خودكشي قبلهاي رواني افراد مبتال به بيماريجوانان،  ،عنوان مثال

 يابد افزايش مياين خطر زماني . پذيرترند ي آسيبخودكشي تقليددر برابر ( اند نتيجه خودكشي داغدار شده

هاي بيننده يا شنونده  با ويژگير اثر خودكشي جان خود را از دست داده هاي فردي كه ب ويژگي يخرب كه

 ي خودكشيها به عالوه محتواي داستان. كرده باشد ته باشد و بيننده و شنونده با او همانندسازيششباهت دا

پردازند  ميرست درباره خودكشي باورهاي نادييد أبه تكرار و تهايي كه  داستان: دنرادروخرب ييالاب تيمها زا

هاي تقليدي  بيشتر احتمال دارد كه به خودكشي ،دنهد يم هئاراجزئيات خودكشي  يا شامل شرح مفصلي از

 يشكدوخ شرازگ اي رسانه هاي كه مطابق با دستورالعمل اي هاي رسانه گزارشاز سوي ديگر، . منجر شوند

هاي  خودكشي عوقو و معموال منجر به دنشاب رثؤم رايسبخودكشي  از پيشگيري رد دنناوت يم، شوند تهيه مي

 .شوند نمي بيشتر

 يشكدوخ رابخا هنالوئسم دهي تاثير مثبت گزارش

اي مسئوالنه درباره خودكشي  رسانه هاي هاي بيشتري بر مزاياي بالقوه گزارش هاي اخير پژوهش سال رد

اند افكار  كنند، اما توانسته از افرادي كه در شرايط بسيار دشواري زندگي مي يا گزارش رسانه. اند كردهتمركز 

اي با آنها مقابله كنند، با كاهش رفتارهاي خودكشي در  شيوه سازندهبه خودكشي خود را مديريت كرده و 

شيوه مقابله با افكار  هرابرداي  نههاي آموزشي رسا برنامهدهند  ها نشان مي پژوهشه به عالو. ارتباط است

  .تواند در كاهش رفتارهاي خودكشي مؤثر واقع شود خودكشي مي
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 مسئوالنه دهي  گزارش

 فوريمرجع راهنماي 

 بايدها

 ارائه كنيد اطالعات دقيقي در مورد محل دريافت كمك. 

  آموزش دهيد و باورهاي نادرست را  نآهاي پيشگيري از  پديده خودكشي و شيوهمردم درباره به

 .ترويج ندهيد

 زاي زندگي و افكار خودكشي و نحوه دريافت  نحوه مقابله با عوامل استرسدرباره  يبلاطم و ها داستان

 .كمك ارائه دهيد

 جانب احتياط را رعايت كنيد د مشهورافراخودكشي  هنگام گزارش. 

  جانب احتياط را رعايت كنيدداغدار، دوستان يا با خانواده  هنگام مصاحبه. 

 ها و اخبار خودكشي  ثير داستانأتحت تتوانند  مي نيزاندركاران رسانه  در نظر داشته باشيد كه دست

 .قرار گيرند

 نبايدها

 خودكشي را برجسته نكنيد و از تكرار آنها خودداري كنيد اخبار مربوط به. 

 خودكشي شود و يا آن را به  پديدهزايي  يتحساسسازي يا  از ادبياتي استفاده نكنيد كه باعث عادي

 .عنوان يك راهكار سازنده در مقابله با مشكالت جلوه دهد

 از بيان جزئيات مربوط به شيوه خودكشي خودداري كنيد. 

  محل خودكشي خودداري كنيدمربوط به از بيان جزييات. 

  استفاده نكنيد انگيز يت برحساستيترهاي خبري از. 

 هاي اجتماعي استفاده نكنيد رسانه رد دوجومهاي  هاي ويدئويي يا لينك ها، فيلم از عكس 
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