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 بنام خدا

 روان بهداشت دفتر –وزارت بهداشت 

 پروژه پیشگیری از اقدام مجدد به خودکشی با پیگیری تلفنی
 بهزیستیتعدیل شده از جزوه مشاوره تلفنی سازمان 

 

 کننده به خودکشیهای برقراری ارتباط با بیمار اقداممهارت

همدالنه در ضمن بستری بیمار در بیمارستانروش انجام مصاحبه   

 
 

به بیمار خود را معرفی کنید. به وی بگویید همه کمک هایی که الزم است در اورژانس (. 1برقراری ارتباط حرفه ای )راپور

خود را حفظ کند و با کارکنان اورژآنس همکاری نماید. هر موقع امادگی داشت شما حاضر هستید به وی خواهد شد. ارامش 

 که با وی صحبت کنید و از نگرانی ها و فشارهایی که منجر شده وی اقدام به خودکشی کند با وی صحبت خواهید نمود.

 ی باز کنید. ود میتواند باب صحبت را با واگر همان زمان نیز بیمار امادگی داشت و اقدامات فوری پزشکی تمام شده ب

شت    شید. هرچه بی شید. راحت و آرام با شنونده، حمایت کننده و دلگرم کننده با ست که یک  شما این ا ر به او گوش کار 

 بدهید، کمک بیشتری به او کرده اید.

صبحت کند. از وی د شی کند  شده مراجع اقدام به خودک شکالتش که اجازه دهید از دالیلی که باعث  یان میکند بر مورد م

 سوال کنید تا اگر مایل است ان را باز کند و احساساتش را بیان کند.

شاوره با و سه م شتری جل ست تعداد بی شد، الزم ا ستری می با ستان یا اورژآنس ب ی برگزار کنید. تا مدتی که بیمار در بیمار

 ارستان مالقات کنید.بهتر است روزی یکبار یا هر دو روز یکبار بیمار را در بیم

حبت را به دقیقه مناسب است. شاید ادامه مکالمه باعث خستگی وی شود. ادامه ص 30هر جلسه  خاتمه دادن به مکالمه.

کند. در  جلسههه بعدی موکول کنید. در ضههمن مصههاحبه اجازه ندهید که بیمار خیلی هیجانی شههود و نتواند خود را کنترل

 صورت مشاهده چنین وضعیتی موضوع گفتگو را تغییر دهید. 

 

 وش دادن فعالهای اساسی گمهارت
سانی که احدر مقابل فردی که ا     سکوت کنیم و گوش بدهیم . ک ست  شی دارد بهتر ا سردگی یا خودک ساس اف ساس ح

ی خواهند که مبه آنها راه حلّ بدهیم. آنها محیط اَمنی  فوری یا  سههوال پیش شههونددوسههت ندارند معموال خودکشههی دارند 

ش خود را به گفتن نیست. ما باید برای این کار گرای ، کار ساده ایوش دادن درستگ ها و اضطرابهایشان را بیان کنند.ترس

ست که ما نه تنها به واقعیتهای صیه کردن( کنترل کنیم. الزم ا سخنی )بیان دیدگاه، گفتن حکایت و تو شخص می هر  ی که 

ست گوش میدهیم گوید  ساتی که ورای آن نهفته ا ض . نیازنیز توجه می کنیمبلکه به احسا ست که او اع را از دیدگاه به این ا

شما می خواهید به یک فرد خودکش کمک کنید، در اینجا چند نک صورتی که  ته را باید آن فرد درك کنیم نه خودمان. در 

 یادآوری کرد.
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ز گوش دادن و گوش دادن فعال دارای تفاوتهای عمده ای هسههتند. شههنیدن عملی ایر ارادی بوده و گوینده ا، شههنیدن     

شههنیده شههدن سههخنان خود بازخورد مدبتی بدسههت نخواهد آورد. گوش کردن هر چند فعالیتی ارادی اسههت لیکن در گوش 

دادن تنها سخنان فرد با دقت شنیده می شود در حالی که گوش دادن فعال فعالیتی است که در آن هم سخنان فرد شنیده 

ما با گوشهای خود می شنویم اما با مغزمان  مطالعه قرار می گیرد.ن و لحن صدای او و هم زبان بدن او مورد می شود، هم تُ

ستم چنانچه فقط به کلمات او توجه کنیم نمی توانیم  . گوش می دهیم صبانی ه سی می گوید من ع به عنوان مدال وقتی ک

سته این کلمات را ادا می کند صدای بلند یا آه صدای او توجه کنیم که با  صبانیتش را درك کنیم اما اگر به تن   ،شدت ع

ره و اندام او نیز نگاه کنیم مدال ببینیم چهره اش سههر  درك بهتری از میزان عصههبانیت او به دسههت می آوریم. و اگر به چه

شده یا دندانهایش را به هم فشرده است درك کاملتری از میزان عصبانیت او بدست می آوریم. روان شناسان معتقدند که در 

روف درصههد از یریژ ح 7درصههد از یریژ تن و لحن صههدا و تنها  38، درصههد پیامها از یریژ ژسههت های بدن 55ارتباط 

 .منتقل می شوند

 مهارت های اساسی گوش دادن فعال

  به آنها راه حلّ بدهیم.  فوری یا  سوال پیش شونددوست ندارند معموال کسانی که احساس خودکشی دارند 

o !هر گز نگوییم مدال: چرا خودکشی کردی به جای میرفتی کالنتری شکایت می کردی، این کار که معقول تر بود 
  محیط امن یعنی یک نفر  می خواهند که ترس ها و اضطرابهایشان را بیان کنند و خودِ خودشان باشند.آنها محیط اَمنی

مانند شما بیمار را انطور که هست قبول کند و به وی احترام بگذارد. بیمار انتظار ندارد که واکنشی مانند اعضاء خانواده 

 خود از سوی مشاور شاهد باشد

 سخ صیه کردن(  و تجربیات دیگران ، گفتن حکایتخودمان نی ) بیان دیدگاهگرایش خود را به گفتن هر  خودداری و تو

  کنیم

  ست که ما نه تنها به ست گوش بدهیم.  اتفاق هاییالزم ا ساتی که ورای آن نهفته ا سا شخص می گوید بلکه به اح که 

 این است که اوضاع را از دیدگاه آن فرد درك کنیم نه خودمان.  الزمه این کار

o شان میدادیم، ولی اگ ساس متفاوت و واکنش دیگری ن شتیم ممکن بود که اح شابه بیمار قرار دا ر ما در موقعیت م
 مهم این است که بیمار را با تمام شرایط و توانائیهایی روانی درك کرده و بپذیریم

  او نخواهید که باید در از نصههیحت بیمار و ارایه راه حال برای حل مشههکل بیان شههده از سههوی بیمار خودداری کنید. از

 زندگیش تغییر ایجاد کند. هرگز نگوییم:

o آخه دختر به این زیبایی چرا باید خودکشی کند 

o پسر به این رشید چرا باید این قدر ضعیف باشد که به خایر ........... دست به این کار بزند 

o خانم به این با هوشی و با داشتن چینین خانواده خوب چرا باید خودکشی کند 

  از این که بیمار حژ ندارد حتی در درون خود اینگونه فکر کند یا چنین احساسی داشته باشد بپرهیزید. این کار به شما

 کمک می کند که در مورد بیمار قضاوت نکنید بلکه فقط مشاور باشید

o ردن معنی بیمار: میدونی فقط من می بینم که شههوهرم به کارش بیشههتر از من اهمیت میدهد خوب دیگه زندگی ک
 ندارد

o !مشاور در افکار خود: عجب آدمیه، تو این موقعیت بیکار و ........ آخه این چه فکری که این خانم می کنه 
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  وقت کافی برای گوش دادن به حرف های بیمار اختصاص دهید. حد اقل نیم ساعت در هر جلسه. زمان مالقات بیمار را

می توانید حداقل نیم سههاعت برای گوش دادن به ییمار وقت اختصههاص به گونه ای تنظیم کنید که مطمئن باشههید که 

 دهید

  مراقب باشههید احسههاس ترحم، دلسههوزی را به بیمار منتقل نکنید. بیمار نیاز به احترام و اعتماد دارد نه ترحم از سههوی

 دیگران. 

 ندس بیمار که اسیب دیده است بیشتر صدمه وارد کفممکن است احساس ترحم به اعتماد به ن

النفس بپرهیزید: بیچاره خیلی ادم ضعیفیه، گناه داره باید یک کاری براش بکنیم. با وجود داشتن ............... خیلی ضعیف
 است!

  ن و لحن صدای او هم تُو هم با دقت در رفتارهای ایر کالمی وی  هم سخنان فرد شنیده می شود فعال گوش کردندر

اگر به چهره و اندام او نیز نگاه کنیم مدال ببینیم چهره اش سههر  شههده یا  قرار می گیرد.و هم زبان بدن او مورد مطالعه 

سان معتقدند که در  شنا ست می آوریم. روان  صبانیت او بد ست درك کاملتری از میزان ع شرده ا دندانهایش را به هم ف

درصد از یریژ حروف  7و تنها درصد از یریژ تن و لحن صدا  38درصد پیامها از یریژ ژست های بدن،  55ارتباط 

 .منتقل می شوند

 بیمار را به سخن گفتن ترایب کنید. با تکان دادن سر به بیمار نشان دهید که کامال حواستان با وی است 

 واقعاً ؟! و ...( –جدی ؟!  -بعد چی شد؟  -)خب خُب! گاهی با گفتن کلمات یا صداهایی مانند 

 وی است.  نشان میدهیم که شش دانگ حواسمان با

شتر از  سید که خود به بیان جزئیات بی سوال پر ضوعی که بیمار بیان میکند میتوان از وی  شدن کاملتر مو شن  برای رو

 سوی بیمار کمک می کند و نیز نشان میدهد که تمرکز کامل به گفته های بیمار داریم

 عصبانی شده، میشه لطفا بگی چرا؟مشاور: راستی گفتی وقتی مدرك تحصیلی خود را و به خانه بردی یک لحظه 

  .میتوانید احساسات وی را به بیمار منعکس کنید 

o  :پدرم دو روز است که با من صحبت نمی کند"بیمار" . 

o .مشاور: وقتی در این مورد صحبت میکنی انگار خیلی ناراحت و عصبانی می شوی 

  .خود را به جای گوینده قرار داده و سعی کنیم دنیا را از دیدگاه او ببینیم و درك کنیم 

  .. ضرب ، تکان خوردن یا حالت عصبی ، عوامل حواس پرتی را به حداقل برسانیم از جمله  بازی کردن با کلید و سکه و

شدن مکرر، گرفتن روی میز با انگشتان شای تلویزیون ، جا به جا  صاحبه تلفن نامه خواندنروزو  تما ست زمان م ، الزم ا

 همراه خود را خاموش کنید

  .گوینده را با سؤاالت پی در پی بمباران نکنیم که احساس کند مورد بازجویی قرار گرفته است 

 و معنی ان را جویا شویم منظور گوینده را با کلمات خودش به او انعکاس دهیم 

o دمبیمار: تمام یک ماه گذشته ذاال شده بو 

o مشاور: وقتی می گویی ذاال شدم، منظورتان چیه؟ 

 تا زمانیکه بیمار صحبت می کند، سخنان وی را قطع نکنیم 

  مراقبت رفتار های ایر کالمی خود باشیم. بیمار بسیار حساس و آسیب پذیر است. ممکن است در مقابل احساس و نظر

ش سته ان را ن ان دهیم رابطه احترام امیز و ایر قضاوتی ما با بیمار صدمه بیمار در ما واکنش منفی ایجاد شود. اگر ناخوا

 یادمان نرود قرار است که ما بیمار را انطور که هست قبول کنیم و حامی وی باشیم. خواهد خورد
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 ستفاده کنیم ت ستفاده کنیم. از سواالت باز ا ا بیمار به توضیح در صورتی که الزم باشد سوالی بپرسیم از جمالت کوتاه ا

 ر ترایب شود و پاسخ بله یا خیر نباشدبیشت

o مشاور: منظور شما از اینکه گفتید حوصله ام مانند سه ماه قبل نیست چیه؟ 

o مشاور: چی شده فکر میکنید دیگه جای شما در خانه نیست؟ 

o مشاور: برداشت شما از رفتار مادرتان نسبت به انتخاب نامزد چی هست؟ 

  ضمن بیان حوادث و سات پرداخت اجازه دهید که هیجانات ویهنگامی که بیمار در  سا بیرون ریزی  اتفاقات به ابراز اح

 پیدا کند. این امر را تسهیل کنید.

o مشاور: می بینم وقتی در مورد هم کالسی خودت صحبت می کنید بغض گلویتان را می گیرد 

o  اضهههطراب میشهههی؟مشهههاور: به نظر میرسهههه هر موقع که در مورد کنکور صهههحبت می کنی دچار لرزش صهههدا و 
 

نکنید که یوری  . اگر بیمار از شما سوال نمود آن را کوتاه و بدون ااراق و صادقانه پاسخ دهید. سعیپاسخ مناسب بدهید

 پاسخ دهید که به هر نحو رضایت بیمار جلب شود. 

 ول ندارید؟این را قببیمار: ..... در مقابل این همه مشکل راه دیگری جز اقدام به خودکشی در مقابل من نبود. شما 
شما دچ ست که  شوند. برای من هم قابل درك ا شاور: خوب همه در زندگی با مشکالت کوچک و بزرگی مواجه می شار م ار ف

ست به این کار زدید. فکر  ست قرار دارید و د ساس نمودید که در بن ب شما کروحی روانی زیادی بودید و اح نم اگر 
حلی نیست  را انتخاب می کردید. ولی اقدام به خودکشی برای حل مشکل راههم راه حل بهتری پیدا می کردید ان 

 که قابل قبول باشد

 

ر گفتن، ترغیب، به سخخ ن دیگ: گوش دادن فعال نیاز به مهارت و تمرین دارد. تعدادی از مولفه های آن اینهاسهههت

 انعکاس، شناسایی عواطف، اعتبار دهی و اطمینان دهی.

صلی برای یک فراهم آورنده خدمات بحران است. ارتباط برقرار کردن خوب، یک ب      نیان مهم برای گوش دادن فعال جزء ا

 برقرار کردن خوب به نظر راحت است اما در واقع در عمل خیلی پیچیده است.هر رابطه است. ارتباط 

خوب بعد چه »یا سوال کردن « ادامه بده»یا « هبل»ترایب شامل دامنه گسترده ای از فعالیت ها از گفتن  -2ترغیب

سمت فرد و کمی به تا ترایب های ایرکالمی مانند  «شد؟ سرتکان دادن، جهت دادن بدن به  شمی،  تماس چ

 است. سمت جلو تکیه دادن

بیانگر عالقه و تمرکز به فرد و مشکل اوست. با جستجوی فعاالنه شما به یک معنای مشترك  -3به س ن دیگر گفتن

ست می آورید.  سی که با او گفتگو می کنید را به د سوء تفاهم جلوگیری می کنید و اعتماد ک سید، از  سخن »می ر به 

ست در ایمینان از اینکه « دیگر گفتن صد یا محتوای آنچه فرد بیان کرده خیلی مفید ا معنی واژه هایی  شما و تکرار ق

 که فرد به کار برده را می فهمد. 

 شما صمیمی گرفتید که دیگر به او زنگ نزنید، انگار که  وقتی وی تلفن  شما همان ت ستی ارا قطع کرد  ین دو
 شده، درسته؟ برای همیشه تمام

                                                           
2 Encouragement 
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  ید، نرفتن به مدرسههه در واقع میخواسههتید نشههان دهید که این شههما هسههتید که میتوانید تصههمیم بگیربا
 همینطوره؟

 

ضوع به انعکاس به فرد این امکان را می دهد که بفه -4انعکاس شود. این مو شتهایی می  مد از گفته های وی چه بردا

وی کمک می کند که متوجه شود چه چیزی را حسّ می کند یا فرافکنی می کند. تُن صدا و اشاره به اینکه چه چیزی 

شود مثال : شههنیده شههده و به نظر می آید که خیلی ».....  انعکاس یعنی به فرد بگویید که او چگونه دیده می 

سیده اید یا غیره(. یا نگرا انگار که خیلی مضطرب هستید )یا عصبانی هستید(. انعکاس، »ن هستید )یا تر

ند کمک کند وقتی به نظرم االن تنش دارید»دادن بازخورد در مورد موقعیت اسخخت مانند:  . چه چیز می توا

شید؟ شته با ست. بازخورد، راهی برای ارتباط برقرار کردن ا«. صحبت می کنیم آرامش دا شها به فرد دیگر ا فکار و واکن

 نمونه هایی از روشهای خاص ارائه بازخورد موارد زیر است:

 .تعیین کنید که چه احساس و فکری دارید و ایره 

  باعث شده است رفتار پاسخ شما را تعیین کنید کدام. 

 تعیین کنید که این کار چه تأثیری روی فرد خواهد داشت. 

 

 

سایی عواطف سختی می توان آنها را تعریف کرد. در یک -5شنا ستند و به  سات فرد االب گنگ ه سا ضعیت بحرانی اح و

کمک کردن به فرد که بر عوایفی که حسّ می کند نام گذاری کند، به او کمک می کند کنترلی بر روی این عوایف پیدا 

ت مداخله در بحران را روشههن به فرد این فرصههت را می دهد که درك او از خدما کند. اسههم گذاری روی عوایف همچنین

سازی و اصالح کند. بحران ها در نتیجه از دست دادن، واقعی یا خیالی در زندگی فرد ر  می دهند.. از دست دادن می تواند 

چیزی باشههد که شههما روی آن مالکیت دارید مانند اتومبیل، اموال یا خانه. از دسههت دادن همچنین می تواند کمتر ملموس 

 مانند مورد قبل است  دست دادن عزت نفس، قدرت، آزادی یا پرستیژ. سوگواری حاصل از آن  باشد مانند از

 آیا موافقی وقتی این حرف ها را شنیدی عصبانی شدی؟ 

 به نظر میاد چنین رفتاری شما را خیلی آزرده کرد، درسته؟ 

اعتباردادن باشد. اعتبار دادن، انتقال دادن شاید مهمترین حمایتی که به یک فرد دچار بحران می تواند داد،  -6اعتبار دهی

این موضههوع اسههت که خوب اسههت بدانیم مراجع چه احسههاسههی دارد و اینکه بداند او تنها نیسههت. یعنی در همچو شههرایطی 

شرایط را  شان برای کنار آمدن با آن  شهای شند. با ارزش بودن آنها و تال شته با ساس را دا ست همین اح دیگران هم ممکن ا

کنیم. بحران ها معموال احسههاس بی کفایتی را به وجود می آورند. به آنها ایمینان دهید که می توانند از این شههرایط تأیید 

سخنرانی.  صیحت و  شکل ن سزاوار کمک گرفتن هستند البته نه به  ست،  بحرانی بگذرند و زمانی که اوضاع ایر قابل تحمل ا

ست که تا حدی این عقیده را سئله این ا شد و  مهمترین م ساتی که او دارد، میتواند منطقی با سا به آنها منتقل کنیم که اح

 خیلی افراد دیگر در چنین شرایطی چنین احساسی پیدا می کنند. برخی نمونه های اعتباردهی در زیر فهرست شده است.

 .اگر برای هرکسی این اتفاق می افتاد، او هم احتماال همین قدر عصبانی می شد 

                                                           
4 Reflecting 
5 Emotional Labeling 
6 Validating  
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 ه. فکر کنم هر قی که برا ی شهههما ر  داده البته که باید احسهههاس کنید برایتان ایرقابل تحمل بودبا این همه اتفا
 کس که جای شما بود همین یور بود.

ایمینان دهی، عبارت های سههاده و مسههتقیمی هسههتند که مسههیرشههان به سههمت القای اعتماد، امید و - 7اطمینان دهی

 ایمینان است. برای نمونه:

 م گرفته اید با من صحبت کنید.خوشحالم که تصمی 

 ( هستید.دلسوز، حساس به نظر می آید آدم )ی 

 .خوشحالم که تصمیم گرفته اید کمک بگیرید 

 حرف های بین ما کامال راز و سری باقی خواهد ماند 

 شما حسّ شو  یبعی خوبی دارید، این راه خوبی برای کنار آمدن با بعضی چیزهاست. 

ساسی است حاین خیلی مهم است که چیزی نگویید که واقعیت نداشته باشد. اگر بگویید که آن شخص به نظر می آید آدم 

رفه عبارتهای نادرسههت، رابطه حولی آن را قبول نداشههته باشههید ممکن اسههت احسههاس کند که زیاد راسههتگو نیسههتید. 

 . و اعتماد را خراب می کند )Rapport(ای

 

 گوش دادن فعالراهكارهای عملی 

 . کنیم درك و ببینیم او دیدگاه از را دنیا کنیم سعی و داده قرار گوینده جای به را خود .1

 به من گفت ؟  با یرح سؤاالتی از خود، حساسیت گیرندگی مان را افزایش دهیم. مدالً ) چرا او حاال این موضوع را .2

 کات اصلی حرف او چیست ؟ و...( ن -منظور او چیست؟  -

سان بین به یاد  .3 سط تکلم ان سرعت متو شیم که  شته با صورتی که  175تا  125دا ست. در  رعت سکلمه در دقیقه ا

وب خکلمه در دقیقه اسههت. از این فرصههت برای پردازش ایالعات گوینده  800تا  400متوسههط تفکر انسههان بین 

 استفاده کنیم. 

، ا حالت عصههبییتکان خوردن  ، و .. موبایللید و عوامل حواس پرتی را به حداقل برسههانیم از جمله  بازی کردن با ک .4

له تلفنی(، )در مداخ روزنامه خواندنو  تماشههای تلویزیون ، جا به جا شههدن مکرر، ضههرب گرفتن روی میز با انگشههتان

 . و ... نگاه کردن به ساعت )در مداخله حضوری(

ضوعی باعث  .5 شده اش را به او انعکاس دهیم مدالً ) گویا مو سات درك  سا شده ؟!اح شحالیت  ظر می نامگین به ، خو

 رسی! و ...( 

 عاً ؟! و ...( واق –جدی ؟!  -بعد چی شد؟  -با بیان عباراتی گوینده را به ادامه ی صحبت تشویژ کنیم مدالً )خب خُب!  .6

 ث حواسههپرتیالبته این کار نباید باعاز یادداشههت برداری نکات کلیدی افلت نکنیم.  در گوش دادن به مطالب مهم، .7

 کارشناس و احساس کم شدن توجه وی به تماس گیرنده از جانب او شود.

 تا وقتی که گوینده مطلب خود را تمام نکرده و یا منتظر پاسخ نیست، سخن او را قطع نکنیم.  .8

شکیبانی از  وموقع شنیدن سخنانی که خوشایند ما نیست و یا مخالف خواسته ها و تمایالت و افکار ما هستند، صبر  .9

 دهیم. نشان داده و با عالیم نامناسب از خود عکس العمل نشان خود ن

 

                                                           
7 reassurance 
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شید بدون ، همدل، صههبور. ، صههدا و حالت شههما آن را نشههان می دهدرابطه درمانی خوبی برقرار کنید. اگر شههما خودتان با

 خونسرد و پذیرا باشید. ، قضاوت

 

 
 
 

 
 مراحل زیر را انجام دهید: اگر بیمار از نظر جسمانی در موقعیت مناسبی برای مصاحبه نیست 

 قادر به مصاحبه نیست. مانند اختالل هوشیاری 

 .امکان برقراری ارتباط کالمی خوبی وجود ندارد. وجود صدمات سرو صورت 

  داند نمیمناسب پزشک معالج شرایط جسمانی بیمار را برای مصاحبه 

 

شغل و وظیفه خود را برقراری ارتباط اولیه.  .1 سالم و احوال پرسی خود را به بیمار معرفی کنید. نام خانوادگی و  پس از 

بیان کنید.  به وی اعالم کنید پس از بهبودی وضهههعیت جسهههمانی و امادگی جسهههمانی بیمار مجددا برای ویزیت بیمار 

ضعیت جسمانی بیمار بزودی با کمک کادر خواهید امد. سالمتی بیشتری را برای بیمار ارزو کنید به وی امید دهید که و

 درمانی بهبود خواهد یافت. 

o سعی کنید یی مدتی که بیمار در بیمارستان بستری است روزانه از وی عیادت کنید 

 

 اگر بیمار از نظر جسمانی در موقعیت مناسبی برای مصاحبه قرار دارد مراحل زیر را انجام دهید:

پس از سالم و احوال پرسی خود را به بیمار معرفی کنید. نام خانوادگی و شغل و وظیفه خود را بیان برقراری ارتباط اولیه. 

 کنید.  

 بیمارستان/مرکز بهداشت. میبینم که الحمد اله از نظر جسمانی در موقعیت مناسبی  سالم من رضایی هستم روانشناس
علت قرار دارید. اگر اجازه بدهید کمی در مورد وضعیت احساسات و افکار شما با هم صحبت کنیم. مایل هستید در مورد 

صحبت کنیم شما اقدام به خودکشی  ؟ اگر اجازه میدید در مورد اینکه چه چیزی باعثاقدام به خودکشی با هم  شد که 
 کنید با هم صبحت کنیم

 کمک به بیمار برای بیان نظرات و گونه های م تلف احساساتش 

 خاتمه دادن به مصاحبه 

o ممنونم که به من فرصت دادی تا کمی در مورد نظرات و احساسات شما صحبت کنیم 

o ر میان گذاشتی ممنونماز اینکه به من اعتماد کردی و با من رنج و نگرانی های خودت را د 

o  میدونم که الزم اسههت بیشههتر صههحبت کنیم و حتما اینکار را انجام میدهیم. وقت بیشههتری خواهیم
 گذاشت. اجازه بده که اینکار را در ......

 دادن تلفن و آدرس مرکز جامع، نام فامیلی و روز تماس 

 گرفتن شماره تماس همراه و منزل 

 برقراری ارتباط با خانواده 
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o ..... خیلی تحت فشار و ناراحتی است 

o  شار صبحت کنیم تا روش های کنترل این ف شتر با هم  ست که بی صبحت کردیم ولی الزم ا کمی با هم 
 ها و ناراحتی ها و احتماال ناراحتی های اعصاب را پیدا کنیم و حل کنیم

o باشههیم. اگر اجازه  من قرار با ......... گذاشههتم که پس از ترخیص در مرکز جامع بهداشههت مالقات داشههته
شته  ست به هر دلیلی تماس بگیرد من تماس دا شم که اگر .......... نتوان شته با بدید من تلفن منزل را دا

 باشم

o دادن شماره تماس مرکز جامع و نام خودتان به خانواده 
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 رفتاری در درمان افسردگی  سازیفعال
 

 راهنمای کار با بیماران مبتال به افسردگی 

 

 

 

 

 تهیه و تنظیم:

 دکتر سیدکاظم ملکوتی

 
 



11 
 

 :جلسه اول

 رفتاری معرفی روش فعال سازی

 

 اهداف جلسه اول 
 یافسردگهای نشانه و میعال فیتوص 

 درمان منطژ به اشاره 

 خلژ یشیخودپا موزشآ 

 تیفعال یشیخودپا موزشآ 

 

 زیر به بیمار آموزش دهید:بیماری افسردگی را به شرح 
سردگی حداقل از هر  شارنفر یک نفر مبتال می 10بیماری اف های زندگی باعث آااز بیماری کند. در گروهی از بیماران بروز ف

شود. علل متعدد و مختلفی اجتماعی، روانی، اقتصادی و خانوادگی دست به شود و در گروهی خود بخود بیماری آااز میمی

ا افزایش وزن، تواند منجر به بروز بیماری شهههود. در این بیماری عالیم روانشهههناختی بسهههیاری مانند کاهش یمیهم داده و 

، خسههتگی قراری، انرژی پایین و احسههاسپذیری و بیکم خوابی یا پر خوابی، احسههاس تحریک ، کاهش یا افزایش اشههتها

ساس گناه بیش صمیماح شواری در تمرکز/ ت ساس نریه بیشگیری، گاز اندازه، د اامیدی، ارزوی از حد و ایرقابل کنترل، اح

شههود که البته لزوما تمامی انها در یک بیمار ظاهر مرگ، احسههاس بی ارزشههی، فکر یا اقدام به خودکشههی در بیمار دیده می

 نخواهد شد. 

یا  . منجر شده ویمنی و. ...بیماری ا، سکته مغزی وقلبی، بیماری افسردگی خود به سایر اختالالت جسمانی مانند فشار خون

کند. و از سههوی دیگر عواقب اجتماعی و خانوادگی مانند یالق، خشههونت در خانواده، سههوء مصههرف مواد، انها را تشههدید می

 افزایش تصادفات رانندگی را میتواند به همراه بیاورد.

ناسههب را حسههب نوع و شههدت ان روش مبرای درمان افسههردگی نیز راههای مختلف دارویی و ایر دارویی وجود دارد که بر 

 کنند. انتخاب می

تواند از شدید تا خفیف تغییر کند. در حالت شدید در یک دوره دو هفته یک اختالل خلقی هست که می 8افسردگی اساسی

الوه ای خلژ فردبه شدت افسرده است و از چیزی لذت نمی برد. از بین این دو عالمت حتما یکی باید وجود داشته باشد و ع

 تا از موارد زیر باید وجود داشته باشد تا تشخیص افسردگی داده شود.  4بر ان حداقل 

 کاهش یا افزایش وزن  .1

 کاهش یا افزایش اشتها  .2

 کم خوابی یا پر خوابی .3

 قراریپذیری و بیاحساس تحریک  .4

 انرژی پایین و احساس خستگی  .5

 از اندازهاحساس گناه بیش .6

 گیریدشواری در تمرکز/ تصمیم .7
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 از حد و ایرقابل کنترلگریه بیش .8

 احساس ناامیدی .9

 ارزوی مرگ .10

 احساس بی ارزشی .11

 فکر یا اقدام به خودکشی .12

 

  درمان منطق اشاره به 

تا فعال تر شههوند مطابژ با ارزشهههای خود زندگی کنند و از زندگی شههان لذت ببرند.  شههوددراین روش  به افراد کمک می 

 بیمار آموزش دهید:منطژ درمان را به صورت زیر به 

شوید و خود را در موقعیت مدبت  سات خوب و مدبتی پیدا نمایید ابتدا باید روز به روز فعالتر  سا برای اینکه افکار مدبت و اح

ست لیکن قدم به قدم با شروع درمان وضعیت  ضر برای شما دشوار ا و خوشایند قرار دهید. هر چند انجام اینکار در حال حا

ولی ما در کنار شما هستیم و به شما کمک  کند مشکل جلوه ممکن است د نمود. شروع درمان برای شما بهتری پیدا خواهی

 ر بردارید. تهای درمان را راحتخواهیم نمود تا قدم

این روش درمانی برای ایجاد تغییر در افکار و احسههاسههات شههما در تغییر در محیط و رفتار شههما تمرکز دارد. در این روش 

 مغایر با افسردگی در شما تقویت خواهد شد.  "رفتارهای سالم"و نیز  "های افسردگی زاتاررف"درمانی 

 

                                  سالم یرفتارها شیافزا    

 تجربه افکار و احساس مثبت  جربه مثبتت  

 زایافسردگ یرفتارها کاهش

 

سب انرژی و  سخبا ایجاد تغییرات مدبت محیطی و ک ساس مدبت ایجاد میپا سردگی کمتر های مدبت از محیط اح شود و اف

شههود و منجر به گوشههه گردد. بالعکس با افزایش رفتارهای افسههردگی زا مشههکالت کاری خانوادگی و اجتماعی ایجاد میمی

 شودنشینی فرد می

 این روش درمانی در موارد زیر برای بیمار مفید است:

 ب متد درمانی رفتاریابتال به افسردگی و انتخا .1

 های داروییاستفاده از این روش به عنوان درمان مکمل در کنار سایر درمان .2

 ایجاد تغییرات رفتاری مدبت  و کاهش خلژ افسرده  .3

 می باشدمشارکت فعال در ایجاد تغییر در روحیه و افکار خود  مراجع مایل است .4

سایی ارزش ست که هاشنا شد. در   روزانه هایفعالیت ریزی برنامه تواند اهرمی برایمی یکی دیگر از اهداف درمانی ا با

شان ارزش مطابژ با شود تامی کمک بیمار به این روش  درهای  آنها که فعالیت زیراهنگامی  کنند زندگی های خود

 باشند بخشی داشتهلذت و تجارب مدبت که دارد احتمال بیشتر هایشان باشد،راستای ارزش
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 خودپایشی خلقآموزش 

خلژ خود را ارزیابی و سههپس درجه بندی کنند. برای  6و عصههر سههاعت  9به بیماران یاد دهید روزی دو بار صههبح سههاعت 

 خلژ تحریک پذیر و خلژ مضطرب را به انها اموزش دهید.، خلژ افسرده، ارزیابی خلژ مفاهیمی مانند خلژ یبیعی

سه درجه ای خفیف  شدید درجه بندی کنند.، برای درجه بندی خلژ از انها بخواهید خلژ خود را در مقیاس   سط و  از  متو

 کااذ و مداد استفاده کنند و شما برای اموزش خودپایشی از تخته سیاه استفاده کنید.

 

 

 

 جدول پایش خلق در طول هفته

 عصر 6 صبح 9 

   شنبه

   یکنشبه

   دوشنبه

   سه شنبه

   چهار شنبه

   شنبه 5

   جمعه

 

 استفاده نمود.نیز برای ارزیابی خلژ پایه مراجع میتوان از ازمون افسردگی بک 

 

 موزش خودپایشی فعالیتآ

دهند، نظارت کنند و هر کاری که انجام هایی که در یول روز انجام میدر خود پایشههی فعالیت از بیماران بخواهید بر فعالیت

شوند که در یول روز ساده به نظر برسد اما بیماران متوجه می، دهند را ساعت به ساعت ثبت کنند. این کار ممکن استمی

هایی که گذرانند. بیماران از یریژ خود بازنگری روزانه به نوع فعالیتتا چه اندازه فعال هسهههتند و روزهای خود را چطور می

کشههند و می کشههند، روی کاناپه درازمی رند. برای مدال، آیا تمام روز در رختخواب درازبمی دهند، پیمی در یول روز انجام

 کنند.می تلویزیون تماشا

شههوندو به همین دلیل باید کنار می ایر سههازنده و انفعالی باعث تشههدید خلژ افسههردههای انها باید بدانند که این فعالیت

 گذاشته شوند.

ضوعچنین روزانه هم بازنگری سردهمی بیماران را متوجه این مو شیدن به افکار اف صرف اندی شتر اوقات آنها   سازکند که بی

ند بازخورد خوبی فراهم کند و زمینهمی شهههود. چنین چیزیمی تر شهههدن و پرداختن به ریزی برای فعالسهههاز برنامهتوا

 لذت بخش سالم بیشتر شود.های فعالیت

 

 

خلژ افسرده شدید خلژ افسرده متوسط خلژ افسرده خفیف
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 ی بیماران اینطور توضیح دهید:اهمیت خودپایشی فعالیت را برا

 ما. باشید دهید،آگاهمی انجام روز هر آنچه بهتر است از بنابر این شماست، سازنده رفتارهای افزایش درمان یکی از اهداف"

ست . هستیم دهیدمی روز انجام هر آنچه از دقیقی ایالعات نیازمند  که در یول روز انجامهایی فعالیت تمام بنابر این الزم ا

شت کنیدمی ساعت یاددا ساعت به  سرده خلژ و رفتار الگوی با این کار. دهید را  سایی را خود اف  کنید. و متوجهمی شنا

الگوی رفتاری و فعالیت   از شدن است. آگاه  داده خود قرار تأثیر تحت را و زندگی شماها فعالیت چگونه افسردگی شویدمی

شید و آن را رفتارهای تا دهدمی  انگیزه شما به خود شته با شتری دا سازنده،  افزایش سازنده بی دهید. با افزایش رفتارهای 

 برخی  کردن اضههافه برایهایی که ایده شههودمی سههبب روزانههای خلژ تان بهتر خواهد شههد. به عالوه اگاهی از فعالیت

 "برسد. تانذهن به جدیدهای فعالیت

 حتی دارید، نگه خود نزد را   دهیدمی انجام که کارهایی از ساعت( به عتسا جزئیات با (روزانه وقایع ثبت برگه پس یک"

سند،می نظر به اهمیت بی وقایعی که شای یا خوابیدن مانند ر شت کنید تما در پایان هفته عملکردتان را . تلویزیون را یاددا

 "در یول هفته ارزیابی کنید.
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 بازنگری و ثبت فعالیت روزانه       -1جدول

 جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه زمان

08-07        

09-08        

10-09        

11-10        

12-11        

13-12        

14-13        

15-14        

16-15        

17-16        

18-17        

19-18        

19-20        

20-21        

21-22        

22-23        

23-24        

24-01        

01-02        

02-03        

03-04        

04-05        

05-06        

06-07        
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 تكالیف منزل
 از بیمار بخواهید هر روز خلژ خود را در دو نوبت پایش کند 

  دهد را ساعت به ساعت ثبت کند.می کاری که انجاماز بیمار بخواهید هر روز عملکرد خود را پایش کند و هر 

را در یک یا دو نوبت هنگام  کار این یا کند را ثبت دهدمی فعالیتی که انجام هر تواندمی بیمار روزانه، پایش فرم تکمیل برای

 شوند. فعالیتی پس از اتمام یادداشت هر  که دهد. بهتر است انجام ظهر و شب قبل از خوابیدن 
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 :جلسه دوم

 که باید انجام شوند هاییشناسایی فعالیت
 

 اهداف جلسه دوم 
 خلژ بهبود در تیفعال تیاهم به اشاره 

 سازنده و بخش لذتهای تیفعال مانند یمیمفاه یمعرف 

 های موثر و لذت بخششناسایی فعالیت 

 یها در تداوم افسردگاجتناب تیبه اهم اشاره  

 شناسایی رفتاری اجتنابی 

 

 اشاره به اهمیت فعالیت در بهبود خلق
به اهمیت فعال بودن به عنوان پادزهری برای افسردگی اشاره کنید. بررسی کنید که بیمار قبل از افسردگی به چه  کارهایی 

سردگی چگونه عمل می ست  و پس از اف شغول بوده ا ساس موثر بودن م شند اح کند. بیماران باید بدانند که وقتی فعال نبا

 کنند.نمی 

 

 داده است. هایی که قبل از ابتال به افسردگی انجام می. شناسایی فعالیت1

 پرسد:توانند با مشارکت هم به برنامه ریزی فعالیت بپردازند. به این صورت که درمانگر از بیمار میدرمانگر و بیمار می

 "دادی؟میهایی انجام گذراندی و چه فعالیتقبل از افسردگی روزهایت را چطور می"

برگه تعیین داده اسهههت را در هایی که وی قبل از افسهههردگی  انجام میاولین گام درمانگر و بیمار مشهههترکا فعالیت در

 دهند. قرار میهای مورد عالقه بیمار فعالیت

 گفت که قبل از افسرگی عادت داشت اتومبیل پدرش را به کارواش ببرد، و خرید کند. برای مدال: بیماری می
ساس میین کار باعث بهبود اعتماد به نفس میا ست و این خلژ بیمار را بهبود میشود بیمار اح شد کند که  مدمرثمر ا بخ

برند و به تدریج کند که بر زندگیش کنترل دارد. با این روش بیماران به ارتباط بین خلژ و فعالیت پی میزیرا او احساس می

سیامتوجه می ستند و در عین حال میری از فعالیتشوند که قادر به انجام ب ها لذت ببرند. چنین چیزی نه توانند از آنها ه

کند. رنگ دهد، بلکه امکان دریافت باز خورد  مدبت از سوی دیگران  را فراهم میتنها احساس کنترل را در بیمار افزایش می

 زی فعالیت باشد. تواند، محصول برنامه ریو.. می «من بی خاصیت هستم "باختن باور منفی 

 

 های آرامش ب ش/لذت ب ش: . شناسایی فعالیت2

سایی فعالیت شنا ست. اجراء فعالیتهدف از  سب لذت ا صد ک سطح فعالیت به ق های های آرامش بخش/لذت بخش افزایش 

ی مدبت منجر هاهای منفی و تقویت هیجانکاهد و به کاهش هیجانها از میزان افکار منفی بیمار میلذت بخش و انجام آن

ضر از چه فعالیتمی سید که در حال حا شنود میشود. در اولین گام از بیماران بپر ضی و خ شوید. برخی بیماران در هایی را

های مورد عالقه بیمار برگه تعیین فعالیتها را در توانید آنبرند و شههما میهایی را نام میپاسههخ به این سههوال فعالیت

 بگنجانید.
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ها بردند اما در حال حاضر تمایلی به انجام دادن آنهای خاصی لذت میکنند قبالً از فعالیتهستند که ذکر میبیمارانی هم  

سبب می سردگی  شود که آنها نتوانند به یور یبیعی از را ندارند و یا از انجام دادن آن لذت نمی برند. انها باید بدانند که اف

های لذت بخش با بیمار حرف بزنید. آنها باید بدانند که ژ و اهمیت پرداختن به فعالیتها لذت ببرند. ابتدا درباره منطفعالیت

شادی( در آنها ایجاد میپرداختن به فعالیت سیار متنوع کند. این فعالیتهای لذت بخش هیجانات مدبتی )مانند لذت و  ها ب

پیاده روی، شههنا، دیدار با دوسههتان ،مالقات با ، م، تماشههای فیل، توانند باشههند مانند دوش گرفتن، مطالعه کتاب داسههتانمی

دیدار با دوستان،  کوه پیمایی، قدم زدن، شنیدن موسیقی، آواز خواندن، ورزش مالیم، خرید، اعضای خانواده، خواب، مسافرت

 ها و...دیدار با اعضا خانوده و همسایه

 

 های اجتنابی. شناسایی رفتار3

  سرده ضیح دهیدو اجتناب از فعالیت و اجتناب ار تماس با مردم انها را بیش از پیش اف مفهوم اجتناب را برای بیماران تو

سه با حالت قبل از ابتال به بیماری افسردگی،  ست برای کاهش رفتارهای اجتنابی در مقای تر خواهد کرد. از این رو الزم ا

سایی نمایند. از انهآن رفتار شنا ستی از اجتنابها را  های خود تهیه کنند. اجتناب از فعالیت و اجتناب از ا بخواهید فهر

 در نظر بگیرید. های مورد عالقه بیماربرگه تعیین فعالیتمعاشرت جز این موارد است. موارد شناسایی شده را در 

 ها مدال بزنید تا این مفهوم برای مراجعه کنندگان ملموس تر شود :در مورد اجتناب

 بال روزی یکبار به مادرم تماس تلفنی داشتم االن حوصله اش را ندارمق 

 قبال هفته ای یکبار در پارك پیاده روی داشتم االن نمی روم 

 کردم االن روحیه اش را ندارمقبال هر ماه در جلسه شهرداری محله شرکت می 

 ............................................. 

 

 اهرویارویی با اجتناب

سیاری از فعالیت سردهاجتناب از ب سابژ در اف ستان  شاوندان و دو سالم به ویژه ارتباط اجتماعی با اقوام و خوی شایع ها ی  ها 

انجامد، شوند و حوصله مردم را ندارند. چنین چیزی به انفعال، انزوا و اهمال کاری میاست انها به دلیل افسردگی منزوی می

آیند. یکی از مزایای فعال سههاختن بیماران این اسههت که آنها با پرداختن به به شههمار می  که خود رفتارهای مشههکل آفرین

شوند، کنند. هر چقدر اجتنابهای روزانه و لذت بخش به تدریج با اجتناب، انفعال و انزواجویی وداع میفعالیت ها کمرنگ تر 

شتری دریافت می ساس بهتری خبیمار تقویت بی سبت به خود اح ساس کند و ن سبت به وی اح شت و دیگران نیز ن واهد دا

 ها را هدف قرار دهید:بهتری خواهند داشت.در این راستا  باید اجتناب

 د؟یده یرا انجام نم دآنهایشد افسرده یوقت ازهایی است که تیفعال چه. 

 ...................................... 

 .................................... 

 د؟یدادهایی انجام میتیچه فعال یافسردگاز  قبل 

 .................................... 

 ...................................... 
کند تا با مشههارکت بیمار برنامه ای تدوین کنید و او را به تدریج با اجتناب هایش ها به شههما کمک میپاسههخ به این پرسههش

ها در از نام خویشههاوندان و دوسههتان تهیه کنید و از بیمار بخواهید تماس و مالقات با آنمواجهه کنید. برای مدال: فهرسههتی 
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سته از  شند. آن د سبت به بیمار حمایت کننده با سانی را انتخاب کنید که ن شید ک شته با برنامه روزانه اش بگنجاند. توجه دا

منبعی از اسههترس برای بیمار محسههوب ، کنندسههرزنش میزنند و بیمار را نیش و کنایه می، افرادی که انتقاد کننده هسههتند

 تواند تشدید کننذه افسردگی باشد.ها میشوند و ارتباط با آنمی

 

 ها: . شناسایی ارزش4

ضیح دهید. انها باید بدانند که ارزشمفهوم ارزش ستند و ما را هدایت میها را برای بیماران تو صی ه شخ کنند. ها مفهومی 

صیلیک زندگی فاقد  شادی، کمک به دیگران، ادامه تح ست.  ساز ا سرده  سل کننده و اف سو با ارزش ک کار ، ارزش یا ناهم

های خود را نام ببرند. ها مدال بزنید از بیماران بخواهید ارزششهههوند. در مورد ارزشکردن، و.... همگی ارزش محسهههوب می

سردگی تا چه اندازه ارزش سی کنید اف ست.برای های بیماران را تحت تبرر سازی کار حیطهآاثیر قرار داده ا های ارزش سان 

های بیمار را شناسایی کنید و سپس با هم بررسی بیماران را شناسایی کنید. از افراد مختلف مدال بزنید و به کمک هم ارزش

 کنید تا چه اندازه زندگی بیمار همسو با ارزش هایش است.

 هنر، و....، سالمتی، پول، تفریحات، های شخصی، مذهبتحصیل، مسئولیت، ، شغلها عبارتند از: ارتباط بین فردیاین حیطه

 مدال:  

 ارزش: رابطه نزدیک و محبت به والدین 
هفته. هفته ای یکبار از والدین دیدار کردن و رسیدگی به امورا ت انها.  در بار دو با مادر خوردن فعالیت همسو با ارزش: شام
 مواردی را انتخاب کنید که چندین حیطه ارزشی را در بر گیرند.، عالیتبهتر است در برنامه ریزی ف

 محدود گذارد( باتاثیر می زندگی های مختلفبر جنبه افسردگی تفریح و... )چون، مدال: سرزدن به بستگان، کمی مطالعه

 دست از را های زندگیحیطه دیگر از رضایت احساس و مدبت کسب تجارب فرصت زندگی، از جنبه یک رویتان  تمرکز کردن
 دهیدمی
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 )مورد عالقه، قبل از افسردگی، مطابق با ارزش ها( هابرگه تعیین فعالیت

 

 در حوزه روابط خانوادگی .1

..................................... 

 در حوزه روابط اجتماعی .2

..................................... 

 درحوزه روابط عایفی و صمیمانه .3

................................... 

 در حوزه آموزش و تحصیل .4

.................................... 

 در حوزه کار و شغل .5

.................................... 

 در حوزه تفریحات و سرگرمی ها .6

.................................................... 

 های ورزشیدر حوزه فعالیت .7

................................................ 

 در حوزه معنوی .8

............................................... 

 در حوزه هیجانات و امور روانشناسی .9

............................................... 

 

  زیر نشان داده شده است.مدال هایی از رفتارهایی که می توان انتخاب و تعیین نمود در جداول 
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  سرگرمی؛ هنر، صنایع دستی  آموزش

  نواختن یک ساز موسیقی  یادگیری یک کار تازه مدل زبان یا موسیقی

  اواز خواندن  یادگیری یک کار هنری مانند نقاشی

  رقص  خواندن

کارهای صیایع دستی یا هنری مانند نقاشی،   درس خواندن

 سینمامجسمه سازی، نویسندگی، 

 

  دکوراستون، بازسازی مبل و وسایل منزل  داستان نویسی، شغر

  عکاسی  حضور در مراسم سخنرانی

  کار روی چوب یا فرش یا معرق کاری  بازگشت به مدرسه ای دانشگاه

  جمع اوری اشیا با قیمت  کالس کامپیوتر

  سایر موارد  سایر موارد

 

  بهداشت و سالمت  های بومیفعالیت

  عکاسی کردن  تمیز کردن خانه

  خرید لباس نو  شیرینی پذیری –اشپزی 

  رفتن به آرایشگاه  کار در حیاط خانه

  رفتن به پیرایشگاه یا ارایشگاه  شستن ماشین

  ماساژ بدن  خیایی کردن

  عطر و ادکلن زندن  های خانهمعاف بودن از فعالیت

  به بیرون از منزل اماده شدن برای رفتن  خرید گل و گیان

رسیدن به بهداشت مانند داندان، عینک،   دکور خانه را تغییر دادن

 ورزش کردن

 

  ارایش نمودن  خوشبو کردن منزل

  ورزش کردن  درست کردن ابزارهای خراب منزل

  سایر   سایر موارد
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  فریحت  مسافرت

  رادیوتماشای تلویزین و گوش کردن به   سفری را تدارك دیدن

های تفریحی مانند باغ وحش یا رفتن به مکان

 پارك

  با خانواده دورنا بازی کردن 

  رفتن به سینما  های گردشگریرفتن به مکان

  رفتن به میهمانی خانوادگی و مراسم  رفتن به پیک نیک

  رفتن به تماشای مسابقات  رفتن به رستوران یا در فامیل

  سینما یا تئاتررفتن به   رانندگی کردن

رفتن به خانه دوست یا فامیل در یک شهر 

 دیگر

  سایر موارد 

    رفتن به کوه و دشت

    های تاریخی شهررفتن به موزه یا مکان

    رفتن به خرید و دیدن از مغازه ها

    رفتن به کتابخانه 

    سایر موارد

 

  مسابقهورزش و   های محلی و شهریتعامل با سایر فعالیت

  های محلیشنا کردن و یا ورزش  میهمانی رفتن یا دادن

  رفتن به دوچرخه سواری  ها حرف زدنبا خانواده و دوست از گذشته

  رفتن به شکار  انجام کارهای گروهی

  پیاده روی، کوهنوردی  دیدار با خانواده

  بازی تنیس، پینگ پنگ  بازیهای کامپیوتری و موبایلی

  ماهی گیری کردن  مواردسایر 

  تماشای یبیعت و پرنده ها  

  بازیهای خانوادگی  

  ها محلیمشارکت در ورزش  

  سایر موارد  
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 :جلسه سوم

 های موثربرنامه ریزی اجرایی برای انجام فعالیت
 

 اهداف جلسه سوم 
 های موثر و لذت بخشبندی فعالیتثبت و الویت 

  های روزانهفعالیتتعیین و انتخاب 

 ها به صورت هفتگیثبت فعالیت 

 ها تعیین شدهارزش گذاری برای فعالیت 

  تعیین و ارایه پاداش 

 

 های روزمره قبل از ابتال به افسردگی و آرامش بخش/لذت بخش: برنامه ریزی انجام فعالیت
ست، برخی از ایریزی برای فعالیتدر برنامه شاخص مهمی ا صورت روزانه، ها را مین فعالیتهای لذت بخش، زمان  توان به 

توانند هر روز موسههیقی گوش دهند، قدم بزنند، برخی دیگر را به صههورت هفتگی و ماهانه انجام داد. برای مدال، بیماران می

صورت هفتآواز بخوانند و یا دوش بگیرند. اما برخی فعالیت سافرت معموالً به  گی یا های لذت بخش مانند کوه پیمایی و یا م

ها را روزانه انجام دهد، در های لذت بخش کم هزینه ای که بیمار بتواند آنشهههوند. برنامه ریزی برای فعالیتماهانه انجام می

شید که فعالیت شته با ست. توجه دا شند. در جدول زیر فعالیتالویت ا سته کننده با ها و های لذت بخش، نباید پیچیده و خ

شرفت درمان را ثبت نمود. تودفعات و زمان انجام آن را د سید. با تکمیل این جدول میتوان روند پی یه صر هفته مربویه بنوی

های انتخاب شده را توانید فعالیتها را در برنامه روزانه بگنجانید. برای سهولت در اجرا میمورد از این فعالیت 15شود که می

 وده و در جدول اجرا وارد نمایید.بر حسب سختی اجرا و یا نیاز به امکانات اولویت بندی نم

 اگر مدت زمان انجام آن فعالیت مهم نیست میتوانید خط تیره بکشید 

 بهتر است برای هفته اول سه فعالیت را منظور کنید 

  فعالیت را در نظر بگیرید 5تا  3برای هر هفته 

 ست لیکن باید مراقبتعیین تعداد فعالیت شار  ها به منظور ایجاد چالش برای بیمار ا ستگی و ف بود که منجر به خ

 بیش از حد به بیمار نشود

 جدول خود را به صورت روزانه تکمیل کنید 

 

 های در نظر گرفته ابتدا باید جدول روزانه به صورت زیر تکمیل شود:برای ثبت انجام فعالیت

 شودها نوشته میدر ستون اول فعالیت .1

دایره کشههیده  "خیر"و در صههورت انچام نشههدن کلمه  "بله"در صههورت انجام ان در هر یک از روزهای هفته دور کلمه  .2

 را دایره کشید.  "تکمیل"شود. در صورتیکه تعداد نوشته شده پیش از اتمام هفته تحقژ یافت باید دور کلمه می

شود.های ثبت شده به جدول هفتگی ثبت رفتار منتقل میپس از تکمیل فعالیت در هر هفته داده .3
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 های تعیین شده در هفته. ...................انجام فعالیت روزانهجدول ثبت 

 

 

 فعالیت

 

 تعداد

 

 زمان

 جمعه پنجشنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 کامل خیر بله کامل خیر بله کامل خیر بله کامل خیر بله کامل خیر بله کامل خیر بله کامل خیر بله
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 های انجام شدهفعالیت هفتگیجدول ثبت 

 

 فعالیت

 هفته. ... هفته. ... هفته. ... هفته. ... هفته. ... هدف ایده ال

 

 تعداد

 

 زمان

  هدف

 انجام

  هدف

 انجام

  هدف

 انجام

  هدف

 انجام

  هدف

 زمان تعداد زمان تعداد زمان تعداد زمان تعداد زمان تعداد انجام

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 شود. ایالعات از جدول ثبت روزانه به این جدول در پایان هر هفته منتقل می

 شود.در ستون جدول ایده ال، تعداد دفعات مورد نظر و از پیش تعیین شده نوشته می .1

ادامه انجام ان فعالیت چشم پوشی نموده و فعالیت جدیدی را به جدول  اگر حداقل در سه هفته تعداد در نظر گرفته شده در ستون هدف ایده ال تحقژ پیدا نمود، میتوان ان از .2

 اضافه نمود
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 های انجام شده )نمونه(فعالیت هفتگیجدول ثبت 

 

 فعالیت

 .5هفته. .. ..4هفته. . .3هفته. .. ..2هفته. . ..1هفته. . هدف ایده ال

 

 تعداد

 

 زمان

  هدف

 انجام

  هدف

 انجام

  هدف

 انجام

  هدف

 انجام

  هدف

 زمان تعداد زمان تعداد زمان تعداد زمان تعداد زمان تعداد انجام

    تکمیل تکمیل تکمیل 5 - 5 5 - 5 5 - 5 - 5 رفتن سر کار

 3 - 3 2 - 2 3 - 3 3 - 3 3 - 2 - 3 درست کردن شام

 4 - 4 4 - 3 4 - 4 3 - 3    - 4 ظرف شدن

 30 3 ورزش کردن
 دقیقه

         2 20 2 3 30 3 

                  

                  

 

شما فعالیت ستون هدف ایده ال برخی از هدفاینک  سب  ست   خودتان را در مقابل های هفتگی خود را ثبت نموده اید و بر ح شده اند. در این موارد الزم ا شده محقژ  های تعیین 

 کمیل نمایید.هایی که بدست اورده اید  مورد تشویژ و تمجید قرار دهید. برای این منظور جدول زیر را تموفقیت
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 های هفتهجدول ارایه پاداش در مقابل تکمیل موفقیت آمیز فعالیت

 ارایه پاداش پاداش انت اب شده هفته. ..........

 خیر بله
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  ساس خوب شما اح سید که در  شویبرای انتخاب پاداش، دقت کنید مواردی را بنوی شته ایجاد نماید و اثر ت قی دا

 های بعدی ترایب نمایدباشد و شما را برای انجام فعالیت

  دایره بکشید "خیر"یا  "بله"در صورت ارایه تشویژ دور کلمه 

سودمندهای پس از معرفی فعالیت ضایتی از بیمار بخواهید پس از هر فعالیت آن را به لحاظ احسا سازنده و  سلط و ر س ت

درجه بندی کند. به عبارتی، بیماران باید بگویند که با انجام یک  100تا  0شهههود از که از انجام آن کار نصهههیب بیمار می

سط بانکی و. ..( تا چه اندازه در آن فعالیت احساس ت سازنده )مانند پرداخت ق ضایت میفعالیت  کنید؟ درجه بندی  سلط و ر

 شود ی میاحساس لذت بردن از انجام کاری و نیز احساس تسلط و کنترل برای انجام ان کار با مقیاس زیر  درجه بند

 

 شیه  کم متوسط ادیز ادیز یلیخ

100 75 50 25 0 
 

 تکالیف منزل

فعالیت  5تا  4و  فعالیت را به صورت هفتگی 5تا  3فعالیت لذت بخش را به صورت روزانه،  2از بیماران بخواهید که حداقل 

 را به صورت ماهانه در جدول فعالیت روزانه خود بگنجانند. 

ند برد و پس از های لذت بخش پیش بینی کنند که چقدر از آن لذت خواهآنها همچنین  بایدقبل از پرداختن به فعالیت

درجه بندی کنند. این فن که  100تا  0ها برده اند را در مقیاسی از انجام آن فعالیت نیز میزان لذتی که از انجام این فعالیت

منفی و های آنها کند که در عمل متوجه شوند تا چه اندازه پیش بینیپیشنهاد شده است به بیماران کمک می  1توسط برنز

      بوده  است.غیر واقع بینانه 

 

                                                           
1 - Burns- 1989 
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 سازی رفتاریچند نکته برای انجام بهتر برنامه فعال

 

 های گام به گامموزش فعاليتآ. 1

شههود که  های پیچیده به صههورت گام به گام برای آن دسههته از بیمارانی توصههیه میهای روزانه به ویژه فعالیتانجام فعالیت

 انرژی هستند. افسرده شدید بوده و فاقد

 های روزمره در نظر گرفته است انجام دهد. مدال: بیمار قادر نیست آشپزخانه خود را که جزو فعالیت

ها بتدریج دقیقه اسههتراحت کنند. آن 30تا  15مقابله و ارائه راه حال: برای نظافت اشههپزخانه به ازای نیم سههاعت فعالیت،  

ستراحت را هم ستگی و سعی میکنند زمان فعالیت و ا ساس خ ضعیت خلقی خود تنظیم کنند بطوریکه اح زمان با  بهبود و

 های لذب بخش نیز میتواند به حل این مشکل کمک نمایدفشار نکنند. افزودن فعالیت
 

 . رویارویی با افکار منفی2
سرده می شدید خلژ اف شار برای بیرون راندن ان باعث ت ی تالش برای بیرون شود. به جااجتناب از یاداوری افکار منفی و ف

 کند.این افکار را یادداشت کنید. ثبت این افکار از شدت آن کم می، راندن ان

 یادداشت افکار منفی:

 ستمین یخوب مادر من 

 ندارم را میکارها انجام قدرت سابژ مدل من 

 هستم تر ارزش کم یلیخ خودهای دوره هم به نسبت من 

 .................................... 

 ................................... 

 

 . رویارویی با هيجانات 3
رود. از افسههرده بودن شههرمگین کند و میافسههردگی را بپذیرید به عنوان مهمان ناخوانده ای که دیر یا زود شههما را ترك می

ش سرده دا ست. پس هرگاه خلژ اف ست بلکه یک بیماری قابل درمان ا شانه نقص نی سردگی ن شید. اف ستن نبا تید جلوی گری

 ها ام را از وجودتان خارج کنند.خودتان را نگیرید. اجازه دهید اشک

 

 کمک بخواهيد گر حمایت افراد . از4

دارید  سعی بگویید افراد آن از یک هر به کنید و شناسایی را کنند توانند به شماکمکمی کنیدمی فکر که نفراز کسانی سه

 بکنند.  توانند به شما می کمکی چه دقیقا آنها اینکه و دهید انجام کاری چه

خواهید استخر بروید و تنها هستید به یک دوست زنگ بزنید و از وی بخواهید که با هم به استخر بروید. همراه مدال: اگر می

 و بخش کرده لذت را آن بلکه برد،می باال راها فعالیت ان دادن انجام احتمال تنها نه ها، فعالیت و همپا پیدا نمودن در در

 کند.را با دیگران تقویت می شما ارتباط
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 فرم پیگیری تلفنی
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 بنام خدا

روان بهداشت دفتر –وزارت بهداشت   

 پروژه پیشگیری از اقدام مجدد به خودکشی با پیگیری تلفنی

 

 فرم پیگیری تلفنی
 

..............................................  تشخيص  بيماري :...................شناسایی مراجع كد  

 جلسه  .................  پيگيري

 تاریخ................./....................../......................) روز/ ماه / سال(

 خير                                         آیا بيمار زنده است؟  بلی   -1

 علت مرگ چيست؟ ..........................، اگر خير -2

 آیا شما) منظور بيمار( تا لحظه ترخيص از بيمارستان مجددا سعی بر خودكشی داشتيد؟ -3

 خير          بلی  

                                   چند مرتبه: ..................... -4
 ميزان رضایت شما از جلسات مشاوره در مركز جامع بهداشت روان چقدر بوده است: -5

     خيلی زیاد     زیاد     متوسط    كم    خيلی كم 

از آخرین دیدار با شما در بيمارستان/مركز جامع خدمات سالمت،  آیا احساس كرده اید كه نياز به دریافت حمایت و  -6
 ؟پشتيبانی  داشته باشيد 

a.   خير                                          بلی  

در صورت پاسخ بلی، لطفا نام افراد و سازمان هایی كه تماس برقرار نمودید مثل بيمارستان ها، سازمان هاي حمایتی،  -7

 را بنویسيد روانپزشک، درمانگاهها، پزشک خانواده، انجمن هاي خيریه، خویشاوندان و دوستان 

a. .......................................................................... 

 ميزان رضایت شما از افراد و سازمان هایی كه در باال اشاره نمدید و كمک دریافت نموده اید چقدر است؟ -8

 خيلی زیاد     زیاد     متوسط    كم    خيلی كم 

استفاده  123آیا  از زمان مرخص شدن از بيمارستان تا اكنون كه با شما صحبت می كنم از سرویس اورژانس اجتماعی  -9

 نموده اید. 

 خير        چند بار         بلی  

 خيلی زیاد     زیاد     متوسط    كم    چقدر بوده است: خيلی كم ميزان رضایت شما 

 استفاده نموده اید.  1480آیا  از زمان مرخص شدن از بيمارستان تا اكنون كه با شما صحبت می كنم از خط مشاوره  -10

 خير        چند بار         بلی  

 خيلی زیاد     زیاد     متوسط    كم    چقدر بوده است: خيلی كم ميزان رضایت شما 

 هاي الزم به بيمار با توجه به چک ليست  انجام پذیرد.آموزش -11
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 تشخيص روانپزشکی )در صورت داشتن تشخيص( -الف

 ترغيب به استفاده از سرویس هاي روانپزشکی و روانشناسی  -ب

 در صورت نياز (مراكز مشاوره، روانپزشکی و روانشناسی،ترك اعتياد،  مشاوره خانوادهمعرفی مراكز حمایتی )از قبيل  -ج

 148بروز بحران و نيز خط مشاوره  در هنگام 123معرفی و ترغيب  و تاكيد استفاده از سرویس اورژانس اجتماعی  -د

 آموزش  مجدد عوامل خطر و محافظت كننده در اقدام به خودكشی  -هـ

 واالت  توسط مدد جو،  سواالت  نوشته شود .در صورت وجود س -12

....................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 
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 العمل تکمیل پرسشنامه پیگیریدستور 
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 بنام خدا

 روان بهداشت دفتر –وزارت بهداشت 

 پروژه پیشگیری از اقدام مجدد به خودکشی با پیگیری تلفنی
 

پرسشنامه پیگیری  تلفنی   تكمیلدستورالعمل    
 

 جلسه پیگیری و کد بیمار را در برگ پیگیری ثبت کنید. -1

سواالت احوال پرسی کوتاهی انجام دهید. از وی اجازه بگیرید که خود را به پاسخ دهنده تلفن معرفی کنید.  -2

 پرسشنامه را از وی بپرسید

  از مددجو سوال کنید. 9تا  1سواالت   -3

 آموزش های الزم  ذیل را به بیمار بدهید.پس از اتمام تکمیل پرسشنامه  -4

o  تشخیص(تشخیص روانپزشکی )در صورت داشتن 

o  ترایب به استفاده از سرویس های روانپزشکی و روانشناسی 

o  معرفی مراکز حمایتی )از قبیل مراکز مشاوره،  روانپزشکی و روانشناسی،ترك اعتیاد،  مشاوره خانواده ( در

 صورت نیاز

o  در هنگام بروز بحران 123معرفی و ترایب  و تاکید استفاده از سرویس اورژانس اجتماعی 

o  مشاوره سازمان بهزیستی 1480از خط استفاده 

 از خدمات روانپزشکی استفاده نموده نوع مراجعه و داروهای تجویز شده سوال شود. 5در صورتیکه بیمار در سوال   -5

 از بیمار بخواهید که اگر در رابطه با این موضاعات سواالتی دارد مطرح کند. -6

 

 

 دل دارد این فرصت را به وی بدهید. چند دقیقه  اگر احساس نمودید که طرف مقابل نیاز به صبحت و درد

 به حرف ها و صبحت های وی گوش کنید.

  در ضمن صحبت بیمار وضعیت روانی و خطر خودکشی را ارزیابی نمایید. اگر احساس نمودید که نیاز به

 توانید بر حسب شرایط و وخامت حال بیمار از اقدامات زیر استفاده نمایید:کمک بیشتری دارد می

o  ترغیب نمایید 1480وی را برای استفاده از خطر تلفن 

o  اگر احساس نمودید که خطر جدی تری وجود دارد وی را ترغیب نمایید که به اورژانس اجتماعی

 تماس بگیرد )در صورت وجود چنین خدماتی در محل سکونت وی( 123

o  به خانواده صحبت کنید. بیمار اگر خطر اقدام مجدد را جدی تر ارزیابی نمودید از وی اجازه بگیرید و

 و خانواده را ترغیب کنید که به اورژانس بیمارستان مراجعه کنند

o اگر در منطقه روستایی زندگی می کند با بهورز روستا تماس بگیرد 

o اگر در منطقه شهری زندگی می کند به مرکز مشاوره مراجعه نماید 
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در وضیعت بحرانی نیست کم کم تماس را به پایان برساند. قبل از در مواقعی که فرد تماس گیرنده  خاتمه دادن به تماس.

 خداحافظی نکات زیر را رعایت نمایید:

 اگر تحت درمان است ادامه درمان یا مشاوره را ترایب نمایید .1

اگر مراجع به تازگی درمان یا مشاوره را شروع نموده است، تاکید کنید که اثرات درمانی این گونه خدمات بعد از  .2

 هفته ظاهر می شود  چند

 از وی بابت وقتی که در اختیار شما قرار داد تشکر کنید .3

 بفرمایید که ......... هفته/ماه دیگر تماس می گیرید تا از حال وی جویا شوید. .4

 

 ارزیابی وضعیت خودکشی طی تماس تلفنی

 ،«دیگر تحملش را ندارم، من خیلی افسرده ام»اگر تماس گیرنده ای می گوید  .1

به افکار خودکشی را  سوال؟ نگران نباشید که نکند با این آیا شما افکار خودکشی هم دارید»از او بپرسید این سؤال را  

. خیر، شما دارید کار درستی انجام می دهید. شما دارید به او نشان می دهید که دلسوز هستید، او را جدّی وی القا کنید

 با شما در میان گذاشته است. گرفته اید و کار خوبی کرده که دردش را

اگر پاسخ خیر است، وی را تشویژ کنید که به روانپزشک یا روانشناس مراجعه کند. فهرست مراکز را که قبال به  -

درصد است . بهتر است ان را از خود دریغ  70-60وی دادید یاد اوری کنید. یاد اوری کنید که شانس بهبودی 

 ب کنید نکند. اگر از درمان های رایج استفاده می کند ادامه ان را ترای

 می توانید این سؤالها را هم مطرح کنید:  ،است «بله»اگرپاسخ سؤال قبلی  .2

یرح ونقشه(، آیا چیزهایی که الزم است را فراهم بررسی آیا در این مورد که چگونه خودکشی کنید هم فکری دارید؟ )

 رده اید؟ )برنامه ریزی زمانی(.  کرده اید؟ )وسایل خودکشی(، آیا در این باره که چه زمانی این کار را بکنید فکر ک

را  aاگر پاسخ منفی است، یعنی فکر خودکشی را دارد ولی برنامه ای برای انجام این کار ندارد، همان اقدام مرحله  -

 انجام دهید

 اگر برای اقدام به خودکشی برنامه ریزی نموده است، از اقدمات زیر استفاده نمایید: .3

 ترایب نمایید 1480 وی را برای استفاده از خطر تلفن -

تماس  123اگر احساس نمودید که خطر جدی تری وجود دارد وی را ترایب نمایید که به اورژانس اجتماعی  -

 بگیرد )در صورت وجود چنین خدماتی در محل سکونت وی(

انواده را اگر خطر اقدام مجدد را جدی تر ارزیابی نمودید از وی اجازه بگیرید و به خانواده صحبت کنید. بیمار و خ -

 ترایب کنید که به اورژانس بیمارستان مراجعه کنند

 اگر در منطقه روستایی زندگی می کند با بهورز روستا تماس بگیرد -

 اگر در منطقه شهری زندگی می کند به مرکز مشاوره مراجعه نماید -
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 ثبت خودکشی جدول
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 ثبت اطالعات مربوط به اقدام کنندگان به خودکشی در شهرستان ................. استان .................. جدول
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 راهنما برای درمانگران برای استفاده از روش:

 اقدام به خودکشی، برنامه مداخله کوتاه مدت
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 بسمه تعالی

 دفتر بهداشت روان –وزارت بهداشت 

 پروژه پیشگیری از اقدام مجدد به خودکشی با پیگیری تلفنی

 

 
 
 

 از اقدام مجدد به خودکشی با پیگیری تلفنیپروژه پیشگیری 

 

 

 راهنما برای درمانگران برای استفاده از روش:

 اقدام به خودکشی، برنامه مداخله کوتاه مدت

Attempted Suicide, Short Intervention Program 
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 Attempted Suicide, Shortاین کتابچه ترجمه فارسی از کتابی است به نامه 

Intervention Program که توسط دکتر مایكل کُنراد )روانپزشک( و دکتر آنژا گیسین-

برای کسانی که با افراد اقدام کننده بخو خودکشی  2015میالرت )روانشناس بالینی( در سال 

کار درمانی می کنند تدوین شده است. این کتاب دارای بخش مقدمه، بخش کلیات شامل 

و همه گیر شناسی و عوامل خطر خودکشی و اقدام به خودکشی، و بخش مداخله می تعاریف 

 باشد. 

قسمت که پیش روی شما قرار دارد به منظور اختصار، فقط بخش سوم که بخش کار بالینی و 

عملی است می باشد. هدف از تهیه این متن استفاده برای اموزش کارشناسان بهداشت روان 

ه مشاوره کوتاه مدت با اقدام کنندگان به خودکشی به منظور  برای اری  PHC شاغل در

پیشگیری از اقدام مجدد به خودکشی می باشد. در تهیه این متن سرکار خانم  زهرا توکلی، 

 کارشناس ارشد روانشناس بالینی، همكاری جدی و مهمی داشتند.
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 پیوستن به درمان: برقراری اتحاد درمانی
اند، میزان پایبندی آنها به پیگیری و انجام درمان یا در درمان اثربخش بیمارانی که اقدام به خودکشی کردهمشکل عمده 

صورت متعهد ماندن به درمان و مشارکت به  10درگیرشدن در فرایند درمانپیوستن و در گیر شدن در فرآیند درمان است. 

کنند، گروه خاصی از شود. افرادی که اقدام به خودکشی میتوصیف می ی توأم با همکاری بین بیمار و درمانگرفعال در رابطه

اند خایر بیماری یابرحسب حادثه در بیمارستان بستری شدهدهند. آنها شبیه به دیگر بیمارانی که بهبیماران را تشکیل می

اند. ریزی کردهی انجام آن برنامهکنندگان به خودکشی در بیمارستان ناشی از عملی است که برای چگونگنیستند. پذیرش اقدام

اند. بردهی بین اقدام کنندگان به خودکشی و متخصصان سالمت روان پیوجود مشکالت جدی در رابطهمحققان مختلفی به

ای ندارد یا حتی در مواردی به آنها معتقدند متخصصین سالمت برای ایشان فایده  برای مدال، بیماران متمایل به خودکشی

 کنند.نمیتوجهی 

آن است، به  ی خودکشی با کسی که در خطر اقدام بهمتخصصان معتقدند هیش دلیلی وجود ندارد که از صحبت کردن درباره

برندکسی سر میران بهاین دلیل که ممکن است منجر به برانگیختگی این رفتار در او شود، ترسید. درواقع اگر افرادی که در بح

ا منزوی کنند و ی آن خودشان رشان صحبت کنند و در نتیجهی وضعیت کنونید آزادانه دربارهباشند که بتواننرا نداشته

 شود.تر میگیر شوند، اوضاع خطرناكگوشه

ست به خودکشی بزنند شده دی آنچه باعثخواهند دربارهکنند االب نمیدانیم افرادی که اقدام به خودکشی میعالوه ما میبه

یا حالت ذهنی  کنندهبرای رهایی از موقعیت ناراحت عنوان روشی بالقوهی که افراد خودکشی را بهصحبت کنند. تا هنگام

. افرادی که در خواهند از دستش بدهنددانند که نمیعنوان امری کامال شخصی میایرقابل تحمل درنظر بگیرند، آن را به

ایر از چیزی به یکند با آنها دربارههای کسی که سعی میبرند، افکارشان را صرفا بخایر نصیحتسر میبحران خودکشی به

افی بیابند. شان اهدکشند که دوباره در زندگیکنند. آنها صرفا زمانی دست از خودکشی میخودکشی صحبت کند، رها نمی

و بدلیل حساسیت  کنند االب عزت نفس پایینی دارنداگرچه باید در ذهن داشته باشیم که بیمارانی که اقدام به خودکشی می

رك و شناخت دجمله متخصصین سالمت روان میل به انزوا در آنها باال است. دیدن توسط ایرافیانشان منو ترس از آسیب

)cted toward direپذیر و مبتنی بر اهداف عنوان فرایندی خالق، پویا، و بازگشتی اتحاد درمانی بهوجوه همکارانه

)shared goalsد بین بیمار عنوان همکاری فعال و هدفمنتر، اتحاد درمانی بهری است. در معنای وسیع، امری مهم و ضرو

  شود.و درمانگر توصیف می

 : استوار استاین فرضیات  ای روش بر.

 یمار و ارتباطبی شکست، تنفر از خود، و رنج روانی از منظر . درك کردن تجربهفهم و شناخت احساسات و افکار بیمار -1

 ها و افکار خودش از موضعی همدالنهبا میزان آگاه بودن فرد از شناخت برقرار کردن

ان را دارند که باید ی خودش. بیماران اهداف و عقاید آگاهانه یا ناآگاهانهبازشناسی اهداف و نیاز به خودمختاری بیمار  -2

ی اقدام به یلههدف مردن بوس کند به فهم همدالنه ازمورداحترام قرار گیرد و درك شود. درحالیکه درمانگر تالش می

سمت اهدافش ر بهدقت و بااحتیاط اهداف مراجع را جستجو کند و پیشروی بیماخودکشی در بیمار برسد، درمانگر باید به

 را تسهیل سازد.

و اقدام به  های بیمارپذیری. برقراری اتحاد معنادار نیازمند مدل مشترکی از شناخت آسیبصورت مشتركهمکاری به -3

 دکشی است.خو

                                                           
10 Treatment engagement 
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کند. این نگرش حس ایمنی و صداقت رادر فرد . درمانگر نگرشی ایرقضاوتی اتخاذ میتعهد و درگیری درمانگر به درمان  -4

کار برد. ی معنادار درمانی بهاش را در حفظ و تداوم رابطهایهای حرفهشود درمانگر مهارتکند و باعث میایجاد می

شان های خودکشیهستند به کسی نیاز دارند که مواظبشان باشد و از برنامه بیمارانی که در خطر بحران خودکشی

 زده نشود.وحشت

 دهد در مقابله با ناامیدیدو عامل ضروری در برقراری اتحاد درمانی است. این دو عامل به بیمار امکان می پذیرشو  درك

فهماند که صورت کالمی و ایر کالمی به بیمار میبه و امگینی ایرقابل تحمل، همچنان امیدوار باقی بماند. درمانگر همدل

دهد شود، نشان میکند و برای آنها ارزش قائل میتجارب هیجانی شدیدش قابل درك است. درمانگری که بیماران را تایید می

هایی ر ظرفیتهایی ایر از خودکشی را انتخاب کرد. درمانگتوان گزینهپذیر است و میکه تحمل کردن این احساسات امکان

کند، و زمانی که بیمار درمورد امکان تغییردادن بیند و به بیمار منعکس میکه بیمار هنوز نتوانسته آنها را تجربه کند، می

 ماند. کند، امیدوار باقی میشرایطش احساس ناامیدی می
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 افسردگی: 

 خوابیبی-                                     

 اشتهای کم-                          

 عدم لذت-                          

 ؟ خودکشی گرایی؟-                          

 درمانگر 

 بیمار

 دیدگاه مشارکتانه 

 

                         

 

 گراییخودکشی

 درمانگر و بیمار قراری ،نج، استرس، بیر

 ناامیدی، تنفر از خود، 

 دالیل زنده ماندن درمقابل دالیل مردن

 

                                                                                      

                                                                                     

 دیدگاه مشارکتانه

 

 

 

 

 همکاری کردن جهت پیشگیری از وقوع خودکشی

 
 سنتی  «طبی» مدل 
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همدل بودن درمانگر با میل اقدام به خودکشی بیمار به این معنا است که او میل به خودکشی بیمار را پذیرفته است و 

، بدون اینکه تالش کند آن را است که حاضر است به خودش آسیب بزندای رسیده کند که چگونه بیمار به مرحلهدرك می

کند تاحدی با تجارب دردناك اصالح کند، متوقف کند یا در آن مداخله کند. این به این معنی است که درمانگر تالش می

ه درمانگر برضد رفتار جای اینکی دردسترس بیمار است. بهبیمار همدلی کند تا بتواند درك کند چرا خودکشی تنها گزینه

ی فرد به زنده ماندن را بیشتر کند، با میل به خودکشی بیمار همدلی خودکشی اقداماتی انجام دهد یا تالش کند انگیزه

 کند. کند و کامال روی این نیت و میل بیمار تمرکز میمی

 

 خودکشی یک عمل است نه بیماری: 

اند، به این نتیجه رسیدیم که به خودکشی زدهدرمانی با بیمارانی که دستی ی رابطهباتوجه به وجود مشکالتی در زمینه

کند. اینکه ما خودکشی را یک رفتار بدانیم تا بیماری به ما دیدگاه اتخاذ مدل یبی نسبت به بیماری کمک کمی به ما می

 دهد. جدیدی می

 (narrative interviewing)گونه: ی حکایتمصاحبه

مختلفی  ی کنش این است که عواملی اصلی نظریهی فردی خودش را دارد. ایدهزمینهو پیش سابقه هر اقدام به خودکشی

 رو شان شناخت. از اینآورندهی عوامل بوجودها را باید بواسطهدهد و در نهایت اینکه، رفتاررفتارهای مختلف را شکل می

کنند و تا حدی از آنها آگاه افکار ،هیجانات و اعمالشان را نظارت میی افرادی که ها و رفتارهای افراد را باید بوسیلهکنش 

دهیم که در بافت درمانی، حکایات هایی توضیح میصورت داستانهستند، شناسایی کرد. در زندگی روزانه ما فعالیتمان را به

کنیم که به حوادث و اتفاقات ف میای تعریگونهی بادقت بهاصورت  داستانی که ما به شنوندهشود. حکایت بهخوانده می

ی تواند جنبهشود. اعتماد کردن و پذیرفتن داستان فرد میبخشیم، توصیف میمان معنا مختلف برای تشریح تجارب فردی

ی مناسب هصورت صحیح و توسط شنوندبندی کنیم و وقتی داستان بهدرمانی داشته باشد. زمانی که بتوانیم داستان را فرمول

ی بحران خودکشی روایت هایی که دربارهتری با آن مقابله کنیم. داستانی اثربخشه شود قادرخواهیم بود به شیوهشنید

 رویمان بگشاید. ای از اهداف زندگی را بهتواند بار دیگر دریچهشود میمی

صورت خودجوش بین خودکشی، بهشنویم که در آن بیمار های منسجمی را از بیمار میدقیقه اول داستان 30تا  20االب یی 

کننده به کنند. در این حالت بیمار و مصاحبهزای اولیه و تجارب منفی اخیر )مشکالت ارتبایی( پیوند برقرار میتجارب آسیب

 اند. اند و با هم همسفر شدهشوند که در یک مسیر قدم گذاشتهدوستانی تبدیل می

  



46 
 

 گوید؟بیمار به ما چه می

کند؟ در کند را چگونه توصیف میحکایتی، بیمار حالت روانی که  در مواقع بحران حاد خودکشی تجربه میی در مصاحبه

 اینجا بعضی از عبارات بیماران که در جلسه مصاحبه بیان شده است آورده شده است:

 یرم. خواستم جلوشونو بگتونستم جلوی افکارم را بگیرم، میمن دااون بودم. از خودم بدم میومد، نمی -
دونستم پایان دادن به زندگیم یعنی پایان دادن به تمام کردم. راه دیگری نداشتم. میرنج خیلی زیادی را تحمل می -

 دردهام. 
شی. حقی گفتم چیزی نمیتونی کاری انجام بدی. همیشه میلیاقتی، نمیارزشی، بیگفت : بیشنیدم که میصدایی می -

تونستم یاقت بیارم. میدی، تلخی، و ناکامی و درماندگی به حدی شدید بود که نمیبرای زندگی کردن نداری. احساس ناا
 و کاری کنم. 

شناختی ایرقابل تحمل و افکار ایرقابل تحمل است. و هردوی ی رنج روانکند االب دربارههایی که بیمار تعریف میداستان

  بیننددردنخور میزی بهعنوان چیشوند که بیماران خودشان را بهها زمانی ظاهر میاین

دام افتادن را تجربه دنبال آن حس ایرقابل تحمل هشدار و بههای وجودی، بیمار هیش راهی نمیابد، و بهدر بعضی از بحران

شه. بامستیر عنوان خودکشی ی باال با این جمالت پایان یافت: نمیدونم پایان راهم کجاست اما به اینجا تموم نمیکند. نامهمی

بندی ی فرار کردن از آگاه بودن از خود فرمولعنوان راهی برای فرار از خود را انتخاب کرد و خودکشی را برحسب انگیزهبه

شود. این کار خود منجر ها به خود اسناد داده میکرد. عامل اصلی خودکشی اسنادهای منفی نسبت به خود است. شکست

دهد ساختارشکنی شناختی )ادراك زمان ود. و آنچه در ادامه ر  میشی منفی در فرد میبه بروز شرمندگی و عایفه

های ریزی برای خودکشی( و فقدان معنا است. شناختتغییریافته، تفکر عینی، دید تونلی، فقدان اهداف بلندمدت، برنامه

خایر وقت بهشود: من باری روی دوش خانواده هستم، هیشمعمول خودکشی با جمالتی شبیه به جمالت زیر توصیف می

برای حل کردن و پایان دادن به مشکالتم است. ممکن است  شم، و خودکشی تنها راهاشتباهی که مرتکب شدم بخشیده نمی

خواستم به افکارم پایان بدم. در مدل نظری کنش خودکشی، این اقدامات معموال بیمار بگوید: مجبورم به آن پایان بدم، یا می

کشی رهایی یافتن از حالت روانی ایرقابلی تحملی است که با رنج، ناامیدی، یاس، ناتوانی، محور هستند: هدف خودهدف

 شود. شناسایی می

 
 

 ASSIPعناصر 

 ی حکایتی و برقراری اتحاد درمانیی بحران خودکشی از یریژ مصاحبهجستجوی سابقه – 1

شود. روانی. مسائل مهم زندگی مربوط به آسیب پذیری فرد توصیف میسازی شناختی و هیجانی برانگیختن حالت رنج پخش فیلم برای فعال -2

 سازی و بازسازی شناختی عایفیفعال

های رفتاری برای بحران خودکشی در آینده و افزایش خودآگاهی از یریژ معرفی کردن عالئم هشداردهنده فرد، برقراری و رشد استراتژی -3

 ه.ی حکایتی اولیسازی مجدد با مصاحبهمواجه

های پیشگیرانه به های منظم، تقویت اتحاد درمانی و یادآوری کردن مجدد استراتژیمدت با بیماران از یریژ ارسال نامهبرقراری ارتباط یوالنی -4

 بیماران.

 

 :ASSIPی پایه

 اهداف و محیط درمان:

 اند. برای بیمارانی یراحی شده است که اخیرا اقدام به خودکشی کرده ASSIPدرمان مختصر 
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اتحاد 
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مصاحبه 

 حکایتی

 سازیفعال

شناختی 

 رفتاری

 
پخش فیلم  

مواجه 

مختصر 

روان 

 آموزشی

اقدامات 

رفتاری 
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جمالت 

کوتاه 

مواجه 

 مختصر

مهار 

درمانی و 

تداوم 

 رابطه

 

 

نامه و 

کارت 

 بحران

 

 

 

کاهش 

خطر 

 خودکشی

عنوان را باید به ASSIPشود. ارجاع داده می ASSIPروز تدبیت و تحکیم روانی و یبی ابتدایی، به  14بیماران دریی 

 تر درنظر گرفت. مدتمکمل درمان یوالنی

 

 

  

         
       

 

ASSIP مرحله به مرحله: بازیابی 

ی شود تا رابطههایی به بیمار ارسال میشود. پس از اتمام جلسات درمانی نامهانجام میجلسه  4، در ASSIPبرنامه درمانی 

 توان جلسات دیگری به درمان افزودبیمار و درمانگر با یکدیگر حفظ شود. در صورت نیاز می

ای ی مصاحبه یا گزیده: پخش فیلم: در این جلسه بیمار و درمانگر با یکدیگر فیلم جلسه2ی حکایتی: جلسه : مصاحبه1جلسه 

تواند تواند برای پرسیدن سواالت یا اخذ ایالعات بیشتر فیلم را متوقف کند. بیمار هم میکنند. درمانگر میاز آن را تماشا می

ی برای اینکه نکات جدیدی به مصاحبه اضافه کند یا ایالعات جدیدی وارد کند، فیلم را قطع کند. در پایان جلسه بیمار، جزوه

عنوان کند  و  بهکند سپس آن را مطالعه میرا دریافت می "خودکشی  بیماری نیست بلکه فقط یک کنش است"وبی از مکت

 تکلیف خانه باید نظراتش را بنویسد. 

بندی موردی مکتوب، عالئم گیرد. فرمول: بازخوراند بیمار با توجه به اقدامات تکالیف منزل مورد بحث قرار می3جلسه 

شود. درمانگر این جزوه را به بیمار های ایمن فرد در آینده با همکاری بیمار و درمانگر تکمیل می، و استراتژیهشداردهنده

عالوه، بیمار شود. بهدهد. یک نسخه از آن به دیگر متخصصان و درمانگران و درصورت امکان به دیگران مهم داده میارائه می

های اعتباری است و شامل مواردی مانند ی کارتاندازهها بهکند. این کارتمیکارتی حاوی جمالت امیدوارکننده دریافت 

ی کارت بحران جهت ایمینان حاصل کردن از عالوههای رفتاری ایمن بهمدت، عالئم هشداردهنده و استراتژیاهداف یوالنی

 شود. دسترسی آسان و سریع بیمار به سیستم مراقبتی داده می

ی فیلم مصاحبه حکایتی بحران خودکشی های سالم با مشاهدهاقدام به خودکشی اخیر بیمار. استراتژی : مواجه با4ی جلسه

 شود.شود و تمرین میبیمار آزمایش می

 ماه از فرد اقدام کننده به عمل می آید.  12پیگیری تلفنی یی 
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 :ASSIPجلسات درمان 

 ی حکایتیی اول: اجرای مصاحبهجلسه

شود آنچه باعث شده شود. بیمار تشویژ میشود. از جلسه فیلم گرفته میی حکایتی اخذ مییمار مصاحبهی اول از بدر جلسه

ی حکایتی دستیابی به فهم مشترکی از مکانیسم صورت داستان بیان کند. هدف از انجام مصاحبهدست به خودکشی بزند را به

های فردی است. مصاحبه حوادث برانگیزاننده و حساسیت عالوه بیرون کشیدنشود، بهفردی که باعث رفتار خودکشی می

حتی اگر بیمار  –ی شرح مختصری از اهداف درمان به بیمار انجامد. جلسه با ارائهیول میدقیقه به 40تا  20حکایتی معموال 

ی خطر بیماران درباره شود. اصوال، بهرا ببینید(، آااز می 1ی و ساختار آن داشته باشد )ضمیمه ASSIPایالعات مکتوبی از 

یک درمان مختصر و ساختاریافته است که هدفش برقراری  ASSIPباالی خودکشی مجدد پس از اقدام به خودکشی و اینکه 

شود، توضیحاتی سال با نامه دادن با فرد بیمار تماس برقرار می 2های ایمن پیشگیرانه است و اینکه به مدت و رشد استراتژی

خواهد هر سوالی کند که بیمار دستورالعمل و اصول را درك کرده است، و از او مینگر ایمینان حاصل میشود. درماداده می

برداری از جلسه بخش مهم و اصلی درمان است، و اینکه از مصاحبه دارد بپرسد. بسیار مهم است که به بیمار توضیح دهیم فیلم

نامه ضبط جلسات با ذکر محرمانه بودن و درمانگر هر دو فرم رضایتشود. بیمار شده، در جلسه دوم و سوم استفاده میضبط

 . کنند را امضا می

 

 ساختار جلسه اول:

فهماند که او شخصیت اول کند و به بیمار میی روایتی را آااز می، درمانگر مصاحبهASSIPی ی ایالعاتی دربارهپس از ارائه

 این داستان است:

 ای رسیدی که به خودت آسیب برسانی... خودت بشنوم چطور به مرحله خواهم با زبان و کلماتمن می
 خواهم داستانت را بشنوم.یبژ تجاربی که دارم، همیشه داستانی پشت این اقدام به خودکشی هست و من می

خوای از کجا می "پرسند، درمانگر باید مسیر را به بیمار نشان دهد و به داستان روایتی بیمار اعتماد کند. بعضی بیماران می

گوید: این به تو بستگی دارد، از هرجایی دوست داری شروع کن. الگوی شایع در اینجا این در اینجا درمانگر می "شروع کنم؟

سال پیش، دوست ناگهان من را تنها گذاشت، و  2کنند. ) است که بیماران داستان را با اتفاقات و حوادث گذشته شروع می

ی دیگری برقرار کردم، اما کنند. ) بعد از آن من رابطهبه سمت بحران خودکشی واقعی پیشروی می من افسرده شدم(. سپس

تونستم سرکار بروم و به خودکشی فکر کردم(. االب بیماران بدون دوباره همین اتفاق افتاد و من ناامید و افسرده شدم، نمی

گردد(. دهند. ) درواقع داستان من به دوران کودکیم برمیباط میاش ارتدخالت فعال درمانگر بحران فعلی را به تجارب کودکی

درمانگر باید به بیمار اجازه دهد در هنگام گفتن داستانش، سکوت کند. درمانگر نباید سخنان بیمار را قطع کند حتی اگر 

توان د. درصورت نیاز میی مسائل مهم خیلی زیاد صحبت نکرده باشبعضی مسائل مهم او بدون پاسخ مانده باشد، و درباره

کننده است. البته توان یی داستان بیمار از او پرسید، پرسیدن سواالت روشنبعدا به این مسائل پرداخت. تنها سواالتی که می

-ی روایتی جایی برای تعبیر و برداشتاین امر تنها زمانی باید صورت گیرد که به فهم شرایط بیمار کمک کند. توجه: مصاحبه

ظاهر مانگر باهوش نیست ! باید به بیمار اجازه داد آزادانه صحبت کند. حتی اگر داستان از جایی شروع شود که بههای در

که بیمار سخنانش را تمام کرد، ربطی به بحران خودکشی ندارد، چراکه بیمار، فرد متخصص داستان خودش است. تنها زمانی

ر سواالتی بپرسد. برای این، خیلی مهم است که همیشه از سواالت باز پاسخ تواند برای فهم و کسب ایالعات بیشتدرمانگر می

توان با بله یا خیر به آنها پاسخ داد. درمانگران باید از پرسیدن سواالتی مدل چرا پرهیز یعنی سواالتی که نمی -استفاده کنیم
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کند. درواقع فرد با پاسخ کوتاه بدون هیش شرح شود فرد را به ادامه دادن داستانش دعوت کنند چرا که این سواالت باعث نمی

 دهد.و بسطی به سوال پاسخ می

 هایی از سواالت بازپاسخ:نمونه 

o تونی دربارش بیشتر توضیح بدی؟ می 
o تونی با جزئیات بیشتری توضیحش بدی؟برای اینکه بفهمم، بگو منظورت چیه؟ آیا می 
o خطور کرد؟تونی به من بگی چطور ایده ی خودکشی به ذهنت می 

 ی اول:پایان دادن به جلسه

پذیری فرد که در اواخر جلسه اول درماانگر باید داستان بیمار را فهمیده باشد و آن را تایید کند. و درصورت امکان به آسیب

 تواند بگوید:در یی جلسه شناسایی شده اشاره کند. برای مدال درمانگر می

صورت همکارانه صورت آل این امر بهیور ایدهحتما خطر خودکشی ارزیابی شود. بهشود .قبل از اتمام جلسه اول توصیه می
 توان آنرا ارزیابی کرد. می SSF-IIIگیرد، با استفاده از فرم وضعیت خودکشی می
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 ی دوم: پ ش فیلمجلسه

این جلسه این است که درمانگر و بیمار با همکاری معموال، جلسه دوم را باید یک هفته بعد از جلسه اول تشکیل داد. هدف 

ی اول توسط بیمار حکایت شده بود از منظر بیرونی نگاه کنند. بیمار این کار را از جایگاه هم به فرایند خودکشی که در جلسه

 . کند و همکاری بیشتری دارد. دهد و ایالعات بیشتری ارائه میکننده انجام میمشاهده

دوم:ساختار جلسه   

ی دوم باید  هدف را در نظر ی جلسه اول داشتند را مطرح کنند. درجلسهدرابتدا، باید از بیماران خواست هر نظری درباره

 داشت:

 شود.پذیری بیمار، که معموال در بافت زندگی فرد دیده میدستیابی به فهم بهتر از آسیب -

 ی اول انجام نشده باشد(در جلسه بررسی کردن رفتار خودکشی با جزئیات بیشتر ) درصورتی که -

های ایمن خود بیمار که ممکن است بحران هیجانی از بحران هیجانی قبلی ی استراتژییاخذ ایالعات اولیه درباره -

 بیمار پدیدار شده باشد.

مشترك است. دهد که این یک اقدام نشیند و به این یریژ نشان میکند، کنار بیمار میپس از آن درمانگر فیلم را پخش می

ی چیزهایی که مهم و مورد نیاز است صحبت شود الزم است درمانگر  قبل از بدلیل زمان محدود و برای اینکه تنها درباره

 های مربوط را انتخاب کند.شروع جلسه بخش

پرسد از اینکه یمار میعالوه از بکند ایالعاتی اضافه کند تا هیجانات و افکارش رو ابراز کند، بهدرمانگر بیمار ر.ا تشویژ می

کند کند و تالش میبیند چه حسی دارد؟ با همکاری نزدیک با بیمار درمانگر کاوش میشنود و میاالن داره داستانش را می

شود تا خودش را مجددا توی اون تا الگوی بیمار که منجر به بحران خودکشی شده را شناسایی کند. از بیمار خواسته می

ی فردی و . ) چه احساسی داشتی؟ چه افکاری داشتی؟(. در یی جلسه، درمانگر به عالئم هشداردهندهموفعیت قرار بدهد

ی کند. ) اگر دوباره در همچین موقعیتی قرار بگیری،کاری هست انجام بدی؟(. همههای جایگزین بیمار اشاره میفعالیت

 توانند انجام دهند اشاره کنند.که می های جایگزینیتوانند به بعضی فعالیتبیماران در این مرحله نمی

گویند که دیدن فیلم مانند و میندرت، بیماران منفعل میدهند چه باید کرد؟ بهبا بیمارانی که به پخش فیلم جواب نمی

ختصر عنوان اجتناب بیماراز هیجانات شدید تفسیر شود.اگرچه در درمان متواند بهمصاحبه معنایی برایشان ندارد. این کار می

شود برای اینکه بیمار را به رسد مواجه کردن بیماران با این تفاسیر مفید باشد. درواقع پیشنهاد می، به نظر نمیASSIPمانند 

آفرین نزدیک کنیم، از یک مسیر انحرافی استفاده کنیم. در اینجا استراتژی که به ما کمک خواهد کرد هیجانات و افکار مشکل

 توان این سواالت را بپرسد: ی است. برای مدال درمانگر میاپرسیدن سواالت دایره

o کنی گویی؟ فکر میکند، چه احساسی داری؟ به او چه میتصور کن دوست نزدیکت داره این داستان را تعریف می
 گذره؟کنه؟ در ذهنت چی میچی بهش کمک می

 

 تکالیف منزل:

خودکشی رفتاری منطقی نیست را ببینید(. بسیاری  3ی دهد. )ضمیمهدر پایان جلسه دوم، درمانگر به بیمار تکالیف منزل می

دانم من نمی» کنند. توانند درکش کنند یا توضیح دهند تجربه میعنوان چیزی که نمیشان را بهاز افراد رفتار خودکشی

دهد شان تکرار شود. درمانگر شرح میترسند که این اتفاق دوباره برایگویند که آنها میاین بیماران االب می« چطور اتفاق افتاد

های مختلفی دانیم است. درمانگر به بخشی خودکشی میای از آنچه دربارهی متن خالصهشده دربردارندهی نوشتهکه جزوه
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شود به دقت ی زندگی، افسردگی و کمک خواستن. از بیماران خواسته میکند. مانند رنج روانی، نقش تجارب اولیهاشاره می

 ن متن را در خانه مطالعه کنند، نظراتشان را در فضای خالی بنویسند. و آن را برای جلسه بعد با خود به همراه بیاورند. ای

 ی روانی آموزشی عبارتند از:اهداف اصلی تکالیف خانه

 کار رود. ریزی سالم و مفید بهای برای برنامهعنوان پایهتواند بهیافتن مدل تشریحی مشترك، که می -1

گیرد. درمانگر باید دیدگاه سرعت بخشیدن به اتحاد درمانی از یریژ مکالماتی که بین بیمار و درمانگر صورت می -2

 بازی نسبت به نظرات بیمار داشته باشد.

 پایان دادن به جلسه دوم:

بندی بیمار دول فرمولکند. ) جآمده را تکمیل میهای جدید بدستی مکتوبی از جلسه با داده. پس از جلسه، درمانگر خالصه

 ی بحران خودکشی را ببینید(. زمینهو پیش
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 بندی الگوهای منجر به بحران خودکشی: جلسه سوم: فرمول

بندی فرایندها و الگوهای فردی درگیر در ایجاد و رشد بحران خودکشی بیمار و نیز ی سوم تکمیل فرمولهدف اصلی جلسه

شود که بخش اول های ایمن برای پیشگیری از بروز رفتار خودکشی در آینده است. پیشنهاد میاستراتژیتکمیل فهرست 

تر و بیشتر فیلم ی حکایتی و کاوش عمیژآمده از مصاحبهدستی اول و دوم و با استفاده از ایالعات بهمتن، پس از جلسه

شود. اسنادی که درمانگر در جلسه سوم با خود به همراه یمصاحبه نوشته شود. این بخش، با همکاری بیمار تجدیدنظر م

های فردی و حوادث ی بحران خودکشی با تاکید بر حساسایتزمینهبندی موردی از پیشفرمول – 1آورد عبارتند از: می

ه فردی که نویس عالئم هشداردهندپیش -3مدت مفید و اثربخش. مدت و یوالنینویس اهداف میانپیش – 2برانگیزاننده. 

 های این فرد. نویس استراتژیپیش – 4شود. موجب بروز اقدام به خودکشی می

 توان با سواالت زیر راهنمایی کرد:بندی موردی درمانگر را میدر زمان نوشتن فرمول

 چه حوادث بیرونی یا تجارب درونی اقدام به خودکشی حاضر را برانگیخته است؟ -

 ذیری بیمار در ارتباط هستند؟ پچه حوادثی در گذشته با آسیب -

پزشکی، یور مدال دیگران مهم، اختالالت روانچه عواملی در ایجاد و بروز رفتار خودکشی نقش میانجی دارد؟ ) به -

 مصرف مواد، تردید و دودلی و ...(سوء

اقدام به خودکشی در آینده شود؟ اندازی بیمار چه چیزی را باید تجربه کند یا چه اتفاقی باید برای او بیافتد که منجر به راه

توان ی کلیدی و مهمی است. میهای فردی که در باال به آن اشاره شد در اینجا نکتهپذیریمسائل مربوط به زندگی و آسیب

 شود. ساختار جلسه سوم: توصیه می ASSIPمدت قرارداد که االب توسط درمانگر درمانی یوالتیآنها را مرکز توجه روان

 تکالیف خانه: بازبینی

کند که االن چه حسی داری؟ و اینکه قبل از این جلسه چه احساسی داشتی؟ سپس درمانگر جلسه را با این سوال شروع می

برای مدال اگر بیمار احساس کرد که  –گیرد. کند. درمانگر از بیمار بازخوراند میدرمانگر تکالیف منزل را با بیمار بازبینی می

شود روی متن زمان صرف کنند و متن را رای او نداشت و یا هر سوالی داشت از درمانگر بپرسد. توصیه میای بمعنا و فایده

بخش به بخش بررسی کنند و روی مواردی که بیمار نوشته کار کنند. خیلی مهم است که درمانگر تالش کند اهدافش را 

یمار نظری نداشته یا جزوه را با خود نیاورده است، درمانگر شناسایی کند و تجارب شخصی بیمار را تایید کند. در مواردی که ب

ی متن به بیمار، او را وارد متن کند. اگرچه، اگر بیمار به پر کردن و ی نسخهتواند با تاکید کردن بر مسائل مهم و ارائهمی

 انجام دادن تکالیف منزل مشتاق نیست، نباید خیلی روی آن اصرار کرد. 

 بندی موردی:فرمول

مدت، عالئم هشداردهنده بندی موردی همراه با فهرستی از اقدامات مفید یوالنینویسی از فرمولقبل از جلسه، درمانگر پیش

صورت ضمیر اول شخص توان بهبندی موردی را میکند. فرمولهای خودکشی را تهیه میهای ایمن برای بحرانو استراتژی

صورت ضمیر اول شخص مفرد دهیم. نوشتن خالصه بهاول شخص را ترجیح میمفرد یا سوم شخص نوشت. ما معموال ضمیر 

توان با همکاری بین درمانگر و بیمار بازبینی، کند. این متن رامیروی این مسئله که این داستان خود بیمار است تاکید می

 اصالح و تکمیل کرد. 
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 (ASSIPبرنامه درمان م تصر اقدام به خودکشی: ) 

 نام بیمار:

 :ASSIPتاریخ جلسات 

 خانم          / آقای       عزیز:

ی زمینههمانطور که قبال درمورد آن صحبت کردیم، دراینجا سعی کردم نکات اصلی مطالبی که پیرامون پیش

 صورت اول ش ص مفرد نوشته شده چون داستان خود توست. بحران خودکشیت گفتی را خالصه کنم. متن زیر به

 ) یک تا نصف صفحه(زمینه پیش – 1

 

 

 

 اقداماتی که در پایین به آن اشاره شده برای حفظ سالمت و امنیت من در آینده اهمیت دارد: – 2

 مدت:اقدامات مفید طوالنی

 

 

 عالیم هشداردهنده:

 

 

 های ایمن برضد خودکشی:استراتژی

 ابتدایی:

1-   
2-   
3-    
4-    

 موارد حاد 

1-   
2-   
3-   

 درمانگر نوشته شد. در تاریخ        با همکاری بیمار و

 امضای بیمار                                                            امضای درمانگر 
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 های ایمن. ی فردی و استراتژیمدت و اهداف، عالئم هشداردهندهبندی اقدامات طوالنیفرمول

صورت جمالت امیدوارکننده به مراجع تا بتوان آن را بهکلیدواژه باشد. فهرست باید کوتاه باشد  6تا  4هر بخش باید شامل 

 داد. ) جدول جمالت امیدوارکننده را ببینید(.

 مدت مفید:اقدامات طوالنی

مدت شامل اهداف فردی است که ایرمستقیم با اقدام به خودکشی در پیوند هستند. بعضی موارد عبارتنداز: اقدامات یوالنی

صرف الکل، درمان افسردگی یا اضطراب، یافتن شغل جدید، و ..... . ممکن است بعضی از این درمانی فردی، درمان سوءمروان

ی اول ظاهر شود. درمانگر باید بیمار را تشویژ کند روی این مسائل کار کند چراکه آنها با خطر جلسه 2مسائل در یی 

انگر ممکن است اسامی و آدرس درمانگران را ای نیست، درمخودکشی مرتبط هستند. اگر بیمار تحت مشاوره یا درمان حرفه

 به بیمار بدهد. 

 تواند شامل موارد زیر باشد: سواالت برانگیزاننده می

تواند در کاهش خطر بحران خودکشی ما حاال دیدیم که چطور اتفاقات بوجود آمدند و منجر به خودکشی شدند. چه چیز می

 آینده مفید باشد؟

 کی چقدر مهم باشد؟پزشکنید درمان روانفکر می

 دارودرمانی چقدر اهمیت دارد؟

 ی روان درمانی چه باید باشد؟درمانی مشاوره فاهدا

شود: من االب درگیر مشکالت دیگران بودم. باید یادبگیرم چگونه به ایرافیانم بفهمانم به کمک و هایی که داده میپاسخ

خواهم باری روی دوش دیگران باشم. اگرچه حاال ست چون نمیحمایت آنها نیاز دارم. حاال فهمیدم که کار خیلی سختی ا

 دانم که حژ دارم از دیگران کمک بخوام. ولی هنوز بایدروش کار کنم.می

 ها عبارتند از: کلیدواژه

o هایادگیری شناسایی محددیت 

o کند؟ باالبردن خودآگاهی: حاال چه احساسی دارم؟ حاال چه چیزی من را اذیت می 

o واست کمک از دیگرانخگی دریادگیری چگون 

o درمانگرپیگیری ویزیت روان 

 هایی از اقدامات مفید و بااهمیت برای حفط ایمنی افراد در آینده:نمونه

o باالبردن خودآگاهی: همین حاال چه احساسی دارم؟ 

o چی چیزی برای من خوب است؟ و چه چیزی خوب نیست؟ 

o درمانیروان 

o هاتداوم مصرف ضدافسردگی 

o  بخشیدن به وضعیت خانهبهبود 

 عالئم هشداردهنده:

o اشتهاییبی 

o مشکالتی در ارتباط با خواب 

o وارتفکر دایره 

o انزوا، صحبت نکردن 
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o  ،گفتگوهای درونی منفی 

o سوءمصرف شدید الکل 

 :های ایمن برضد خودکشیاستراتزی

 :اول

o دویدن 

o نوازش گربه 

o پختن ادای خوشمزه 

o گوش دادن به موسیقی دلخواه 

o  دوستان، والدین، خواهر برادردیدن 

 موارد حاد:

o  :(                         ..............................صحبت کردن با درمانگر ) شماره تلفن 

o  صحبت کردن با درمانگرASSIP   شماره تلفن (..........................                        ) 

o  (                           ...........شناسم ) شماره تلفن بحران جایی که میصحبت کردن با کلینیک مداخله در 

o مراجعه به اورژانس 

 عالئم هشداردهنده:

o ...... 

o ......... 

o ......... 
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 ها و لوپرلو:ی نامههمراه با نمونه 2و  1هایی از کیس نمونه

 M: خانم 1کیس 

 عنوان:

 مدت برای اقدام به خودکشی(: ) برنامه مداخله کوتاهASSIPدرمان مختصر پس از بحران خودکشی: 

 عزیز Mخانم 

ی بحران ی این مطلب صحبت کردیم، دراینجا شرح مختصری از نکات مهمی که درمورد سابقههمانگونه که قبال درباره

 ص مفرد نوشته شده چرا که این داستان خود تو است.صورت اول شخشده است. متن زیر بهتان گفتیم نوشتهخودکشی
 زمینه: (1

ی خانواده بودم من دوران کودکی سختی داشتم و بعدها در زندگی نیز تجارب منفی و تلخ زیادی داشتم. من فرزند ناخواسته
ان مدرسه راشت. در دوای ندمان به ما عالقهو در دوران کودکی مبتال به مننژیت شدم. دریی روزهایی که در مهد بودم مربی

زد. کردند. پدرم االب من را کتک میزدند و من را مسخره میخایر این مسئله به من یعنه میدختر چاقی بودم و االب به
کردم چیزی های کارآوزی را گذارندم که مناسب من نبود. در سرتاسر زندگیم من همیشه تالش میبعد از آن دوران من دوره

هایی را گذراندم. رئیس های بیشتری دریافت کردم. کارگاه خودم را بازگشایی کردم و دورهمن آموزشاز خودم خلژ کنم. 
بار من دارودرمانی را شروع کردم. من آنجا را ترك کردم رفتار خیلی بدی با من داشت و برای اولینجایی که در آنجا کار می

های زیادی را در آنجا تجربه کردم، و فشارهای زیادی از باالسریم کردم و در سالن مد کارم را شروع کردم که البته کشمکش
به من وارد شد که منجر به اولین سقوط و شکست شد. پس از آن مشکالتی در سالمتی من بوجود آمد مخصوصا در وزن و 

 کارکردهایی که داشتم.
 22سته و یبژ برنامه بود. بعد از گذشت داشتم که هردوشون خوا تا بچه 2سالگی ازدواج کردم و  19من خیلی زود در سن 

سال از زندگیم یالق گرفتم. اولین اقدام به خودکشی من وقتی بود که دوست دختر همسر سابقم وقتی برای اولین بار آنها 
آمیزی در مورد ظاهرم به من زد. این کار او باعث شد احساس کنم خیلی زشتم وکامال های خیلی توهینرا مالقات کردم حرف

 ارزشی هستم. در این زمان بود که تصمیم گرفتم به زندگیم پایان دهم.آدم بی
بار در بخش روان بیمارستان بستری شدم که معموال هربار  6ام را درمان کردم و بعد از اون اتفاق دوباره و دوباره افسردگی

پزشک صورتم روزها شتم. بعد از ویزیت دندانشدم. اخیرا نیز تجارب منفی خیلی زیادی دابعد از اقدام به خودکشی بستری می
بار روز تولدم سال گذشته برای اولین 40اش را با من قطع کرد و باالتر از همه اینکه همسرسابقم در متورم بود. مادرم رابطه
لی تلخ و بی سرم زد که زندگی خیی داروها را پر کردم، ناگهان این فکر بهروز پیش، وقتی جعبه 10را فراموش کرده بود. 

پسرم چندلحظه از خانه بیرون توانم ادامه بدم. دوستارزش هست و هیش چیز مهمی در زندگی وجود ندارد و اینکه دیگر نمی
صورت ناخودآگاه، هرچی قرص که برای یک هفته تهیه کردم داشتم قورت دادم. من دقیقا رفت و بدون اینکه فکر کنم و به

پسرم اورژانس را خبر کرد و من به بخش اورژانس منتقل شدم و بعد به بخش روانی د. دوستتونم بگم چه اتفاقی افتانمی
 برگردانده شدم.

ما دیدیم که در ابتدای زندگی مشکالت زیادی داشتی و درسرتاسر زندگی االب سعی داشتی به تجارب نامطلوب و بدت البه 

های خطرناکی هستند که در ها موقعیتد به نفست پایین بیاد. اینهایی بود که باعث شد اعتمایور مکرر موقعیتکنی، اما به

رسد. ما دیدیم که برای پیشگیری از اینکه دوباره به این نظر میحلی برای رفع رنج روانی شدید بهعنوان راهآن خودکشی به
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ی که در زیر آمده برای امنیت و ای انجام بدیم. اقداماتشرایط خطرناك مشابه گرفتار نشی، مهم است که اقدامات پیشگیرانه

 سالمتی تو در آینده اهمیت دارند:

 تواند مفید باشد:اقدامات بلندمدتی که می

o درمان منظم با دکترS  و قرار مالقات با دکترK 

o .دارو درمانی در پیشگیری از عود افسردگی مهم است 

o پارتنر من باید مسئوول و مراقب تهیه و مصرف داروهای من باشد 

o  کندبقیه بگویم چه چیزی من را اذیت میبه 

 عالئم هشداردهنده:

o کند.یور ناگهانی تغییر میوقتی احساساتم به 

o تونم هوای کافی دریافت کنماحساس سنگینی و فشار روی سینه. نمی 

o خلژ: ناراحتی و ناامیدی 

o ارزشیارزشم، زندگی بیافکار: بی 

o از دارو یکجا ی مصرف بیشتکانه 

 سالم و ایمن برضد خودکشی هایاستراتژی

 اول: 
 چند لحظه مکث کنم و افکار و احساساتم را بررسی کنم -1

 هوای تازه بخورم -2

 دوش بگیرم -3

 (..........................با دخترم حرف بزنم.     ) تلفنی  -4

 مصرف لورازپام برای کاستن از میزان تنش -5

 د:اموارد ح

 با کسی حرف بزنم

 ...........................تلفنی                          ......................... Sبا دکتر  -6

 ................................تلفنی                         .....................   Aپارتنر  -7

 ........................دکتر عمومی در درمانگاه سرپایی              تلفنی  -8

 1480و خط مشاوره  123....................... ژانس اور -9

 

 با همکاری یکدیگر نوشته شد  2013در ماه می 

 ...................... K.Mپروفسور                                                 ........................    Mخانم 

 امضا               امضا                                          
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 Mبرای خانم  LOPERELLPجمالت 

 مدتاقدامات مفید در یوالنی

 درمان منظم با دکترS  و قرارمالقات با دکترK 

 درمان دارویی برای پیشگیری از عود افسردگی 

 پارتنر مسئول درمان دارویی باشد 

  کندچیزی من را اذیت می که چه به دیگران بگوییم 

 هشداردهنده:عالئم 

 کندیور ناگهانی تغییر میوقتی احساساتم به 

 احساس فشار روی سینه و هوای ناکافی 

 خلژ: امگینی و ناامیدی 

 ارزش استارزشم، دنیا بیافکار، من بی 

 ی دارواندازهی مصرف یکجای و بیتکانه 

 های ایمن برضد خودکشیاستراتژی

 بررسی کنمچندلحظه مکث کنم و افکار و احساساتم را  -1

 هوای تازه بخورم -2

 حمام بگیرم -3

 (...............با دخترم حرف بزنم   ) تلفنی  -4

 لورازپام برای کاستن میزان تنش -5

 موارد حاد: 

 با کسی حرف بزنم 

 ...................... Sبا دکتر  -6

 ....................... با پارتنرم -7

 ....................... Kپروفسور  -8

 ..................... درمانگاه سرپاییدکتر  -9

 ...................... اورژانس -10
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 : تکلیف منزل: خودکشی رفتاری منطقی نیستدوی ضمیمه

 

 :ASSIPتکلیف منزل 

 خودکشی رفتار منطقی نیست

بریرف کردن شرایط سخت حلی ممکن برای عنوان راهبسیاری از ما در زندگیمان لحظاتی داشتیم که در آن به خودکشی به

کردیم. این کامال یبیعی است. بسیاری از افراد خواهند گفت که ما آزادی انتخاب داریم اگرچه، ذهن افرادی زندگی نگاه می

 های زیادی در انتخاب دارد.زنند محدودیتکه دست به خودکشی می

 رنج روانی: 

کند. حاالت ذهن مربویه االب حس خود فرد را تهدید می ی تجاربی است که اساسابحران حاد خودکشی، معموال نتیجه

شود. این رنج ممکن است خیلی شدیدتر از رنج فیزیکی باشد. این حالت شناختی شدید توصیف میعنوان رنج روانی یا روانبه

شود. یخته می، یا شکست در رسیدن اهداف مهم فردی برانگدادن رابطهی تجارب منفی مانند شکست، از دستاالب بواسطه

یعنی  –شود تر میکنیم، این حالت خطرناكشویم یا خودمان را با خودسرزنشی یرد میزمانی که ما از خودمان متنفر می

کنیم، حالت حلی پیدا نمیکنیم برضد خودمان عمل کنیم. وقتی ما در مواجهه با تجارب دردآور راهزمانی که ما شروع می

کنند که زنند گزارش میممکن است کنترل آن سخت باشد. افرادی که دست به خودکشی میشود که هشدار برانگیخته می

شان کنند که با بدن فیزیکیکنند و اینکه احساس میشان نیستند و در حاالتی شبیه به خلسه عمل میآنها اصال خود واقعی

شود، به این معنی است که ادراك امیده میکنند. این حالت روانی تجزیه نارتبایی ندارند و حتی هیش دردی احساس نمی

صورت عاقالنه ایرممکن است. در لحاظ عملی فکر کردن و رفتار کردن بهخود واقعی فرد دچار تحریف شده. در این مواقع به

 شوند. ی هشدار و رنج شدید ناامید میاین مواقع افراد از تغییر کردن و فروکش کردن تجربه

 

 

 
 
 

 

 مغز هیجانی و مغز عقالنی: 

ی بحران حاد خودکشی در مغز ر  میدهد، ایالعاتی ی آنچه در زمان تجربهمطالعات زیادی روی مغز انجام شده تا درباره

یرف مغز هیجانی که معموال ی اصلی مغز است: از یکناحیهی ترکیب هماهنگ دو یور معمول رفتارمان نتیجهبدست دهد. به

ی لیمبیک واقع شده است و از یرف دیگر مغز منطقی عقالنی که در کرتکس پیشانی واقع شده است. ) همچنین در ناحیه

 شود(.نیز نامیده می CEOی منطقه

های رفتاری سریع های تهدیدآمیز و پاسخعیتویژه آمیگدال نواحی مغز هستند که مسئول شناسایی موقنظام لیمبیک و به

شود. این امر واکنش جنگ  های تهدیدآمیز منجر به تحریک پاسخ استرس حاد و وارد شدن آدرنالین به خون میاست. موقعیت

تیزول( های استرس ) آدرنالین، و کورتوان آن را یی سیر تکاملی یافت. هورمونشود، الگوی واکنشی که میگریز نامیده می -

ی فرونتال بخشی از مغز است که مسئول دهد. ناحیهی فرونتال را کاهش میشدت عملکرد و فعالیت ناحیهباال در خون، به

ی خودمان است. در شرایط استرس هیجانی حاد، این کارکردها نامهریزی، و تفکر منطقی هماهنگ با زندگیحل مسئله، برنامه

 هیش عنوان دردسترس نیست. به

 ی خودتان را توصیف کنیدشناسی؟ لطفا تجربهشناختی را مینآیا بعضی حاالت روا
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 خواهیم بدانیم که این مسائل چه معنا و مفهومی برای تو دارند. ما می  

 لطفا نظرتان را بنویسید.

 



61 
 

 

 

 شوند:رفتارهای آسیب به خود در مغز ذخیره می

زا و حتی ویژه بعد از اقدام به خودکشی، بعضی از تجارب عایفی استرسکنیم، بهکه ما بحران خودکشی را تجربه میزمانی

شود. این به این معنی شود، ذخیره و اندوخته میعنوان چیزی که حالت خودکشی نامیده میزا در مغز بهتجارب آسیببعضی 

شوند، فعال خواهند شد. پس از آن خودکشی ی موقعیت مشابه برانگیخته میاست که زمانی که دوباره این حاالت بوسیله

آور نیست که اقدام به ی رنج روانی درخواهد آمد. بنابراین تعجبه تجربهحل و یک پاسخ رفتاری دردسترس بعنوان یک راهبه

 های بعدی یا خودکشی مکرر در آینده باشد. خودکشی برای بار اول یک عامل خطر مهم برای خودکشی

های ایمن و ژیها برانگیخته خواهد بود. این امر دلیل اصلی برای برقراری و پرورش استراتمتاسفانه، این میزان خطر یی سال

 های آینده خواهد بود. سالم برای بحران

 

 

 
 

 

 شود:عواملی که منجر به افزایش خودکشی می

در بزرگسالی،  های عایفی تهدیدکنندهاسترسی ایرقابل کنترل در موقعیت زای زودهنگام، فرد را نسبت به پاسختجارب آسیب

 دهد.کند. و بنابراین خطر خودکشی را افزایش میپذیر میآسیب

توجهی و جدایی. اینها تجاربی ی جنسی، بدرفتاری و خشونت در خانواده و بیزا عبارتند از: سوءاستفادهبعضی تجارب آسیب

گذارند. از مدتی روی فرد برجای مییوالنی افتند و با رنج روانی همراهند و تاثیرهستند که در کودکی و نوجوانی اتفاق می

-پذیری است. تحریکویژه منوط به پرخاشگری و تحریکیابد ذهن فرد نوجوان بهآنجا که فرونتال در دوران نوجوانی رشد می

 پذیری و خشم هر دو عامل خطری برای اقدام به خودکشی و خودکشی هستند. 

 

 

 
 
 

  

 ی بحران خودکشی گذشته چیست؟ نظر شما درباره

 

 منفی اولیه عامل خطر اصلی خودکشی باشد؟ آیا احتمال دارد که  درمورد شما تجارب

 نظر شما چیست؟
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 افسردگی:

افسردگی عامل خطر مهمی در اقدام به خودکشی است. افراد افسرده تمایل دارند خود را سرزنش کنند. امید به خوب شدن 

ی در افسردگی که االب نتیجه شوند.یور مکرر ظاهر میدر آنها بسیار پایین است. در حالت افسردگی، افکار خودکشی به

شناختی آن صرفا با نیروی اراده البه توان به حالت آسیبکند و نمیزا است عملکرد فرد تغییر پیدا میتجارب عایفی استرس

 یافت.

شود و ادارك خود یابد، ظرفیت حل مسئله ضعیف میویژه فعالیت عصبی در کرتکس فرونتال کاهش میدر این حاالت به

یور مدال من شکست خورده هستم، من باری روی دوش خانواده هستم، کارها هرگز خوب آید ) بهت منفی در میصوربه

تواند به این فکر منجر شود که خودکشی تنها راه حل ممکن است. بنابراین بسیار مهم نخواهند شد(. تمامی این موارد می

ی افکار خودکشی صحبت کنیم. متخصصان سالمت روان آزادانه دربارهصورت ساز را شناسایی کنیم و بهاست که عالئم افسرده

های آمیزی درمان کرد. همینکه افراد احساس بهتری داشته باشند تکانهصورت موفقیتتوان بهدانند که افسردگی را میمی

 شود. خودکشی ناپدید می

 

 من معتقدم که افسردگی در مورد من عامل خطر مهمی بوده است.

 

 ی سالمت روان دارمشکالت دیگری در زمینهمن م

 

 لطفا شرح دهید.

 

 

  
 شما باید بدانید وقتی در حالت خودکشی هستید چه کارهایی باید انجام دهید:

توانند با رنج روش روبرو شدن با بحران هیجانی در هر فرد متفاوت است و به عوامل مختلفی بستگی دارد. افراد بسیاری می

ظاهر ایرقابل تحمل اند که ( حاالت بهاند که ) به این حقیقت رسیدهکنند. شاید به این دلیل که آنها آموختهروانی مقابله 

همیشگی نیستند. و شاید به این دلیل که چون مغزشان برای مواجه با بحران شدید یا استرس شدید بهتر مجهز شده است. 

ی گیرند مهم است که پیش فردی بروند که بتوانند دربارهقرار میاگرچه برای بسیاری از افرادی که در شرایط بحرانی 

ی اقدام به خودکشی داشته باشد، بسیار مهم است که از عالئم های درونی خود صحبت کنند. اگر فرد تاریخچهآشفتگی

های هیجانی و تکانه راه بیافتد و زمانی کهی اولیه آگاه باشیم و قبل از اینکه حالت خودکشی فعال شود و بههشداردهنده

العمل نشان دهیم. بسیار مهم است که  قبل از اینکه اقدام به خودکشی صورت گیرد فهرستی از تجزیه ظاهر شود، عکس

عنوان ابزاری برای جلوگیری از بروز ازدست دادن  واقعیت، استفاده کننده داشته باشیم تا از این فهرست بههای کمکاستراتژی

 کنیم. 

رفتن، دید روی، مهمانیهای خودیاری مدل پیادهتوان داخل این فهرست قرارداد عبارتند از: استراتژیایی که میبعضی چیزه

توانند به فرد کمک و بازدید با همسایه و .... . اما باالتر از همه این است که، فهرستی از اسامی و ایالعاتی از افرادی که می

ی مشاور، توانند اعضای خانواده، یا دوستان باشند یا شماره تلفن مراکز بحران، شمارهد میکنند را باید داشته باشیم. این افرا

ی کار با افرادی که با بحران شناس، و ... که دانش و تجربهپزشک، روانو متخصصان سالمت مانند پزشک خانواده، روان

 رو بودند را دارند.خودکشی حاد روبه
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 کننده خواهند بود.زیر مفید  کمک کنم در مورد من مواردفکر می

1 
2 
3 
4 
 

 توانم به آنجا سر بزنم:متخصصان و موسساتی که می

1 
2 
3 
4 
 

 ی بعد بیاورید.لطفا سعی کنید به سواالت پاسخ دهید و این جزوه را برای جلسه

 : ASSIPاسم، آدرس ایمیل، شماره تلفن درمانگر» 
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 : سهی ضمیمه

اند، درمانگر باید خطر خودکشی مجدد را ارزیابی کند و جهت حمایت از حین کار با افرادی که اقدام به خودکشی کردهدر 

 بیمار اقداماتی انجام دهد. 

کند. خیلی مهم است که درمانگر و بیمار گام به گام پیش بروند و اینکه در پایان جلسه اول استفاده می SSF-IIIدرمانگر، از 

دوبار  5تا  1های یور مختصر توضیح دهد. بهتر است به آیتمیور مختصر قبل از اینکه فرم را پر کند سواالت را بهبهدرمانگر 

ی روایتی که االب بار عایفی دارد، بار برای بحران خودکشی اخیر و بار دوم برای اینجا و اکنون. پس از مصاحبهپاسخ داد: یک

SSf گیری است، چراکه دارای مجموعه سواالت ساختاریافته است که روی یح و گزارشابزار مناسب و مفیدی برای تشر

 های رایج اقدام به خودکشی حاد متمرکز است.جنبه

مطالعه روی عوامل خطر خودکشی، تعداد زیادی از عوامل خطر بالینی و فردی را روشن ساخته است. اگرچه آنها برای ارزیابی 

ط و مناسب هستند آنها معموال در ارزیابی اقدام به خودکشی حاد ارزش کمی دارند. مدت مرتبخطر خودکشی در یوالنی

های بالینی و فردی ، شامل لیستی از سواالت مرتبط با جنبهSSF-IIIبر اگرچه، ارزیابی خطر خودکشی جامع و مشروح عالوه

 شود.مرتبط با خودکشی می

 ناراحتی و رنج روانی:

 فرد چیست؟ میزان آن چقدر است؟ماهیت ناراحتی و رنج درونی 

 منابع اصلی و مهم ناراحتی کدامند؟

 معنا، انگیزه:

 کند؟ادراك فرد از مشکل واقعی چیست؟ فرد معنای حوادث اخیر را چگونه تعبیر می

 رساندن به خودش چیست؟ی فرد از آسیبانگیزه

و اینکه آیا آنها قادر خواهند بود برای تغییر شرایط پذیر است، آیا فرد معتقد است که تغییر دادن و عوض کردن مشکل امکان

 کاری انجام دهند؟

 حاالت روانی/ شرایط روانی در خطر:

پزشکی های روانقراری، شرمندگی، خشم، گناه، و نشانهحاالت روانی مرتبط با خطر باالی خودکشی شامل ناامیدی، یاس، بی

رسد نظر میی وجود این احساسات تحقیژ کنند. بهد و مستقیما دربارهدنبال این احساسات باشناست. بالینگران، باید به

 ساز حاضر یک عامل خطر ویژه باشد.پزشکی عالیم افسردهتشخیص روان

 ی رفتار خودکشی:تاریخچه

 آیا قبال فرد به خودش آسیب رسانده است؟

 شرایط و اقدام به خودکشی قبلی چه بوده است؟

 یط کنونی وجود دارد؟شباهت بین شرایط قبل با شرا

 ی خودکشی در دوستان یا اعضای فامیل بوده است؟آیا تاریخچه

 میزان کشنده بودن روش خودکشی:

 ناپذیری برای مدال پرش از ارتفا یا شلیک کردن انتخاب شده است؟آیا روش خودکشی برگشت

های کشنده در یا آیا  ایالعی از ابزار و روشهای خودکشی کرده است ی روشآیا فرد تالش برای پیدا کردن ایالعاتی درباره

 اختیار دارند؟

 ظرفیت مقابله:
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 آیا فرد قابیلت و توانایی وارد شدن به اتحاد درمانی دارد؟

 شناسد؟ای قوی و اثربخشی را میهای مقابلهآیا فرد استراتژی

 زدن به خودش چیست؟ی فرد از اقدام به آسیبانگیزه

 کار ببرند؟انایی ایجاد تغییر در شرایط را دارند و آیا قادرند آن را بهآیا فرد معتقد است که تو

 افکار خودکشی حاضر:

 آیا فکر خودکشی و احساسات مربوط به خودکشی موجود است؟

 این افکار چه هستند؟ 

 اند؟این افکار از چه زمانی آااز شده

 فراوانی این افکار چقدر است؟

 چقدر شایع هستند؟

 ند آنها را کنترل کند؟تواآیا فرد می

 شود فرد از اقدام براساس این افکار باز بماند؟چه چیزی باعث می

 شرایط اقدام به خودکشی:

شوند ) مانند فقدان، شکست شغلی، و دیگر تجارب فقدان( فرد را شدن اقدام به خودکشی میاتفاقاتی که منجر به برانگیخته

های خود را پرداخت کند، حیوانات خانگی نامه بنویسد، بدهیدهد. برای مدال وصیت کند به امور و کارهای خود پایانوادار می

 خود را به مراکز و دیگران بسپارد، اموالش را تقسیم کند، و با دیگران خداحافظی کند. 

 بودن ابزار و روش خودکشی:کشنده

 شده برای خودکشی کشنده است؟آیا روش انتخاب

 آوری کند؟های خودکشی جمعی روشایالعاتی دربارهکند آیا فرد تالش می

 آیا فرد ظرفیت ورود به اتحاد درمانی را دارد؟

 ای اثربخش و قوی آشنایی دارد؟های مقابلهآیا فرد با استراتژی

 ی احتمالی چه هستند؟مسئلههای حلکرده است؟ استراتژیزاهای قبلی را مدیریتفرد چگونه حوادث و استرس

 تواند از آنها استفاده کند؟های اجتماعی ) مدل خانواده، دوستان و ...( وجود دارد؟ آیا فرد میتآیا حمای

 ای برای همکاری با تیم درمان دارد؟آیا فرد انگیزه

ای برای بینی کنندهپذیری عامل خطر کمتر پیشی پرخاشگری یا رفتار تکانشی دارد؟ )پرخاشگری، و تحریکآیا فرد تاریخچه

 شی است؟خودک

 مدیریت و کنترل خودکشی:

، درستی شود باید مستقیما با ارزیابی خودکشی بیمار ارتباط داشته باشد. مهمترین جنبهمراحلی که بعد از خودکشی انجام می

قدام ارزیابی درمانگر است. امتناع از درمان، اتحاد درمانی ضعیف، شک . تردید، و درگیری کم در ارزیابی، از دالیل مهم قصد ا

پزشکی، سوءمصرف مواد، خشم و خصومت های روانمجدد به خودکشی است. دیگر عوامل خطر باال، افسردگی شدید، نشانه

است. برای بیمارانی که در خطر باالی خودکشی هستند یا اعتماد به درمانگر پایین است یا در افرادی که تغییرپذیر هستند 

 ریزی احتمالی برای ارزیابی مجدد باید انجام شود. گیرد. یرحعت آینده صورتسا 24چهره باید در بهبازارزیابی چهره

 گیری برای بستری کردن بیمار باید در محیط بالینی و درصورت امکان با درگیر کردن خود بیمار انجام شود.تصمیم
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ک و پیوسته باید انجام گیرد. بیمارانی که درخطر باالی اقدام به خودکشی هستند نیارمند محیطی امن هستند، نظارت نزدی

ی خودکشی، مانند ازبین بردن عوامل خطر، ارتباط ضعیف های ویژهساعت آینده تکرار شود. مقیاس 24ارزیابی خطر باید در 

 هایی برای بیرون رفتن موردنیاز است.و کم با دیگر افراد، قوانین و محدودیت

یور صورت سرپایی ارزیابی و پیگیری کرد. بهتوان بهپایین است را میبیمارانی که میزان خطر اقدام به خودکشی در آنها 

ساعت انجام شود. بیمارانی که نتوانستند ویزیت شوند را  48معمول درصورت امکان ارزیابی بالینی اولیه توسط متخصص هر 

شناسی بستگی دارد. در موارد سیبباید با تلفن، یا ویزیت در منزل ارزیابی کرد. استفاده از دارودرمانی به تشخیص و شدت آ

 تواند مفید باشد. حاد بنزودیازپین جهت کاستن از میزان تنش می

شود. نتایج نشان داده است شود، توصیه نمیاتکای صرف به قراردادهایی که به اصطالح قراردادهای بدون خودکشی نامیده می

، یافتند یا در موارد مراقبت  ویژهتری در بخش  اتفاق میکه بعضی قراردادها، برای مواردی که خودکشی در بیماران بس

 تر است.مناسب

عنوان جایگزینی برای قرارداد بدون خودکشی، راد اصطالح تعهد به درمان را به کار برد. که هدف آن درگیر کردن بیمار  در به

 درمان است. 
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 ارزیابی خطر خودکشی :چهاری ضمیمه

 

 )بیمار( Aبخش 

 براساس چگونگی احساسات حال حاضرتان پر کنیدهر بخش را 

 بندی کنید.= باالترین اهمیت( رتبه5ترین و = کم اهمیت1) 5تا  1سپس آن را براساس اهمیت از 

  بندیرتبه

 شناختی )صدمه، ام و اندوه، رنج روانی(. نبود استرس، عدم رنج و درد فیزیکی رنج روان (1 

 رنج و درد باال     5     4     3     2    1رنج و درد پایین              

 همراه دارد؟چیزی که بیشترین درد و رنج را باخود به

.................................. 

 

 

 فشار بودن یا درهم شکستن(بندی استرس ) احساس کلی شما از تحترتبه (2 

 باالاسترس       5      4      3      2      1استرس پایین      

 همراه دارد؟چیزی که بیشترین استرس را با خود به

............................................... 

 

 

پذیر قراری ) ضرورت عایفی هیجانی، احساس نیاز به انجام دادن کاری؛ تحریکبندی بیرتبه (3 

 نبودن، عدم دلخوری(

 قراری باال بی       5      4      3      2       1قراری پایین   بی

 کنم وقتی   ...... کاری انجام دهممن احساس می

................................... 

 

 بندی ناامیدی ) انتظار شما از اینکه کارها بهتر نخواهد شد(رتبه (4 

 ناامیدی باال       5         4      3      2      1ناامیدی پایین    

 شوم................. ناامید میمن بیشتر از 

 

نداشتن خود، اعتماد به نفس نداشتن، عدم بندی تنفر از خود ) احساس کلی شما از دوسترتبه (5 

 احترام به خود(

 تنفر از خود باال       5       4      3      2      1تنفر از خود پایین          

 شود از خودم متنفر شوم:آن چیزی که باعث می

............................................ 
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 بندی خطر خودکشیرتبه (6 

 خطر باال       5       4       3        2       1خطر پایین     

 کشم                                       خود را خواهم کشتخودم را نمی

 از خود داشتید ارتباط دارد؟ تان با افکار و احساساتی کهچه میزان از علت خودکشی (1

 اصال           1             2             3            4          5کامال       

 تان با افکار و احساساتی که از دیگران داشتید ارتباط دارد؟چه میزان از علت خودکشی (2

 اصال            1              2           3             4          5کامال       

شود بخواهید زنده بمانید یا دالیل میل به مردن را بنویسید، سپس آنها را براساس لطفا دالیلی که باعث می

 بندی کنید.اهمیتشان رتبه

 دالیل میل به مردن  رتبه  دالیل زنده ماندن  رتبه

    

    

    

    

 میل من به زنده ماندن به میزان زیر است

 اصال       0       1         2        3         4          5          6         7         8خیلی زیاد       

 میل من به مردن به میزان زیر است

 اصال       0        1        2         3         4          5          6          7        8خیلی زیاد       

 کند خیلی زیاد قصد خودکشی نداشته باشم عبارتند از: چیزی که به من کمک میتنها 

....................................................... 
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 متن آموزشی برای پرستاران
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 بنام خدا

 روان بهداشت دفتر –وزارت بهداشت 

 خودکشی با پیگیری تلفنیپروژه پیشگیری از اقدام مجدد به 
 

 متن آموزش به پرستاران
 

 تعریف خود کشی:

عمل عمدی و حساب شده به منظور  خودکشی مرگی است که عمدا به دست خود شخص حاصل شود. اقدام به خودکشی

 این نوع خودکشی تحت عناوین مختلف مانند خودکشی ناقص، خاتمه بخشیدن به زندگی است که منجر به مرگ نمی شود.

 خودکشی ناموفژ، خودکشی عقیم، ژست خودکشی نامیده می شود.

افکار خودکشی به افکار فرد در مورد نابود کردن خود و یا به عبارت دیگر به تصور عمل خودکشی در ذهن گفته می شود. 

 نگرفته است.درواقع افکارخودکشی اشتغاالت ذهنی راجع به نیستی وتمایل به مردن می باشد که هنوز جنبهءعمل به خود 

 با افزایش انرژی خطر خودکشی نیز درآنها افزایش می یابد دربیماران افسرده هنگامی که به علت درمان رو به بهبود هستند

................ شیوع خودکشی در استان ................ برابر .................... و در شهرستان ........................ برابر .......... همه گیرشناسی:

 باشدمی

 

 عوامل اجتماعی :

خودکشی هنگام نقصان حمایت اجتماعی، ازدست دادن عزیزی و مشکالت و سختی در روابط بین فردی، ر  می دهد. احساس 

اتصال وارتباط با دیگران یک مانع مهم دراقدام به خودکشی است. درایر این صورت خطر خودکشی به ویژه درمبتالیان به 

افسردگی اساسی، بیشتر می شود. زندگی در تنهایی عامل مهمی دررفتارهای خودکشی است. ازدست دادن شغل و بیکاری 

 برابر مستعد اقدام به خودکشی کند. 2.5می تواند فرد را تا 

ربوط عوامل اجتماعی: افزایش جمعیت، مهاجرت، جنگ، تبعیض)نژادی ه جنسی ه مذهبی( مردساالری، بیسوادی، مشکالت م

 به ازدواج، اوقات فراات. 

 

 عوامل زیست شناسی:

از نظر زیست شناسی کاهش سروتونین مرکزی در بروز رفتارهای انتحاری نقش دارد. گروهی از محققین موسسه کارولنیسکا 

 استیکهیدروکسی ایندول  -5در سوئد نخستین کسانی بوده اند که متوجه شدند الظتهای پایین متابولیک سروتونین، اسید 

 درمایع مغزی نخاعی با بروز رفتارهای انتحاری ارتباط دارد. 

 

 روش های اقدام به خودکشی:

در دسترس بودن وسیله الزم برای خودکشی مدال وجود اسلحه گرم در منزل، سکونت در ساختمانهای مرتفع، آشنابودن به 

یا رودخانه های عمیژ می تواند در انتخاب روش انهدامی اثرمرگ آور داروها و سموم و مواد مخدر، نزدیکی با دریا و دریاچه 

موثر باشد. استفاده از داورهای روانگردان شایع ترین روش اقدام به خودکشی و حلژ آویز نمودن، خودسوزی و خوردن دارو 

 شایعترین روش اقدام به خودکشی منجر به مرگ می باشد. 
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 عوامل و فاکتور های خطر:

برابر بیشتر از زنها خودکشی موفژ دارند. در زنان  4بیشتر از مردها اقدام به خودکشی می کنند و مردان برابر  4جنس: زنان 

برابر بیشتر از مردان است.  در برخی از منایژ اربی ایران مرگ ناشی از خودکشی میان زن و مرد  3خطر اقدام به خودکشی 

 خودکشی در زنان متاهل و مردان مجرد بیشتراست.برابر و گاهی در زنان بیشتر از مردان است. اقدام به 

 سالگی نیز اوج مختصری پیدا می کند 55تا  45سالگی است. در سن  30تا  15شایعترین سن اقدام و اقدام منجر به مرگ بین سن: 

 پیشگیری کننده دارد.مذهب: اعتقادات مذهبی به ویژه در کاهش اقدام به خودکشی منجر به مرگ موثر است و نقش حفاظتی    و 

سال اول زندگی، مشکالت  6رویداد های فشارزا، نحوه مقابله و حمایت اجتماعی: مشکالت خانوادگی، رابط همسران به ویژه در 

 میان فرزندان و والدین از شایعترین استرس های قبل از اقدام به خودکشی در ایران می باشد.

د سالیان یوالنی با بیماری و عوارض ان درگیر می باشد، احتمال اقدام به سالمت جسمی: بیماریهای مزمن جسمانی که فر

، اچ آی وی، دیالیز خون، سریان، و یا کسانی که با ای مغزیآسیب ضربه، درد مزمن برابر افزایش می دهد. 1.7خودکشی را 

 دست به گریبان هستند لوپوس اریتماتوس سیستمیک

درصد در اقدام به خودکشی نقش دارند که از این میان اختالالت خلقی به  80تا  60سالمت روانی: اختالالت روانی از در 

 یدهدبرابر افزایش  م 3درصد، آن را به خود اختصاص می دهد. خشونت خانگی خطر اقدام را تا حدود  60ویژه افسردگی 

ساعت  6برابر افزایش میدهد. مصرف الکل خطر اقدام به خودکشی در مدت  3.8وابستگی به الکل: خطر اقدام به خودکشی را 

 نیمی از اقدام کنندگان به خودکشی در یک ساعت بعد از مصرف الکل اتفاق می افتد.  برابر افزایش میدهد. 27پس از آن را تا 

 برابر افزایش میدهد.  2سیگار خطر اقدام به خودکشی را سایر انواع وابستگی مواد: 

اقدام کنندگان به خودکشی اختالل شخصیت دیده می شود. ین در حالی است که وجود شخصیت   40اختالل شخصیتی: در 

 مرزی و  شخصیت منفعل و پرخاشگر نیز خطر اقدام به خودکشی باالتر است. 

 برابر افزایش میدهد.  23ر اقدام مجدد را سایر عوامل: سابقه اقدام به خودکشی خط

 

 عوامل محافظت کننده خودکشی

عوامل محافظت کننده، عواملی اند که تا حدودی افراد را در مقابل  خطر اقدام به خودکشی محافظت می کنند. در واقع از 

اختالالت روانپزشکی، شاال بودن،  این عوامل به منزله سدی در برابر اقدام به خودکشی یاد می شود. این عوامل شامل: نبود

وجود کودکان در خانه، داشتن احساس مسئولیت در خانواده، حاملگی،  داشتن عقاید مذهبی قوی، داشتن احساس رضایت 

از زندگی، وجود مکانیسم قوی حل مسئله، وجود یکپارچگی اجتماعی از یریژ کار یا استفاده ی مفید از اوقات فراات، 

و مراقبت های بهداشت روان، حمایت شدن از یرف دوستان، خانواده و سایر افراد مهم، وجود رابطه دسترسی به خدمات 

مدبت و خوب با درمانگر، و وجود سایر حمایت های اجتماعی می باشند. هرچند که نباید این عوامل را، آنچنان قوی پنداشت 

 دی از این عوامل در ذیل آمده است.که دیگر به فکر از بین بردن عوامل خطر زای خودکشی نبود. تعدا

 

 پیشگیری از خودکشی:

های نامستقیم از جمله روش تحقیقات انجام شده در دنیا نشان میدهد که مرگ و اقدام به خودکشی قابل پیشگیری است،

 :توان به این موارد اشاره نمودپیشگیری از خودکشی می

 .افسردگی جسمی -های روانی و روانیدرمان نشانه -الف 

 .برندبه سر می فکر خودکشی های مقابله با بحران در افرادی که به شدت دربهبود روش -ب 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AF_%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86
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/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/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
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C_(%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C_(%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C
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 .شوندکاهش شیوع کاراهایی که منجر به برانگیختن افکار خودکشی در فرد می -پ 

ها دست و پنجه نرم اند یا در حال حاضر با آنبر اینکه پس از مشکالتی که پشت سر گذاشته امید دادن به افراد مبنی -ت 

 .کنند، زندگی بهتر خواهد شدمی

 سازمان جهانی بهداشت شش استراتژی پیشگیری از خودکشی را معرفی نموده است:

 ایجاد خدمات در دسترس بهداشت روانی .1

 خودکشیایجاد خدمات پیگیری اقدام کنندگان به  .2

 ایجاد سیستم ثبت رفتارهای خودکشی مانند افکار، داشتن برنامه، اقدام و مرگ .3

 کاهش میزان دسترسی به روش های اقدام به خودکشی مانند نفت، سموم گیاهی، قرص برنج .4

 آموزش رسانه ها جمعی برای نحوه انعکاس خبر خودکشی  .5

 اری روانی در مردمافزایش سواد بهداشت روان در مردم و کاهش انگ داشتن بیم .6

در کشور ما سعی شده در محورهای شش گانه فوق اقدامات الزم انجام گیرد لیکن در سه مورد فوق برنامه عملیاتی مبتنی بر 

استراتژی مشخص در سطح ملی تحقژ یافته است. این سه مورد عبارتند از ایجاد خدمات کشف افراد در معرض خطر و ارایه 

به اقدام کنندگان به خودکشی، دوم: ایجاد سیستم ثبت رفتار های خودکش و سوم: که از ابتدای خدمات درمانی و مشاوره 

 به مورد اجرا گذاشته خواهد شد، ثبت و ارایه خدمات پیگیری به اقدام کنندگان به خودکشی است. 96سال 

وند شروع خواهد شد. این افراد با مورد سوم از اورژانس بیمارستان هایی که اقدام کنندگان به خودکشی ارجاع داده می ش

دقت شناسایی شده و به صورت روزانه ثبت و از یربژ کارشناسان بهداشت روان مراکز جامع خدمات بهداشت روان مستقر در 

شهرستان ها تحت آموزش، مشاوره و پیگیری تلفنی قرار خواهند گرفت. هدف از این خدمات ترایب فرد اقدام کننده برای 

% میزان 50خدمات بهداشت روان در دسترس در شهر محل سکونت می باشد. این روش موفژ شده است که تا استفاده از 

 برابر پس از اولین اقدام افزایش می یابد.  23اقدام به خودکشی را کمتر نماید. خطر اقدام مجدد به خودکشی تا 

 

 چگونه ش ص با افکار خودکشی را شناسایی کنید 

 :در رفتار یا سابقه قبلی شخص جستجو کنیمهایی که باید نشانه

 گیری از جامعه ،ناتوانی از برقراری ارتباط با خانواده و دوستانرفتارهای کناره .1

 های روانپزشکیبیماری .2

 الکلیسم .3

 اضطراب .4

 پذیری، بدبینی، افسردگی تغییر در شخصیت، تحریک .5

 تغییر در عادات خوردن یا خوابیدن .6

 اقدام قبلی به خودکشی  .7

 ارزشی یا خجالت بی گناه، احساس .8

 سابقه فامیلی خودکشی  .9

 تمایل ناگهانی برای سر و سامان دادن به امورشخصی یا نوشتن وصیتنامه  .10

 بیچارگی یا نا امیدی احساس تنهایی،  .11

 مورد خودکشی یادداشت در  .12
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 بیماری جسمی مشکل در سالمت جسمی،  .13

 مورد مرگ یا خودکشی مکرر درگفتگو های   .14

 

 دکشی را ارزیابی کنیمچگونه خطر خو

 :شوند موارد زیر باید بررسی شوندهای بهداشتی شک به رفتارهای خودکشی مشکوك میمراقبت پرستارانوقتی 

 افکار و احساسات فعلی فرد درباره  مرگ یا خودکشی 

 نقشه فعلی فرد برای خودکشی 

 )ساختار حمایتی شخص )خانواده و دوستان 

  افکار خودکشی در یک فرد  این است که در مورد خودکشی از اوسوال کنیم.بهترین راه برای پی بردن به 

 شود. در حقیقت ال درباره خودکشی باعث کاشته شدن افکار خودکشی در سر شخص نمیؤبر خالف باور عمومی س

ست و پنجه نرم می سواالتی که با آن د شی و  ضوع خودک شوند راجع به مو شحال می صورت این افراد خو کنند به 

 اضح و مستقیم صحبت کنند .و

 

 ال بپرسید؟ؤچگونه س

 ال هدایت کنید.ؤال کردن درباره افکارخودکشی آسان نیست. بهتر است به تدریج بیمار را به سمت موضوع سؤس

 برخی از سواالت مفید عبارتند از:

 کنید ؟آیا احساس امگینی می 

 کنید کسی به شما توجه نمیکند؟آیا احساس می 

 کنید زندگی ارزش زنده بودن ندارد؟آیا احساس می 

 خواهید مرتکب خودکشی شوید؟کنید میآیا احساس می 

 

 ال کنید؟ؤسچه موقع 

 کند.وقتی شخص احساس میکند یرف مقابلش درکش می

 کند.وقتی شخص با صحبت درباره احساساتش احساس راحتی می

 کند.می وقتی شخص درباره احساسات منفی اش مدل تنهایی یا بیچارگی صحبت

 

 الی بپرسید؟ؤچه س

 برای اینکه بفهمید فرد تصمیم قطعی برای خودکشی دارد -1

 آیا قصد دارید به زندگیتان خاتمه دهید؟

 اید؟آیا در مورد اینکه چگونه اینکار را انجام دهید فکری کرده

 بپرسید االت راؤبرای اینکه متوجه شوید که فرد آیا ابزاری برای خودکشی دارد باید این س -2

 اسلحه یا ابزار دیگری در اختیار دارید ؟، آیا قرص

 آیا این ابزار هروقت که بخواهید در دسترس شما هست؟

 االت را بپرسیدؤبرای اینکه متوجه شوید آیا آن شخص زمان مشخصی را برا ی خودکشی در نظر گرفته است این س -3
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 اید کی به زندگیتان خاتمه دهید؟تصمیم گرفته 

 ریزی کنید؟تصمیم دارید کی برای آن برنامه 

 

 چگونه ش ص مستعد خودکشی را مدیریت کنید؟

 افراد کم خطر 

 ای برای اینکار نکشیده است.دارد اما نقشه "ایکاش مرده بودم"، "توانم ادامه دهمنمی"فرد با افکار خودکشی مانند  -

 کارهایی که باید انجام دهید: -

 حمایت کنیدلحاظ هیجانی وی را  از  -

ارزشی صحبت کند کمتر دچار بحران و بی تنهایی، خودکشی کار کنید. هرچه شخص واضحتر راجع به فقدان، اربا افک -

شههود. وقتی بحران تمام میشههود شههخص در این فکر فرو میرود که چکار کند .این مراحل بسههیار مهم و هیجانی می

ست ،همانطور که هیش کس انتظار ندارد  ساز ا شت  صمیم خود را سرنو صمیم برای مرگ گرفته بتواند ت فردی که ت

 برای زندگی تصمیم بگیرد عوض کند و مجدداً

شکالت قبلیبر توانایی - شخص م صحبت با او درباره اینکه آن  اش را چگونه بدون های مدبت فرد تاکید کنید از یریژ 

 خودکشی حل کرده است .

 ارجاع دهید.فرد را به کارشناسان بهداشت روان یا پزشک  -

 در فاصله های زمانی منظم با فرد مالقات داشته باشید. -

 

 افراد با خطر متوسط 

 ریزی برای اینکار  دارد ولی تصمیم فوری برای خودکشی ندارد.فرد افکار خودکشی و یرح و برنامه

 

 ایی که باید انجام دهیدهکار

های مدبت فرد تمرکز کنید و بیمار کار کنید و بر تواناییاز لحاظ هیجانی وی را حمایت کنید. با احساسات خودکشی  -

 مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

از دودلی وی اسهههتفاده کنید، کارکنان بهداشهههتی باید بر دودلی فرد تمرکز کنند و تمایل برای زنده ماندن را در وی  -

 تقویت کنند.

آل نباشههند به این امید که های ایدهاگر آنها راه حلهای دیگر به ایر از خودکشههی را شههرح و بسههط دهید حتی راه -

 شخص حداقل به یکی از آنها را توجه کند.

هداشهههتی وبرای مدت زمان معینی  - با کارکنان ب با فرد ببندید و از وی قول بگیرید که وی بدون تماس  قراردادی 

 .)قرارداد عدم خودکشی( خودکشی نخواهد کرد

 زشک ارجاع دهید و هرچه سریعتر برای او وقت مالقات بگیرید.مشاور یا پ فرد را به روانپزشک، -

 همکاران فرد تماس بگیرید و حمایت آنها را جلب کنید. دوستان، و با خانواده، -

 

 افراد پرخطر

 آن را عملی سازد. "فرد برای خودکشی نقشه قطعی دارد ،ابزار آن را در اختیار دارد و تصمیم دارد فورا
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 انجام دهیدکارهایی که باید 

 پیش او بمانید. شخص را تنها نگذارید، -

)دورکردن ابزار  چاقو، اسههلحه و سههموم نباتی را از دسههترس او دور کنید رص،ق به آرامی و مهربانی با او صههحبت کنید، -

 .خودکشی(

 .)قرارداد عدم خودکشی( ی ببندیددبا او قراردا -

 شرایط بستری شدن وی را فراهم کنید.آمبوالنس را خبر کنید و  با پزشک تماس بگیرید، سریعاً -

 به خانواده خبر دهید و حمایت آنها را جلب کنید. -

 

 منابع حمایتی

 منابع حمایتی معمول دردسترس عبارتند از

 خانواده  -

 دوستان -

 همکاران -

 روحانیون -

 مراکز بحران -

 کارکنان بهداشتی -

 

 چطور به منابع حمایتی دسترسی پیدا کنید؟

 کسب اجازه کنید. ، مستعد خودکشی برای جلب حمایت منابع و تماس با آنهاتالش کنید تا ازفرد  -

شی حمایت کند در کنار او  - ستعد خودک صی را که به یور ویژه بتواند از فرد م شخ حتی اگر فرد اجازه نداد ،تالش کنید 

 قرار دهید.

اریبه ها آسانتر است تا با فرد از قبل با فرد مستعد خودکشی صحبت کنید و توضیح دهید که گاهی وقت ها صحبت با  -

 .مورد عالقه ،به این ترتیب او احساس نادیده گرفته شدن یا رنجیدگی نمی کند

 با منابع حمایتی ارجاع بدون متهم کردن آنها یا ایجاد احساس گناه در آنها صحبت کنید. -

 حمایت آنها را جلب کنید. -

 به نیازهای آنها هم توجه کنید. -

 

 کارهایی انجام ندهید؟ه دهید و چکارهایی انجام ه چ

 چه کارهایی انجام دهید

 همدلی نشان دهید و آرام باشید؛ گوش دهید، -

 کننده و مراقب باشید؛حمایت -

 موقعیت را جدی بگیرید و میزان خطر را ارزیابی کنید؛ -

 ال کنید؛ؤهای قبلی خودکشی سدرباه اقدام -
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 دهید؛های دیگر به ایر از خودکشی را شرح و بسط راه -

 ال کنید؛ؤدرباره نقشه خودکشی س -

 با فرد قرارداد عدم خودکشی ببندید به این ترتیب برای او فرصت زندگی ایجاد کنید؛ -

 ها را شناسایی کنید؛دیگر حمایت -

 میان بردارید؛ ابزار خودکشی را از -

 دهید و کمک بگیرید؛ به بقیه خبر اقدامی انجام دهید، -

 انید؛در کنار او بم اگر خطر باالست، -

 

 چه کارهایی انجام ندهید

 وضعیت را نادیده بگیرید؛ -

 شوك زده یاوحشت زده شوید؛ -

 بگویید همه چیز درست میشود؛ -

 با فرد درجهت انجام این کار)خودکشی( بحث کنید؛  -

 مشکل را ناچیز جلوه دهید؛ -

 قسم بخورید که به کسی چیزی نمی گویید؛ -

 را تنها بگذارید؛ فرد -

 

 درمانی برای فرد اقدام کننده به خودکشی در اورژانسفرایند اقدامات 

 پذیرش و ثبت ایالعات .1

 ویزیت پزشک و ارایه خدمات درمانی .2

 آموزش مختصر بیمار و همراه وی در صورت وجود شرایط الزم .3

 معرفی به کارشناس بهداشت روان شهری  .4

 درخواست مشاوره از روانپزشک بیمارستان  .5

 ی به بخشترخیص بیمار از اورژانس و معرف .6

 کارشناس بهداشت روان شهری بیمار اقدامات زیر را انجام خواهد داد: .7

 برقرار ارتباط همدالنه با بیمار و همراه -

 ارزیابی وضعیت و شدت بیماری روانپزشکی -

 اموزش مختصر قبل ار ترخیص از بیمارستان یا اورژانس -

 هریجلسه مشاوره پس ار ترخیص در مرکز بهداشت روان ش 4تا  3برقرار  -

 پیگیری تلفنی به مدت یکسال -
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 بنام خدا

 روان بهداشت دفتر –وزارت بهداشت 

 پروژه پیشگیری از اقدام مجدد به خودکشی با پیگیری تلفنی

 

شی اینجانب ..................................... موافقت  شگيري از اقدام مجدد به خودك ستاي اجراي برنامه پي در را

سالمت ......................... با خود را با برقراري  شت روان مركز جامع  شناس بهدا سوي كار تماس تلفنی از 

اینجانب با شماره تلفن همراه یا شماره تلفن منزل اعالم ميدارم. بدیهی است اینجانب اختيار دارم هر زمان 

 كه مایل بودم انصراف خود را از ادامه همکاري با این طرح اعالم نمایم.

 

 نام خانوادگی مراجع .................................نام و 

 

 امضا .....................................

 

 نام و نام خانوادگی كارشناس بهداشت روان مركز جامع سالمت ..................................

............................................... 

 

 امضاء

................................................... 
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 بنام خدا

 

 فهرست مراكز دولتی ارایه خدمات بهداشت روان 

 در استان ....................            شهرستان ...................................

 

 مراكز روانپزشکی

 ادرس تلفن نام 

   

   

   

 

 مراكز روانشناسی و مشاوره

 ادرس تلفن نام 

   

   

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 بنام خدا
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 دفتر بهداشت روان –وزارت بهداشت 

 پروژه پیشگیری از اقدام مجدد به خودکشی با پیگیری تلفنی

 

  طرحخالصه معرفی 

 

 عنوان طرح:

مشاوره م تصر و پیگیری تلفنی برای اقدام کنندگان به "به روش  مجدد پیشگیری از خودکشی استقرار  برنامه

 خودکشی

 ضرورت انجام طرح:

 اقدام به خودکشی: 

 92سال  93سال  94سال  

اقدام به  
 خودکشی

فوت ناشی از 
 خودکشی

اقدام به 
 خودکشی

فوت ناشی از 
 خودکشی

اقدام به 
 خودکشی

فوت ناشی 
از 

 خودکشی

 3.4 96.6 3 98.6 3 110 میانگین کشور

 7.4 221 11.5 185 8.5 203 ایالم

لرستان، خرم 

 اباد

105 5 86 4.8 40 3.3 

 4.6 161 7.2 83.4 1.5 124 کرمانشاه

آذربایجان 

 غربی

181 5.7 212 3.2 226 2.4 
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 هدف اصلی برنامه:

مشاوره م تصر و پیگیری تلفنی برای اقدام کنندگان به "به روش  مجدد پیشگیری از خودکشی استقرار  برنامه

 خودکشی

 

 انتظارات از اجراء طرح بعد از یكسال:

  ماه  12 مدت% از مراجعه کنندگان به اورژانس به علت اقدام به خودکشی در 75ارایه خدمات پیگیری تلفنی به

 بعد از اقدام به خودکشی

  اقدام کنندگان به خودکشی 50کاهش % 

  ماه 12% از اقدام کنندگان به خودکشی در خدمات پیگیری تلفنی در مدت 85ماندگاری 

  ت به سال قبل از اجراء یرح )در میزان خودکشی در شهرستان های محل اجراء یرح نسبکاهش /عدم افزایش

 ماه پیگیری( 12 مدت

 خالصه روش اجراء:

 ، توسط ستاد وزارت بهداشتو دستورالعمل اجراییتدوین متون اموزشی  .1

 دانشگاه و کادر اورژانس بیمارستان ها، به صور آبشاری  4آموزش کارشناسان بهداشت روان استان/شهرستان های  .2

ثبت و پیگیری اقدام کنندگان به خودکشی به صورت تلفنی و ترایب انان برای استفاده از خدمات بهداشت روان  .3

 )بخش دولتی و خصوصی(موجود در شهر 

 تهیه گزارش هر سه ماه یکبار از پیشرفت کمی و کیفی انجام کار ، توسط دانشگاهها  .4

 انتظار از معاونین  بهداشتی دانشگاه های محل اجراء طرح:

 اشنایی با کل یرح به عنوان یرح ملی مربوط به کاهش آسیب های اجتماعی ملی با مدیریت وزارت کشور .1

 بهداشت و کارشناس بهداشت روان دانشکاهرئیس مرکز توجیح  .2

 هماهنگی الزم برای اجراء یرح در شهرستان های منتخب .3

 تهیه گزارش از نحوه پیشرفت یرح هر سه ماه و ارایه به رئیس محترم دانشگاه .4

 مانیتور اجراء یرح به صورت ماهیانه .5

 انتظار از معاونین درمان دانشگاه های محل اجراء طرح:

 ح به عنوان یرح ملی مربوط به کاهش آسیب های اجتماعی ملی با مدیریت وزارت کشوراشنایی با کل یر .1

 رئیس روسای بیمارستان های مربوط به شهرستان های محل اجراء یرحتوجیح  .2

 نظارت بر اموزش پرستاران شاال در اورژانس .3

 هماهنگی الزم برای اجراء یرح در شهرستان های منتخب .4
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 انشگاه برای اجراء یرحهماهنگی با معاون بهداشتی د .5

 ارتقاء سیستم ثبت مربوط به امار اقدام کنندگان به خودکشی در بیمارستان ها .6

 

 وظایف وزارت بهداشت:

 تدوین برنامه اجرایی .1

 تدوین متون اموزشی .2

 ایجاد ظرفیت الزم در کارکنان بهداشتی و درمانی .3

 تحلیل داده های و ارایه فید بک به دانشگاه .4

 اجرا به دانشگاه به صورت دوره های سه ماههکمک به اصالح روند  .5

 ههااستان و ارسال نسخه نهایی به روسای دانشگا 4تهیه گزارش از 


