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 پیشگفتار 

تاريخ مكتوب حاكي از آن است . كشي به اندازه قدمت حيات خود انسان استسابقه تاريخي و قدمت خود  

فالسفه، حكماء نويسندگان . كه بشر از بدو پيدايش تاريخ در جوامع مختلف، به اين عمل مبادرت كرده است

پديده عكس جوامع كهن در برابر اين . وشعراء گاه به صراحت وگاهي تلويحي در اين مورد اظهار نظر كرده اند

جسد فرد خودكشي . داشت راي مثال خودكشي در يونان قديم كيفرب. داشته اند العمل هاي مختلف ابراز

  مكان ديگري جدا از گورستان عمومي دفن  كننده ازگور محروم مي شد، دست راستش را مي بريدند و در

 .مي كردند

حتي . ولي به حياتي در دنياي پس از مرگ معتقد بودند: درمصر باستان از مرگ انتظار رهاسازي داشتند

صورت انجمن گردهم مي آمدند و به جستجوي مطبوع ترين وسيله براي مرگ مي پرداختند به نقل  گاهي به

شديد دين  تحت تاثيرو درهند از همان عهد باستان،  .تاريخ، كلوپاترا  با سم مار به زندگي خودپايان داد

ورود به مرحله فناي  با همه دردها يا رها شدن از"نيروانا "برهمائي معدودي از افراديكه در جستجوي حالت 

جمله اسالم عمل  بعضي مذاهب از. درخالل جشن هاي مذهبي اقدام به خودكشي مي كردندو  مطلق بودند

حكما و فالسفه در باره خودكشي نظريات . خودكشي را به صراحت مردود دانسته و حتي آن را گناه مي داند

. قي دقيق است، مرگ ارادي را رد مي كندمكتب افالطون كه نسبت به مالحظات اخال. مختلفي دارند

در رساله اي سقراط "رگ هرگز بخشيده نخواهد شدآنكه خود را بكشد، درحيات بعد از م: افالطون  مي گويد

وجود شتابي كه براي پيوستن به ملكوت دارد، بايد بخاطر داشته  خردمند با ".اين گونه اظهار نظر مي كند

ي پيوستن به ملكوت دارد، بايد بخاطر داشته باشيد كه خدايان حضور او را باشد كه خدايان حضور او را برا

 به پيروانم وصيت مي كنم هرگز در":درمورد مرگ خود خواسته مي گويدفيثاغورث ".براي زمين خواسته اند

 .مرگ تعجيل نكنيد، كه زندگي هزارصورت دارد

كه خودكشي  اين عقيده را( 7177-7116)انگليسي سفه پس از قرون وسطي، ديويد هيومميان فال از

خودش مي باشد را باطل شمرده و گناه بودن اين  سرپيچي و تخطي از وظايف فرد نسبت به خدا، جامعه و

 .عمل را مردود دانست

كه يكي از بدبين ترين فالسفه دنيا است و مرگ وي نيز به دنبال خودكشي (7166-7661)آلماني شوپن هاور

از مرگ مي داند و جنون را راهي براي اجتناب فكراز درد و رنج و آخرين گريز را بود، خداشناسي رافرار 

نه تنها خودكشي را مي ستايد بلكه به اشاعه  (7171-7681)گوته  شاعر ونويسنده آلماني.خودكشي مي داند

مي گويدوقتي اين مكان براي تشخيص وجود ندارد كه با ( 7677-7111)نيچه . آن نيز اقدام مي كند

 تولد خود جلوگيري كند، ولي اين امر را كه گاهي خطا است مي تواند با ربلندي بميرد، انسان نمي تواند ازس

 .خودكشي اصالح كند
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( 7611-7117)شكل گرفت و متاسفانه اين فيلسوف انگليسي طرز فكر كامو از مكتب پوچ گرائي يا نيهيليسم

در طول تاريخ برخي از افراد .رين حقوق انسان استحق مردن يكي از گرانبها ت: درمورد خودكشي مي گويد

 شكست به اتفاق زنان، غالمان و نديمه هايش خودسوزي آشوربانيپال  پس از. خودكشي كرده اند مشهور نيز

پس از شكست در جنگ واترلو درشرف اقدام به خودكشي بود كه يكي  ناپلئون بناپارت. دسته جمعي كرد

ارنست همينگوي  باشليك گلوله تفنگ به زندگي خود خاتمه (. 66)نصرف كردازسردارانش وي را از تصميم م

آدولف . دسالگي با شليك گلوله اي به حيات خود پايان دا 81ونسان ون گوگ  نقاش مشهور هلندي در. داد

درجنگ همراه با برخي از نزديكان و مشاوران عالي رتبه اش، به طور دسته  هيتلر پس از احساس شكست

بار دوم موفق شد  بار دست به خودكشي زدكه در صادق هدايت نويسنده ايراني دو .دكشي كردندجمعي خو

 .به زندگي خود خاتمه دهد

 

 معروف  یمکان ها

ها عبارتند از  مكان نيا. اند ها مشهور شده در آن ياقدام به خودكش يباال زانيمعروف از نظر م ياز بناها يبرخ

 تيانگلستان، و بلور استر "هد يچيب" ، در ژاپن  گاهايجنگل آئوك سكو،يدرسانفرانس "تيگ گلدن"پل 

 . در تورنتو  اداكتيو

و از زمان ساخت  دنيپر قياز طر يمورد اقدام به خودكش 7811از  شيشاهد ب 1171تا سال  تيگلدن گ پل

 يراب ياست موانع عيدر آنجا شا يكه خودكش ييها از مكان ياريدر بس. بوده است 7181آن در سال 

و  سيدر پار فليدر تورنتو، و موانع برج ا يموارد شامل پرده نوران نيا. كار ساخته شده است نياز ا يريجلوگ

 . ساخته شده است تيپل گلدن گ يبرا ي، موانع1177در سال . است ورکيويدر ن تياست ريساختمان امپا

 

 :خود كشياریف تع

مرگي است كه  خودكشي .به كاربرده شد 7118ال خودكشي نخستين بار ازسوي كشيش دفونتن  درس كلمه

خودكشي عبارت است  مي گويد  دوركهيم در تعريف خودكشياميل . عمدا به دست خود شخص حاصل شود

كه از نتيجه اقدام خود آگاه  از هر نوع مرگي كه به طور مستقيم از عمل مثبت يا منفي فردي حاصل گردد

شي وجود دارد مانند اقدام به خودكشي،  افكار خودكشي، شـِبه اصطالحات مختلفي در فرهنگ خودك. باشد

 .خود را دارد به مخصوص تعاريف يك هر كه.  …خودكشي، ژست خودكشي و 

       



5 

 

به معني كشتن است و  Cideبه معني خود و  Sui.  از ريشه فرانسوي و التين گرفته شده است  :7خودكشي

“ دوركيم ، جامعه شناس معروف فرانسوي در كتاب . مي كشدمعني آن، عملٍ كسي است كه عمدأ خود را 

خودكشي عبارت از مرگي است كه به طور مستقيم “آن را اينگونه تعريف مي كند  7611در سال ” خودكشي

حال به نتيجه رفتارش آگاهي دارد، روي مي  يا غير مستقيم بر اثر اقدامي كه فرد انجام مي دهد و در عين

 .است  8يا خودكشي كامل 1ودكشي موفقاين همان  خ  ”.دهد

 . در اينجا عمل خودكشي انجام مي شود اما منجر به مرگ نمي شود   :7اقدام به خودكشي

قصد خود   عبارت است از اقدام به عملي غيرمهلك كه در آن فرد به عمد يا از روي نقشه، :6شِبـهِ خودكشي

از كساني كه رفتار شِبهِ خودكشي داشته اند %  77تا % 71بين . آسيب رساني دارد اما به مرگ نمي انديشد

 .عاقبت خود را مي كشند

مُنجر  ، چهدر مورد تخريب خود اطالق مي شود به هرگونه انديشه اي :6خودكشي ديتمايالت خودكشي و عقا

بعدأ  اين افكار ممكن است در طيفي از باورهاي مُبهم در مورد اينكه شايد فرد. به خودكشي بشود و چه نشود

مي شود كه تخمين زده . يلي محكم براي دست زدن به خودكشيخ هايبه زندگي خود خاتمه بدهد تا طرح

 .، داراي افكار خودكشي هستندعموم جمعيت%  77تا % 6

. كشتن خود ينشانه هاي شفاهي يا رفتاري حاكي از آسيب زدن به خود يا ارعاب برا :1تهديد به خودكشي

 .ودكشي منجر نمي شود اما بايد جدّي گرفته شودهر تهديد، ضرورتأ به خ

راي توصيف اعمال خود تخريب گرانه اي به كار مي رود كه جدّي به حساب نمي آيند  :6ژستِ خودكشي

چون شرايط ناشي از آن زندگي فرد را تهديد نمي كند يا چنين بيماراني پس از عمل مذكور در پي كمك 

 .گرفتن برمي آيند

وافق دو جانبه بين دو نفر است كه خودشان را در يك زمان از بين ببرند اين موضوع فقط ت :1پيمان خودكشي

تحقيقات نشان داده است كه اكثر چنين پيمان . مربوط به عشاقي كه نمي خواهند از هم جدا باشند نيست

 .و ديگري خيلي وابسته است نندههايي دربرگيرنده دو نفري است كه يكي از آنها اجبارك

ن و منطقه منظور از آن خودكشي هاي دسته جمعي است كه اغلب در بُرهه اي از زما: 71ي گروهيخودكش

 .بود« گياناي امريكا»در  7116نفر در سال   178نمونه اي از آن خودكشي  .اي محدود صورت مي گيرد

                                                 
1 suicide 

2 successful suicide     

3 Completed suicide 

4 Suicide Attempt 

5 Para suicide 

6 Suicide Ideation    

7 Suicide Threat 

8 Suicide Gesture    

9 Suicide Pact 

10 Cluster Suicide  
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7ترحّم يقتل از رو اي يوتانازي 
حذف خدمات و  قييك بيمار العالج از طر يمعني خاتمه دادن به زندگ به: 

خطر خودكشي  ميزان احتمال وقوع  از منظور.است تا به درد و رنج او خاتمه دهد  ياقدامات استمرار زندگ

خودكشي مزمن  عبارتست از مرگ ناشي از سوءمصرف مواد، مانند الكل و عدم . خودكشي در يك فرد است

 .قيرعايت آگاهانه رژيم هاي درماني مانند ديابت، هيپرتانسيون و چا

دكشي نيز درآنها افسرده هنگامي كه به علت درمان رو به بهبود هستند با افزايش انرژي خطر خو دربيماران

در موارداستثنايي هنگامي كه فرد از نظر . گويند يرا م داد خودكشي دسته جمعي ارخيو افزايش مي يابد 

          يتصميم به خودكش. باشدي رواني سالم است ولي مبتال به يك بيماري عالج ناپذيرمانند سرطان م

       .مي گيرد

. خودكشي و افكار و رفتارهاي مربوط به خودكشي ، پديده اي جهاني است و در طول تاريخ وجود داشته است

واكنش جوامع به خودكشي نيز در طول تاريخ متفاوت بوده و در دوره هاي تاريخي ، مردم نگرشها و نظرات 

عمل آگاهانه نابودكردن ارادي خود در »خودكشي را ( 7166) 1اشنايدمن. شته اندنسبت به آن دامختلفي 

خودكشي را مي . تعريف مي كند« فردي كه اين كار را بهترين راه حل ممكن براي يك مشكل معين مي داند

 ت ، ضربة عميقيواقعيت دردناكي كه در وراي آن نهفته اس. توان تهديدي براي سالمت عموم جامعه دانست

ساالنه تقريبأ يك برطبق گزارش سازمان بهداشت جهاني . ، اجتماع و جامعه وارد مي آوردبر پيكر خانواده

برابر آن اقدام به خودكشي مي  11تا  71ميليون نفر در سراسر جهان به علت خودكشي فوت مي كنند و 

سال  81در طي . رود ثانيه يك نفر به علت خودكشي از دنيا مي 71پس به طور ميانگين در هر . كنند

درصد افزايش داشته است و اكنون در بيشتر كشورها سومين عامل مرگ و  811گذشته خودكشي در جهان 

گسترش روزافزون  .ساله و هشتمين عامل مرگ و مير به طور كلي مي باشد 17تا  76مير جوانان و نوجوانان 

 جهاني روز» عنوان به را سپتامبر 71 روز  بهداشت، جهاني سازمان  هاي اخير باعث شد، خودكشي در سال

 . بگيرد نظر در خاصي هاي برنامه كشورها برخي براي روز اين در و كند معرفي «خودكشي از پيشگيري

 

 میزان شیوع خودكشي و اقدام به آن 

ل در سا در دنيا اولين رده هاي خودكشي. هزار نفر است 711ر نفر د 76ميانگين نرخ خودكشي در جهان     

ست كه چين تنها كشوري ا. تعلق دارد  8/88و  ليتواني با   6/87،  گويانا  با   6/86كره با به كشور   1177

نفر در  1/78ا، نرخ خودكشي در امريكا را تازه ترين آماره. در آن زنان بيشتر از مردان، خودكشي موفق دارند

ت متحده است و قتل، چهاردهمين علت مرگ خودكشي يازدهمين علت مرگ در اياال. صد هزار نفر مي دانند

نفر بر اثر  78867نشان داده است كه در  آمريكا  1177آمارهاي سازمان بهداشت جهاني در سال . است

                                                 
1 Euthanasia 

2 Schneidman  
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 6/76اساسا در هر . ن تقريبا دو برابر زنان بوده استكه نرخ مردا. شي جان خود را از دست داده اندخودك

 .مرگ را شامل مي شود  1/66كشد كه در هر روز  دقيقه يك نفر در امريكا خودش را مي

ودكشي رخ مي دهد اما تفاوت مورد خ  هزار 7تا  8بيش  با آنكه در هر دو كشور ژاپن و امريكا هر سال 

كانادايي به علت   7111همچنين هر ساله  .قرار مي دهد  81 و امريكا را در ردة  6   ، ژاپن را در ردةجمعيت

نفر مرگ ناشي از  6111در كشور انگليس هم هر سال بيش از . ز دست مي دهندخودكشي جان خود را ا

 .خودكشي دارند

 7817در سال . جهان قرار دارد 716نفر در صد هزار نفر ، در رتبة  8/6 نزديك به ايران با نرخ  خودكشي    

از سوي زنان   %86آن از طرف مردان و % 66خودكشي موفق در ايران وجود داشته كه حدود  7111حدود 

نفر در ايران به  77گفته مي شود در هر روز . از كلّ مرگ و ميرها را شامل شده است%  7انجام شده است و 

معموال در آمارها فقط موارد منجر به فوت ثبت مي شود و موارد اقدام به . علت خودكشي از دنيا مي روند

برابر موارد  61تا  1و در استانهاي مختلف از  خودكشي بسيار بيشتر از آن و بسته به روش به كار رفته

 . ، اقدام به خودكشي وجود داردخودكشي منجر به فوت

رابر زنان ب 8برابر مردان دست به خودكشي مي زنند اما مردان  8دركشورهاي دنيا معموأل زنان        

نهايي چون ارند اما در استا، خودكشي كامل دبرابر زنان 1در ايران مردان حدودأ . درخودكشي موفق مي شوند

. ، نرخ خودكشي زنان باالتر از مردان استيلويه و بويراحمد، فارس و كرمان، كهگايالم، بوشهر، خوزستان

ايران سومين كشور جهان است كه در آن آمار خودكشي . است در استان ايالم زنان باالترين ميزان خودكشي

دو كشور ديگر كه رتبه يك . ) ن از آمار خودكشي مردان استموفق زنان افزايش يافته و در حال پيشي گرفت

 .(چين و هندوستان: و دو را در خودكشي دارند عبارتند از

 

 خودكشي اقدام به روش هایشایع ترین  

از كلّ موارد ، سپس % 6/71روش خودكشي منجر به فوت در ايران، حلق آويز كردن خود با بيشترين    

از موارد را شامل مي % 6/78 موارد و نهايتأ مسمويت با قرص و سموم  است كهاز  %81ودسوزي با حدود خ

 .اما بيشترين روش اقدام به خودكشي با استفاده از قرص و سموم است. شود

ميليون سالح  111در اين كشور حدود . در امريكا بيشترين  خودكشي ها با اسلحة گرم انجام مي شود    

مورد بوسيله اسلحه انجام  76111خودكشي هاي كامل يعني حدود % 61وارد گرم در دست شهروندان قرار د

در ايران نيز در استانهايي كه دسترسي به سالح گرم وجود دارد موارد زيادي خودكشي با اين روش . مي شود

   در برخي موارد نيز سربازاني كه دسترسي به سالح دارند براي خودكشي از آن استفاده . ديده شده است

  ردن استفادهبراي خودكشي، مردان اكثرأ از سموم و زنان اكثرأ از روش حلق آويز ك انگليس در. ي كنندم
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در سوئد، روش . نر است ، حلق آويز كردن در مردان و مسموم كردن خود در زنان رايجدر دانمارک. مي كنند

روش غرق كردن خود استفاده حلق آويز كردن و مسموميت هر دو در مردان رايج است در حالي كه زنان از 

از عمده روشهاي ديگر  .در چين و هند رايج ترين روش خودكشي، مسموم كردن خود است. مي كنند

در كشورهاي ديگر، . خودكشي، بريدن رَگ خود، پرتاب كردن خود از بلندي و غرق كردن خود است

 .تانداختن خود به جلوي اتومبيل و قطار نيز رايج اسو مسموميت با گاز 

 

 سبب شناسي

در ارزيابي عوامل خطرزا و محافظت كننده بايد دقت نمود كه ارزش خطرزا يا محافظ بودن اين عوامل 

مثال داشتن نقشه براي خودكشي نسبت به عاملي نظير جنس، عامل خطرزاي بسيار مهمتري . يكسان نيست

هر بيمار به صورت جداگانه مورد بنابراين بايد برآيند عوامل خطرزا و محافظت كننده را براساس . است

اطالعات واپس . اقدام براي پژوهش علل خودكشي با چندين سد قابل مالحظه روبرو است .بررسي قرار دهيم

نگر در مورد وضع سالمتي و رفاه فرد در گذشته در زمان خودكشي را نمي توان مستقيماً بدست آورد و 

مطالعات واپس نگر به شناخت عوامل . مسأله ساز است مطالعات آينده نگر خودكشي بدليل قلت نسبي آن

زمينه ساز خودكشي كمك كرده است و مطالعات نوع دوم فهم ما را از شرايط اجتماعي كه ممكن است در 

 . باال بردن ميزان هاي خودكشي موثر باشند باال مي برد

 :عوامل اجتماعي – 7

يزي و مشكالت و سختي در روابط بين فردي، رخ خودكشي هنگام نقصان حمايت اجتماعي، ازدست دادن عز

درغير اين صورت خطر . است احساس اتصال وارتباط با ديگران يك مانع مهم دراقدام به خودكشي. مي دهد

زندگي در تنهايي عامل مهمي . به ويژه درمبتاليان به افسردگي اساسي، بيشتر مي شودخودكشي 

مشكل درروابط بين فردي . كه ازدواج نكرده اند،شايع تراست خودكشي درافرادي. دررفتارهاي خودكشي است

ازدست دادن شغل و بيكاري به ويژه در مردان مي تواند فرد را مستعد اقدام . و طالق در خودكشي موثر است

نظريه جامعه شناختي، به . دربحران هاي اقتصادي و بيكاري ميزان خودكشي افزايش ميابد. به خودكشي كند

خودكشي يك پديده اجتماعي و يا به  از اين ديدگاه،. ودكشي توجه داردي و اجتماعي موثر بر خعوامل فرهنگ

با . عبارت بهتر يك آسيب اجتماعي است و داليل آن را بايد در ساختار و مناسبات اجتماعي جستجو كرد

افراد تاثير مي گذارد توجه به ارتباط تنگاتنگي كه بين فرد و جامعه وجود دارد،  ساخت و روابط اجتماعي بر 

  -عوامل مهم اجتماعي. و مناسبات اجتماعي هر جامعه است و در واقع رفتارهاي هر فرد بازتابي از ساختار

 :فرهنگي موثر بر خودكشي بر مبناي رويكرد جامعه شناختي بشرح ذيل مي باشد
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و تعارض ارزشهاي فرو پاشي نظام ارزشي سنتي، تحميل ارزشهاي فرهنگي، بيگانگي : عوامل فرهنگي

 .فرهنگي، فردگرايي، اختالل در نظام اجتماعي

فقر، بيكاري، كم كاري، محروميت، نا امني شغلي، مشكالت مسكن، تورم، تغيير ساختار : عوامل اقتصادي

 .اقتصادي جامعه

مردساالري، بيسوادي، ( نژادي ـ جنسي ـ مذهبي)افزايش جمعيت، مهاجرت، جنگ، تبعيض: عوامل اجتماعي

 . شكالت مربوط به ازدواج، اوقات فراغتم

بسياري،  ٔعقيده به. قرن نوزدهم و ابتداي قرن بيستم استفرانسويي  شناس بزرگ  داويد اميل دوركيم، جامعه

نشان داد كه طيف عوامل اجتماعي بر ميزان هاي وي   .رود شناسي به شمار مي گذار جامعه دوركيم بنيان

ا در زمان جنگ و در جريان انقالب ها پايين بود و در دوره هاي شكوفايي ميزان ه)خودكشي اثر مي گذارد 

اين يافته ها منجر به اين استنتاج شد كه انسجام اجتماعي و نظم (. اقتصادي و نزول اقتصادي باال مي رفت

 .اجتماعي اهميت اساسي در ميزان خودكشي دارد

ح بيكاري، فقر، طالق و گسستگي اجتماعي باال مطالعات جديدتر نشان داده اند درمناطقي كه درآنها سط

يك عامل اجتماعي ديگر كه به نظر مي رسد  بر ميزانهاي خودكشي تاثير . است، عيار خودكشي هم باال است

بررسي ها نشان داده است كه ميزان هاي خودكشي و اقدام به . است‹‹ پوشش رسانه اي خودكشي›› ميگذارد 

 . برنامه هاي تلويزيوني تخيلي افزايش مي يابد خودكشي پس از نمايش فيلمها و

 : عوامل مردم شناختي-1

جنبه از مسئله خودكشي در جامعه سروكار داشته است كه عبارتند از انگيزه  8بررسيهاي مردم شناختي با 

از ديدگاه فرهنگ شناسي و مردم شناسي، خودكشي نمايشگر . ها يا دالئل خاص، وقوع و عكس العمل جامعه

ايي هاي فرهنگي است و بنظر مي رسد كه به هر شكل كه ظهور كند وابسته به ارزشي است كه فرهنگ پوي

به براي مثال در برخي مناطق . براي آن قائل شده و آن را به افراد تحميل و به نسلهاي بعدي منتقل مي كند

 .ي باشدو گروهها خودكشي يك رفتار ناپسند در حاليكه در بعضي مناطق يك سنت فرهنگي م

 :عوامل زيست شناسي -8

گروهي از محققين . از نظر زيست شناسي كاهش سروتونين مركزي در بروز رفتارهاي انتحاري نقش دارد

موسسه كارولنيسكا در سوئد نخستين كساني بوده اند كه متوجه شدند غلظتهاي پايين متابوليك سروتونين، 

اين يافته، . خاعي با بروز رفتارهاي انتحاري ارتباط دارددرمايع مغزي ن 7هيدروكسي ايندول استيك -6اسيد 

مطالعات نوروشيمي بر روي جسد قربانيان خودكشي . بارها درگروههاي تشخيصي مختلف تكرار شده است

هيدروكسي ايندول استيك ساقه مغز يا قشر پيشاني اين افراد  -6نشان داده است كه سروتونين  يا اسيد 
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ما در بررسي گيرنده هاي جسد قربانيان خودكشي، تغييرات چشمگيري در مختصري كاهش مي يابد ا

مايعات  روي هم رفته، مطالعات. مكانهاي اتصال پيش سيناپسي و پس سيناپسي سروتونين گزارش شده است

، نوروشيمي و گيرنده ها به نفع فرضيه اي است كه كاهش سروتونين مركزي را با بروز 7مغزي نخاعي

مطالعات اخير همچنين تغييراتي را در دستگاه نورآدرنرژيك قربانيان . اط مي داند خودكشي در ارتب

هيدروكسي ايندول استيك در  -6همچنين براساس پايين بودن غلظت اسيد . خودكشي نشان داده است

براي مثال گروه . مايع مغزي نخاعي مي توان بروز رفتار هاي انتحاري را در آينده پيش بيني كرد 

بيمار افسرده كه اقدام به خودكشي كرده بودند خودكشي موفق را بررسي كردند و  11يسكا در كارولن

 -6بيماري كه ظرف يكسال بعد خودكشي نموده اند در هشت نفر غلظت اسيد  77دريافتند كه از هر 

ر خطر خودكشي در اين زي. هيدروكسي ايندول استيك درمايع مغزي نخاعي كمتر از حد متوسط بوده است

مايع مغزي  هيدروكسي ايندول استيك  -6بود درحاليكه اين ميزان در افرادي كه غلظت اسيد % 71گروه 

درنوجواناني كه خودكشي مي كنند نيز غلظتهاي . گزارش شد% 1نخاعي در آنها باالتر از حد متوسط بود 

 .گزارش شده است مايع مغزي نخاعيهيدروكسي ايندول استيك در  -6پايين اسيد 

 :عوامل ژنتيك -7

 7111خودكشي همينگوي در سال . رفتار انتحاري همچون ساير اختالالت رواني نوعي توزيع خانوادگي دارد

البته، نه از اين جهت كه چهره شناخته شده اي بود، بلكه به دليل . توجه محافل پزشكي رابه خودجلب كرد

عالوه بر اين دو برادر، خواهرو پدر . دنيارفت بوداينكه نوهء دختري كسي بود كه با خودكشي منجر به مرگ از 

وجودپنج قرباني رفتار انهدامي در فاميل همينگوي نظرپژوهشگران . وي نيزخودكشي منجر به مرگ داشتند

را به مسئله ارتباط ژنتيكي و خودكشي در بستگان درجه اول مبتاليان به اختالالت روانپزشكي كه اقدام به 

درمطالعه شاخصي كه . برابر كساني است كه اقدام به خودكشي موفق نداشته اند 7د خودكشي موفق داشته ان

جفت از  1جفت دوقلو كه يك قل آنها خودكشي كرده بودند بررسي شدند، در  716انجام شد  7117درسال 

مورد دو قلوي  1مورد آنها دو قلوي يك تخمكي و  1اين دوقلوها هر دوقل مرتكب خودكشي شده بودند كه 

جفت 777جفت و دوقلوهاي دو تخمكي  68دراين مطالعه تعداد دوقلوهاي يك تخمكي )دو تخمكي بودند

اين تفاوت همگامي خودكشي در بين دوقلوهاي يك تخمكي و دوقلوهاي دو تخمكي از لحاظ آماري (. بود

تري شانس رفتارهاي كودكان مادران افسرده كه سابقه اقدام به خودكشي داشته اند، ميزان باال. معنا دار است

 .خودكشي رادارند
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 :عوامل روانشناختي - 6 

او فقط .نخستين بينش روانشناسي مهم در مورد خودكشي از سوي زيگموند فرويد ارائه شد: نظريه فرويد 

يك مورد اقدام به خودكشي را توصيف كرد ليكن بيماران افسرده بسيـاري را مالقات كرده بود او در مقاله اي 

خودكشي بازتاب نوعي پرخاشگري فرد نسبت به شيء ›› نوشت كه ‹‹ داغداري و مالنكولي›› ــوان تحت عن

دروني و محبوبي است كه به صورت ترديد آميزي انرژي روانيش را روي آن متمركز كرده است كه اين 

ين فرويد ترديد داشت كه كسي بدون ميل سركوب شده پيش. پرخاشگري به سوي خود شخص باز مي گردد

 . براي كشتن شخص ديگر، خود را بكشد

 

 :روش های اقدام به خودكشيبررسي  

انتخاب طريقه خودكشي، تحت تاثير عوامل مختلفي قرار مي گيرد و دربرخي از موارد با انگيزه و هدف 

       براي مثال فردي كه به منظور انتقام جويي و ياجلب توجه اقدام به خودكشي . ازخودكشي رابطه دارد

در دسترس بودن وسيله . و حتي جنجال برانگيز خواهد بود مي كند، روش مورد استفاده وي پرسر و صدا

بودن به اثرمرگ  الزم براي خودكشي مثال وجود اسلحه گرم در منزل، سكونت در ساختمانهاي مرتفع، آشنا

يق مي تواند در انتخاب روش آور داروها و سموم و مواد مخدر، نزديكي با دريا و درياچه يا رودخانه هاي عم

مردها عمدتا از روش هاي قاطع تري مانندسالح گرم، حلق آويزكردن و پريدن از بلندي و . انهدامي موثر باشد

شايع ترين روش خودكشي، استفاده بيش ازحد مجاز دارو و . خانم ها بيشتراز دارو و سم استفاده مي كنند

 .ي موارداستفاده عمدتا ضد دردها و ضدافسردگي ها هستندداروها. مواد و ياسوء مصرف سموم مي باشد

هرچه روش قاطع ترباشد، ميل به مردن . يكي از مهمترين عوامل خطرخودكشي مرگزايي اقدام مي باشد

بعضي از بيماران داروها را طي تجويزهاي . البته، مرگزايي روش را ازديدگاه بيمار بايد نگريست .بيشتراست

. گروهي نيز از داروهايي كه نياز به نسخه ندارند مانندآسپرين استفاده مي كنند. كنندمختلف جمع آوري مي 

شش درصد بيماراني كه (. كه خطرناكتر نيز مي باشند)اكثرخودكشي هاي موفق برنامه ريزي شده هستند

 .خودكشي موفق دارند از خود يادداشتي به جامي گذارند

تنها شايد بتوان با بررسي . يقا چه كسي خودكشي مي كنددر حقيقت نمي توان پيش بيني نمود كه دق

بنابراين، متخصصاني كه هدف پيشگيري از . عوامل خطرزا و محافظت كننده، احتمال خودكشي را تخمين زد

خودكشي را در سر دارند، با شناسايي افراد و گروههايي كه در معرض عوامل خطرزاي بيشتر و عوامل 

بدين ترتيب بررسي اين . ر دارند، مداخالت خود را هدفمند تر مي نمايندمحافظت كننده ي كمتري قرا

در ارزيابي عوامل خطرزا و محافظت كننده بايد دقت نمود كه ارزش . عوامل، ضروري و مهم به نظر مي رسد

مثال داشتن نقشه براي خودكشي نسبت به عاملي نظير . خطرزا يا محافظ بودن اين عوامل يكسان نيست
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بنابراين بايد برآيند عوامل خطرزا و محافظت كننده را براساس . مل خطرزاي بسيار مهمتري استجنس، عا

 .هر بيمار به صورت جداگانه مورد بررسي قرار دهيم

 

 :عوامل و فاكتور های خطر 

 برابر بيشتر از زنها خودكشي 7برابر بيشتر از مردها اقدام به خودكشي مي كنند و مردان  7زنان : جنس  -7

اگرچه منحني سن خودكشي مردان با زنان مشابه است، اما . موفق دارند و اين رقم در تمام سنين ثابت است

 . ميزان خودكشي در مردان بيش از زنان است

 :عاملي كه تا حدي اين تفاوت تبين كند، در ذيل آمده است

. از سيستم هاي حمايتي كمك بگيرند مردان كمتر از زنان تمايل دارند كه از نظر عاطفي يا رواني از افراد يا

رفتارهاي تكانشي در مردان بيش از زنان مشاهده مي شود و مردان از روش هاي خشن تري براي خودكشي 

. همچنين عوامل محافظت كننده اي مانند حاملگي و وجود كودک، خاص زنان است .استفاده مي كنند

ولي عوامل خطر منحصر به فردي زنان را در . است باوجود اينكه ميزان خودكشي در زنان كمتر از مردان

 :معرض خودكشي قرار مي دهد

اين عامل با برنامه ريزي براي خودكشي و (. فيزيكي، جنسي، عاطفي)مانند همسر آزاري: عوامل اجتماعي

 .اقدام به خودكشي زنان رابطه دارد

گاهي .سطح خانواده نيز وجود دارددر برخي از جوامع نابرابري جنسيتي نه فقط در سطح جامعه بلكه در 

تعاريفي كه فرهنگ و اجتماع از نقش زن در خانواده دارد، مي تواند به منزله ي عامل خطرزا براي خودكشي 

مثال اصول خانوادگي كه تخطي از انها عواقب شديدي به دنبال دارد، براي اقدام فرد به خودكشي . عمل كند

اين زنان اكثرا علت . كثرا در زنان متاهل و خانه دار رخ مي دهددر ايران خودسوزي، ا. كفايت مي كند

 .خودسوزي خود را اختالف با خانواده ي همسر و اختالفات زناشويي ذكر مي كنند

اگرچه حاملگي يك عامل محافظت كننده در برابر خودكشي محسوب مي شود ولي افسردگي و سايكوز بعد 

افسردگي بعد از زايمان در ده تا پانزده درصد از زنان ديده . ي استاز حاملگي نيز عاملي خطرزا براي خودكش

. ، احساس بي كفايتي در نگهداري از نوزاد خود مي كننددگياين زنان عالوه بر عالئم معمول افسر. مي شود

سايكوز بعد از زايمان در يك هزارم تولدها ديده مي شود كه پنج درصد از اين موارد خودكشي مي كنند و 

 .ر درصد نيز به نوزاد خود آسيب مي رسانندچها

ميزان هاي خودكشي با افزايش سن باال مي رود و اين ميزان ها اهميت بحران ميانسالي را نشان : سن  -1

سالگي به اوج خودش مي رسد و در زنان بيشترين تعدادخودكشي  76در مردها خودكشي پس از . مي دهند

در صدهزار نفر  71سال به باال ميزان خودكشي به  66در مردان . سالگي روي مي دهد 66موفق پس از سن 
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ميزان . افراد مسن كمتر از جوانان اقدام به خودكشي مي كنند ولي خودكشي آنها موفق تر است. مي رسد

با اين حال ميزان خودكشي در بين . رابر ميزان آن در افراد جوان استب 8سال به باال  16خودكشي از افراد 

در اكثر كشورهاي دنيا، با افزايش . ساله به سرعت در حال افزايش است 17تا  76و بخصوص مردان جوانان 

 اكثر مطالعات به وجود دو منحني سني در خودكشي تاكيد دارند،. سن ميزان خودكشي نيز افزايش مي يابد

ه نظر مي آيد ديگري در سالمندي و بعد از سنين هفتاد سالگي، ب سالگي و 17-76يك منحني در سنين 

 . استفاده از روش هاي مرگبار تر در اين سنين، سبب افزايش مرگ ناشي از خودكشي در اين سنين باشد

ميزان . پوستان روي مي دهد مورد آن در بين سفيد 1مورد خودكشي  8از هر : نژاد و تاريخچه فاميلي  - 8

ولي اين ارقام امروزه مورد  دي ديگر استرابر همه گروههاي نژاب 1خودكشي در بين سفيد پوستان تقريباً 

در بين جوانان ساكن . ترديد قرار گرفته است، زيرا ميزان خودكشي در بين سياهان نيز در حال افزايش است

محالت فقيرنشين برخي بوميان آمريكا و سرخپوستان آالسكايي ميزان خودكشي بسيار باالتر از ميزان ملي 

از نظر  تاريخچه فاميلي، وجود اقدام  .جرين باالتر از بوميان آمريكاستمهاميزان خودكشي در بين . آنهاست

در بستگان درجه اول خطر  به خودكشي، خودكشي موفق و بيماري هاي رواني در خانواده و به خصوص

همچنين وجود سوء مصرف مواد و الكل در والدين، طالق و جدايي والدين نيز . را افزايش مي دهدخودكشي 

 . لي است كه در تاريخچه خانوادگي فرد مي بايست به آن توجه كرد و از عوامل موثر مي باشداز عوام

س طور عمده بر اسا تلقي شده است، و اين امر به گناه در بسياري از اشكال مسيحيت، خودكشي: مذهب – 7

بوده  توماس آكويناس مقدس و سنت آگوستين مانند قرون وسطي هاي متفكران بانفوذ مسيحي در نوشته

خداوند است و نبايد رد شود، و اين مسئله كه اي از سوي  و همچنين اين ايده كه زندگي هديه. است

مورد   خداوند براي جهان است طرح جامع بوده و در نتيجه دخالت در« نظم طبيعي»خودكشي مخالف 

 .  در اسالم خودكشي يك گناه نابخشودني به حساب مي آيد. باشدتوجه بسياري از اديان مي 

به نظر مي رسد ازدواج و بچه دار شدن به ميزان قابل توجهي خطر خودكشي را كاهش : وضعيت تاهل – 6 

در حاليكه اين ميزان در افراد مجرد . درصد هزار نفر است 77ميزان خودكشي در افراد متاهل . مي دهد 

اما در افراديكه قبالً متاهل بوده اند ميزان خودكشي بسيار باالتر از . برابر است 1رده تقريباً هرگز ازدواج نك

در صد هزار و در بين افراد مطلقه  17ميزان خودكشي در افراد بيوه . افرادي است كه هرگز ازدواج نكرده اند

 . در صد هزار نفر مي باشد 7

ولي نزول مرتبه اجتماعي . باشد خطر خودكشي بيشتر است هر قدر مقام اجتماعي شخص باالتر: شغل – 6

. بطور كلي، كاركردن، محافظي در مقابل خودكشي محسوب مي شود. نيز خطر خودكشي را افزايش مي دهد

در طبقه بندي مشاغل، متخصصين بخصوص پزشكان را بطور سنتي بيشتر در معرض خطر خودكشي دانسته 

داده است كه خطر خودكشي در پزشكان مرد اياالت متحده بيشتر از ساير  اند، ولي جديدترين مطالعات نشان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%B3%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%B3%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%A2%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%A2%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9
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بر عكس يافته هاي اخير در بريتانيا و اسكانديناوي نشان مي دهد كه ميزان خودكشي . مشاغل نيست

مطالعات حاكي از اين است كه خطر . برابر ميزان آن در مردان همان سنين است 8تا  1پزشكان مرد 

هم پزشكان مرد و هم پزشكان زن بيش از ديگر افراد . زشكان زن بيش از ساير زنان استخودكشي در بين پ

. جامعه با مسموميت دارويي به زندگي خود خاتمه مي دهند و كمتر از اسلحه گرم استفاده مي كنند

موسيقي دانها، دندانپزشكان، ماًمورين مجري قانون، : ازهاي اختصاصي در معرض خطر عبارتندگروه

ميزان خودكشي ضمن ركود اقتصادي و باالرفتن ميزان بيكاري افزايش مي يابد و در . قدانان و بيمه گرانحقو

 .زمان افزايش ميزان اشتغال و جنگ كاهش مي يابد

از نظر طبقه اجتماعي، باالترين ميزان . ميزان خودكشي در بيكاران نيز در مقايسه با افراد شاغل باالتر است

. تماعي كارگران غيرماهر ديده مي شود و پس از آن طبقه اجتماعي حرفه اي قرار داردخودكشي در طبقه اج

در داروسازان و اهل فن حرفه . برابر باالتر از حد مورد انتظار است 8در جراحان دامپزشك ميزان خودكشي 

ين زنداني ها، طب، دو برابر باالتر از حد مورد انتظار خودكشي مي كنند و ميزان هاي باالتر خودكشي در ب

 .مخصوصاً پس از بازداشت مجدد، مشاهده مي گردد

ارتباط معني داري بين فصول مختلف سال و خودكشي يافت نشده : شرايط اقليمي و تغييرات فصول – 1

ميزان خودكشي در بهار و پاييز مختصري افزايش مي يابد، ولي بر خالف باور رايج، خودكشي در دوره . است

در مناطق روستايي، وابستگي اجتماعي بيشتر از شهري است و به همين . ايش نمي يابدهاي تعطيالت افز

 . ميزان خودكشي در آنها پايين تر است

مردها با . ميزان باالتر خودكشي موفق در مردها مربوط به روش هاي مورد استفاده آنها است : روش ها – 6

زنان بيشتر با داروهاي روان گردان يا . ود را مي كشنداسلحه گرم، حلق آويز كردن خود يا پريدن از بلندي خ

 . سموم خودكشي مي كنند

به نقل از مظفري در ( 7116)ويلهلم سن و همكارانشان : متغيرهاي اقتصادي و مسائل قانوني و بيكاري - 1

بررسي فرد بزرگسال مورد   616يك منطقه شهري ايسلند متغيرهاي گوناگون همراه با افكار خودكشي را در 

آنها دريافتند كه شرايط سخت مالي، فشارهاي ناشي از درگيري با قانون بطور معني داري با . قرار دادند

 . افكاري كه منجر به اقدام به خودكشي ميشوند ارتباط دارند

به نقل از مظفري در يك مطالعه مقطعي، گوياي آن بود كه نسبت خودكشيها در ( 7111)يافته هاي فرادا 

. ه به تازگي بازنشسته شده بودند، بيكاران، شاغلين با درآمد كم و افراد بي خانه بيشتر بوده استافراديك

. نرخ خودكشي را در شهرستانهاي ثروتمند و فقير سوئد مورد مقايسه قرار داد 7116همين محقق در سال 

ي افزايش يافته و به ميزان خودكش 7نتايج مطالعه وي نشان داد كه در فقيرترين شهر سوئد يعني در برگ

                                                 
1 Berg 
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چهار برابر نرخ  7در صد هزار نفر رسيده است، در حاليكه در ثروتمندترين شهرستان يعني در  دانريا 1/76

شواهد مربوط به ارتباط بين بيكاري و سالمتي جسمي و ( 7116)مارل و تيلور وكر. خودكشي كمتر است

مجموع داده ها گوياي آن بود كه بين . زبيني قرار دادندساله در استراليا را مورد با 76 – 17رواني در جوانان 

 .بيكاري و خودكشي جوانان ارتباط قوي وجود دارد

شاخص محروميت اجتماعي كه با اقدام به  1به نقل از پناغي دريافتند كه از بين ( 7116)كلر و همكاران 

 . دخودكشي همبستگي دارند، باالترين فراواني مربوط به شاخص بيكاري مي شو

به نقل از ( 7116)ويلهلم سن و همكارانش: رويداد هاي فشارزا، نحوه مقابله و حمايت اجتماعي  - 71

عباسپور در بررسي خود در مورد عوامل متعدد همراه با افكار خودكشي دريافتند كه افراد بزرگسال با افكار 

. اجتماعي كمتري برخوردار بودندخودكشي احساس فشار بيشتري از رويدادهاي فشارزا داشتند و از حمايت 

در مطالعه اي مشخص شده . نداشتن حمايت اجتماعي از عوامل خطر جدي در خودكشي به شمار مي رود

است كه اشخاصي كه بطور جدي اقدام به خودكشي نموده اند، تناوب رخداد رويدادهاي زندگي مانند 

 .نوني برايشان بيشتر بوده استمشكالت بين فردي، مسائل مربوط به كار، مشكالت مالي و قا

نتايج مطالعات زيادي نشان مي دهند كه رفتار خودكشي : مشكالت خانوادگي و حمايت هاي اجتماعي  - 77

مطالعات نشان داده است كه بطور كلي نوجواناني . در نوجوانان با فرايند هاي مختل در خانواده ارتباط دارد

بي زندگي مي كنند از عزت نفس پايين تر و از تنهايي رنج مي برند و كه با يكي از والدين يا با خانواده صل

به نقل از (  7111)پيالي و واسنار . خلق افسرده تر، افكار خودكشي و اقدام به خودكشي بيشتري نيز دارند

درصد آنان چند  6/11نوجوان كه رفتار خودكشي داشتند دريافتند كه  71مظفري در مطالعه اي بر روي 

. قبل از اقدام با والدينشان درگيري داشتند و رضايتشان از خانواده هايشان كمتر از گروه كنترل بودساعتي 

تاثير افسردگي و روابط خانوادگي را در مورد افزايش خطر خودكشي در  8به نقل از كر (7116)1هاليك

ين عامل خطر براي رفتار وي به اين نتيجه رسيد  اگر چه افسردگي بزرگتر. نوجوانان مورد بررسي قرار داد

خودكشي در نوجوانان است، اما اين جا مشكالت ارتباطي خانوادگي به عنوان يك متغير در اين رفتار نقش 

دريافت مي كنند يكي از منابع 7حمايت اجتماعي كه افراد از خانواده خود يا ديگر شبكه هاي اجتماعي. دارد

و حمايت اجتماعي به عنوان يك بافر استرس در نوجوانان عمل . بالقوه در درمان اختالل رواني افراد مي باشد

مطالعات مختلف نشان داده اند كه حمايت خانوادگي ناكافي بيشترين تاثير زيان بار را بر عملكرد . مي كند

در بررسي نمونه هاي مبتني بر جمعيت نشان داه شده است، كه نوجواناني كه اقدام به . نوجوان دارد

 .اند، خودكشي آنها با خودكشي دوستان آنها مرتبط بوده استخودكشي كرده 

                                                 
1 Danderya 

2 Halic 

3 Kerr 

4-social networks  
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حمايت اجتماعي ممكن است از طريق كاهش آثار منفي استرس هاي زندگي، ميزان احتمال اقدام به 

خودكشي را كاهش دهد، تا جايي كه ارائه سطح ثابت و مناسب حمايت هاي اجتماعي تاثير استرس هاي 

حمايت همساالن، اثرات منفي حاصل از فشار خانواده، افسردگي و اضطراب . زندگي را به حداقل كاهش دهد

      را كاهش مي دهد و داشتن روابط با همساالن، همسايه ها و دوستان منجر به كاهش افكار خودكشي 

در يك مطالعه طولي كه برروي نوجوانان در آمريكا انجام شده است، به اين نتيجه رسيدند كه . مي شود

بد خانواده بويژه، حمايت هيجاني پايين و حوادث منفي زندگي با رفتارهاي خودكشي همبستگي كاركرد 

 .دارد معني دار

مطالعات اپيدميولوژيكي كه از تعاريف مختلف حمايت اجتماعي استفاده كرده اند، نشان داده اند كه ميزان 

در بين . همراه بوده است پايين حمايت اجتماعي درک شده با افزايش افسردگي واقدام به خودكشي

گروههاي مختلف جمعيتي دو مطالعه مورد شاهدي در چين انجام گرفته است و روش مطالعه آنها نيز 

در اين دو مطالعه نشان داده شده است كه . استفاده از نزديكترين فرد به فرد خودكشي كرده بوده است

در مطالعه آينده نگري كه در . مراه بوده استريسك پايين خودكشي با افزايش ميزان حمايت اجتماعي فرد ه

ژاپن انجام شده است، نتايج آن نشان داده است كه حمايت اجتماعي در پيشگيري از خودكشي ممكن است 

مهم باشد و اجتناب از ايزوله بودن اجتماعي كاهش ميزان خودكشي در مردان و زنان را به همراه داشته است 

 .ان بيشتر موثر بوده استو حمايت اجتماعي بخصوص در زن

، درد مزمن .ارتباط معني داري بين سالمت جسمي و بيماري با خودكشي وجود دارد: سالمت جسمي – 71

 لوپوس اريتماتوس سيستميك، اچ آي وي، دياليز خون، سرطان، و يا كساني كه با اي مغزي آسيب ضربه

 6درصد افرادي كه خودكشي مي كنند در طي  81مطالعات نشان مي دهد  بيش از . دست به گريبان هستند

بيمارستان و مراكز درماني، پزشك ) ماهه آخر زندگي تحت مراقبت با يكي از ارائه دهندگان خدمات درماني

درصد قربانيان خودكشي يك بيماري جسمي وجود 16يش از مطالعات نشان مي دهد كه در ب. بوده اند....( و

همچنين . درصد تمام موارد خودكشي بيماري جسمي عامل مهمي شناخته شده است 76دارد و در بيش از 

مطالعات نشان ميدهد بيش . افزايش سن و ورود به دوران كهولت بعنوان يك فاكتور در افزايش آن مي باشد

سرطاني كه خودكشي مي كنند، ظرف يكسال پس از تشخيص بيماريشان به  درصد مردان مبتال به 61از 

درصد زنان سرطاني كه خودكشي مي كنند دچار سرطان پستان يا  61اين كار دست زده اند و  بيش از 

خطر خودكشي را افزايش مي دهند، كه شامل  7بيماري دستگاه عصبي مركزي. دستگاه تناسلي هستند

و  7، زوال مغزي7، صدمات جمجمه، بيماري قلبي عروقي، بيماري هانتينگتون8، اسكلروز مولتيپل1صرع

                                                 
1 CNS 

2 epilepsy  

3 Multiple sclerosis 

4 Huntington's disease 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AF_%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2_%D8%AE%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%86_%D8%A2%DB%8C_%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B3_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
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سندرم نقص ايمني اكتسابي همچنين برخي داروها ممكن است سبب بروز افسردگي شوند كه در برخي 

در بين اين داروها مي توان از رزرپين كورتيكواستروئيدها، داروهاي ضد . موارد به خودكشي منجر مي شود

 .و برخي داروهاي ضد سرطان نام برد فشار خون

سوء مصرف مواد، اختالالت : عوامل رواني زير در بروز خودكشي نقش مهمي دارند: سالمت رواني – 78  

درصد در اقدام به خودكشي  11تا  11اختالالت رواني از . افسردگي، اسكيزوفرني و ساير اختالالت رواني

درصد همه كساني كه خودكشي  61ام شده نشان مي دهد بيش از بطوريكه مطالعات انج. (66, 6)نقش دارند

كه از اين ميان اختالالت خلقي به ويژه . يا اقدام به خودكشي مي كنند مبتال به يك اختالل رواني بوده اند

درصد موارد را  77درصد، آن را به خود اختصاص مي دهد، اختالالت سايكوتيك نيز در حدود  61افسردگي 

 .اص مي دهندبه خود اختص

ميزان . برابر بيش از افراد غير بيمار است 71تا  8خطر خودكشي بيماران رواني : اختالالت روانپزشكي – 77

در بيماران . اين خطر بسته  به سن، جنس، نوع بيماري و وضعيت بستري يا سرپايي بودن بيمار فرق مي كند

برابر  71و  6ده اند، خطر خودكشي به ترتيب رواني مرد و زن كه زماني در بيمارستان رواني بستري بو

در . وجود اختالالت روانپزشكي يكي از خطرزاترين عوامل است. گروههاي همسن در جمعيت كلي است

افرادي كه با خودكشي به زندگي خود خاتمه مي دهند، داراي اختالالت % 11كشور هاي توسعه يافته حدود 

درصد  11تا  61كه اين ميزان در كشور هاي در حال توسعه  بين  روانپزشكي مي باشند و اين در حالي است

اختالالتي روانپزشكي كه با خودكشي رابطه ي بيشتري دارند، شامل اختالالت خلقي، سايكوتيك، . مي باشد

هاوتون معتقد است عالئمي از قبيل افسردگي، اضطراب . اضطرابي و سوء مصرف و وابستگي به مواد است

، تهاجمي بودن، احساس (بي لذتي)اس، نااميدي، توهمات دستور دهنده، لذت نبردنشديد، حمالت هر

شرمساري و حقارت، خشونت نسبت به ديگران، خشم، بيقراري، حتي بدون معيار ها و عالئم روانپزشكي مي 

  .توانند خطر خودكشي را افزايش دهند

گي، اختالالت سايكوتيك، اختالالت بخصوص اختالالت افسرد وجه به اهميت اختالالت روانپزشكيبا ت 

 .اضطرابي، سوء مصرف مواد و الكل در ذيل به توضيح مختصري در اين موارد نيز مي پردازيم

تخمين زده . اختالالت خلقي، تشخيصي است كه ارتباط زيادي با خودكشي دارد: اختالالت افسردگي - 76

 111/711در  711قي با در نظر گرفتن سن ، مي شود ميزان خودكشي در بيماران مبتال به اختالالت خل

 . براي زن ها باشد 111/711در  761براي مردها و 

مردها بيشتر از زنها . اكثر بيماران مبتال به اختالالت افسردگي در اوايل بيماري دست به خودكشي مي زنند

داغداري اخير بيشتر خودكشي مي كنند و احتمال خودكشي بيماران افسرده مجرد، مطلقه و بيوه يا دچار 

                                                                                                                                             
1 dementia 
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مطالعات مختلفي در دنيا بر فاكتور افسردگي در خودكشي تاكيد كرده اند بطوريكه اين مطالعات معتقد . است

و اين . اند بيش از پنجاه درصد افرادي كه به زندگي با خودكشي پايان مي دهند داراي افسردگي مي باشند

سمي مانند درد مزمن، بيماري قلبي يا بيماري در حالي است كه افسردگي در زمينه بيماري مزمن ج

خلق . تهديدكننده ي زندگي مانند سرطان ها، خطر خودكشي را به صورت قابل مالحظه اي افزايش مي دهد

افسرده، لذت نبردن و عدم عالقه، كاهش انرژي، مشكل در تمركز، كاهش اشتها، احساس بي ارزشي و 

، افكار خودكشي و يا (خوابي، پرخوابي، مشكل در به خواب رفتنكم )نااميدي، احساس گناه، مشكالت خواب

، از عالئم هشدار دهنده (افكاري چون اينكه زندگي ارزش زيستن ندارد)داشتن نقشه و برنامه براي آن 

عالئم جسماني افسردگي  ممكن است متفاوت باشد كه مي تواند ناشي از فرهنگ  البته. افسردگي مي باشد

بررسي كامل بيماران افسرده از نظر وجود نشانه هاي رفتارهاي خودكشي مي بايست در . هاي مختلف  باشد

 .معاينات مد نظر گرفته شود

 7111در امريكا ساالنه حدود . درصد اين بيماران بر اثر خودكشي مي ميرند 71حدود : اسكيزوفرني  - 76

در نوجواني يا جواني آغاز مي شود و اكثر  اسكيزوفرني بيشتر. بيمار مبتال به اسكيزوفرني خودكشي مي كنند

بنابراين اكثراً بيماران . بيماراني كه خودكشي مي كنند در چند هفته اول بيماري دست به اين كار مي زنند

همه خودكشي هاي بيماران اسكيزوفرن در مردان مجرد % 16حدود  .اسكيزوفرن جوان خودكشي مي كنند

وجود فاكتور هاي از قبيل،تعداد . (11)ابقه اقدام به خودكشي داشته انداز اين افراد س% 61روي مي دهد و 

دفعات بستري بيشتر، مزمن بودن بيماري و همچنين آگاهي بيشتر نسبت به بيماري از عوامل خطر در 

بيماران سايكوتيك به خودكشي مي باشد بيشترين زمان خطر نيز در دوره هاي پس از ترخيص مي باشد كه 

به بيماري خود داراي بينش بيشتري مي باشد و لذا در اكثر مطالعات به نقش برنامه هاي بيمار نسبت 

 .ترخيص اشاره شده است

در يك . درصد خودكشي ها است 16الكل و اختالالت وابسته به الكل مسئول : وابستگي به الكل – 71

سال اياالت متحده  76ي تحقيقات ميزان سوءمصرف مواد و وابستگي به آنها در طول عمر درجمعيت باال

طبق يك پژوهش منطقه . ميليون نفر الكليك وجود دارد 78در آمريكا حدود . درصد گزارش شده است 1/76

. درصد تمام افراد بالغ زماني در عمر خود وابستگي يا سوءمصرف الكل داشتنه اند 78اي در آمريك تقريبا 

و بوده است و حدود دويست هزار مورد مرگ در سال به نسبت ابتال زن به مرد در بسياري مطالعات يك به د

بايد  .داليل خودكشي، سرطان، بيماري هاي قلبي و كبدي مستقيما به سوءمصرف الكل مربوط مي باشد

رغم عدم وجود آمارهاي دقيق در كشور خودمان، به نظر مي رسد مشكل وابستگي به علي خاطر نشان كرد كه

البته اين ادعا با موارد موردي آن منافاتي . حاكم بر مردم، وجود نداشته باشد الكل با توجه به باورهاي ديني

 .نخواهد داشت
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 81نزديك به  7817در مطالعه قنبري در سال . همه بيماران الكلي دست به خودكشي مي زنند% 76حدود 

الكلي ساالنه حدود  ميزان خودكشي افراد .كشي از الكل استفاده كرده بودنددرصد افراد اقدام كننده به خود

. هزار الكلي خود را مي كشند 78تا  1در اياالت متحده هر سال بين . برآورد مي شود 111/711در  111

افراد الكلي كه خودكشي مي كنند . درصد قربانيان خودكشي در وابستگي به الكل مرد هستند 61حدود 

درصد از اين افراد سابقه اقدام به 71حدود . اندمعموالً مجرد، تنها و منزوي بوده و اخيراً الكل مصرف كرده 

همه موارد خودكشي در وابستگي به الكل، ظرف يكسال پس از آخرين بستري % 71تا حدود . خودكشي دارند

. الكلي هاي مسن تر در دوره پس از ترخيص بيشتر در معرض خطر خودكشي هستند. بيمار روي مي دهد

مصرف مواد و الكل در انتهاي سير بيماري، هنگامي كه مصرف مواد  برخالف افسردگي و اسكيزوفرنيا، سوء

آثار خود را بر سالمتي، وضعيت شغلي و كاركرد خانوادگي و اجتماعي فرد نشان داد، عامل خطر براي 

 .خودكشي محسوب مي شود

داشته اند، اختالالت وابسته به مواد نقش مهمي در خودكشي بالغين جوان : ساير انواع وابستگي مواد – 76

مطالعات مختلفي نشان . بخصوص موقعي كه با اختالل خلقي يا اختالالت گسيختگي روان همراه بوده است

داده اند كه اقدام كنندگان به خودكشي داراي اختالالت وابسته به مواد بيشتر هستند، تا افرادي كه فقط 

سوءمصرف مواد انتقال از مرحله تفكر به  و اين مطالعات نشان داده اند كه. داراي تفكر خودكشي بوده اند

انجام داده بودند افراد با سوءمصرف  7در مطالعه اي كه كسلر و همكارانش. عمل خودكشي را تسهيل مي كند

باربيشتر نسبت به گروه شاهد، در معرض اقدام به خودكشي  6/ 6مواد  بار و اشخاص با سوءمصرف 6/6لكل ا

افرادي كه سابقه سوءمصرف الكل داشته بودند و كاركرد كلي فردي و اجتماعي ، 1در مطالعه ژانگ يالي. بودند

كه در هنگ  1111در سال  8در مطالعه چان. پايين تر داشتند، ميزان اقدام به خودكشي در آنها بيشتر بود

درصد خطر 76درصد موارد خودكشي داراي اختالل سوءمصرف مواد بودند كه  17كنگ انجام شده بود مقدار 

ريسك باالي خودكشي با  7و در مطالعه باربارا اشنايدر. ابل انتساب جمعيت را به خود اختصاص داده بودق

 .سوءمصرف مواد همراه بوده است

درصد زنان اقدام كننده به خودكشي،  11تا  76شي و درصد مردان اقدام كننده به خودك 71تا  81در حدود 

درصد افراد وابسته به الكل  6تا  1به الكل مي باشند و در حدود سوءمصرف كنندگان الكل و يا افراد وابسته 

بربر گروه شاهد است و خطر نسبي براي  6ميزان اقدام به خودكشي در افراد الكلي . خودكشي مي كنند

برابر گزارش  71خطر نسبي تا  7817در مطالعه قنبري در سال  برابر بيشتر است 1خودكشي در افراد الكلي 

ريسك . برابر بيشتر مي كند 81بقه اقدام به خودكشي در اين افراد خطر خودكشي را تا و سا .گرديد

                                                 
1 Kessler & et al 

2 Zhang  

3 Chan 

4 Schneider 
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هم ابتاليي با ديگر اختالالت رواني مانند : فاكتورهاي بالقوه براي اقدام به خودكشي در افراد الكلي شامل

ته به مواد افسردگي، اختالل شخصيت ضد اجتماعي، اختالل شخصيت مرزي و افسردگي وابسته و غير وابس

 .مي باشد

مطالعات كشورهاي مختلف نشان داده است كه خطر خودكشي در بين مبتاليان به  سوء مصرف مواد باالتر  

. برابر بيش از ميزان خودكشي در جمعيت كلي است 11ميزان خودكشي در معتادين به هروئين حدود . است

 . ند نيز خطر خودكشي باال استدر دختران نوجواني كه بصورت داخل وريدي مواد مصرف مي كن

بيماران مبتال به اختالل شخصيت ضد اجتماعي، از طريق خودكشي به % 6حدود : اختالل شخصيتي – 71

زندگي خود پايان مي دهند و اين در حالي است كه وجود شخصيت مرزي و  شخصيت منفعل و پرخاشگر 

 . نيز خطر اقدام به خودكشي را باال مي برد

درصد  11تقريباً . افكار خودكشي و اقدام به آن در انواع اختاللت اضطرابي شايع است: اضطرابياختالل  – 11

اضطراب به . و جمع هراسي دست به خودكشي ناموفق مي زنند( پانيك)بيماران مبتال به اختالل هول 

 .است خصوص اگر با حمالت هراس، مصرف الكل يا افسردگي همراه باشد، عامل خطرزايي براي خودكشي

. شايد بهترين نشانگر افزايش خطر خودكشي سابقه اقدام به خودكشي باشد: سابقه اقدام به خودكشي – 17

تعداد كساني . خطر دومين اقدام به خودكشي ظرف سه ماه پس از اولين اقدام در باالترين حد خود قرار دارد

. ر نهايت در اثر خودكشي فوت مي كنندكه اقدام به خودكشي مي نمايند ده تا بيست برابر كساني است كه د

ولي تقريبا نيمي از كساني كه در اثر خودكشي جان خود را از دست داده اند، سابقه ي اقدام به خودكشي 

 .و اين اقدام مجدد در مطالعات مختلف در بين سال اول پس از ترخيص شايع تر مي باشد. داشته اند

روش مهلك تر در پايان دادن به زندگي در اين افراد بسيار هرچند كه قصد و نيت مرگ در استفاده از  

 .اهميت دارد

بعضي از خصوصيات شخصيتي مانند انعطاف پذير بودن، استفاده از مهارت هاي : خصوصيات فردي – 11

مقابله اي موثر، توانايي در كنترل هيجانات و دردهاي روانشناختي، توانايي گرفتن كمك و حمايت در شرايط 

در مقابل شخصيت هاي خشك، داراي تفكر همه يا هيچ، بدبين، . خطر خودكشي را كاهش مي دهدبحران 

همچنين شخصيت هاي . بدون مهارت حل مسئله و مهارت حل تعارض، خطر خودكشي را افزايش مي دهد

كمال طلب كه توقعات زيادي از خود و ديگران دارند، به خصوص هنگامي كه شكست مي خورند يا تحقير 

بنابراين مشكالت شناختي و شخصيتي از جمله عواملي . شوند، بيشتر در معرض خودكشي قرار مي گيرد مي

فهرستي از صفات شخصيتي كه معموال با مرگ . هستند كه خطر خودكشي را در جوانان افزايش مي دهند 

ت كه هيچ يك از بديهي اس. در اثر خودكشي يا اقدام به خودكشي در ارتباط است در ذيل ذكر گرديده است

خلق ناپايدار، عصبانيت با رفتار پرخاشگرانه، . اين عوامل به تنهايي نمي توانند خودكشي را پيش بيني كنند
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برون ريزي تكانشي بودن شديد، تحريك پذيري، الگوهاي ناسازگار و تفكر انعطاف ناپذير، ضعف در توانايي 

عيت ها،  تمايل به زندگي در دنياي خيالي، احساس حل مساله در هنگام مواجهه با مشكل، درک نكردن واق

نااميدي و اضطراب احساس حقارت و ترديد كه ممكن است با اظهار برتري و رفتارهاي طرد كننده پوشانده 

همچنان كه ذكر شد، معموال آسيب پذيري نسبت به استرس، همراه با سبك شناختي و صفات . شود

اين . ديد، در افرادي كه اقدام به خودكشي مي كنند، مشاهده مي شودشخصيتي كه در باال به آنها اشاره گر

آسيب پذيري، سازگار شدن با حوادث استرس زاي زندگي را دشوار مي كند و شايد به همين دليل است كه 

اين حوادث احساس درماندگي و نااميدي را در فرد بيشتر . خودكشي بعد از حادثه اي استرس زا رخ مي دهد

 .مي كند

بيش از يك سوم  . برابر شايعتر از جمعيت كلي است 8خودكشي در بين زندانيان : خودكشي در زندان – 18

ماه قبل از  6اغلب ظرف )زندانياني كه خودكشي مي كنند سابقه تمديد يا اقدام به خودكشي را دارا هستند

 . خودكشي در زندانيان بويژه در مردان جوان افزايش يافتــه است(. خودكشي

 

 عوامل محافظت كننده خودكشي

عوامل محافظت كننده، عواملي اند كه تا حدودي افراد را در مقابل  خطر اقدام به خودكشي محافظت مي 

نبود : اين عوامل شامل. در واقع از اين عوامل به منزله سدي در برابر اقدام به خودكشي ياد مي شود. كنند

كان در خانه، داشتن احساس مسئوليت در خانواده، حاملگي،  اختالالت روانپزشكي، شاغل بودن، وجود كود

داشتن عقايد مذهبي قوي، داشتن احساس رضايت از زندگي، وجود مكانيسم قوي حل مسئله، وجود 

يكپارچگي اجتماعي از طريق كار يا استفاده ي مفيد از اوقات فراغت، دسترسي به خدمات و مراقبت هاي 

رف دوستان، خانواده و ساير افراد مهم، وجود رابطه مثبت و خوب با بهداشت روان، حمايت شدن از ط

هرچند كه نبايد اين عوامل را، آنچنان قوي پنداشت . درمانگر، و وجود ساير حمايت هاي اجتماعي مي باشند

 .تعدادي از اين عوامل در ذيل آمده است. كه ديگر به فكر از بين بردن عوامل خطر زاي خودكشي نبود

 

 های هشدار دهنده خودكشينشانه 

 تغيير در عادتهاي خواب و خوراک 

 كناره گيري از دوستان ، اطرافيان و كارهاي روزمره  

 رفتارهاي خشونت آميز و طغيان گرانه يا فرار كردن از منزل  

 .موادّو  مصرف و الكل

 بي توجهي غيرعادي به سر و وضع خود 
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 تغييرات شخصيتي قابل مالحظه  

 شگي ، دشواري در تمركز كردن ، يا اُفت تحصيلي بي حالي همي

 شكايت هاي مكرر از عاليم جسمي كه اغلب عصبي است مانند دل درد ، سردرد ، خستگي   

 بي عالقگي به فعاليتهاي لذت بخش    

 بي تفاوتي نسبت به پاداش و جايزه  

 شكايت از اينكه فرد دارد از درون متالشي مي شود  

 ،«ديگر هيچ چيز مهم نيست»، «ديگر نمي خواهم مشكلي براي شما باشم»: مانند اينها تلويحات كالمي   

 .«ديگرنمي خواهم شما را ببينم»

بخشيدن اموال مورد عالقه خود به ديگران ، تميز كردن اتاق خود ، دور انداختن : انجام بعضي رفتارها مانند   

 اشياي با ارزش

 .ني افسردگي شاد شدن ناگهاني پس از يك دوره طوال

 

 استراتژی های پیشگیری از خودكشي

راهبرد ها  . استراتژي ها ي پيشگيري از خودكشي در كشور هاي مختلف دنيا كمي با هم متفاوت مي باشد 

 .در بخش كشور هاي توسعه يافته، و كشور در حال توسعه

 

 كشور های توسعه یافته

 بخش تقسيم كرد 77استراتژي كشور هاي توسعه يافته را مي توان در 

 .افزايش آگاهي جامعه در اين باره كه خودكشي يك مشكل عمومي و قابل پيشگيري است

 (.وجود راههاي مختلف براي خودكشي)توسعه حمايتهاي همه جانبه براي پيشگيري از خودكشي

وء مصرف توسعه و انجام راهبرد هاي الزم براي انگ زدائي براي كساني كه از سرويس هاي سالمت روان، س

 .مواد و پيشگيري از خودكشي استفاده مي كنند

 .توسعه و انجام برنامه هاي پيشگيري از خودكشي

 .ارتقاء تالش براي كاهش دستيابي به وسايل كشنده

 .آموزش پرسنل بهداشتي در جهت شناسائي رفتار هاي پر خطر

 .ارتقاء درمان هاي موثر باليني

 .دمات بهداشت روان و سوء مصرف موادبهبود دسترسي و ايجاد ارتباط بين خ

 .بهبود گزارش دهي رفتار هاي خودكشي، بيماري هاي رواني و سوئ مصرف مواد در رسانه ها
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 .ارتقاء و حمايت از تحقيقات در حوزه پيشگيري از خودكشي

 . بهبود و توسعه سيستم هاي مراقبت و نظارت

 

 كشور های در حال توسعه

 در خودكشي در كشور هاي در حال توسعه شامل اما استراتژي هاي پيشگيري 

 .كاهش دسترسي به سموم و آفت كش ها

 .ارتقاء نحوه گزارش دهي خودكشي

 .كاهش مصرف الكل

 .جوانان، زنان، سابقه اقدام قبلي: ايجاد برنامه هاي پيشگيري از خودكشي براي افراد در معرض خطر

 .يشگيري از خودكشيآموزش كاركنان مراقبت هاي اوليه بهداشتي براي پ

 .ارتقاء و حمايت از خطوط تلفني بحران

 . بهبود خدمات بهداشت روان و درمان براي افسردگي و الكليسم

 .فراهم كردن شرايط براي حمايت از بازماندگان خودكشي

 .جمع آوري دقيق داده هاي رفتار هاي خودكشي

 (.7گان بوميشفا دهند)برگزاري كار گاه هاي آموزشي براي بهورزان محلي 

 

مقایسه الگوی خودكشي در این دو قسمت به نقش مختلف راهبرد های اشاره شده در كشور های 

 .توسعه یافته و در حال توسعه تاكید مي نماید

 كشور هاي در حال توسعه كشور هاي توسعه يافته رديف

 سال 81جوانان زير  سال 61و باالي  76-17 گروه سني

، زنان مطلقه، بيوه خطر 7 به 8نسبت مردان  جنسيت

 باالتري را دارند

برابر زنان و زنان متاهل  1نسبت مردان 

 خطر باالتري دارند

 سموم، حشره كش ها، دار زدن، خودسوزي اسلحه، مسموميت روش

 بيماري رواني دارند 11تا  61بين  درصد بيماري رواني دارند 11بيش از  بيماري

 سردگي و بقيه اختالالت روانيالكليسم و اف افسردگي علل شايع

تضاد هاي بين نسلي، شكست  تنهائي، تضاد هاي زنا شوئي، طرد استرسور

 عشقي،مردودي در امتحان

                                                 
1 Native healers 
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 :يپیشگیری از خودكش

 ها، هياتحاد ،يها، مراكز بهداشت روان ها، دولت سازمان ياز سو يبه هر تالش ياز خودكش يريشگيپ

 يها از جمله روش. شود يگفته م يخودكش زانيكاهش م يبرا يشهروندان و هر شخص ن،يمتخصص

 :موارد اشاره نمود نيبه ا توان يم ياز خودكش يريشگيپ مينامستق

 .يافسردگ يجسم -يو روان يروان يها درمان نشانه -الف 

 .برند يبه سر م يكه به شدت در فكر خودكش يمقابله با بحران در افراد يها بهبود روش -ب 

 .شوند يدر فرد م يافكار خودكش ختنيكه منجر به برانگ يياراهاك وعيكاهش ش -پ 

دست  نهادر حال حاضر با آ اياند  كه پشت سر گذاشته يپس از مشكالت نكهيبر ا يدادن به افراد مبن ديام -ت 

 .بهتر خواهد شد يزندگ كنند، يو پنجه نرم م

و ارتقاء سطح  يعموم يده يدر كنار آگاه ييو هم دارو يشناخت روان نهيهم در زم يستيبا يها م تالش نيا

 شوند يم يكه باعث حفاظت فرد از خودكش ييكارها ستيبا يدر واقع م. رنديصورت پذ يعموم يبهداشت روان

همچون  كنند، يم جاديا ردف يخطر را برا نيكه ا ييو كارها شيرا افزا يو عاطف ياجتماع تيهمچون حما

در نظر  يپزشك روان اي يمشكل پزشك كيتنها  ديرا نبا يخودكش. ميرا كاهش ده يبه ابزار خودكش يدسترس

 . دارد يمسئله ابعاد گوناگون نيگرفت؛ چراكه ا

 

 و شناخت   يبررس

عدم  ليبدل نيو ا. رديموجود انجام پذ تيوضع ليو تحل يبررس قيبطور دق ديبا يانجام هر نوع برنامه ا براي

مردم و افراد متخصص آن رشته  يگروهها نيادرست از رفتار در بن فيكامل از اقدام انجام شده، تعر يآگاه

به عالوه . از خودكشي دارند تريبه نظر مي رسد افراد جوان نسبت به متخصصان تعريف گسترده . باشد يم

از افراد جواني كه اقدام به خودكشي مي كنند به بيمارستان مراجعه مي كنند بنابراين تعداد موارد  يميتنها ن

 يكيي اي كه بيمارستان ها گزارش مي دهند نمي تواند آمار دقيقي از خودكشي در جامعه ارائه دهد خودكش

 لياز قب يمنابع)باشد يموجود در جامعه م زاتيمنابع و تجه يبررس اخت،و شن ياز عوامل مهم در بررس گريد

برنامه  شبرديتوانند به پ ي، كه م(بهداشت روان نيمراكز كمك در بحران، خانواده، فرهنگ و اجتماع، متخصص

از آنجائي كه خودكشي در جوانان يك مشكل چند بعدي و گسترده .كمك كنند ياز خودكش يريشگيپ  يها

تدوين يك برنامه ي جامع و پايدار بايد افراد مختلف، محيط هاي متفاوت و رويكردهاي بسياري  راياست، ب

 . در برنامه هاي پيشگيري به كار برده شود

.  هدف مشخص شوند ايدر ابتدا گروه هاي  مورد نظر  ستيبا يبرنامه م ياستفاده از هر گونه طراح يبرا  

 ياهداف دنيرس جهيبه نت يبرا. رديپذ يآنان انجام م يهستند كه مداخله بر رو يافراد تيگروه ها در نها نيا
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و ساير ويژگي هاي ويژگي هاي مختلف گروه از جمله جنس، سن، تحصيالت، قوميت، مذهب  ديبهتر با

مشخص  زيگروه هدف را ن ازيو ن يبسته خدمت ستيبا يم نيجمعيت شناختي گروه را در نظر گرفت، همچن

در معرض  يها تيجمع)انتخابي ر،يفراگ ايسه نوع مداخله پيشگرانه عمومي  ايكالفرن يريشگيموسسه پ. كرد

 .كند فردي را توصيف مي يبرنشانه ها يو مبتن( خطر

 

 وع پيشگيريانتخاب ن

افراد  يدر اين نوع پيشگيري گروه هدف تمامي افراد جامعه است و به تمام: عمومي اي ريفراگ پيشگيري

 ونيزيمثل تلو يارتباط جمع ليوسا قيكه از طر يريشگيپ يمانند آموزش ها. شود يداده م يريشگيجامعه پ

 .گردند يم يروزنامه ها اطالع رسان ايو 

ز پيشگيري انتخابي تمركز بر گروه هاي در معرض خطر و گروه هايي است كه هدف ا: انتخابي پيشگيري

اين گروه ها براساس جنس، سن، محل زندگي و . احتمال ايجاد مشكل در آنها از ميانگين جامعه باالتر است

 . باردار مادران يبرا رانهيشگيپ  يمانند برنامه ها. ساير مالک هاي مورد نظر انتخاب مي شوند

افراد در معرض خطر كه عالئم باليني از هشدار را  يشناسائ قيبا هدف دق يريشگينوع پ نيا: فردي يپيشگير

 .گردند يم هيگروهها توص نيدرمانها در ا. رديپذ يدارند، انجام م

 

 انجام مداخله  

 هر گروه مشخص يهدف و اهداف مورد نظر برا يشود كه گروهها يشروع م يدر هنگام يمداخله ا اقدامات

 .گردد يبه سه دسته تقسيم م يريشگيبر اساس نوع پ زيو لذا مداخالت ن. گردد

 .است ريمداخالتي كه گروه هدف آنها  فراگ – الف

كه قبال ذكر شد هدف اين دسته از مداخالت آموزش و ارائه ي اطالعات و منابع كافي به كل  همانطور

اد زيرساخت هاي مناسب در جامعه، ايجاد مراكز مثال آزمون هاي غربالگري مناسب، ايج يبرا. جمعيت است

استفاده از  عه،حمايت كننده براي جوانان، آموزش عمومي، آموزش اي مربوط به خودكشي در سطح جام

رسانه ها در برنامه اي پيشگيري از خودكشي، بهبود وضعيت ورزشگاهها و ايجاد فضايي سالم در جامعه، 

 .هشدار و آموزش نحوه ي برخورد و واكنش مناسبآموزش كاركنان براي شناسايي عالئم 

 انجام مداخالت براي گروه هاي در معرض خطر -ب

. دسته از مداخالت بر روي گروه هايي انجام مي شود كه عوامل خطرساز خودكشي در آنها وجود دارد اين

و حل  يزندگ يمهارت ها يبرنامه هاي پيشگيري از خودكشي براي افراد داوطلب، انجام كالس ها جاديا

اقدام كننده  يگروهها يامساله، آموزش هاي به روز شده اي در مورد عالئم خطر، رفتارهاي هشدار دهنده، بر
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 كهيدر معرض خطر بطور  يگروهها يساعته برا 17به استفاده از خطوط بحران  بيو ترغ يراه انداز ،يقبل

 .گروهها باشد نيد از مداخالت در اتوان يم. باشد ايبهداشت روان مح نيبه متخصص يامكان دسترس

 انجام مداخله براي افرادي كه شديدا در معرض خطرند – ج

كساني كه . مورد نظر در اين گروه كساني هستند كه احتمال اقدام به خودكشي در آنها بسيار زياد است افراد

اثر خودكشي فوت شده اند، در سابقه اقدام به خودكشي دارند يا بازماندگان، دوستان و آشنايان افرادي كه در 

اين دسته از افراد كساني : بسيار زياد است نهاافرادي كه احتمال اقدام به خودكشي در آ. اين دسته قرار دارند

براي كمك به اين افراد بايد در . هستند كه بيشتر عوامل خطر و عالئم هشدار دهنده خودكشي را دارند

آنها را به افراد متخصص كه آموزش هاي الزم را براي چنين  صورت تمايل خود آنها و جلب رضايتشان،

از افراد و  تيمناسب، حما يو روانپزشك يروانشناس ينيخدمات بال ائهار.شرايطي ديده باشند ارجاع داد

مقابله با  يريادگي ،يمناسب همبستگ يبستر ها جاديبا ا فيافراد اقدام كننده به خودكش يخانواده ها

 .يمناسب به دور از ترس و نگران ييفضا جاديمشكالت، و ا

 . شود  يمداخله فور  دياست كه با يبحران  جد كي يبه خودكش اقدام

 

 يمداخله تلفن یمهارتها

از  يچه كمك ديو از او بپرس ديياسمتان را بگو ايكُد  رندهيبه تماس گ(. راپور ) يارتباط حرفه ا يبرقرار

داده  رندهياست كه به تماس گ يعالمت نيكه پاسخگو است اول يخط بحران و كس يمعرف. ديآ يدستتان برم

ارتباط  رندهيبا تماس گ كندتالش  ديمداخله گر، با نيا. آنجا هست كه به او كمك كند يشود كه كس يم

دادن به تماس  نانيبر اطم ديبا. دارد ديحرف زدن ترد يبرا رندهياز مواقع تماس گ ياريدر بس. برقرار كند

 .رديقرار گ يآسوده ا تيشود و او در وضع ديتأك رندهيگ

موارد  يدر برخ. شروع كند كه به مشكل گوش دهد اما به دنبال آن نگردد ديمشاور، با. دادن فعاالنه گوش

 . زند يصدمه م رندهيو به دنبال آن گشتن، به تماس گ« ندارد يمشكل» رندهيتماس گ

ممكن است  يمثال اقدام به خودكش. ندارند ياورژانس تيفور د،يكن يم افتيكه در يياز تماس ها ياريبس   

 تيشنونده، حما كياست كه  نيكار شما ا. حرف نزده است يبوده كه فرد قبال از آن با كس شيسالها پ

 ينيع يكار ديقادر نباش ستممكن ا. ديبه ارجاع نداشته باش يازيممكن است ن. ديكننده و دلگرم كننده باش

 كيدو بار حرف زدن با  اي كيشما با . ديبه او كمك كرده ا ديصورت كه فقط باش نيشما به ا. ديانجام ده

راحت و . شان هستند يكل زندگ ياز تجربه ها يانسانها، مجموعه ا. ديبه او نزده ا يبيآس ده،يد بيفرد آس

 .ديبه او كرده ا يشتريب كمك د،يبه او گوش بده شتريهرچه ب. ديآرام باش
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در . كند فيكند آن را تعر يسع ديوجود دارد، پاسخگو با يمتعارض طيشرا ايخاص  اگر مشكل. مشكل فيتعر

 يآن را با عبارتها. ديتا بالفاصله به آن بپرداز ديكن نييآنها را تع تيكه چند مشكل وجود دارد، اولو يموارد

 .ديكن انيساده ب

را كه منجر به آن شده و  يطيراش. دياندازيمشكل ب اي تيبه وضع ينگاه جامعتر. ديكن يابيرا ارز تيوضع

 (.ديرا هم كشف كن ندهياحتماالت آ) ديابيكند را ب جاديتواند ا يكه االن م ييتروما

 نيا. ديوجود دارد نگاه كن تيموقع نيا يكه برا ياما به امكانات مختلف. دينكن حتينص. ديكن دايرا پ اراتياخت

 .ديآنها واكنش نشان ده يكه به پاسخها دياشته باشد يو آمادگ ديكن يمعرف رندهيامكانات را به تماس گ

 دايچند امكان را پ اي كي رديبگ ميممكن است تصم رندهيتماس گ. ديمورد قبول را به بحث بگذار يها نهيگز

 .تا آنها را درک كند ديكمك كن رندهيو به تماس گ ديچند امكان محدود كن اي كيآنها را به  ديكن يسع. كند

. شود يمعرف يبرنامه درمان ايموسسه  كيباشد كه فرد به  نيامكان ممكن است ا كيموارد  يدر برخ. ارجاع

كه تماس  ديو بگذار ديكن يامكان ارجاع را معرف كياز  شيتا ب ديكن يسع شهيدر صورت مناسب بودن هم

 .ردياز آنها تماس بگ كيكه با كدام رديبگ ميخود تصم رندهيگ

مركز مداخله در  اريخدمات س ميمشاور با توجه به مورد، در صورت لزوم، ت. ازيدر صورت ن اريس ميت اعزام

با مصاحبه  يتوجه داشت كه گاه ديبا. كند يحضور دارد اعزام م رندهيكه فرد تماس گ يبحران را به مكان

 .افتيتوان به هدف دست  يم يو با مشاوره تلفن ستين اريس ميبه اعزام ت يازيشود ن يمعلوم م قتريدق

آن  يخود و حايشروع شود و ترج رندهيبا تماس گ ستيبا يخاتمه دادن به مكالمه م. دادن به تماس مهخات

و  رديبداند كه حق انتخاب داشته كه با خط بحران تماس بگ رندهيفرد تماس گ ديبگذار. برساند انيرا به پا

 يليتواند خ يم رندهيه تماس گب ناحساستا انيب يگاه. مشكل برداشته است نياز ا ييرها يگام را برا نياول

 .مثبت باشد

وقت است كه از مسئله دور بوده خوب  يليو خ ستين يبحران عتيدر وض رندهيكه فرد تماس گ يمواقع در

 نيكه ا ديكن يادآوري رندهيخوب است كه به تماس گ. برساند انياست كه كارشناس، كم كم تماس را به پا

 .باز بماند گرانيد ياتماس ه يبرا ديخط بحران است و با كي

كه خط  ديكن يادآوريبه آنها . ديرا مرور كن اراتياخت گريبك بار د د،يرا بگذار يگوش نكهيقبل از ا. يريگ يپ

 .ديبا شما تماس گرفته اند تشكر كن نكهياز ا. آنها وجود دارد يساعته برا 17بحران 

 

 های اساسي گوش دادن فعال مهارت

ي يا خودكشي دارد معموأل نخستين واكنش ما اين است كه سعي مي كنيم وقتي كسي احساس افسردگ    

او را ياري كنيم، به او توصيه كنيم، از تجارب خودمان براي او بگوييم و مي كوشيم براي او راه حلّ پيدا 
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كساني كه احساس خودكشي دارند معموال دوست ندارند . اما بهتر است سكوت كنيم و گوش بدهيم . كنيم

آنها محيط اَمني مي خواهند كه ترس ها و اضطرابهايشان را . به آنها راه حلّ بدهيم  يشوند يا فور چيپسوال 

ما بايد براي اين كار گرايش خود . نيست يگوش دادن درست، كار ساده ا. بيان كنند و خودِ خودشان باشند

الزم است كه ما نه تنها به . نيمكنترل ك( و توصيه كردن ايتبيان ديدگاه، گفتن حك) را به گفتن هر سخني 

نياز به اين است كه . واقعيتهايي كه شخص مي گويد بلكه به احساساتي كه وراي آن نهفته است گوش بدهيم

در صورتي كه شما مي خواهيد به يك فرد خودكش كمك . اوضاع را از ديدگاه آن فرد درک كنيم نه خودمان

 .كرد كنيد، در اينجا چند نكته را بايد يادآوري

 :را مي خواهند نهايكه احساس خودكشي دارند ا كساني

كسي كه نخواهد در . كسي كه براي گوش دادن واقعي به آنها وقت بگذارد: كسي براي گوش دادن •

 .موردشان داوري كند يا به آنها نصيحت و نظر بدهد بلكه به آنها توجّه كامل بكند 

كسي كه . احترام بگذارد و نخواهد آنها را عوض كندكسي كه به آنها : كسي براي اعتماد  كردن •

 .بتوانند با اعتماد كامل در مورد هر موضوعي با او صحبت كنند 

 .كسي كه بخواهد در دسترشان باشد وباآنها راحت وخونسرد گفتگو كند: كسي براي دلسوزي كردن •

 

 :را نمي خواهند نهايكه احساس خودكشي دارند ا كساني

د كردن و اينكه از شخص بخواهيم همه چيز را خودش تغيير دهد ، مي تواند مشكل طر: تنها شدن •

 .فقط گوش كنيد. را بدتر كند

يا « بخندد»همينطور تلقين به فرد كه . سخنراني براي فرد هيچ كمكي نمي كند: نصيحت شدن •

د، مقايسه نكنيد، تحليل نكني. نيز كمكي نمي كند« همه چيز درست خواهد شد»اطمينان ساده به اينكه 

 .فقط گوش كنيد. طبقه بندي نكنيد، انتقاد نكنيد

گفتگو كردن از . ترحّم يا بنده نوازي نكنيد. حرف را عوض نكنيد: مورد بازجويي قرار گرفتن •

كساني احساس خودكشي دارند نمي خواهند دستپاچه شوند يا در حالت دفاعي قرار . احساسات دشوار است

 . كنيد فقط گوش. داده شوند

شنيدن عملي غير ارادي بوده و . ، گوش دادن و گوش دادن فعال داراي تفاوتهاي عمده اي هستندشنيدن     

گوش كردن هر چند فعاليتي ارادي . گوينده از شنيده شدن سخنان خود بازخورد مثبتي بدست نخواهد آورد

دادن فعال فعاليتي  وشلي كه گاست ليكن در گوش دادن تنها سخنان فرد با دقت شنيده مي شود در حا

است كه در آن هم سخنان فرد شنيده مي شود، هم تُن و لحن صداي او و هم زبان بدن او مورد مطالعه قرار 

      به عنوان مثال وقتي كسي .  ما با گوش هاي خود مي شنويم اما با مغزمان گوش مي دهيم. مي گيرد
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نمي توانيم شدت عصبانيتش را درک  يمات او توجه كنمي گويد من عصباني هستم چنانچه فقط به كلم

كنيم اما اگر به تن صداي او توجه كنيم كه با صداي بلند يا آهسته اين كلمات را ادا مي كند، درک بهتري از 

و اگر به چهره و اندام او نيز نگاه كنيم مثال ببينيم چهره اش سرخ . ميزان عصبانيت او به دست مي آوريم

روان شناسان . هايش را به هم فشرده است درک كاملتري از ميزان عصبانيت او بدست مي آوريمشده يا دندان

تن و لحن صدا و تنها  قيدرصد از طر 86بدن ،  يژست ها قياز طر امهايدرصد پ 66معتقدند كه در ارتباط 

 .شوند يحروف منتقل م قيدرصد از طر 1

 گريبه سخن د ب،يترغ: نهاستيآن ا ياز مولفه ها يدادتع. دارد نيبه مهارت و تمر ازيدادن فعال ن گوش

 .يده نانيو اطم يعواطف، اعتبار ده ييگفتن، انعكاس، شناسا

 كيارتباط برقرار كردن خوب، . فراهم آورنده خدمات بحران است كي يبرا يگوش دادن فعال جزء اصل     

 يليراحت است اما در واقع در عمل خارتباط برقرار كردن خوب به نظر . هر رابطه است يمهم برا انيبن

 .است دهيچيپ

خوب »سوال كردن  اي« ادامه بده» اي« بله»ها از گفتن  تياز فعال يشامل دامنه گسترده ا بيترغ - بيترغ

سرتكان دادن، جهت دادن بدن به سمت فرد و  ،يمانند تماس چشم يركالميغ يها بيتا ترغ« بعد چه شد؟

 .ستدادن ا هيبه سمت جلو تك يكم

 كيشما به  تيفعاالنه شفاف يبا جستجو. عالقه و تمركز به فرد و مشكل اوست انگريب -گفتن  گريسخن د به

را به  ديكن يكه با او گفتگو م يو اعتماد كس ديكن يم يرياز سوء تفاهم جلوگ د،يرس يمشترک م يمعنا

است در  ديمف يليخ كرده انيآنچه فرد ب يمحتوا ايو تكرار قصد « گفتن گريبه سخن د». ديآور يدست م

 كياكثر افراد هنگام مكالمه بر . فهمد يكه فرد به كار برده را م ييواژه ها يپاسخگو معن نكهياز ا نانياطم

 .كنند يكار را م نياساس منظم ا

 نيا. شود يم ييچه برداشتها يو يدهد كه بفهمد از گفته ها يامكان را م نيانعكاس به فرد ا - انعكاس

تُن صدا و . كند يم يفرافكن ايكند  يرا حسّ م يزيكند كه متوجه شود چه چ يكمك م يه وموضوع ب

: شود مثال  يم دهيد نهكه او چگو دييبه فرد بگو يعنيانعكاس .....  شده و دهيشن يزيچه چ نكهياشاره به ا

 اي) ديمضطرب هست يليانگار كه خ» اي(. رهيغ اي ديا دهيترس اي) دينگران هست يليكه خ ديآ يبه نظر م»

 زيچه چ. ديبه نظرم االن تنش دار»: است مانند تيانعكاس، دادن بازخورد در مورد موقع(. ديهست يعصبان

ارتباط برقرار كردن  يبرا يبازخورد، راه. «د؟يآرامش داشته باش ميكن يصحبت م يتواند كمك كند وقت يم

 :است ريخاص ارائه بازخورد موارد ز ياز روشها يينمونه ها. است گريافكار و واكنشها به فرد د

 .رهيو غ ديدار يكه چه احساس و فكر ديكن نييتع •

 .ديكن نييكرده تع كيپاسخ شما را تحر ديكن يرا كه فكر م يرفتار •
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 .فرد خواهد داشت يرو يريكار چه تأث نيكه ا ديكن نييتع •

توان آنها را  يم يد و به سختاحساسات فرد اغلب گنگ هستن يبحران تيوضع كيدر -عواطف  ييشناسا

 يكند كنترل يكند، به او كمك م يكند نام گذار يكه حسّ م يكمك كردن به فرد كه بر عواطف. كرد فيتعر

كه درک او از  دهد يفرصت را م نيبه فرد ا نيعواطف همچن يرو ياسم گذار. كند دايعواطف پ نيا يبر رو

در  ياليخ اي ياز دست دادن، واقع جهيبحران ها در نت. كند و اصالح يخدمات مداخله در بحران را روشن ساز

از دست دادن . در مورد آن فقدان است يدهد، سوگوار يكه در بحران رخ م يدرد. دهند يفرد رخ م يزندگ

از دست دادن  نيا. خانه اياموال  ل،ياتومب دمانن ديدار تيآن مالك يباشد كه شما رو يزيتواند چ يم

 يسوگوار. ژيپرست اي يمتر ملموس باشد مانند از دست دادن عزت نفس، قدرت، آزادتواند ك يم نيهمچن

 .است يحاصل از آن مثل قبل

اعتبار دادن، . تواند داد، اعتباردادن باشد يفرد دچار بحران م كيكه به  يتيحما نيمهمتر ديشا - يده اعتبار

. ستيبداند او تنها ن نكهيدارد و ا يمراجع چه احساس ميموضوع است كه خوب است بدان نيانتقال دادن ا

با ارزش بودن آنها و . نداحساس را داشته باش نيهم ممكن است هم گرانيد يطيدر همچو شرا يعني

 يرا به وجود م يتيكفا يبحران ها معموال احساس ب. ميكن دييرا تأ طيكنار آمدن با آن شرا يبرا شانيتالشها

قابل تحمل  ريكه اوضاع غ يبگذرند و زمان يبحران طيشرا نيتوانند از ا يكه م ديده ننايبه آنها اطم. آورند

است كه تا  نيمسئله ا نيمهمتر. يو سخنران حتيبه شكل نص نهاست، سزاوار كمك گرفتن هستند البته 

 يباردهاعت ينمونه ها يبرخ. است يعيكه او دارد، طب يكه احساسات ميرا به آنها منتقل كن دهيعق نيا يحد

 .فهرست شده است ريدر ز

 .ديستيبه نظر من شما مجنون ن •

 .شد يم يقدر عصبان نيافتاد، او هم احتماال هم ياتفاق م نيا يهركس ياگر برا •

. تحمل بوده رقابليغ تانيبرا دياحساس كن ديشما رخ داده البته كه با يكه برا  يهمه اتفاق نيبا ا •

 .طور بود نيمشما بود ه يفكر كنم هر كس كه جا

اعتماد،  يبه سمت القا رشانيهستند كه مس يميساده و مستق يعبارت ها ،يده نانياطم-  يده نانياطم

 :نمونه يبرا. است نانيو اطم ديام

 .ديبا من صحبت كن ديگرفته ا ميخوشحالم كه تصم •

 .ديهست( يدلسوز، حساس ،يقو)آدم  ديآ يبه نظر م •

 .ديآن هست قيشما ال. ديريكمك بگ ديگرفته ا ميخوشحالم كه تصم •

 .زهاستيچ يكنار آمدن با بعض يبرا يراه خوب نيا د،يدار يخوب يشما حسّ شوخ طبع •
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آدم  ديآ يكه آن شخص به نظر م ديياگر بگو. نداشته باشد تيكه واقع ديينگو يزيمهم است كه چ يليخ نيا

 يعبارتها. ديستيراستگو ن اديند كه زممكن است احساس ك ديآن را قبول نداشته باش ياست ول يحساس

 . كند ياعتماد را خراب م ينادرست، رابطه حرفه ا

 

 عملي گوش دادن فعال راهکارهای

 . كنيم درک و ببينيم او ديدگاه از را دنيا كنيم سعي و داده قرار گوينده جاي به را خود – 7

چرا او حاال اين موضوع را به ) مثالً . يمبا طرح سؤاالتي از خود، حساسيت گيرندگي مان را افزايش ده - 1

 ...( نكات اصلي حرف او چيست ؟ و -منظور او چيست؟  -من گفت ؟ 

در صورتي كه . كلمه در دقيقه است 716تا  716به ياد داشته باشيم كه سرعت متوسط تكلم انسان بين  -8

رصت براي پردازش اطالعات از اين ف. كلمه در دقيقه است 611تا  711سرعت متوسط تفكر انسان بين 

 . گوينده خوب استفاده كنيم

،  تكان خوردن يا حالت ..عوامل حواس پرتي را به حداقل برسانيم از جمله  بازي كردن با كليد و سكه و  -7

در )عصبي، ضرب گرفتن روي ميز با انگشتان، جا به جا شدن مكرر،  تماشاي تلويزيون و روزنامه خواندن 

 .... و ( يدر مداخله حضور)نگاه كردن به ساعت ، (يمداخله تلفن

، غمگين ! گويا موضوعي باعث خوشحاليت شده ؟) احساسات درک شده اش را به او انعكاس دهيم مثالً  -6

 ...( و ! به نظر مي رسي

 –! جدي ؟ -بعد چي شد؟  -! خب خُب)با بيان عباراتي گوينده را به ادامه ي صحبت تشويق كنيم مثالً  -6

 ...(  و! ؟ قعاًوا

 . گوينده را با سؤاالت پي در پي بمباران نكنيم كه احساس كند مورد بازجويي قرار گرفته است -1

باعث  ديكار نبا نيالبته ا. در گوش دادن به مطالب مهم، از يادداشت برداري نكات كليدي غفلت نكنيم -6

 .ز جانب او شودا رندهيبه تماس گ يكارشناس و احساس كم شدن توجه و يحواسپرت

 !( به نظرم اين موضوع شما را ناراحت كرده )درک خود را از احساسات گوينده بيان كنيم مثالً  -1

گاهي موضوعات مهم مطرح شده را به گوينده يادآور شويم تا ميزان درک خود را مورد ارزيابي قرار  -71

 ....( حبت كرديم ، اول چند دقيقه اجازه دهيد ببينم درباره چه چيزهايي ص)دهيم مثالً 

 . منظور گوينده را با كلمات خودش به او انعكاس دهيم -77

براي خوب گوش دادن و درک بهتر گوينده ضروري است تالش نماييم برخي خصوصيات و توانايي ها را  -71

دارند، براي مثال تحقيقات نشان داده است كه كساني كه خزانه ي واژگان غني تري ) در خود افزايش دهيم 
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آن ها نيز بيشتر است  دنشنوندگان بهتري هستند،كساني كه پيشرفت تحصيلي بهتري دارند توانايي گوش دا

 (.و  زنان در تفسير و تشخيص پيام هاي غيركالمي از مردان كارآمدترند

 . تا وقتي كه گوينده مطلب خود را تمام نكرده و يا منتظر پاسخ نيست، سخن او را قطع نكنيم -78

موقع شنيدن سخناني كه خوشايند ما نيست و يا مخالف خواسته ها و تمايالت و افكار ما هستند، صبر و  -77

 . شكيباني از خود نشان داده و با عاليم نامناسب از خود عكس العمل نشان ندهيم

صورت  عوامل مزاحم را از محل گفتگو دور كنيم  مانند خاموش كردن راديو، تلويزيون، ضبط صوت و در -76

 (. ضرورت، قطع تلفن و يا نصب كاغذي بر روي در اتاق با عنوان لطفاً مزاحم نشويد

موعظه ،  -دستور دادن، تهديد كردن و ترساندن: از سدّها و موانع ارتباطي اكيداً پرهيز كنيم از جمله  -76

 -توهين و ناسزاتحقير ،  -عيسر يارائه ي راه حلها -قضاوت و انتقاد كردن -نصيحت و سخنراني كردن

 .قضاوت كردن، برچسب زدن، ارجاع به خود، مسخره كردن و قطع سخن طرف مقابل

 .در پرسش، هم از سؤال هاي كوتاه پاسخ و هم بازپاسخ استفاده كنيم -71

تمام توجهتان را به  ديبا د،يخوب گوش كن ديبتوان نكهيا يبرا. دينكن ميتان را تقس گوش كنيد و توجه  خوب

در ذهنتان به . ديهم فكر نكن يگريد زيچ چيو به ه ديفرو نرو اليو خ ايبه رو. ديل معطوف كنطرف مقاب

طرف  يخوب و با دقت به حرفها ديكن يسع. ديهم نپرداز ديبه آن فرد بده ديخواه يكه م يآماده كردن جواب

 نكهيا. ديرا بفهم ديبگوبه شما  ميرمستقيغ خواهد يكه م ييزهاياو و چ يو بم حرفها ريتا ز ديمقابل گوش ده

او  يكه موقع گوش دادن به حرفها يتوجه زانيبه م ديطرف مقابل را بفهم يطوركامل حرفها  به ديبتوان

اگر فرصت اين كار . بگذاريد فرد احساس نااميديش را تخليه كند و خشمش را نشان دهد.دارد  يبستگ ديدار

اين مهم نيست كه مكالمه تان . احساس بهتري پيدا مي كندرا به او بدهيد، خواهيد ديد كه در پايان مكالمه 

 .يك عالمت مثبت است ،«يفرياد كمك خواه»چقدر منفي به نظر مي آيد بلكه حقيقت اين است كه 

مي  اگر شما دلسوز باشيد، صدا و حالت شما آن را نشان. م نيستمحتواي حرفها زياد مه. باشيد خودتان

 يبگذاريد او بداند كار درستي كرده كه با فرد ديگر. خونسرد و پذيرا باشيد ،همدل، بدون قضاوت ،صبور .دهد

 .تماس گرفته

، اين سؤال را از او «من خيلي افسرده ام ، ديگر تحملش را ندارم»اگر تماس گيرنده اي مي گويد       

دكشي را در ذهن او آيا شما افكار خودكشي هم داريد؟ نگران نباشيد كه نكند با اين كار افكار خو»بپرسيد 

مي دهيد كه دلسوز هستيد، او را  نشانشما داريد به او . خير، شما داريد كار درستي انجام مي دهيد. بگذاريد

« بله»اگرپاسخ سؤال قبلي . جدّي گرفته ايد و كار خوبي كرده كه دردش را با شما در ميان گذاشته است

در اين مورد كه چگونه خودكشي كنيد هم فكري داريد؟  آيا: است مي توانيد اين سؤالها را هم مطرح كنيد

، آيا در اين باره كه چه زماني (وسايل خودكشي)را فراهم كرده ايد؟  ست، آيا چيزهايي كه الزم ا(طرح ونقشه)
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از تماس گيرندگاني كه تمايالت خودكشي  ياريبس(.  برنامه ريزي زماني)اين كار را بكنيد فكر كرده ايد؟ 

 نظرنجا به اين سؤاالت پاسخ منفي مي دهند يا مي گويند تاريخي در آينده را براي اين كار در دارند در اي

 . گرفته اند

شان مي  يپناه ياحساس ب ايگفتگويي ساده از مشكالت براي  مدتي طوالني به آنها تسكيني براي تنهايي  

خص ديگري براي دلسوزي وجود دارد دهد، باعث مي شود احساساتشان ابراز شود، آنها را آگاه مي كند كه ش

حالت تحريك شده  شوداين امر همچنين باعث مي . و موجب مي شود كه احساس كنند دركشان كرده اند

 .آنها تخليه شود و به آنان كمك مي كند شب بدي را به خوبي بگذرانند

در همه گفتگوها  ديننك يسع. ديحرف او نپر نيب زند، يحرف م يكس يوقت. ديمقابل را قطع نكن طرف  حرف

 ديبا ديزن يبه همان اندازه كه حرف م د،يكن يگفتگو م يبا كس يوقت. ديبنشان يحرف خودتان را به كرس

 .ديگوش كن

از او  د،ينشد يزيمتوجه چ شياگر در حرفها زند، يبا شما حرف م يكس يوقت. ديبخواه شتريب حيتوض

است كه  نيا ديكن تيرعا ديكه با يا  نكته. ديهم نشودهد تا دچار سوءتفا حيتوض شتريب تانيبرا ديبخواه

برساند و  انيبه پا راصحبتش  دياجازه بده. دينخواه حيهنوز فرد حرفش تمام نشده است، از او توض يوقت

 .دهد حيتوض شتريكه ب ديبخواه د،يمكث كرد، اگر هنوز منظور او را متوجه نشده بود يوقت

 كيمقابل خود مشكل دارند،   طرف يها حرف يتمركز كردن رو يكه برا يكسان يبرا. ديذهنتان تكرار كن در

 نكاريا. ديآورد را در ذهنتان تكرار كن  يكه فرد مقابل بر زبان م ياست كه كلمات نيگوش دادن فعال ا نيتمر

 .ديشو توجهرا م شيها او باشد و كامالً حرف يها حرف يتمركزتان رو كند يكمك م

 زيپاسخ مناسب ن كيكه ارائه  ديبدان ديبا ديكن يم نيگوش دادن فعال تمر يبرا يوقت. ديمناسب بده پاسخ

را با حفظ احترام كامل  تانيها موقع جواب دادن به طرف مقابل، حرف. رود يمهارت به شمار م نياز ا يبخش

با  ديوست داركه د ديو به او پاسخ ده ديبا او رفتار كن يطور. ديزيكرده و از حمله كردن به طرف بپره انيب

ها و افكارتان درمورد موضوع بحث را   دهياحساسات، ا. نه خشن ديدر پاسختان قاطع باش. خودتان رفتار كنند

قرار  ارتانيدر اخت يا تازه  دگاهيمقابل اطالعات و د طرف  يها اگر حرف. ديكن انيرک و راست و صادقانه ب

دست آوردن  نظر و به شامل بحث، تبادل  يمنطق يگوهر گفت. دين و تشكر كنيداده است، حتماً از آن تحس

 .است دياطالعات و دانش جد

 يقضاوت بهتر ديتوان يزود م يليخ د،يكن نيتمر گرانيرا بارها و بارها در مكالماتتان با د ناتيتمر نياگر ا    

 . ديكن ياضافه م تانيها هم به اندوخته ياديز ارياطالعات و دانش بس نيبر ا  عالوه. ديبه عمل آور گرانياز د

گاهي گوينده نگران و هيجان زده است كه در حالت هاي چهره، تُن صدا و رفتارهاي او . پي گيري مهارت

مثالً با استفاده از . نمايان مي شود، در اين صورت بايستي بدون زورگويي او را به صحبت كردن دعوت كنيم



34 

 

 تشويقي كلمات از استفاده با! (  بده ادامه –! شد چي بعد –! خب ! امروز سرحال به نظر نمي رسي)جمالت 

جه و تو با توأم سكوت گاهي حتي يا و باز و كوتاه هاي سؤال از استفاده با...(   و بله – درسته – هوم) كوتاه

 .مشاهده، او مي تواند اين موانع را از ميان بردارد

، بي ارزش كردن، ارجاع دادن سريع به ديگرانبحث كردن، حلّ مسئله كردن، نصيحت : اين كارها بپرهيزيد از

 .كردن و اينكه باعث شويد تماس گيرنده حسّ كند كه بايد افكار خودكشي خود را توجيه كند

چه خورده و چقدر، وضعيت سالمتي او اكنون )كه فرد قرص و دارو خورده است جزييات را بپرسيد  اگر

همكارتان مي تواند در حالي كه شما به گفتگو . اس بگيريدو با مراكز مربوط به مسموميت ها تم( چگونه است

و با تلفن ديگري اين كار را  دادامه مي دهيد تماس بگيرد و يا شما مي توانيد از تماس گيرنده اجازه بگيري

اگر مركز مربوط به مسموميت ها توصيه كرد . بكنيد در حالي كه تماس گيرنده به مكالمه شما گوش مي دهد

اورژانس الزم است، از تماس گيرنده بپرسيد كه آيا اطرافيان، دوست يا همسايه اي هست كه  كه كمك هاي

در برخي موارد فرد ابتدا از كمك هاي امدادي الزم امتناع مي . كندبتواند او را انتقال دهد يا آمبوالنس خبر 

ز طريقي همدالنه و غير كند اما شما به ياد داشته باشيد كه اين تماس هنوز فريادي براي كمك است و ا

با آن شماره )تا نظر او عوض نشده است، نشاني و شماره تلفن او را بپرسيد . داورانه تماس را ادامه بدهيد

 .اگر سازمان شما تماسها را ضبط نمي كند، اين را به او بگوييد(. بگيريد كه مطمئن شويد اشغال است ستما

 .از آن از همكارانتان كمك بگيريد كالمه و پسدر طول م. كار را به تنهايي ادامه ندهيد 

به گفته هاي او خوب گوش . بگويد فرد ديگري قصد خودكشي داردممكن است كسي كه تماس گرفته  - 

ي تنشي كه دارد با او همدلي كنيد و به او اطمينان دهيد كه كار خوبي كرده كه موضوع را جدّي گرفته و برا

 .منطقي از پس كار برآيند طورث در نهايت خودشان به تنهايي مي توانند به بسياري از اين اشخاص ثال. كنيد

، (خودش قصد خودكشي دارد)اول است  در بعضي موارد نادر كه شخص ثالث در واقع همان شخص    

شما مي توانيد بپرسيد كه آيا تا به حال . عجالتأ  گوش بدهيد و او را ياري كنيد تا به مشكل خودش بپردازد

نقشه كمك  رييمراقب بود  كه با تغ ديالبته با. در شرايطي بوده است كه افكار خودكشي داشته باشد خودش

 .تماس را قطع كند مياو باعث نشو يخواه

 

 ونباید ها در برخورد با كساني كه تمایالت خودكشي دارند بایدها

 : بایدها

 .باشيدآنها سرراست ، باز و صادق  با. تهديد آنها را جدي بگيريد  .7

از راهي كه عاري از قضاوت . دهيد كه احساساتشان را بيان كنندبه آنها گوش بسپاريد و اجازه ب  .1

 كردن است نگرانيتان را  بيان كنيد 
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سر من نگرانم كه چه به “ ، ”بيا صحبت كنيم“  ،”من براي تو اينجا هستم“ : ييد سخناني اينگونه بگو .8

 .”تو مي آيد

 .، حاكي از خطرناک بودن زياد استداشتن يك نقشه”   فكر خودكشي در سر داريد؟آيا “ :بپرسيد  .7

 .نبال كمك از سوي يك متخصّص باشيدفورأ به د. كاري بكنيد  .6

 .سمّ را از دسترسي آنها دور كنيد وسايل كشنده مانند دارو و .6

 .ستان نزديك آنها تماس بگيريدا دونگران نباشيدكه آنها فكر كنند شما بي وفا هستيد ، با بستگان ي .1

اگر . دياوريكه فرد از آنجا تماس گرفته است را به دست ب يو منطقه ا ديرا بپرس ينام و ديكن يسع .6

 .كه اگر تماس قطع شد دوباره زنگ بزنند ديشماره تماسشان را ندادند، از آنها خواهش كن

 

 :ها  نباید

تهديد آنها را دستكم . تهديد مي كند آنها را تنها نگذاريداگر احساس مي كنيد كه خطر، جان آنها را  .7

 .نگيريد ، حتي اگر آنها در مورد آن شوخي كنند

 .ه ديگري براي كمك خواهي نمي داندشايد او را. شوكه شده يا محكومانه عمل نكنيد  .1

 .فا قلمداد شويدهمچنين نگران نباشيد كه بي و. قسم نخوريد كه راز دار باشيد  .8

 .راه حل هاي ساده ارائه نكنيد .7

 .را پيشنهاد نكنيد گريمواد د ايمصرف سرخود دارو  .6

ي ارزشي را در به آنها تلقين نكنيد كه آنها چقدر از ديگران بهترند چون اين كار احساس گناه و ب .6

 .آنها تقويت مي كند

 .نكنيددر مورد آنها قضاوت نكنيد و با آنها بحث  .1

 

 دشوار رندگانیبه تماس گ پاسخ

آنها به  نكهيا. بداند يمداخله در بحران را به روشن يحدّ و مرزها ستيبا يكارشناس مداخله در بحران م    

 .از كنترلشان فراتر است يزيانتظار داشته باشند و چه چ  ديرا با ياز خود شان انجام چه كار يطور منطق

شود همراه با احساس  يم دايپ يغلب احساس درماندگشود، ا ياز تماس ها مرتب تكرار م يكه نوع يوقت   

كارشناسان مداخله در بحران . مشخص وجود ندارد يپرسشها يبرا يراه حل درازمدت چگاهيه نكهياز ا يقيعم

مشكالت ممكن است راه  يال وجود ندارد و بعض دهيراه حل ا كي يهر مشكل يكه برا رنديبپذ ستيبا يم

 اي ريخ ايشود  يم يريگ يپ رندگانيكار تماس گ ايآ نكهيداخله در بحران بر اكارشناس م. حل نداشته باشند

 چيه ريخ ايكنند  يم افتيدارند از آن سازمان كه تماس گرفته اند در ازيرا كه ن يآنها باالخره كمك ايآ
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 نيا از خودشان داشته باشند و ياست كه انتظارات منطق مكارشناسان مداخله در بحران مه. ندارد يكنترل

و  قيدق يابيانجام ارز يعنياز كارشان است كه تحت كنترل خودشان است  ييانتظارات مربوط به جنبه ها

 .مناسب يفراهم آوردن ارجاع ها

نوع مشكالت  -خودش آگاه باشد يشخص يها زندهياز برانگ شهيهم ستيبا يكارشناس مداخله در بحران م   

كردن از  فيكسب تكل. ارتباط به موضوع باشد يتواند ب يمشود و  يكه باعث استرس م ييو نوع سوالها

 .بالقوه است يشغل يدر برخورد با فرسودگ يمهم زميمكان زر،يهمكاران و سوپروا

تواند به  يهرچند كه م. «رو به آن رو كند نيافراد را از ا يزندگ»تواند  يخدمات مداخله در بحران نم    

 يگاه)دهد،  يخدمات مداخله در بحران به افراد گوش م. بردارند ريمس نيقدم را در ا نيافراد كمك كند اول

از  كيهر . دهند رييافراد را تغ يتوانند زندگ يكند كه م يم تيهدا يو آنها را به موسسات( بار ياول يبرا

ناخن  ريشنوند، تأث يرا م شانيصدا ياز تماس ها را دارند كه وقت يحوزه قرار دارند، فهرست نيكه در ا يافراد

كه  يگريد يكه اسام يبه طور مييگو يم« دشوار يتماس ها» نهايما به ا. اعصابشان را دارند يرو دنيكش

 تيواقع نياما ا ميريآن را نپذ يقبول نباشد با آنكه ممكن است به راحت قابلممكن است  ميآنها دار يبرا

 نگونهيدر مركز مداخله در بحران ااما  ميكن يمالقات نم ميرا كه دوست ندار يما هرگز كس ديشا.  است

 .ستين

از ما  كيهر م؟يكن ييحال چگونه آنها را شناسا. وجود دارند يرندگانيتماس گ نيكه چن ميريبپذ ديبا    

 نيدر ا ريهستند؟ موارد ز يو آنها چه كسان ميكن يم فيما چگونه آنها را تعر. ميفهرست خودمان را دار

 .تواند كمك كننده باشد يم نهيزم

خودشان، ما را به عنوان  يجنس يهستند كه در به دست آوردن ارضا يكسان: لذت طلب رندگانيگ تماس

معموال مذكر هستند و غالبأ در رفتار خود آشكار  رندگانيتماس گ نيا. كنند يم ريطرف ناخواسته درگ

شان،  ييخودارضا يكردن ما به عنوان شركت كننده ناخواسته برا ريدرگ يممكن است برا يهستند اما گاه

شان  يمشكل خاص در زندگ كيتواند حاصل  ياگر چه رفتار آنها م. جلوه دهند يرا واقع ياليخ يتهايموقع

كه  يكارشناسان يبرا. به حل كردن مشكل ندارند يچه در گذشته و چه در حال باشد اما آنها عالقه ا

گروه از تماس  نيشوند، تعامل با ا يم يكنند از آنها استفاده و سوء استفاده شده و عصبان ياحساس م

 .استرس زاست رندگانيگ

 اي نديبگو كيزنند تا كلمات رك يباشند كه زنگ م يحيممكن است افراد وق يجنس رندگانيتماس گ   

بازگو كردن  ايكارشناس مركز  يصدا دنيباشند كه با شن يكسان اياغوا كنند  يكارشناسان را از لحاظ شهو

 .شوند يارضاء م يسجن يالپردازيخ كي

 :وجود دارد( يجنس يارضا)لذت طلب  رندهينوع تماس گ دو



37 

 

آن را شروع كرده  ايكنند  ييخواهند خودارضا يكنند كه م يم قيتصد يهستند كه به راحت يكسان: 7 نوع

 .زنند يكارشان تمام نشده حرف م يخط باشد و تا وقت يكنند كه رو يآنها از كارشناس خواهش م. اند

 يجا م يموضوع واقع كيكنند و آن را به عنوان  يرا بازگو م ياليمسئله خ كيهستند كه  يكسان: 1 نوع

با « مشكل»آنان با آنكه در حال حرف زدن از . دارد يجنس تيماه كي شهيامر معموال اما نه هم نيا. زنند

آنكه در  ياما به جا كند يرا دارد عنوان م ياليمشكل خ كي ايكنند  يكارشناس هستند، دارند استمناء م

 .كند ياستمناء پس از تماس استفاده م يمحرک برا كيكند از تماس خود به عنوان  ييتماس خودارضا يط

در مورد . مكالمه را قطع كرد ديآن با صيشرح دهنده ها آنگونه است كه به محض تشخ نيا تيوضع     

 دياست فورأ با نيدر ب ييرفتار خودارضا ميشو يبار كه خبردار م نينوع اول قطع كردن در اول رندهيتماس گ

 يبرآورد مشخص كرد كه هدف واقع كيكه با  ينوع دوم، به محض رندهيدر مورد تماس گ. رديصورت پذ

تماس با  كي ايدهد كه آ نانياست كه اطم يبرآورد قدم مهم نيا. تماس قطع شود ديبا ستيتماس چ

 .داده نشده باشد صياشتباه تشخ ،يموضوع جنس

 :از آنها استفاده كنند يجنس يبر تماس ها تيريمد يتوانند برا يوجود دارد كه كارشناسان م يقواعد   

بر  شترياداره گفتگو را ب تيمسؤول. ديرا كوتاه كن تانيو صحبت ها دياستفاده كن شترياز سكوت ب •

 .ديبگذار رندهيعهده تماس گ

 .ارائه شده يوينارس اتييجز ينه رو دياحساسات تمركز كن يرو شتريب •

 انيرا در م يجنس اتييكه جز دياجازه نده رندهيبه تماس گ. ديكن جاديا تيمحدود از،يدر صورت ن •

 .ديكند رفتار كن يم كتهيد رندهيكه تماس گ يكه طور ديخود را مجبور ندان. بگذارد

بلكه با استفاده از  ديحرف بزن« مشاورانه»نرم  يبا صدا ستيالزم ن. ديكن ميخود را تنظ يتُن صدا •

 .ديرا نگه دار يبدون تنوع فاصله كالم يتُن صدا

 .دينده يجنس يپند ها اي ياطالعات جنس •

 .در بر دارد يچه عواقب دياز آنكه بدان شيپ دينده يقول چيه •

 .دي، حرف نزن(حيوق رندهيتماس گ كي اي)نوع اول  رندهيتماس گ كيبا  •

و به آن  ديده صياست را تشخ يجنس رندهيند فرد، تماس گكه ممكن است معلوم ك يهر عالمت •

 .ديبپرداز

 (.سه شاخص) ديباش يكاف يمنتظر داده ها د،يبرخورد كن رندهياز آنكه با تماس گ شيپ •

 دييبگو رندهيو به تماس گ ديرکّ باش د،يكن يبرخورد جدّ رندهيبا تماس گ ديخواه يكه م يهنگام •

 .ديگذار يرا م يكه چرا گوش
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 نيبعد از گفتن ا. ديكار را بكن نيا د،يرا بگذار يگوش ديخواه يم ديگفت نكهيبالفاصله بعد از ا •

 .ديبا او بحث نكن گريموضوع د

 يعاد رندهيتماس گ كيبا او مانند  ر،يخ ايلذت طلب است  رندهيتماس گ كيكه فرد،  ديستيمطمئن ن اگر

 .ديبرخورد كن

كه   ديحاصل كن نانيدر خصوص هدف از تماسشان، اطم ،يجنس رندهيتماس گ كيهنگام برخورد با    

امكان دارد كه  شترياست كه شما هنگام برخورد با آنها ب نيآن ا ليدل. ديدار يشده ا نييعبارات از قبل تع

 يدهد كه در آن لحظه عبارت ها يرا م نانياطم نيمتن به شما ا كيداشتن . ديآشفته و دچار استرس شو

 :نهاستياستاندارد ا ياز پاسخها يبعض. ديدار در دسترس يدرست

 .ديبر يلذت م ديموضوع دار نيكنم كه شما با صحبت از ا يمن فكر م •

 .كند يم كيموضوع دارد شما را تحر نيگذاشتن ا انيكنم كه در م يمن فكر م •

 .است يتماس جنس كي نيبه نظرم ا •

 .ماس را قطع كنمخواهم ت يتماس شما نامناسب است، م نكهيبه خاطر ا •

اشتباه داده نشود كه  صيكند تشخ يصحبت م يجنس ليكه در مورد مسا يدر مورد كس يريشگيپ يبرا    

مشخص  ديموضوع با نيا صيخاص هست كه قبل از تشخ يژگيبه چند و ازياست، ن يجنس رندهيتماس گ

نظر  ردمو ياز شاخص ها يفهرست. است يچهار شاخص موجود باشد، كاف ايكه سه  يمعموال در صورت. شود

 :هستند نهايا

 .خواستار آن هستند كه با كارشناس جنس مخالف صحبت كنند •

 .هستند يرسد عجله دارند و تصنع يبه نظر م اياز عواطف است  يخال شانيصدا •

 .معموال شك دارند كه حرف بزنند ايزنند  يبا درنگ حرف م •

 .نديگو ياسم كوچك خود را م يفور •

 .پرسند يدر طول تماس، نام كوچك مشاور را م ايزود  يليخ •

 .پرسند يم ياز مشاور، سواالت خصوص •

 . كنند يارائه شده شان، مقاومت م ليحل مسا يبرا •

 .زنند يپروا حرف م يدر مورد سكس، ب •

 .كنند يبه كرات استفاده م يجنس يدياز كلمات كل •

 .كنند يمفصل صحبت م يجنس ليمسا اتيياز جز •

 ياز زبان كودكانه استفاده م اي يرسم يلياز زبان خ يجنس يو آناتوم يجنس ليمسا حيتوض يبرا •

 .كنند
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 .نفس زدنشان معلوم نشود يدارند تا صدا يرا دور از دهان نگه م يگوش ايزنند  ينفس نفس م •

 .رديكنند تا همه مكالمه را خود بر عهده بگ يمشاور را وادار م •

 ،يبا محارم، سوء استفاده جنس يزنا: كنند يرا عنوان م يجنس رندگانياس گتم جيموضوعات را •

، (سميسادو مازوخ) يجنس يو آزارخواه ي، آزارگر(ييو همجنس گرا يجنس تياختالل هو) سميترانس جندر

 .يجنس يمربوط به آناتوم ليمسا ،يپرست ءيش ،يچشم چران ،ييعورت نما

توانم در مورد  يم» ،«د؟يممكن است با من حرف بزن»: كنند يماستفاده  جيرا نيآغاز ياز عبارت ها •

من تا حاال با »، «هست كه بتوانم با او صحبت كنم؟( ييآقا اي)خانم  ايآ»، «با شما حرف بزنم؟ ييزهايچ كي

 .«من تنها هستم»، «مشكل حادّ دارم كيمن »، «.تماس نگرفته ام نجايا

 .رديگ يبه خود م يآنها شكل گسترده تر كند، داستان يم دايهر چه تماس ادامه پ •

 .نه احساسات خود را نديرا بگو اتييخواهند جز يفقط م •

 .كشف كنند ايدهند  صياحساسات خود را تشخ ستنديقادر ن •

 .دهند ياطالعات متناقض م •

 .ستيحاضر ن طيآنها متناسب با شرا يخلق و عاطفه و تُن صدا •

 .ماند يم رييون تغآنها بد يدر طول تماس، تُن صدا •

 رندهيتماس گ يمثال صدا)خورد  يشده نم هيارا يويآشكار آنها به سنار يها يژگيرسد و يبه نظر م •

 (.باشد يكرده م انيجوانتر از آنچه ب ايمسن تر  يدار يبه طور معن

 :دارد باشند وجود يجنس رندهيكه احتمال دارد تماس گ يرندگانيدر تعامل با تماس گ ييدهايو نبا ديبا

 .ديانگاريب يكه خالف آن ثابت نشده، تماس واقع يهمه تماس ها را تا زمان •

 .ديو آنها را انعكاس ده دياحساس ها تمركز كن يرو •

 .دياز سكوت استفاده كن •

 .ديدهند، به آنها اشاره كن ينامتناسب رخ م يكه شاخص ها و رفتارها يدر صورت •

 .كه اشاره شد، واكنش نشان دهد ينامتناسب يها و رفتارها به شاخص رندهيتماس گ دياجازه ده •

 .ديرا حفظ كن يخنث يتُن صدا كي •

 .ديوضع كن يمحكم يها تيمحدود •

 .ديكوتاه بده يپاسخها •

 .ديكن انيكشف شد، آنها را ب يكه شاخص ها و رفتارها به اندازه كاف يهنگام •

 .ديخود را حفظ كن يشتنداريبودن و خو ينيع •

 .ديده انيتماس را پا نيمحكم و محترمانه ا يها وهيه شب •
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 .ديسوال نپرس اديز •

 .دينباش شتريب يشاخص ها و رفتارها يدر جستجو •

 .دينده يجانيه يپاسخها •

 .دينكن يسخنران •

 .ديكه معلوم شد تماس نامتناسب است، ادامه نده يزمان •

 

 :با دارو و موادّ تیتحت مسموم رندگانیگ تماس

تعامل به  يشان برا ييو توانا رنديگ يموادّ هستند و تماس م ريهستند كه تحت تأث يرندگانيتماس گ   

 زانيبه م يبستگ رندگانيتماس گ نيتعامل با ا ييتوانا. است دهيد بيآس يمنسجم و منطق يا وهيش

 . آنها و ماده مصرف شده است تيمسموم

 كيدارند، گفتن  رندگانيتماس گ نيمورد تعامل با ا در ييها استياز موسسات، س ياريبا آنكه بس     

 يكار مناسب م،يدارو تعامل كن ريتحت تأث رندگانيبا تماس گ ميخواه ينم اي ميتوان يعبارت ساده كه ما نم

مهم . ميبرو شيو بر طبق آن پ مينك يابيدار را ارز يارتباط معن يبرا رندهيتماس گ ييتوانا ديما با. ستين

توانند  يفرد هم م كيولوژيزويف طيشرا نطوريروانگردان و هم يداروها يبرخ ميداشته باش ادياست كه به 

 .باعث شوند  به نظر برسد كه فرد مواد مصرف كرده است

شود در مورد حرف زدنشان سوءتفاهم  شود و  يكنند باعث م يكه افراد مصرف م ييداروهها يبرخ- 7

چرا حالت  نكهيا ليدل يابيتماس ها بدون ارز نيدادن به ا خاتمه. مصرف كرده اند يزيكنند كه چ اليخ

برخورد با  يبرا ديمف اهر كي. برد يسوال م ريرا در آنها به ز يدارودرمان رشياست، پذ نگونهيحرف زدن فرد ا

من سخت است  يبرا»مثال . آن سوال شود ليباشد كه به رفتار فرد اشاره شود و دل نيتواند ا يموضوع م نيا

 يشاخه به آن شاخه م نياز ا د،يزن يدر هم حرف م) ديجو يرا م تانيرا درک كنم چون شما حرفها كه شما

خود به دارو  يكه به داروها يفرد.  »ست؟يموضوع چ نيل ايدل دييبه من بگو ديتوان يم اي، آ.... و  ديپر

طبق روال  ديتماس باگونه موارد  نيدر ا. دهد به شما خواهد گفت كه دارو  خورده است يواكنش نشان م

 .ابديادامه  يعاد

مانند مورد ذكر شده باال، . داشته باشد كيولوژيزيف لينوع گفتار خود، دال نيا يممكن است فرد برا- 1

دهد منطبق با آن رفتار  يتواند موضوع را روشن كند و به پاسخ دهنده اجازه م ياشاره ساده به رفتار فرد م

 . كنند

 كياز  يف الكل و مواد باعث شده باشد كه فرد نشئه به نظر برسد كه بخشاحتمال دارد كه مصر- 8

باز هم از . باشد( ياورژانس) يكننده بالقوه زندگ ديتهد تيوضع كي انگريتواند ب يباشد پس م ينقشه خودكش
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 ريخ ايهم مصرف كرده است  يگريماده د ايآ نكهيو در مورد ا ستيرفتار چ نگونهيا ليدل ديپرس ديفرد با

 يكه داده م يبسته به پاسخ. مصرف آن ماده سوال شود لياست كه در مورد دل نيا يگام بعد. سوال شود

 ايدارد  يافكار خودكش اي، مناسب  است سوال شود آ(مصرف كرده باشد يبياگر فرد مواد ترك ژهيو بو)شود 

 .دنبال شود يپروتكل خودكش ديشد، با ديياگر تأ. ريخ

هست، خوب است از فرد  تيموقع نيدر ا ياديز يرهاياست كه به علت آنكه متغ نيا گريموضوع د     

اگر . ميصحبت كن يدارو نباشد و اگر هست با و رياطراف او هست كه تحت تأث يگريكس د ايكه آ ميبپرس

 .ودكمك ش رندهيكنند كه به تماس گ ياريتوانند  يافراد م نيوجود داشت ا يمسئله خطرناك

 

 دهنده  یازب رندگانیگ تماس

 كينشان دهند كه  ايكنند  حيخواهند تفر يفقط م ايتا لذت ببرند  رنديگ يهستند كه تماس م يافراد   

در  دياما با ميدان يم« نامناسب»تماس ها را  نياگر چه ا. دهند يرا توانسته اند باز ياليچهره قدرت خ

احساسات باشد كه  يجانيه لهيتخ اي يخواهتوجه  يبرا ياديتواند فر يتماس م نيكه ا مياشيذهنمان داشته 

در مورد  يشوخ يكه تماس ها ميده صيتشخ ديبا نيهمچن. باشد رندهيتماس گ يدر زندگ يطيحاصل شرا

 .دانست يعيطب يرفتار ديجوانان را با

تواند  يفقط م يشوخ. فردا باشد يبحران رندهيدهنده امروز، ممكن است تماس گ يباز رندگانيتماس گ     

در  رندهيكه تماس گ يها يالپردازيخ يبرخ نيهمچن. آزمودن خدمات ما توسط جوانان باشد يبرا يهرا

 .باشد يو يروان اي يعاطف  يتواند بازتاب مشكالت جد يگذارد م يم انيم

 :ديدهنده كارشناس با يباز يتماس ها تيريمد يبرا    

 رديگ يبا مركز م ييتماسها نيچن فرد، يهمدل داشته باشد و تذكر دهد كه وقت يتُن صدا كي •

كارشناس باال برود و  ياگر تُن صدا. به كمك دارند، پشت خط بمانند ازيكه واقعا ن يشود افراد يباعث م

 يآورد و باعث م يم مخواسته فراه يم رندهيرا كه تماس گ يراتيخود را ابراز كرد، همان تأث يخشم و ناكام

 .رديگشود تا باز هم تماس مزاحم شونده  ب

 يم يخواهد تماس را قطع كند اما از و يدهد كه م يم حيتوض رندهيتماس گ يكارشناس، برا •

احترام و عدم  يگونه پاسخ دادن، رفتارها نيا. رديبه كمك بود، تماس بگ ازيخواهد كه اگر بعدأ  واقعا ن

به  ازيهر كس كه ن يما برادهد بداند كه  يكند و به او اجازه م يم يالگوساز رندهيتماس گ يقضاوت را برا

 .ميدارد، آنجا هست يكمك واقع

 ينوع رندهيخط نگه داشتن تماس گ يرو. را قطع كند يفورا گوش ديپس از آن، كارشناس با •

 .كند كه به رفتار خود ادامه بدهد يم قيدهد و او را تشو يرا نشان م يرفتار و يحيتلو رفتنيپذ
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 مداحله حضوري

تا از تمركز بر  ميكمك كن يكه به و نيكند و ا دايرا پ ديه فرد خودكش است كه اممداخله شامل كمك ب    

بود را  دهيكه ند ييبنگرد و انتخابها ندهيو اكنون حركت كند، به آ نجايگذشته و فقدان و شكست آن به ا

 . نديبب

اختن يك فرمول مؤثر خودكشي نيز همچون مشكالت ديگر باليني با برقراري يك اتحّاد درماني و س درمان

نخستين هدف درمانگر پس از سنجش . بندي و طرح درماني روشن و ساده و صرفه جويانه آغاز مي شود 

به دنياي بيمار پا »خطر ارزيابي و به دست آوردن شناختي از انگيزه هاي بيمار براي خودكشي اين است كه 

نااميدي هاي بيمار، درک انگيزه هاي او براي  همدلي كردن با. « نهد و انگيزه هاي بيمار را از چشم وي ببيند

 ديينه تأ يول)ويران كردن خود، احترام گذاردن به باورهاي او دراين باره كه هيچ راه چاره اي وجود ندارد 

« ري نيكي»و « فري من»همانگونه كه . شدن به همراه آورد يرفته، مي تواند براي او احساس درک و پذ(آن

خودكشي يك انتخاب است، شرايط براي شما بد »وب است اين را ارج نهيم كه متوجه شدند، خ( 7111)

 يروزي يك بيمار به مداخله گر(.  76ص )« است و مرگ چيزي است كه مي تواند مورد بررسي قرار گيرد

ديگران همه شان تنها تالش مي كنند . كه اين موضوع را واقعأ درک كرديد هستيدشما اولين كسي »: گفت 

 .«اما خدايا شما چيز ديگري مي گوييد. من بگويند اوضاع از اين هم مي توانست بدتر باشدتا به 

شما مي توانيد با گفتگو كردن از وحشتناک ترين انديشه ها و نگراني هاي بيمار، با رُکّ گويي خود به آنها    

بختيهاي خود به شمار كساني كه گرايش به خودكشي دارند، مرگ را رهگشايي منطقي براي بد.دلگرمي دهيد

يكي از آماجهاي درمان ، باال بردن . دبراستي آنان شايد مرگ را تنها راه گشاي در دسترس بدانن. مي آورند

احساس اميد در آنان از اين راه است كه پذيرفته شود كه اگر چه خودكشي هنوز يك گُزينه است اما تنها 

نجات : در اينجا هدف مديريت بحران ساده است . نه هم نيستگُزينه آنان نيست و افزون بر اين ، بهترين گزي

بازداريهاي كارساز ، كاهشِ عوامل فشارزا و فراهم  جادياميد به بيمار، ا اندناين كار با بازگرد. جان بيمار

 .آوردن پشتيباني به دست مي آيد

يا بررسي حوادث  يمار و درمانگرر ارتباط درماني بدر كار با خودكشي، برخالف رواندرماني مرسوم، بر تفسي    

در بحران خودكشي، كاستيِ در مشكل گشايي و تحريفهاي شناختي . دوران رشد، خيلي كم تأكيد مي شود

حمايت كننده يعني يك ايگوي بيروني « راهنماي منطقي»پس درمانگر مي كوشد به صورت . نقش دارند

ي بينند و درمانگر آنها را ياري مي كند تا راه بيماران خودكش، معموأل چاره هاي اندكي را م. عمل كند

در اينجا درمانگر اين . گاهي بيماران مي گويند مشكالتشان بيشمار و توان فرساست. گشاها را پيدا كنند

هرگاه بيماران . مشكالت را به تكّه هاي كوچكتري خُرد مي كند تا بتوان آنها را يكي يكي از ميان برداشت
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، درمانگر تالش مي كند تا (مانند مصرف الكل و مواد)زدند   ييزگاري براي كنارآدست به كوششهاي ناسا

 .كارساز را در آنهاگسترش دهد ييمهارتهاي كنارآ

بيمارانِ خودكش، خيلي احساس دوري گزيني از ديگران دارند و بر اين باورند كه هيچ كس نيست تا    

بايد . اساسي است يا در دسترس بودن درمانگر، مسئله ادر اينج. بتوانند براي پشتيباني به او روي آورند

تلفن اضطراري را داشته  ارهنشست هاي منظّمي را برنامه ريزي كرد و مي توان به بيمار كارتي داد كه شم

ها يا  تياين شماره مي تواند دربرگيرندة شماره تلفن مركز فور. باشد تا بتوانند در روز يا شب تلفن بزنند

 . درمانگر باشد  يران و يك شماره تلفن پشتيبان از سوتلفن مركز بح

اگر خانواده يا دوستان بيمار در دسترس باشند، مي توان آنها را به كار گرفت تا مديريت بحران را ياري    

براي نمونه مي توان از آنها خواست تا همراه بيمار در خانه باشند يا بگذارند بيمار تا جلسه بعدي همراه . كنند

مطمئن شود و براي بيمار تجربه اي مُغاير با اين  مارهدف اين كار اين است كه درمانگر از امنيت بي. ها باشدآن

 .فراهم آورد ستنديباور او كه ديگران دلسوز و پشتيبان ن

. ، آنها را بايد مستقيمأ در نظر گرفت(كه بعيد هم نيست)اگر كشاكشهاي درون خانه در بحران نقش دارند     

درميان گذاشتن خواسته ها و مهندسي  مار،يدرمانگر با تعريف مشكل، گفتگوي مفصّل از احساسات ب كمكِ

 . است تيكردن راه حلّ ها  براي گشودن كشاكشهاي بين فردي پراهم

اسلحه بايد . بايد آن را از او ستاند يمنينكات ا تياگر بيمار وسيله اي براي خودكشي دارد، ضمن رعا   

اگر . ي و برداشته شود و دسترسي بيمار به چاقو، دارو، سموم و همانند آنها بايد بسيار كنترل شودازگلوله خال

به خودكشي تاب بياورد يا مي  ايشبيماراحساس مي كند تا نشست بعدي درمان نمي تواند در برابر گر

مي . ظر گرفته شودبايست به خانه پرتنش و پر كشاكش بازگردد، بستري كردن او در بيمارستان بايد در ن

 . توان براي بيمار دارودرماني را آغاز كرده او را براي رواندرماني فشرده فردي و گروهي آماده كرد

هرگاه بحران پايان يافت مي توان درمان دراز مدت را آغاز كرد و نگراني ها و مشكالتي كه در وضعيت    

ناختي براي افسردگي و اضطراب را آغاز كرد كه مي توان درمان ش. اضطراري دخيل بوده اند را بررسي كرد

هدفهاي . مشكالت زندگي است باهدف آن فراهم آوردن ابزارهاي شناختي و رفتاري كارآمدتر براي رويارويي 

درمان دربرگيرنده روابط پايدار و پشتيبان بين فردي و يادگيري راههاي سازگار و كارآمد براي درميان 

آموزش مهارتهاي اجتماعي و زوج درماني و خانواده درماني از اين . ا ديگران استگذاردن ناراحتي هاي خود ب

توان به سوي كاهش رفتار تكانشي، ساختن يك نگرش مثبت به  يدرمان را م. ديد مي تواند سودمند باشد

يد با. مسائل زندگي و باالبردن مشكل گشايي انعطاف پذير كشاند اگركه آنها در خودكشي نقش مهمي دارند

اين باور نادرست كه  رييبر رويدادهاي زندگي و تغ رگذارييبيماران را تشويق كرد تا به توانايي خود براي تأث

داليل بيمار براي زندگي و مرگ را مي توان آزادانه به گفتگو . خودكشي يك راهگشاي درست است پي ببرند
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همانگونه كه . آينده را تجسٌم كندگذاشت و بيمار را تشويق كرد تا سناريوهاي جايگزين مثبت براي 

اشاره هاي  ممكن دِديده اند، باورها، اهداف و انتظارات فرد براي آينده خو( 7166)« ماركوس و نوريوس»

    ريداشت ها نه تنها بر انگيزه فردكه بر خودپندارة او تأث اين باورها و چشم. ضمنيِ رفتاري و عاطفي دارند

 . مي گذارند

مورد هدف مداخله در بحران، زنده  نيدر ا. است يسالمت يتيفور تيوضع نيفراوانتر ،يدكشرفتار خو:   هدف

به . كند دايپ يخودكش يبرا ينيگزيجا يباثبات برسد و راهها تيوضع كينگه داشتن فرد است تا بتواند به 

 .شود يطبرطرف شود و بحران  شيشانيهدف، كمك كردن به فرد است تا پر گريعبارت د

 

 طرخودكشيخ سنجش

 كينزد ندهيچقدر احتمال دارد در آ نكهيشود از ا يسنجش شروع م كيبا  يمداخله در بحران خودكش   

فرد نقشه  ايكند كه آ يم يابيكارشناس، ارز. دارد يسنجش عناصر مختلف نيا. اورديبه سر خود ب ييفرد بال

استفاده از )خواهد بود  لكو چقدر مهبزند و روش ا يخواهد دست به خودكش ياقدام دارد، چگونه م يبرا يا

مبهم  اياست  ينقشه اش كامل و اختصاص ايابزار آن در دسترسش است و آ اي، آ(سالح گرم، خوردن دارو

اقدام . سنجد يخشونت و اضطراب را م ،يديناام ،يافسردگ ليفرد از قب جاناتيه نيكارشناس همچن.  است

هر رخداد  تيماه. شود يبررس ديو دوستان با نوادهخا انير مكامل د يبعالوه خودكش يقبل يها يبه خودكش

و از دست  يكار يحوادث، ب اي يماريبه علت ب يجسم ييمانند از دست دادن توانا يفعل يبحران طيشرا اي

 .شود يم يابيارتباط مهم، ارز كيدادن 

ارزيابي  كسي به مركز درماني آمد و اين گمان مي رفت كه وي در خطر خودكشي است، يك اگر

مي شود تا شناختي از شرايط او و از اينكه چه باعث شده تا  به خودكشي بيانديشد  هيسيستماتيك توص

، منابع مثبت، اقدام مشكالت فرديدر طي ارزيابي بايد كوشيد تا داده هايي در بارة . به دست بياوريم

 :ايد انجام گيردلذا راهكار ي قدم به قدم ذيل ب. هاي قبلي و نقشه خودكشي بدست آورد

    

 كرد يرا ط يمرحل اصل 4 دیبا يخطر خودكش يابیارز یبرا             

 

 ييگرا يخودكش يابيارز: قدم اول •

 عوامل خطر يابيارز: قدم دوم •

 دهد يمشخص كردن آنچه كه در حال حاضر رخ م: قدم سوم •

 درمان يقابل مداخله برا يها طهيمشخص كردن ح: قدم چهارم •
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 یيگرا يخودكش يابیارز: اول قدم

 ي،  نقشه و قصد كنونيخودكش يافكار كنون يابيارز

 ؟يو قصد االن چ يهم براش داشته ا يبرنامه ا ايآ  د؟يخود فكر كرده ا يبه خاتمه دادن به زندگ چگاهيه ايآ

 ؟ستي،  االن قصدت چيديهم كش ينقشه ا ايآ د؟يمرگ كرده ا يآرزو چگاهيه ايآ

 ؟به طرح نقشه  هم شده،  قصد االنت چگونه است نيا ايآ د؟يفكر دار تيمشغول اديورد مرگ زدر م راياخ  ايآ

 يخودكش يسابقه رفتار ها يابيارز

 (آشكار و پنهان يخودكش) زننده بياس يرفتار قبل نوع

 رفتار در گذشته يفراوان

 بار بودن مرگ

 ...(رف مواد مخدر وبودن، مص يتكانش) كه در آن اقدام صورت گرفته يبافت اي نهيزم

 سخت مارانيب

 كرده اند يكه بارها با روش كم خطر خودكش يمارانيب

 هستند يميدا يكه دچار افكار خودكش يماريب

 عوامل خطر يابیارز: دوم قدم

 ......( و  يشغل تيتاهل، وضع تيسن و جنس،  وضع) يشناخت تيجمع  عوامل

 ن،ييشرم و حقارت، عزت نفس پا ،ياضطراب، توهم دستور ،يدينا ام) يروانپزشك مياختالالت و عال سابقه

 (يحالت تهاجم د،يشد يخوابيب ،يقرايب

 ....(و  يختيدرد، اختالل در عملكرد، بدر ك،يمزمن، اختالالت نورولوژ يهايماريب) يپزشك خچهيتار

 يده، بد رفتارخانواده ها، خشونت خانوا يمشكالت قانون ،ييجدا ،يخانوادگ يتعارض ها) يخانوادگ خچهيتار

 (يو جنس يكيزيف

 (يمشكالت مسكن، مشكالت قانون ،يجامعه، مشكالت مال ياسترسور ها) ياجتماع عوامل

 داده است یرو يچه اتفاق: سوم قدم

 رخ داده تست يمشخص كند  كه چه اتفاق  ابيارز

 كرده است و چرا حاال يفرد اقدام به خودكش چرا

 درمان و مداخله است  يبرا ييدو سوال راهنما  نيجواب ا 

 (طيضعف در تطابق با مح  ت،ياختالالت شخص) يتيشخص مشكالت

 (ياجتماع يحاد و مزمن روان يشامل فشارها) ياجتماع يروان يها فشار

 يعالئم روانپزشك اي يروانپزشك يها صيتشخ
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 مداخله:  چهارم قدم

در هر جلسه مرور  يدرمان  جي، نتاخطوط بحران ،يو تماس تلفن تيزيو شيافزا) ييسرپا ماريبا ب برخورد

 (شود

 صيتشخ ،يو درمان روانپزشك صيتشخ ،يمنيا يكامل، برقرار يبررس) يبه بستر ازمندين ماريبا ب برخورد

 (عوامل فشار زا

 

 يبحران تیبا وضع مواجهه

 (هارت هاو استفاده از م يرفتار ليتحل ،يرفتار كيالكتيدرمان د ،يخانواده درمان ،يدرمان شناخت)  درمان

كنند كمك  يكه با افراد در معرض بحران كار م يشده كه به كارشناسان دايپ يمختلف يعمل يمدل ها     

اما در (. نيگزيجا يها ييفرونشاندن مشكل  ، كنارآ ،يابيارز)است  يمرحله ا 8كنند و از جمله آنها مدل  يم

چهارچوب مداخله  كيكه به عنوان  ميكن يه ممداخله در بحران رابرتز استفاد ياز مدل هفت مرحله ا نجايا

تواند مشخص كردن  يم يا رهيو زنج كپارچهيمدل  نيا. كند يجهت فراهم آوردن مشاوره بحران عمل م يا

و  يدرون يروهايكنارآمدن مؤثر، ن يعوامل آشكارساز بحران، گوش دادن فعال، حل مسئله، مهارتها  ييابتدا

 . كند ليتسه راثر بحران عوال محافظت كننده و راه حل مؤ

 

 :شود يم ریز یندهایشامل فرادیگری كه به مدل رابرت معروف است    مدل

 .مهلك بودن و وضعبت سالمت روان فرد يابيارز- 7

 .كردن مراجع ريو درگ يرابطه حرفه ا يبرقرار- 1

 .يمشخص كردن مشكالت اصل- 8

 .پرداختن به احساسات- 7

 (.يبخش) ينسب يو راه حل ها نيگزيجا ييكنارآ يها وهيكردن ش دايپ- 6

 .طرح عملكرد كي نييتع- 6

 (ادامه دارد. )يريگ يبرنامه اختتام و پ كي نييتع- 1

 

 . مهلك بودن و وضعبت سالمت روان فرد يابيارز-7 مرحله

 ستيبا يحداقل م يابيارز نيا. بعمل آورد يستيز ياما جامع روان عيسر يابيارز كي ديگر بحران با مداخله

از مواد و الكل و روشها و منابع  ياستفاده فعل ،يو دارودرمان يطب يازهاين ط،يمح يها و استرسزاها تيحما

 . را پوشش دهد يو درون يرونيمقابله ب
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مانند  يمراجع واقعا اقدام به خودكش ايموضوع است كه آ نيا نييمهلك بودن، اول شامل تع يابيارز    

نبوده، مداخله گر بحران الزم است  ياگر اقدام به خودكش. دارو را داشته استخوردن قرص و اوور دوز كردن 

 :است ريز مواردشامل  يابيارز نيا. كند يزدن به خود را بررس بيدر مورد خطر بالقوه آس

قادر به تحمل آن  گريد ييگو يم يوقت»: نمونه يبرا) ياز افكار و احساسات خودكش دنيپرس •

 (.«؟يآن است كه در فكر صدمه زدن به خودت هست انگريبموضوع  نيا ايآ ،يستين

كه از  ينمونه  كس يبرا)وارد آوردن ضربه مهلك به خود  يمراجع برا يزدن قصد روان نيتخم •

 .داشته باشد يرومنديبرد ممكن است قصد ن يدردناک رنج م طيشرا ايكشنده  يماريب

روش  ايدارد؟ آ يخودكش يبرا يفرد، نقشه ا ايآ نكهيا) يكشنده بودن نقشه خودكش زانيم يابيارز •

 ياسلحه دسترس ايرساندن به خود مانند سمّ  بيآس ليبه وسا يو ايچقدر كشنده است؟ آ يو يخودكش

 دارد؟

 .فرد يخودكش خچهيپرسش در مورد تار •

 (.طالق گرفته است؟ ايافسرده و  اي يفرد، منزو نكهيمثال ا)در نظر گرفتن عوامل خطر خاص  •

 .يرابطه حرفه ا عيسر يبرقرار-1 حلهمر

مراجع  رشي، احترام و پذ تيآورد مانند خلوص ن يكه مشاور به وجود م يطيشرا قيرابطه از طر نيا    

مداخله گر بحران  يتيشخص يمرحله صفات، رفتارها و نقاط قوت اساس نيدر ا نيهمچن. شود يم ليتسه

 يشامل ارتباط چشم اآنه نياز مهم تر يتعداد. وجود آورد را به نانيمهم است تا در مراجع اعتماد و اطم

و  يجزئ يها شرفتيپ تيتقو ،يانعطاف، نگرش مثبت روانشناخت ت،يخالق انه،يقضاوت گرا ريخوب ،نگرش غ

 .هستند يتاب آور

 .عوامل آشكارساز بحران اي يمشكالت اصل نييتع-8 مرحله

هستند كه بحران را اشكار  ييمراجع است كه اغلب آنها يمشكالت فعل يتمركز مداخله در بحران بر رو    

مراجع او را واداشته تا او  يدر زندگ زيمداخله گر در بحران عالقمند است تا روشن كند كه چه چ.  كنند يم

 .«چرا االن؟»شود كه  يم دهيپرس سوال نياز ابعاد مختلف ا نيبنابرا. به كمك داشته باشد ازيدر حال حاضر ن

 نكهيدارد كه نه تنها در مورد حوادث آشكارساز سوال شود بلكه مشكالت را از لحاظ ا يم انيب رابرت     

 .كرد يبند تياول كار شود الو كيكدام  يرو

 .مراجع جاناتيپرداختن به احساسات و ه-7 مرحله

كند و قصه  درددل زد،يبر رونيكنند به مراجع اجازه دهند احساساتش را ب يمداخله گران بحران تالش م     

گوش دادن » يآشنا يكار مداخله گر بحران بر مهارتها نيا يبرا. كند انيب يفعل يبحران تيخودش را از وضع

 نيا. در مشاوره بحران برخورد كند جعمرا يبا پاسخها اطيبا احت يليخ ديمداخله گر با. كند يم هيتك« فعال
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مدافع  ليوك»نقش  يفايو ا ريو تفس ريد ، تعبمجد يتواند شامل دادن اطالعات، چهارچوب ساز يبرخورد م

 .باشد «طانيش

 (.نيگزيجا) ليبد يكشف راهها -6 مرحله

 فيطبق تعر يبحران نيمراجع. مرحله مداخله در بحران از نظر اجراء باشد نيتواند دشوارتر يمرحله م نيا    

سرسختانه به  رند،يگ يمن يخوب جهينت يوقت يكامل مسئله هستند و حت ريتصو دنيفاقد آرامش  در د

احتماال احساسات  يبحران راجعانجام شد، م 7مرحله  يوقت نحاليبا ا. چسبند يآشنا م ييكنارآ يقبل يراهها

توانند  يو مراجع م نگريزمان بال نيدر ا. كرده است تيرا تثب يجانيرا حل و فصل كرده كه تعادل ه يكاف

 زيم يمراجع را رو تياز  امن نانياطم يموقت برا يتربس اي يمانند قرارداد عدم خودكش  ييها نهيگز

 .مرحله در نظر گرفت نيتوان در ا يرا م« درمان راه حل محور». بگذارند

 .طرح عمل ليتكم-6 مرحله

 يم كپارچهيهماهنگ، با هم  يمداخله  ايتوانمند سازنده و  يراهبردها به صورت طرح درمان نجايدر ا    

. شود ليطرح جامع، آماده و تكم كي نديفرا نياست كه در ا نيدارد ا تيحله اهممر نيكه در ا يزيچ. شوند

چند وقت به چند وقت و  رديمداوم خطر صورت گ يابيارز كيمشخص شود اگر الزم است  ديمثال با يبرا

 ايد وجو دار ييربنايز ياختالل روان كيدرمان  يبرا يروانپزشك يابيبه ارز ازين ايآ.انجام شود يتوسط چه كس

 يم يطرح درمان. رديدرطرح عمل جامع مورد توجه قرار گ ديسواالت و سواالت مشابه آن با نيا يهمه ...نه و

 :را در بر داشته باشد ريتواند موارد ز

را  طيخطرناک را بردارند و مح ليو افراد مهم، وسا نيكه والد نيشامل ا-يخودكش ليوسا يپاكساز •

 .كنند يساز منيا

 تيكه امن رديپذ يآن مراجع م يكه در ط يتوافق با محدوده زمان -بودن منيمورد امذاكره در  •

 . خودش را حفظ كند

 .پشت سرهم ينيبال يتلفن زدن، تماسها يبرا يزيبرنامه ر -ندهيارتباط با آ •

بر  ديكرد اما با هيتوان توص يرا م ياگر واقعا مضطرب است، دارو درمان-يكاهش اضطراب و كم خواب •

 .نظارت كرد آن

 .كرد كه با فرد در بحران در ارتباط بمانند بيترغ ديها را با هيدوستان، خانواده، همسا -كاهش انزوا •

 تيتواند در مورد امن ينم ماريمداخله الزم اگر كه خطر فروكش نكرده بود و ب كي -كردن يبستر •

 .خود قرارداد ببندد
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 .يريگيپ -1 مرحله

با مراجع داشته باشند  يريگ يپ يتماس ها يبرا يبرنامه ا ديبا هيس از مداخله اولمداخله گران بحران پ   

. شود يابيمراجع پس از بحران ارز تيشود و وضع يخودش حل م قيتا مطمئن شوند كه بحران دارد به طر

 :باشد ريتواند شامل موارد ز يپس از بحران از مراجع م يابيارز نيا

 (.و بهداشت هيواب، تغذمثل خ)مراجع  يكيزيف طيشرا •

 (.دارد؟ يمراجع از آنچه رُخ داده و علت آن درک بهتر ايآ)بر فهم حوادث  يتسلط شناخت •

 .يليو تحص يشغل ،يمعنو ،يشامل موضوعات اجتماع يكل تياز وضع يابيارز •

 (.يمثل مشاوره مال)در درمان مداوم  شرفتيو پ تيرضا •

 .شوند يآنها چگونه رفع م نكهيو ا يوجود هر گونه استرس فعل •

 (.يو پزشك يخانگ ،يمثل موارد حقوق) يبه ارجاع احتمال ازين •

 يبرا يزيتواند شامل برنامه ر يم يريگ يپ افت،يمداخله در بحران خاتمه  نكهيماه بعد از ا كيدر حدود   

 .القوه صحبت كرددرمان و مشكالت ب يها تيتوان در مورد مز يم يتيدر جلسه تقو. باشد«  يتيتقو»جلسه 

 

 كننده يبا فرد خودكش مذاكره

 يتوانند جلو يشوند م يرود هر كس كه با او روبرو م يدانست كه از مذاكره گران انتظار نم ديبا    

كار را  نيا يتوانند جلو يم شتريبدانند، ب شتريهر چه مذاكره گران ب كنيول. رنديكردنش را بگ يخودكش

 . رنديبگ

 :نكات

 .دياحساسات مراجع تمركز كن يه ممكن است بر روك يتا حد   

 ديتكرار نكن يمراجع را مانند طوط يحرفها  

 .«...است كه  نياحساس تو ا»، «......يكن يتو احساس م» اي، «.....يكن يپس تو فكر م»: ديينمونه بگو يبرا   

 .مشكل ينه رو ديخود فرد تمركز كن يبر رو د،ينكن ليتحل هيتجز د،يكن گوش

 :كه مشكالت حلّ شود بلكه ستين نيمداخله ا دفه

 .ديتان را به مراجع نشان ده تيعالقه تان و احساس مسؤول- 

 .ديدرک احساسات مراجع نشان ده يتان را برا يآمادگ- 

 .دياحساسات مراجع نشان ده رشيپذ يتان را برا يآمادگ- 

 .ديو صبر خود را به مراجع منتقل كن تيمياحترام، صم- 
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   يگانگيو  خلوص

كه  ديوانمود نكن. ديباش( و خالص)صادق  ديبا د،يكن ياست كه شما در آنچه احساس و عمل م يبدان معن    

كه مراجع دارد راه  يهمه مشكالت يو برا ديدان هست زيدرمانگر همه چ كيكه مثال ) ديهست يگريكس د

از احساسات خودتان : ديوپنهان نش( يرگيد ايخودتان )پشت نقاب  گريبه عبارت د. ديدار نيدر آست يحلّ

 .دياحساسات خود را ابراز كن د،يآگاه شو

 : اوري كيشما به عنوان  رفتار

كار را به صورت  نيا. ديده يو به او ارزش م ديا رفتهيكه طرف مقابل را آنگونه كه هست پذ دينشان بده  

 :ديانجام ده ريز

 اديز يتماس چشم- 

 نگاه مهربان داشتن- 

 تان در قبال طرف مقابل يبدن تيوضع- 

 تانيدر صدا تيميصم- 

 رسا يصدا- 

 ياخالق يابيكردن، ارز ياجتناب از قضاوت، سخنران- 

 .دياو تمركز كرده ا يدهد كامال رو يكه به مراجع نشان م گريد يتكان دادن سر و حركات بدن- 

 توجه و عالقه داشتن در سراسر جلسه- 

قرارداد و  ،يابيارز ،يرسازيدرگ ص،يتشخ: يبه معن و. شود ياستفاده م« 7كتا ير» ياز الگو نجايدر ا   

 .مذاكره هستند يمهارت اصل 6باشد كه  ياختتام م

 :را انجام دهد ريموارد ز ديگر با مذاكره

 .دهد صيرا تشخ يتوان بالقوه خودكش- 7

 .ارتباط كند تيتثب ريفرد را درگ- 1

 .كند يابيرا ارز يخطر خودكش- 8

 .تازه، قرارداد ببندد يبا فرد در مورد رفتارها- 7

 .را انتقال دهد يتيمسؤول يازهاين- 6

 ياست كه در آن مذاكره گر و اقدام كننده بر رو شينما كياست و مثل  اليّس نديفرا كيمذاكره مثل     

تا با اختتام گذرند  ياعمال م يسر كيآنها از . كنند يمتفاوت آن را آغاز م يها شنامهيصحنه با نما كي

تواند آنها را از هم دور كند و  يم ايكند  كينزد جهيتواند آنها را به هم و به نت ياعمال م نيا. رسند يم يباز

                                                 
1 Recognition, Engagement, Assessment, Contracting, Terminating 
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به حداقل رساندن خطر )نقطه مطلوب برساند  كياست كه كار را به  نيمذاكره گر ا  فهيوظ. نهايا يهر دو اي

 يبرا. نگه دارد يرا با توجه به اهداف خود در دور باز گريد رگيو باز( گريد يها بيو آس ياز دست دادن زندگ

را پرورش  ييويمقابل سنار گرياداره كردن آن اتفاق و همراه نگه داشتن باز يالزم است برا يمنظور  و نيا

اقدامات خود را  ريرا بسنجد و به كارببرد، تأث اراتيكند، اخت نييمذاكره گر الزم است اهداف خود را تع. دهد

داشته  يالزم است نظر روشن يو. عملكرد خود را عوض كند د،يمورد انتظار ترس جيكند و اگر به نتا يابيارز

 ت،يمأمور نيا. برسد انيپا نيكه چگونه به ا رديبگ ميرسد و تصم يبه اتمام م ينقش او ك نكهيباشد از ا

 .است يو ياساس

باشند و  اريهش ديمذاكره گران با. خود را نشان دهد توان يمذاكره م ندياز فرا يدر هر نطقه ا يخودكش     

از دست  يآنان ممكن است سر نخ. مذاكره، گوش بزنگ باشند يطرف مقابل در ط يخُلق راتيينسبت به تغ

كه  يمداخله با فرد يخلق در ط يشود كه باال رفتن ناگهان يغالبا گزارش م. بدهند يزدن به خودكش

گرفته  يخود را به خودكش ميتصم گريباشد كه فرد د ياز برطرف شدن دودل يتواند عالمت يدارد م يافسردگ

 .است

تواند   يممكن است موقع گفتگو با فرد آشكار نباشد اما م يخودكش كي يموضوع، سرنخ ها نيعالوه بر ا  

 ييرفتارها. باشد اريسرنخ ها هش نيمذاكره گر الزم است نسبت به ا. شود داياطالعات پ يجمع آور يدر ط

تواند  يم يگفتن خداحافظ يحت و يانيپا يدر مورد آرزوها گرانيگفتن به د گران،ياموال به د دنيمانند بخش

مانند از دست  يتيوضع يسرنخ ها. دهد ينشان م يخودكش ياز رخ دادن واقع شيباشد كه فرد پ يسرنخ

و از  يوضع مال ايدادن منابع وضع سالمت، از دست  ختنيبه هم خوردن روابط، به هم ر ر،يمهم اخ يدادن ها

 .تواند به دست آورد يمهستند كه مذاكره گر  ييدست دادن شغل، سرنخ ها

الزم است در  شهيمذاكره گران هم. زمان افسرده هستند نيدارند در ا يخودكش التيكه تما ياكثر افراد    

 .شندبا اريهش يسروكار دارند نسبت به خطر بالقوه خودكش يكه با افسردگ يزمان

نقشه  اتييكه در گذشته رخ داده و در مورد جز يخودكش يتواند در مورد هر كوشش قبل يمذاكره گر م    

بار  كيولو  يخودكش يقبل يكه كوششها يكسان. از فرد سوال كند( شامل زمان، مكان و روش آن) يخودكش

كه  يكسان نطوريهم. هستند ياقدامشان است، در معرض خطر باالتر نيكه اول يداشته اند نسبت به كسان

كه فقط  يمكان دِنج است، نسبت به كسان كيمهلك و  لهيشده دارندكه شامل وس يزينقشه برنامه ر كي

 .تر است يرا دارند، مسئله شان جدّ يزمان كياز مردن در  يافكار مبهم

را كه  يلبا اطالعاتغا نهايكشف كند چون ا ديبا زيمذاكره گر، عالوه بر عوامل خطر،  عوامل محافظ را ن  

 .آورند يدارد فراهم م ازيمداخله موثر ن كي يمذاكره گر برا
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 راهبردها

 .ديبرقرار كن يارتباط حرفه ا- 7

 .ديبه او كمك كن ديتوان يچگونه م ديو بپرس ديكن يرا معرف خودتان

 .ديگرفته ا ياو را جدّ ديبفهمد كه شما تهد ديبگذار

 .ديدرک كردن خود را به او نشان دهو  ديبه او گوش بسپار فعاالنه

 .ديبحث نكن يو با او بر سر احساسات و دياو را بازتاب ده احساسات

 .حاصل كنند نانيكه او از صداقت شما اطم ديداشته باش انتظار

 .ديكن شنهاديپ رهيو غ ينيريش ،يدنياو غذا، نوش به

 .ديكن منيرا ا طيمح- 1

 «كنار؟ يرا فعال بگذار..... هست كه  امكانش»

 .ديكن يابيرا ارز ياحتمال بالقوه خودكش- 8

 .ديبه دست آور يشتريدر مورد مشكل فرد، اطالعات ب ديكن يسع- 7

 .«من بگو اوضاع چطوره؟ به»

 .ديكن تيخواهِ فرد را حما اتيبخش ح- 6

 .«نديرا بب ديخواهد ام ياز تو م ياما بخش يدانم كه تو زخم خورده ا يم»

 .«ميبكن ميتوان يچه كار م مينيد شد، بگذار بببهتر خواه تيوضع»

 .ديشروع كن يبا مشكل اصل. ديمشكل كار كن كي يهر زمان فقط بر رو- 6

 يو راه حل ها ديكن يحل مشكل خود امتحان كرده را بررس يرا كه فرد برا ينيگزيجا يراهها- 1

 .ديكن شنهاديرا پ يگريد

 .ديببندبا او  يقرارداد عدم خودكش كي ديكن يسع- 6

 شامل تماس با دوستان و خانواده ديكن يزيرا طرحر ينيع ياز كارها يمجموعه ا- 1

 .ديارجاع ده مارستانيبالفاصله فرد را به پزشك و درمانگاه و ب - 71

 .دياز خانواده اطالعات كسب كن - 77

 يشخص  ر،يفراگ  دار،يپا :ديكن تيتقو يرا در و ديام 

 

 :دهاینبا

 پا ريرا ز يكه رازدار ديكند، نگران نباش يخود را بر شما آشكار م يخودكشنقشه  يكس يوقت •

 .ميرا نجات ده يراز آشكار شود تا جان شخص نيممكن است الزم باشد ا. ديبگذار
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 روزياست كه آنها قادر به پ نيموضوع ا ديشا. ديبرنده شو يكه در بحث در مورد خودكش دينكن يسع •

 .ستنديشدن ن

 .دينكن يو مسئله را اخالق ديعظه نكنفرد مو يبرا •

 .كه فكرش را نكند ديبا فرد بحث نكن اي ديرينگ دهيرا ناد يخودكش ديتهد •

 .ديدارد را تنها نگذار يخودكش التيكه تما يخطر بالقوه وجود دارد، فرد ديكن يفكر م يوقت •

به عبارت .  به عمل آورد يجامع يشكروانپز يارزاب ديكرده، با يكه اقدام به خودكش يبزرگسال ايهر كودک  از

 ياجرا ،ياورژانس تيبه تثب ازين دنيسنج: است ريشامل موارد ز ياورژانس روانپزشك يابيارز هيساده، هدف اول

 . يآت يمناسب جهت مراقبت ها يفضا نييو بعد تع ديهر گونه مداخله شد

 طيمح كيبه  ازين ماريب ايشود آ نييمركز اول الزم است كه تع نيدر مورد مناسب تر ميتصم يبرا   

از  يبرخ. كرد تيريمد يمارستانيب طيتوان او را در خارج از مح يم نكهيا ايدارد  يبستر افتهيساختار

در  يريگ ميدر تصم گام نياول. نمود يبستر دياقدام كنندگان را با يكنند كه همه  يم هيتوص سندگانينو

چون  يگرياما عوامل د. است يزدن و بيو به خود آس يخطر خودكش نيتخم مار،يكردن ب يخصوص بستر

مراقبت از خود  ييعملكرد، توانا يسطح كل خته،يرفتار از هم گس ايشدت جنون  گران،يزدن به د بيخطر آس

الزم است كه  زين يفرهنگ يو اجتماع يجمع يها تيدر دسترس بودن حما ،ييو دنبال كردن درمان سرپا

 يبر وجود اختالالت جسم زعالوهيدر دسترس ن ييو منابع درمان سرپا ماريب يندرما خچهيتار. بها داه شوند

نظارت  زانيبه م ازين انگريتوانند ب يم( از جمله سوء مصرف مواد) يخاص روانپزشك يها صيتشخ ايهمزمان 

تواند  يرد مكه دا يمثبت بالقوه ا يايعالوه بر مزا مارستانيدر ب رشيپذ لبتها. باشند دتريدرمان شد ايباالتر 

 يجداشدن روان ،يمال يمانند استرس ها)هم داشته باشد كه الزم است به آنها توجه شود  ياثرات منف

 تيبه علت تقو يمحدود شدن بهبود مارستان،يشدن در ب يبه خاطر داغ بستر ضيتبع گران،ياز د ياجتماع

 ينيبه قضاوت بال مارمربوطيردن بك يبه بستر ميلذا تصم(. يبهداشت روان ستمياز حدّ به س شيب يستگواب

 يها يريپذ بيها و آس يو توانمند ينيبروز بال مار،يب خچهيتار يبه جنبه ها ياديبه توجه ز ازياست و ن

 .دارد ماريب يو جمع ياجتماع يروان يها تيجمله حما مارازيب

 يبه بستر ازين نييدر تع« نبود منيقرارداد جهت ا»بستن  يبرا ماريب ييتوانا نديگو يم ياگر چه عده ا      

 نيا رايدارد ز يارزش اندك يدر مراكز اورژانس ياز خودكش يريشگيكردن مورد استفاده دارد اما قرارداد پ

از  يو با مصاحبه كننده اتحاد درمان ندهست ديشد ماريب يبه صورت اي كوز،يدچار سا شان،ياغلب پر مارانيب

نزند  يخواهد قول بدهد دست به خودكش يم ماريب ايآ نكهيدن امشخص كر يبه جا. ... ندارند يموجود شيپ

 ايكه آ نيو ا ريخ ايهست  منيخارج از مراكز نظارت كننده ا ماريب اياست كه معلوم شود آ ديمف يگاه ريخ اي

كه نگرانند كه ممكن است به  ييآنها. ريخ ايخود عمل كند  يخودكش يها انهترسد به افكار و تك يم ماريب
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شان هستند به مراقبت با  يخودكش التيكنند فاقد كنترل بر  تما ياحساس م ايعمل كنند  يانشطور تك

 دارد ازين يساختار باالتر زانيم

 

 :با بازماندگان انتحاركننده برخورد

در بسياري از مواقع بازماندگان كسي . نفر بازمانده دارد 6تا   7كسي كه خودكشي مي كند معموأل حدود    

اغلب بازماندگان خودكشي احساس گناه . كرده است خودشان دست به خودكشي مي زنند كه خودكشي

فقدان بزرگ نمي  ينآنها احساس مي كنند كه با ا.زيادي دارند و به همين دليل احساسِ بي كسي مي كنند 

. يد باشددر اينجا وجود يك مشاور يا يك گروه حمايتي متشكل از همتايان مي تواند مف. توانند زندگي كنند

 :گروه حمايتي  نقش مهمي دارد و به افراد اجازه مي دهد

 احساساتشان را در ميان بگذارند - 

 از يكديگر مكانيزمهاي مقابله اي را بياموزند - 

 ديدگاه متعادل تري را برگزينند- 

 تجربه خود را بهنجار سازند - 

 آنها تنها نيستند ببينند افراد ديگري هم هستند كه داغدار خودكشي هستند و - 

در صورت . الزم است كه واقعيت به كودكان صادقانه و روراست گفته شود به طريقي كه بتوانند درک كنند   

 .لزوم براي اطمينان از صادقانه و حمايتي بودن بيانات در مورد موضوع، مي توان گفتن مطالب را تمرين كرد

تكرار كرد و بررسي كرد كه آيا او متوجه صحبتها شده در صورت لزوم مي توان حقايق را براي كودک     

بابا حالتي مثل حمله قلبي داشت با اين فرق كه آن »: براي نمونه مادري به كودكش گفت. است يا خير 

و زندگيش را تمام  ندمغز او دچار يك نوع مريضي شد و باعث شد كه فكرش خوب كار نك. حمله مغزي بود

 .«كرد

پنهان كردن واقعيت از . سؤاالت آنها را گوش كنيد وپاسخ بدهيد. اشان را بيان كنندآنها احساس بگذاريد

كودكان هنگامي به خوبي مي توانند اين آسيب را حلً و . كودكان با فرايند سوگ آنها تداخل ايجاد مي كند

رد احترام پذيرفته شده و مو تفصل كنندكه واقعيت به آنها گفته شود و احساسات آنها همانگونه كه هس

دست رفته آنها ، ارتباطي به اعمال آنها ندارد و به اين معني نيست كه فردِ از رگتأكيد كنيد كه م. قرارگيرد

اين هيجانات . كودكان ممكن است همان خشم و هيجانات شديد بزرگساالن را تجربه كنند. را دوست نداشته

 .مندگي و احساس گناه باشدپرخاشگري، اضطراب، شر ،مي تواند شوک، كرختي، انكار، غم
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 :درمان

برخورد با شخصي كه اقدام به خودكشي كرده است، ابتدا بايد مشخص كرد كه وي دچار يك اختالل  در

براي طرح ريزي درمان مناسب بايدعوامل مستعدكننده را درمورد كساني كه براي اقدام به . رواني است ياخير

انجام اقدامات درماني براي ايجاد تغيرات مناسب در محيط و  خودكشي آماده اند، ازبين برد و همزمان به

اقدامات اوليه درمورد يك فرد خودكشي كرده به طور اورژانس معموال شامل رفع . درخود شخص مبادرت كرد

بعد ازاين مرحله، يك برنامه . مسموميت، جلوگيري ازخونريزي يا در جهت رفع عوارض ناشي ازعمل اوست

در مورد كساني كه دچاراختالل رواني مي باشند . شود هكردن اقدام بعدي بايد در نظرگرفت درماني براي عقيم

و به اين علت اقدام به خودكشي مي كنند، بايد بعد از دخالت در بحران منجربه خودكشي و خارج كردن آنان 

 .از وضعيت بحراني، به درمان بيماري زمينه اي مبادرت كرد

عنوان روش درماني موثروبدون خطر و سريع االثر در بيماران افسرده درمعرض ازشوک درماني به  استفاده

 .اين روش در بيماراني كه دچارسايراختالالت روانپزشكي هستند نيز كاربرد دارد. خطرخودكشي موثر است

ها در كاهش اقدام به خودكشي  نيسروتن يضدافسردگي سه حلقه اي و و باز جذب كننده ها داروهاي

داروهاي ضدروان پريشي سنتي، در بسياري از موارد قادرند توهمات و هذيانهاي بيمار را . اشندموثرمي ب

يا بروز توهمات  ذيانيبا اين شيوه معالجه، بطورغالب، خودكشي هايي كه تحت تاثير حالتهاي ه. كنترل كنند

، گاهي درافزايش عوارض ناشي از مصرف داروهاي ضد روانپريشي سنتي. صورت گرفته است برطرف مي شود

هم چنين بروز حالت افسردگي ناشي از مصرف اين داروها، ممكن است باعث . خطرخودكشي موثرذكرشده اند

 .باالرفتن خطرخودكشي در اين بيماران شود

در برخي از . جديد ضد روانپريشي، بسياري ازعوارض ناخواسته و مزاحم داروهاي سابق را ندارند داروهاي

استفاده از راندمانها در درمان فرد پس از . را در كاهش تمايالت خودكشي موثر دانسته اندموارد مصرف آنها 

درماني و معنا درماني نيز در  اختهمچنين خانواده درماني، زوج درماني، شن. اقدام به خودكشي موثر است

رصت داد تا عواطف و به بيمارف. بايد با بيمار رابطه درماني مناسبي برقرار كرد. اين افراد كاربرد دارد

اين بيماران اغلب احساس دوگانه وترديدآميز . اين امراز درد رواني بيمار مي كاهد. هيجاناتش را آشكار سازد

اين امرميل به زندگي رادرآنهانشان .اين عمل دست زده اند رابهممكن است حتي ندانند چ.دارند

موفقيت هاي گذشته درمواجهه باشرايط دشوار تاكيدروي .اميدواركردن بيماران اهميت اساسي دارد.ميدهد

دليل ارتكاب به عمل هيچ گاه به . وتاكيد بر روي صفات مثبت وتوانايي هاي بيمار كمك كننده است

رويكرد به بيمار بايد عيني و حمايت گرانه باشد، با قضاوت  .نكنيد زنشرا سر خودكشي بيمار

اين امر اعتماد .افراد خانواده و دوستان را كمك فرا خوانيد.يدسيستم هاي حمايتي را به كار انداز.برخوردنكنيد

درموارد بستري شدن فرد . بنفس بيمار رات قويت كرده احساس مي كنند كه موردتوجه وعالقه ديگران است
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كمربند، كراوات، بندكفش وجوراب وهرشئ تيز و برنده را از بيمار دور . نكات ايمني را مورد توجه قراردهيد

دقت كنيد . هيچ گاه فرد با افكارخودكشي و ژست هاي خودكشي تنها به منزل فرستاده نشوند. دنگهداري

 .خودكشي بدون اعالن خطر قبلي نيز به وقوع مي پيوندد

 با توانند مي ها، مراقبت ارائه بر عالوه گروههاي درماني و بهداشتيدر پايان  محققين  بر اين  عقيده اند كه  

با آموزش و  جامعه، بيمارستان و  در درماني و حيطه بهداشتي در آموزشي هاي رهدو و ها گروه تشكيل

انجام اين امر . ها بپردازند آن هاي خانواده و افراد اقدام كننده آگاهي در مورد بيماري و درمانها، به مشكالت

 به امعه نسبتج نگرش تغيير و در جامعه با در بيمارستان با اختصاص اطاق آموزش به بيمار و خانواده

 برگزاري تشكيل و  با همچنين .گروهي، محقق مي گردد هاي رسانه در آموزش طريق از رواني بيماري

گروههاي درماني و بهداشتي به اهميت برنامه هاي پيشگيرانه در  براي خدمت ضمن آموزش هاي كالس

  .مبذول گردد بيشتري توجه قالب اجراي يك فرآيند ترخيص
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