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 سرمقاله

 

 

 انیمحسن رضائ دکتر

 

 یبر خودکش دیمداخله در بحران با تاک یدو روزه مل   ومیدانشگاه اسدآباد سمپوز ،(1400ی )جار ماه سالوریشهر 15و 14 یدرروزها

کشور را گرد هم  یاز خودکش یریشگیپ ۀمتخصصان حوز و شمندانیکه اند ؛ومیبرگزار نمود. هدف روز اول سمپوز تیرا با موفق

 قیوجود داشت که با شناخت ابعاد دق یدواریام نیدر شهرستان اسدآباد بود. ا یکشرفتار خود قیآورده بود، شناخت ابعاد دق

 تیمتناسب با وضع ی،از خود کش یریشگیپ یهایاستراتژ هیشهرستان، بتوان در روز دوم، خطوط اول نیدر ا یرفتار خودکش

 نمود. نیشهرستان را تدو

در شهرستان  یاز رفتار خودکش یریشگیجامع مناسب پ یاستراتژ کیبتوان  ه،یطرح اول نیو بر اساس ا یدر جلسات بعد سپس

بر  رانیا یاز خودکش یریشگیپ یعلم تیالزم را به مرحله اجرا درآورد. جمع یهاکرده و بر اساس آن، برنامه یزیرهیاسدآباد را پا

 نمود. تیحما ومیسمپوز نیا یخود، با تمام توان از برگزار هیاساس اهداف عال

 ختهیخوانندگان  فره میتقد یاز خودکش یریشگیپ تیشماره از بولتن جمع نیه که در اآنچ م،یوعده داده بود که قبالً طور همان

 ومیسمپوز نیا یعمل امدیهستم که پ دواریام اریبس شخصاً نجانبیباشد. ایدو روزه م ومیسمپوز نیاز ا یگردد، گزارش جامعیم

؛ نجامدیاشهرستان ب نیدر ا یاز خودکش یریشگیجامع پ یاستراتژ زیآمتیموفق یو اجرا نیونه چندان دور، به تد ییاندهیدر آ

به دست آمده در شهرستان اسدآباد،  اتیتوانند از تجربیم زیکشور ن یهاشهرستان ریامر، سا نیدر ا تی چرا که در صورت موفق

 ببرند. یفراوان یهابهره

 

 رانیا یاز خودکش یریشگیپ یعلم تیجمع سیرئ ان،یمحسن رضائ دکتر
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 برگزاری سمپوزیوم ملی مداخله در بحران )با تاکید بر خودکشی(گزارش 

آوری و دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی با مشارکت دفتر مشاوره و سالمت وزرات علوم تحقیقات و فن

 دانشکده علوم پزشکی شهرستان اسدآباد

 

های رو به تزاید جوامع، زنند. یکی از بحرانع لطمه میها و جوامها همزاد زندگی بشر و در زمانۀ ما بیش از گذشته به انسانبحران

های مسئوالن، آسیب به خود و خودکشی است. در شهرستان اسدآباد نیز همچون سایر شهرها و مناطق کشور یکی از نگرانی

عی و های اجتماکنند. به طور مشخص در جلسات متعددی که در کمیته آسیبوجود افرادی بود که اقدام به خودکشی می

گردید، پیشگیری از خودکشی و جلسات مسئوالن بهداشتی و درمانی شهرستان در فرمانداری شهرستان اسدآباد برگزار می

خواستند. نمودند و راه چاره میمسئوالن امر، نگرانی خود را از روند رو به رشد اقدام به خودکشی در شهرستان اسدآباد ابراز می

محور تصمیم گرفت با نگاهی علمی به الدین اسدآبادی با نگاهی جامعهسالمت دانشگاه سیدجمال در این راستا، مرکز مشاوره و

سمپوزیوم ملی مداخله در "این پدیده و آسیب مهم اجتماعی بپردازد. لذا این سمپوزیوم با این  احساس ضرورت تحت عنوان 

این گام علمی با مشارکت دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم، برگزار گردید. الزم به ذکر است که  "بحران )با تاکید بر خودکشی(

 آوری به انجام رسید.تحقیقات و فن

الدین اسدآبادی در راستای کاهش اقدام به خودکشی، مرکز مشاوره و آفرینی دانشگاه سیدجمالگیری جهت نقشپس از تصمیم 

زه پیشگیری از خودکشی و به طور مشخص جمعیت علمی سالمت دانشگاه به عنوان متولی این فعالیت علمی با متخصصان حو

ای مقدماتی )به صورت آنالین( آوری جلسهپیشگیری از خودکشی کشور و دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم، تحقیقات و فن

عدی، با ام بترتیب داد و به لحاظ پرداختن بهتر به موضوع به جای برگزاری همایش، تصمیم به برگزاری سمپوزیم گرفت. درگ

جناب آقای آقای دکتر ابراهیم فهلی و با استفاده از رهنمود های رئیس محترم سمپوزیوم سمپوزویم،  برنامه ریزی دبیر اجرائی

نیا، دبیر علمی سمپوزیوم جناب آقای دکتر حسین سلیمی بجستانی و با حضور جناب آقای دکتر محسن رضائیان دکتر صفاری

ری از خودکشی ایران، طی جلسات متعدد، محورهای سمپوزیوم مبتنی بر اهداف از پیش رئیس محترم جمعیت علمی پیشگی

پزشکی، مشاوره و تعیین شده تعیین و بر اساس این محورها، اساتید برجستۀ حوزه پیشگیری از خودکشی کشور، در زمینه روان

 وم دعوت شدند. شناسی شناسائی و جهت شرکت در این سمپوزیشناسی، اپیدمیولوژی و جامعهروان

که مقارن با روز جهانی پیشگیری از خودکشی )دهم اکتبر( بود برگزار  1400شهریور ماه  15و  14این سمپوزیوم در روزهای 

 گردید. مهمترین اهداف سمپوزیوم عبارت بودند از:

 ی.های اجرایی و نهادهای اجتماع. تبیین عوامل موثر در کاهش خودکشی با تاکید بر نقش دستگاه1

 . ارتقاء سطح سواد سالمت روان جامعه در راستای کاهش خطر خودکشی.2

 . تدوین سند جامع پیشگیری از خودکشی بر اساس دستاوردهای علمی سمپوزیوم درشهرستان اسدآباد.3
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ناسان کارشو  نمسؤالهای هدف در روز اول سمپوزیوم متخصصان حوزه پیشگیری از خودکشی و به طور مشخص همچنین، گروه

بانان جامعه و ازههای تخص صی اجراء و درودفتر مشاوره و سالمت و بهدشت و درمان کشور بودند. در روز دوم، سمپوزیوم کارگاه

شی، روحانیان، های مرجع شهرستان اسدآباد، اعم از کادر بهداشت و درمان، دست اندرکاران آموزش و پرورش، مربیان ورزگروه

یی شهرستان معتمدین محلی، شوراهای اسالمی، بسیج، سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی و کادر قضا فعاالن فضای مجازی،

های ر این کارگاههای سراسر کشور دبودند. در این روز نیز تعداد قابل توجهی از مسؤالن و کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاه

 تخصصی شرکت نمودند.

های تخصصی های برگزار شده در کشور، این بود که در بخش ارائهنسبت به سایر سمپوزیومیکی از نقاط برجسته این سمپوزیوم 

پزشکان فعال در بیمارستان قائم شهرستان که به سمپوزیوم، قسمت اصلی فعالیت به پنلی اختصاص یافت که ابتدا یکی از روان

کنندگان به خودکشی در ی تجربه زیسته خود با اقداماند، مشاهدات بالینی خود و به  نوعمدت دو سال درگیر با موضوع بوده

ارائه دادند. سپس، متخصصان پیشگیری از خودکشی در سه حوزه « گزارش موردی»شهرستان در طول دو سال را به صورت 

زیوم شناسی به واکاوی و بحث علمی در مورد مطالب مطرح شده پرداختند. در روز دوم سمپوشناسی و جامعهپزشکی، روانروان

های اجتماعی سخنرانی نمودند. آنچه که در های مختلف پیشگیری از خودکشی برای گروهنیز پنج نفر از متخصصان در حوزه

 باشد. آید، گزارشی جامع از اهم مباحث این سمپوزیوم میادامه می

 

 گزارش نشست تخصصی روز اول سمپوزپوم

جمله امام جمعه محترم، فرماندار محترم و ریاست محترم دانشگاه جناب در این نشست، ابتدا از سوی مسئوالن شهرستان، من 

آقای دکتر حسین مرادی مخلص، به حضار شرکت کننده در سمپوزیوم خیر مقدم گفته شد و از رئیس، دبیران و دانشمندان 

وزیوم که با قبول کنندگان در سمپحوزه پیشگیری از خودکشی خصوصاً جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی کشور و مشارکت

 زحمت در راستای حل مشکل شهرستان با احساس مسئولیت قدم برداشتند، قدردانی به عمل آمد.

نیا با اشاره به اهمیت این سمپوزیوم، به گزارش روند برپایی آن پرداخت. سپس، رئیس محترم سمپوزیوم جناب آقای دکتر صفاری

جلسه برگزار شد تا اینکه این سمپوزیوم شکل گرفت.  8اندیشیده شد و بیش از  ایشان افزودند که در مورد این سمپوزیوم بسیار

بنا بود دغدغه های مختلف مسئولین ارشد شهرستان را پاسخ بدهد و به یک نسخه و نتیجه کاربردی برسیم. این رسالت 

گوئیم که دین اسدآبادی تبریک میالهای نسل چهارم است، رویکردی جدید به توسعه محلی، لذا به دانشگاه سید جمالدانشگاه

 کند.با حجم کم به لحاظ جمعیت، نقش اجتماعی خود را خوب شناخته و ایفا می

ها )الزامات و اقتضائات مشکل با ابتدا طرح مساله شد که این مشکل در شهرستان وجود دارد، گام دوم تبیین مساله نگرش

ها، فرآیندها، و ، گام سوم ترسیم مدل و آزمون این مدل، بر اساس گفته1های متمرکز بر یک موضوعمصاحبه، مشاهده و گروه

ساز بود که آزمون آن بعد یک ماه بعد با همین متخصصان برگزار خواهد شد. گام چهارم نظریات، عوامل تشدیدکننده، بحران

 مداخله است که شامل همساالن، متخصصان، گروه درمانی و مشاوره فردی خواهد بود. 

 
1 . Focus Groups 
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شناسی اجتماعی کاربردی، به این رسیدیم که برای اولین بار یک گیری از مفاهیمی از رواندر اسدآباد وجود دارد. با بهرهمشکل 

های دانشگاه جامعه محور و بر اساس مدل کیفی پژوهش، مداخله و آزمون مداخله، پیاده مدل محلی کاربردی، به دنبال تالش

 کنیم. 

کنندگان مختلف، به بحث روی موارد اقدام کننده ای جهانی، یک متخصص با گزارش موردی اقدامدر روز اول، ضمن بررسی آماره

شناختی خواهد پرداخت. و نهایتاً در روز دوم نسخه اولیه برای شهرستان اسدآباد شناختی و جامعهپزشکی، روانبا رویکرد روان

ها نشان خواهد موضوع، نسخه نهایی برنامه، آماده و سال آینده گزارششود. به فاصله دو ماه دیگر با یک گروه متمرکز بر آماده می

تواند مدل و الگویی برای ایم. در واقع، این سمپوزیوم میداد که چه کاهشی بر اساس این نسخه در خودکشی شهرستان داشته

 های جامعه محور باشد.سایر دانشگاه

ها در زندگی بشری ی، با اشاره به جایگاه بحرانبجستان یمیسل نیدکتر حس یجناب آقا ومیسمپوز یمحترم علم ریدبسپس، 

بینیم، ها تسلیم بشویم، اگر آمار خودکشی را باال میآید هم تهدید است و هم فرصت. ما نباید در مقابل بحرانگفت: بحران که می

ی بحرانی چندوجهی است؛ خواستگاه داشته هایی که داریم به مقابله با آن برویم، خودکشنباید خود را گم کنیم. باید با فرصت

است؛ هم جنبه آماری دارد، هم سبقه تاریخی؛ به طوری که در جامعه سنتی کمتر بوده و در جامعه مدرن بیشتر شده است. این 

ها بهشناختی دارد. متخصصان باید به عنوان یک تیم، همه این جنشناختی و زیستشناختی، جامعههای فلسفی، روانمساله جنبه

شود خانواده تحت آبی( باعث میهای درون خانواده ) طالق، بیماری..( بیرون خانواده )سیل، زلزله، کمرا در نظر بگیرند. بحران

 کند و غم و سوگ و اضطراب و ... به دنبال دارد.افتد و خانواده را متاثر میتاثیر قرار بگیرد؛ گاه خودکشی اتفاق می

کنترل بدانیم، در خودکشی حتی گیریم؛ مشکل را غیرقابلکند: خود را دست کم مییک ما را افسرده میها سه نوع تحردر بحران

 شده یک نفر را نجات بدهیم مهم است. فکر کنیم فاجعه بزرگی اتفاق افتاده و ما کاری نمی توانیم بکنیم.

شناس، روانپزشک، طلبد. وجود روانای ما را به چالش میهها دانش و مهارتها نگاه کنیم. بحرانما باید با نگاهی جامع به بحران

کند که ما در اولویت باشیم؟ این همه شناسی ما کاری نمیهای ما هستند. چرا نظام روانشناس در جامعه ما، همه فرصتجامعه

 .ترسید« هاناگفته»ها بترسیم بلکه باید از شناس، چرا نباید کاری بکنیم؟ ما نباید از گفتهروان

 شد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد. هابخش سخنرانیسپس جلسه وارد 
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 بهداشت وزارت اعتیاد و اجتماعی روانی، سالمت دفتر دکتر احمد حاجبی؛ مدیرکل

 شناختی و مباحث راهبردی در پیشگیری از خودکشی:وضعیت جمعیت ؛یموضوع سخنران

رفتارخودکشی پرداخت و گفت: به طور کلی اطالعات مربوط به سه عامل بیولوژیک، محیطی و وقایع وی در ابتدا به سبب شناسی 

شوند و  به و حوادث ناگوار زندگی فرد، وارد دستگاه شناختی فرد شده و در قسمت مغز و فرآیندهای روان شناختی پردازش می

پزشکی خود را نشان بدهند، مثل افسردگی. وقتی ت رواندهند: ابتدا ممکن است به صورت اختالالدو صورت خود را نشان می

گیری افکار خودکشی شده و فرد را به شود در فرایند اختالل، ناامیدی و خلق منفی بیشتر منجر به شکلافسردگی درمان نمی

کار خودکشی آنقدر حاد گیرد و افبرد. گاهی نیز رفتار خودکشی، مستقیماً به حدی در پردازش تحت تاثیر قرار میسمت اقدام می

 رود. شود که مستقیماً به سمت رفتارهای خودکشی میمی

های داخل رسانگانه ابتدا به بررسی عوامل بیولوژیک پرداخت و عواملی چون: سن، جنس، نارسائی در پیاموی در تبیین عوامل سه

تواند موجب در سلول های مغزی، می اسیمیوننوروسلولی، اشکاالت ژنتیکی، مشکالت هیپوفیز، هیپوتاالموس، آدرنال و یا 

های اجتماعی، گرایانه شود. در بخش عوامل محیطی ناگوار به عواملی چون ناایمن بودن خانه، جامعه، کاهش سرمایهرفتارخودکشی

های نههای مهلک، سابقه خودکشی در بین بستگان نزدیک و انتشار مدیریت نشده اخبار خودکشی در رسادر دسترس بودن روش

های اجتماعی )خانواده، دوستان و جمعی اشاره نمود؛ و از سوی دیگر به عواملی چون: ثبات سیاسی، اقتصای و اجتماعی، حمایت

های مساعد برای مشارکت اجتماعی، نشاط اجتماعی، دسترسی مناسب به خدمات سالمت روان و آموزش جامعه(، زمینه

 اشاره نمود.های زندگی، مهارت

به عوامل موثر بر افکار و اقدام به خودکشی به وقایع ناگوار اشاره نمود؛ حوادثی چون درک احساس شکست و عدم وی سپس 

موفقیت طول کشیده، مرگ اخیر یکی از عزیزان، تشخیص اخیر یک بیماری مهلک، مزمن و العالج یا صعب العالج، تغییر اخیر 

های قضایی اخیر و از دست د اخیر، بازداشت، زندانی شدن، محکومیتدر یک رابطه مهم )طالق، شکست عاطفی(، مشاجره شدی

 ها و شبکه اجتماعی در اثر) مهاجرت، سیل ، زلزله(. دادن عمده دارایی

های مربوط به رفتارهای خودکشی، کشی که شامل: افزایش روایی دادهاهداف استراتژیک برنامه کاهش خوددکتر حاجبی در انتها به 

ومی پیرامون رفتارهای خودکشی، ارتقاء کمی و کیفی خدمات ارائه شده به افراد در معرض خطر و اقدام کننده افزایش سواد عم

ها و محصوالت فرهنگی، کاهش دسترسی به به خودکشی، ساماندهی انتشار اخبار و سایر محتواهای مرتبط با خودکشی در رسانه

 .اشاره نموداربردی در زمینه خودکشی های کهای شایع مهلک در خودکشی و افزایش پژوهشروش
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 بخش:  دانشیار گروه مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائیدکتر کیومرث فرح

  ارزیابی خطر خودکشی ؛یموضوع سخنران

ایشان در معرفی این مدل هدف ایشان معرفی مدلی بود که منجر به تشخیص و غربالگری افراد در معرض خطر خودکشی شود. 

شود. شناختی دارد که منجر به این تصمیم میآید؛ بلکه یک پروسۀ پیچیده روانشبه به وجود نمیتصمیم خودکشی یکگفت، 

مطالعه بنده از افراد اقدام کننده و افرادی که "منظور از آموزش این مدل آن است که قبل از اقدام شناسائی کنیم و کمک کنیم. 

بندی کشی یک روند دارد، این روند رشدی را بایستی پله پله شناسائی کنیم، باید این درجهبا آنها بودند نشان داد: که فکار خود

توان با قطعیت نپزشک قرار دهیم و درمان شوند، میاد را تحت مشاوره و ارجاع به روارا بیاموزیم، بعد از شناسائی، اگر این افر

شوند. البته  استثناهایی وجود دارد که قطعاً این استثناها حاکی میگفت که درصد باالیی از افکار خودکشی و اقدام به آن منصرف 

خواهیم ترتیبی بدهیم که مددکار، اولیاء، و دوستان از وجود نوعی زمینۀ بیوشیمی مغزی یا نوعی سکته خفیف مغزی است. می

های مختلف اجتماعی ار در گروهگیری این افککند. نحوه شکلهای خودکشی چطور در این فرد رشد میتشخیص بدهند که جوانه

با وضعیت اجتماعی و اقتصادی مختلف، متفاوت است. فاصله هر اندیشه اولیه و مرحله بعد شاید چند ماه طول بکشد. برخی یک 

گوید: ای کاش من خلق ماه، برخی یک سال، بیشتر  یا کمتر. در واقع وقتی فرد در شرایطی که تحت فشار روانی قرار گرفته و می

 . "شده بودم، یا به دنیا نیامده بودم، این کمترین درجه استن

 

 اجرای پنل پیشگیری از خودکشی

شناسان متخصص در پزشکان و جامعهشناسان، رواندر ادامه پنل اصلی سمپوزیوم با حضور روانپزشک شهرستان و سه نفر از روان

 حوزه پیشگیری از خودکشی به شرح زیر تشکیل گردید:

 

 

 مهدی رضایی، روان پزشک بیمارستان قائم شهرستان اسدآباددکتر 

 ارائه گزارش موردی از هفت مورد منجر به مرگ در بیمارستان قائم شهرستان

مشغول به فعالیت هستند و از  شهرستانابتدا آقای دکتر رضایی متخصص روانپزشکی که مدت دو سال است در بیمارستان قائم 

مورد خودکشی هفت اند؛ مستنداً به رفتارهای درگیر در افکار و یا اقدام به خودکشی را شاهد بوده های مختلفنزدیک وضعیت گروه

شناسی، های جامعهکردند اشاره نمود. آنگاه سه تن از صاحب نظران در حوزههایی را تجربه میهای مختلف، آسیبکه در حوزه

 های علمی پرداختند. شده، به ارائۀ تبیین شناسی و روانپزشکی، با توجه به وضعیت موارد توصیفروان
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 دکتر حمید پورشریفی

 شناختی پیشگیری از خودکشیتبیین روان

که شعار امسال سازمان بهداشت جهانی است پرداخت. وی « با عمل امید بسازیم»دکتر پورشریفی در ابتدای بحث به شعار 

تواند علت آن باشد؛ بلکه عوامل زیستی، خانوادگی، روانی به تنهایی نمیخودکشی را عملی چندعاملی برشمرد که استرس و فشار 

توانند در آن دخیل باشند.  در این بین، سه عامل خیلی های روان پزشکی و غیره میمصرف مواد، اختالالت شخصیتی، بیماری

گرایانه را باید جدی تن به رفتار خودکشیمشکل در تنظیم هیجانات. پرداخ -3 ناتوانی در حل مساله -2ناامیدی  -1اثرگذار است: 

. همگانی )معطوف به کلیه افراد 1گرفت. مطب دیگر مورد توجه این سخنران، سه سطح پیشگیری از خودکشی بود که عبارتند از: 

تماعی جمعیت هدف جامعه است، مداخالت پیشگیرانه برای ارتقاء بهداشت روانی کاهش عوامل خطرساز، و توانمندسازی روانی اج

کننده در آنها ضعیف محافظتانتخابی )که شامل افرادی است که به درجاتی عوامل خطر را دارند و یا عوامل . 2در جمعیت هدف( 

کنند، یا عالئم اولیۀ آسیب  شود که شدت زیادی از عوامل خطر را تجربه می. پیشگیری ویژه )که در جمعیتی انجام می3 است(

های ابتدایی آسیب و کاهش عوامل خطرساز دهند. در این سطح، مداخالتی جهت شناسائی و رفع نشانهو اختالل را نشان می

 گیرد.صورت می

گیرد. در مرحله و سطح اول، مداخله نیز انجام می هیو ثالث هیوثان ،هی: اول پیشگیری در سه سطحدانیم اصوالً همانطور که می"

های زندگی و شود؛ مانند حل مشکالتی مثل ناامیدی، مسائل اجتماعی، آموزش مهارتمعطوف به کاهش افکارخودکشی می

این چرخه مداخله کنیم تا افکار به اقدام تبدیل نشود؟ استرس. در سطح ثانویه، حاال اگر افکار خودکشی وجود داشت چطور در 

توان کرد که در سطح ثالثیه، فردی که یک بار و یا چند بار اقدام کرده، االن بیماری روانپزشکی دارد به این فرد چه کمکی می

 مجدداً اقدام نکند؟

قویت و گسترش شبکه حمایت اجتماعی،  مطالعات ها و راهبردهای پیشگیری از خودکشی عبارتند: از غربالگری، آموزش، تبرنامه

های اغناء کننده، مداخله ، درمان ها، اقدامات ساختاری )توسعه و تقویت ساختارهای بنیادین(، توسعه و تقویت فعالیتو پژوهش

 و نگهداری.

 های الزم از بین این عوامل عبارتند از:حداقل

. مسئوالن: در این سطح باید باور مسئولین نسبت به ضرورت پرداختن به مساله خودکشی اصالح شود، تا بودجه و امکانات الزم 1

 ها اختصاص بدهند. را برای برنامه

به . متخصصان: باورهای منفی این گروه باید اصالح شود و خود این گروه باور کنند که باید از خودکشی صحبت کرد، و آنها 2

آوری شناختی داشته باشند، این یعنی خوش بین بودن، خودکارآمدی، و تابای خود امیدوار شده و سرمایه روانهای مداخلهمهارت

 های الزم برای کمک به افراد در معرض خطر است را داشته باشند. که ویژگی
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امر باید توسط مسئوالن و متخصصان انجام گیرد، در . آحاد جامعه: الزمه پای کار آوردن آحاد جامعه تابوزدایی است؛ که این 3

ای استفاده را آموزش بدهیم، تا جامعه بتواند افراد در معرض خطر را کمک کند تا از خدمات مشاوره« 2بتا»این مرحله باید مدل 

 کند.

 

 

 دکتر ستار پروین 

 پیشگیری از خودکشی شناختیتبیین جامعه

پزشک شهرستان کننده به خودکشی که توسط روانشناختی به مشکالت افراد اقدامبا نگاهی جامعهدر ادامه پنل، دکتر ستار پروین 

های اجتماعی برای ما جنبه کارکردی دارد. لذا هدف، کاهش گوید وجود آسیبامیل دورکیم می"بیان شد، این گونه اظهار کردند: 

دید در جامعه ما چه اتفاق افتاده است که از هر چهار نفر، سه نفر هایی مثل خشونت است و نه از بین بردن کامل آن. باید آسیب

به نوعی درگیر اختالل شدید تا ضعیف هستند؟ چه روندهایی این الگوها را ایجاد کرده است؟ وقتی بیش از نیمی از جامعه ما 

ها، نگاهی ساختاری کاهش آسیب دهد که ساختار اجتماع ما مشکل دارد. لذا ما باید بهدرگیر نوعی آسیب است، این نشان می

 داشته باشیم.

های اخیر این همه افزایش یافته است؟ پس مداخله باید در ساختارهای در بحث خودکشی چه روندهایی بوده است که در سال

گیرد. شناسی درست باید صورت شناسی( و آسیبتر بیائیم، اول اتیولوژی )سببکالن جامعه صورت گیرد، و بعد به سطوح پایین

اختالل در روابط بین فردی، با فرزند، همسر، برادر، و خواهر؛ ریشه در خانواده است، باید دید چه شده که خانواده کارکرد خود را 

 تواند انجام بدهد. نمی

ضای های مرجع خارج از خانواده، بالی جان نوجوانان ما شده است. الگوگیری از فضای مجازی و آشفتگی ففضای مجازی و گروه

پذیری ما، تمام روابط اجتماعی ما را از منزل تا مجازی. همچنین، بر هم خوردن تعادل بین نهاد اقتصادی با نهادهای جامعه

پذیری ما حاکم های اقتصادی، منطق پول به نهادهای جامعهاندیشی، بلندپروازیمدرسه تحت تاثیر خود قرار داده است. مادی

 تواند به وظیفه خود عمل کند.دهد؛ معلم رضایت ندارد و لذا نمیه خود را انجام نمیشده است؛ آموزش و پرورش وظیف

شود. در بحث پیشگیری از خودکشی باید هر سه نگاه زیستی، یابد، به اعضای آن منتقل میوقتی کارائی خانواده کاهش می

ایی کنیم، چرا در غرب کشور بیشترین اقدام به شناختی و روان شناختی را دنبال کرد. باید روندها و الگوها را شناسجامعه

خودکشی وجود دارد؟ سن، جنسیت، تیپ خانواده، فضای اجتماعی و اقتصادی، احتمال رفتار خشن هم زیاد است. برخی عوامل 

ی های اجتماعگویند چه چیزهایی مهم هستند و چه کسانی ممکن است در آینده خودکشی کنند. آسیبخطر و الگوها به ما می

ها؛ همه بایستی سازی، و حمایتهای عاطفی، بیکاری، فرهنگهای زناشویی، شکستها، طالق، خیانتدرهم تنیده است، آزادی

 لحاظ شوند. خالصه اینکه خودکشی، مولتی فاکتوریال است: فردی، اجتماعی و اقتصادی.

 

 
 باشد.می "ارجاع بده"و  "ترغیب کن"، "بپرس". این کلمه سرواژه سه کلمۀ  2
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 دکتر سیدکاظم ملکوتی

 تبیین روان پزشکی پیشگیری از خودکشی

،  و نیاز  به های روانی را داشتندها انواع آسیباین کیسوی در سخنان خود با اشاره به موردهای بالینی ارائه شده فرمودند: 

اند. با توجه به بیش از یکصدهزار نفر بودن جمعیت شهرستان، حداقل به ده تخت بیمارستانی روانپزشکی خدمات جدی داشته

شاید اگر این  وان پزشکی ندارند و لذا مراقبت از این افراد در معرض خطر، ممکن نشده ونیاز است که متاسفانه هیچ تخت ر

 امکانات روان پزشکی فراهم بود، این اتفاقات ناگوار منجر به از دست دادن جان این افراد نمی گردید.

اند و از تعارضات و تقریباً همه افراد ریپورت شده توسط روان پزشک محترم شهرستان اسدآباد، به نوعی مشکل خانوادگی داشته

سال پیش اینقدر شخصیت  30به تیم مددکاری و مشاوره در کنار روان پزشک نیاز است. اند؛ لذا بردههای خانواده رنج میمشاجره

دهد که عوامل فرهنگی اجتماعی دچار زیاد شده است، ژن افراد که عوض نشده؛ این نشان میمرزی وجود نداشت، ولی االن 

توانیم با هم آرام صحبت کنیم؛ به همه اند؛ این همه خشم و پرخاشگری متاثر از آسیب به خانواده و اجتماع است. نمیاشکال شده

 کنیم. حتی مسئول، پدر، مادر و... پرخاشگری می

: در جامعه ما انواع آسیب ها وجود دارد و یکی از نمودهای این تعارضات خودکشی است، چرا باید موادی ه موادکاهش دسترسی ب

مانند حشیش، ترامادول، شیشه قرص برنج این همه راحت قابل دسترسی باشد؟ خودکشی یک مساله مربوط به بهداشت عمومی 

 است و فقط بهداشت روانی نیست، پس همه باید کمک کنند. 

گویند دنبال بررسی علل باشیم، علل شناخته شده است، ریسک فاکتورها مشخص است، ایران در خاورمیانه تنها برخی هنوز می

کشوری است که این همه مطالعه و پیشگیری در زمینه خودکشی داشته است. در کشوری مثل هندوستان با آن همه جمعیت، 

کم شد. لذا یک اراده جمعی در نهادهای حاکمیتی شهرستان الزم است تا وقتی دسترسی به سموم را کاهش دادند خودکشی 

 این مواد محدود و دسترسی به آن سخت شود.

یب زدایی و ترغکه این سمپوزیوم در این شهر کوچک اقدامی مهم در راستای انگ زدایی( استمساله بعدی آستیگمازدایی )انگ

پزشکی است و جای تبریک به عوامل برگزاری این سمپوزیوم دارد. در بیماری شناسی و رواننمردم به استفاده از خدمات روا

کند که کند ولی در اختالالت عاطفی و روانی، فرد احساس میشود و خودش نیز عادی تلقی میتر درک میجسمی فرد راحت

ید درمان شود و اگر نه باید منتظر افزایش عرضه است، ناتوان است، ایمان ندارد که نتوانسته آرامش داشته باشد. فرد افسرده بابی

آید لذا راهی جز مصرف دارو وجود ندارد، حتی افراد عادی هم که بیشتر خودکشی باشیم. در افسردگی سرتونین مغز پایین می

اصالح برند )مثالً در رابطه زناشویی( چقدر خوب است برای بهتر شدن حال خودشان و فردی رنج میبه نوعی از تعارضات بین

 رابطه بین فردی مدتی دارو مصرف کند.

اند و اند؛ ولی بعد مجدداً اقدام کردهاند و رفتهها ویزیت شدهپیگیری پس از اقدام: روان پزشک محترم شهرستان عنوان کردند این

 کننده هستندتعیین کنندگان و یا افراد در معرض خطر دارد؛ خصوصاً بهورزان بسیاراین نشان از اهمیت پیگیری وضعیت اقدام
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پزشکی، ایجاد مرکز مشاوره در های بستری  روانها  بر ضرورت ایجاد تختدر ادامه پنل، پرسش و پاسخ انجام گرفت و در پاسخ

پزشک بیمارستان، و کار سیستمی تاکید شد. همه باید خود را مسئول بدانند تا مساله حل شود، چون خودکشی امری کنار روان

شناسی و مشاوره )که به ست. دکتر سلیمی بجستانی بر ضرورت استفاده از این همه فارغ التحصیل رشتۀ روا نچند عاملی ا

هزارنفر می رسد( در ارائه خدمات به جامعه تاکید نمود. هنگامی که در جامعه تعارضات اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی  250حدود

های پیشگیری و مداخله و پیگیری؛ لزوم اعضای جامعه؛ توجه به زیرساختوجود دارد، اهمیت یادگیری اجتماعی در رفتارهای 

های بستری روانپزشکی متناسب با جمعیت تحت پوشش های سیاستی؛ محدودسازی دسترسی به مواد؛ افزایش تختتوصیه

 است. های علوم پژشکی؛ اهمیت پیگیری درمان در افراد دارای عالئم یا سابقه اقدام، بسیار ضروریدانشگاه

های اجتماعی؛ ای در ارتقاء مهارتاهمیت نقش سواد رسانهمدیر پنل؛ دکتر مهدی وجدانی همت  بندی مباحث پنل،در جمع

های مختلف زندگی و های اقتصادی و اجتماعی بر سالمت فرد و جامعه، شناسایی عوامل خطر در محیطنقش دگرگونی ارزش

ای فردی و خانوادگی مداخله مبتنی بر نیازهای مراجعان؛ شناسایی مشکالت زمینهشغل و تحصیل؛ توجه به مراحل پیشگیری و 

شناختی پنهان، باالخص افسردگی خاموش، تاثیر فضای مجازی و در تسریع افکار و اقدام به خودکشی؛ توجه به اختالالت روان

 های کامپیوتری را خاطر نشان کردند.بازی

 

 

  دکتر محمد راضی مرادی

  گیری افکار خودکشیارائه مدل نظری شکل ی:نرانموضوع سخ

روز اول برگزاری، آقای دکتر محمد راضی مردای به بحث پیرامون یک مدل پیشگیری از های سمپوزیوم در در ادامه برنامه

گیری افکار شناختی شکلنامه دکترای مشاوره ایشان بود، پرداخت. این مدل با عنوان مدل روانخودکشی که حاصل پایان

 خودکشی در دانشجویان معرفی شد. 

ها( و تشدید ادراک کامی مداوم نسبت به بهبود وضعیت زندگی )تداوم شکستای وجود دارد: نادر این مدل  یک مفهوم هسته

 ناخوشایند. 

 اشتیاقی و درماندگی شدید. انگیزگی و بیساز شامل: بدبینی نسبت به زندگی و آینده و بیشرایط عل ی زمینه

 کانشگری هیجانی. ناپذیر بودن زندگی و تگر: خودتخریبی فکری و رفتاری؛ باور به کنترلشرایط مداخله

 معنی بودن زندگی، احساس تنهایی و انزوای عمیق و دلهره وجودی. ها نیز عبارتند از: بیواکنش

 ریزی شیوه مرگ، تصمیم به خودکشی و عمل کردن به آن. پیامدها: رهایی از زندگی، دلبستگی به مرگ، طرح

کننده است. همه به این اشاره کرده جودی استفاده شود، خیلی کمکپیشنهادها: اگر در مراکز مشاوره از رویکردهای معنامحور و و

کننده هستند، که افکار های نوجوانی شروع شده است، لذا مراکز مشاوره مدارس بسیار تعیینها از دورهبودند که مشکالت آن

 نها را باال ببرند.آوری و توان مقابله آخودکشی را آنجا شناسائی کنند؛ و با راهکارهای سازنده آموزشی، تاب
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 سخنران آقای حمید پیروی

 تجارب مدیریت مراکز مشاوره در پیشگیری و مداخله در خودکشی موضوع سخنرانی: 

که توسط یک آقا و خانم که فرزند خود را در خودکشی از دست داده بودند تمرکز نمود. بنیادی توسط این   JEPایشان به مدل 

 کالج و دانشگاه را تحت پوشش خود دارد، این بنیاد چند استراتژی مهم دارد که عبارتند از: 2500دو فرد ایجاد شده که 

 بهبود و ارتقاء ارتباطات اجتماعی،   .1

 افراد در معرض خطر، شناسایی زودهنگام  .2

 خواهانه،افزایش رفتارهای کمک .3

 ارائه خدمات سالمت روان،  .4

 های سالمت روان، پیشگیری از بحران .5

 های دارای خطر، وکاهش دسترسی به لوازم و محیط .6

 های زندگی.توسعه مهارت  .7

های مهم که باید در دوره حاضر برای کاهش خودکشی به آن توجه کرد، استفاده از ایشان در ادامه اشاره کردند که یکی از جنبه

آوری داریم. خودمراقبتی دیجیتال عبارت است از به فرصت دیجیتال در سالمت روان است؛ ما نیاز به استفاده از تکنولوژی و فن

جهت حل مشکالت مربوط به سالمت. هدف  ITافزاری مبتنی بر دانش افزاری و نرمهای سختحلکارگیری خدمات سالمت با راه

های های هوشمند و رسانههای به هم پیوسته برای ارتقاء استفاده از دستگاهخودمراقبتی دیجیتال هم عبارت است از توسعه سیستم

های سالمت و ارتقاء سالمت ها و ریسکنظور مدیریت بیماریهای بهداشتی به مارتباطی در راستای کمک به متخصصان مراقبت

 و رفاه مردم.

ها و زمان را کاهش دهد. برای های مجازی است، تا هزینهمشاروه آنالین جایگزین خوبی در قرارهای مالقات حضوری با مالقات

وره استفاده کرد. داشتن پرونده سالمت برای ها و مراکز مشاهای مخصوص در مطبها و یا اپلیکیشنتوان از پلتفرماین منظور می

آمیز دارد، الزم است. سامانه کارنامه سالمت ما با آموزش و پرورش و این دو با بهداشت همه مردم که بدانیم این فرد، رفتار مخاطره

وزش و پرورش بداند با و درمان لینک نیست که بدانیم این دانشجو چندبار قبال افکار و یا اقدام به خود کشی داشته، و یا آم

ای و یا نظارت خود را بر این اساس بنا نهد و اقدام بعدی رو است و خدمات مشاروهآموزی که شاید قبالً دوبار اقدام کرده روبهدانش

لیان های متولی لینک شود و به صورت محرمانه برای متوبینی کند. لذا اطالعات باید در یک جا متمرکز و از طریق دستگاهرا پیش

 امر قابل دسترسی باشد. 
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 های تخصصی( گزارش روز دوم سمپوزیوم )برگزاری کارگاه

های تخصصی پیشگیری از خودکشی برگزار گردید، تعداد پنج نفر از متخصصین در در روز دوم سمپوزیوم که تحت عنوان کارگاه

 موضوعات مختلف مرتبط با پیشگیری از خودکشی، به شرح زیر سخنرانی نمودند: 

 

 دکتر محسن رضائیان، استاد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و رئیس جمعیت پیشگیری از خودکشی 

 ژی جامع برای پیشگیری از خودکشیموضوع سخنرانی: مروری بر استرات

ای برای رسیدن وی ابتدا به ارائه تعریفی از استراتژی و اجزای آن پرداخت. استراتژی به معنای تعیین اهداف و طرح نمودن برنامه

دت از نظر لغوی از کلمه استراتگوس به معنای ارتش )فرماندهان( اقتباس شده است و به طرحی درازم یاستراتژبه آنهاست. 

خواهیم ارتباط گردد که برای نیل به یک هدف بلندمدت و مشخص، طراحی و تبیین شده است. در استراتژی جامع میاطالق می

ربط در رسیدن به اهداف پیشگیری  از خودکشی را هماهنگ کنیم؛ مثالً آموزش و پرورش، متقابل، سازنده و پویای همه اجزاء ذی

 بسیج، روحانیون و غیره. کادر بهداشت و درمان، دادگستری،

در یک استراتژی جامع باید همه این نیروها هماهنگ شوند تا با هم و منسجم، به سمت هدف حرکت کنند. بنابراین، استراتژی 

بخشی است: بهداشت، درمان، جامع پیشگیری از خودکشی چه در سطح کشور و چه در سطح یک شهرستان، یک موضوع بین

های ها پای کار آمده اند؟ دولت ملی برای پیشگیری از خودکشی آیا تعهدات روشنی دارد؟ دولتیا همۀ ایناشتغال، آموزش و ....آ

محلی مثل فرمانداری، امام جمعه و ... چطور؟ آیا استراتژی بر اساس مداخالت مبتنی بر شواهد طراحی شده است و اهداف 

شود که اگر راه درست نیست برگردیم و اصالح ی مرتب ارزیابی میمدت و بلندمدت مشخص دارد؟ آیا استراتژمدت، میانکوتاه

 کنیم؟

 مینیبب دیداشته باشد که بابه شرح زیر دوازده جزء  دیبااز نظر سازمان جهانی بهداشت  یاز خودکش یریشگیپجامع  یاستراتژیک 

 است؟ افتهیشهرستان اسدآباد تحقق در در چیست و چقجزء که هر 

های با ها و موقعیتهای با کیفیت و به روز درباره خودکشی و اقدام که منجر به شناسایی افراد، گروهدسترسی به داده .1

 گیرد؟در اختیار قرار میها داده نیارا داریم؟ آیا  هادادهگردد. آیا االن این خطر باال می

ها، فنس کشی پل ها،  سموم را در جای امن که خیلی  کاهش دسترسی به ابزار نظیر: سالح گرم ، سموم، پل ها و پرتگاه .2

 ؟ایمسریع در دسترس نباشند قرار داده

 ایم که چطور خبر خودکشی را گزارش دهند.ها را آیا آموزش دادهوسایل ارتباطی نظیر تلویزیون، جراید، خبرگزاری .3

کند، ی میدیناامیا  ،یافسردگدسترسی به خدمات: در شهرها چقدر خدمات فراهم است؟ فردی که احساس اضطراب،  .4

 شناس برای او وجود دارد؟  نروا پزشک، مشاور وچقدر زمینه و شرایط مراجعه به روان

ن مدارس و استادان دانشگاهها ی انتظامی، معلمیهاتربیت و آموزش والدین و کادر درمان، بهورزان، علمای مذهبی، نیرو .5

 به منظور شناخت افراد در معرض خطر، چقدر صورت پذیرفته است؟
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 های بالینی، و مداخالت بالینی مبتنی بر شواهد چقدر صورت پذیرفته است؟ارتقاء کیفیت مراقبت .6

 اختیار داریم؟برای مداخله در بحران، چقدر برنامه داریم؟ چقدر خطوط تلفن کمکی  فعال و قابل پایش در  .7

بعد از مرگ، برای افراد داغدار، یا فردی که اقدام نموده ولی زنده مانده،  م؟ی، چقدر برنامه داربرای مداخله پس از بحران .8

 هایی داریم؟چه برنامه

قدر از خودکشی صحبت شده است که بتوان در مورد این بخشی صورت پذیرفته است؟ آنچقدر در سطح جامعه، آگاهی .9

 هم اجتماعی راحت صحبت کرد؟مساله م

چقدر کاهش تبعیض بر علیه کسانی که از خدمات سالمت روان  است؟  رفتهیصورت پذ چقدر کاهش انگ اجتماعی .10

 کنند، انجام شده است؟استفاده می

 های پیشگیری از خودکشی وجود دارد؟های مختلف جامعه برای فعالیتبخش چقدر نظارت و هماهنگی بین .11

در اختیار داریم؟ باید منابع مالی کامالً روشن و شفاف  یاز خودکش یریشگیپ یهاتیفعال یبرای کافی آیا منابع مال .12

   کنیم؟باشند. باید بدانیم چقدر پول داریم و دقیقاً آن را در کجا خرج می

تر خودکشی به ویژه در کشورهای های اساسیتوان به این دوازه جزء وارد کرد؛ مثالً، ضرورت توجه به ریشهالبته ایرادهایی هم می

 با درآمد پایین، شامل بیکاری، فقر، بیسوادی و غیره. 

آقای دکتر رضائیان آن گاه به طور مشخص به اپیدمیولوژی خودکشی در شهرستان اسدآباد پرداخت. وی با استناد به پژوهش 

رفسنجان به چاپ رسیده است؛ اشاره کرد که بر انجام گرفته توسط زیبا محمدی و همکاران که در مجله دانشگاه علوم پزشکی 

نفر زن  466مورد خودکشی،  804در این پژوهش مشخص شده است که از  1395تا  1390های اساس آمارها و اطالعات سال

قدام به مورد از این افراد به وسیله قرص ا 582که خیلی آمار تلخی است،  اندها غیرشاغل بودهنفر از آن 577اند، همچنین بوده

اند. وی اشاره نمود که نظیر چنین مطالعاتی باید در سطح شهرستان و هر سال به عمل آید تا الگوی خودکشی به خودکشی کرده

شهرستان آن است که متاسفانه  یهامانده از رسانه یاز نکات استنباط شده از آثار مکتوب بر جا یکدقت شناخته شود. اما، ی

 گرید یکه در جاها جدید خودکشی یهاوهیش یکه حت یا. به گونهندینمایاستاندارد گزارش مریغرا به صورت  یاخبار خودکش

 آموزش داده شده است. ست،یشناخته شده ن

ها آن است که کار را از پایین یعنی سطح های این سمپوزیوم نسبت به دیگر سمپوزیومها و شاخصهوی اشاره نمود که از خوبی

های توان گامخواهیم کاری انجام بدهیم و الگو ارائه بدهیم. بنابراین، برای شهرستان اسدآباد میت، میشهرستان شروع کرده اس

 سه گانه در پیشگیری از خودکشی را به شکل زیر در نظر گرفت: 

انجام  قالب رحجم و علل د ییاقدام و فرجام( جهت شناسا ،یزیر)افکار، برنامه یجامع ثبت رفتار خودکش ستمیداشتن سگام اول: 

 . و معتبر یعلم یهاپژوهش

ترین مقامات شهرستان با در اختیار داشتن بودجه مناسب داشتن یک نهاد نظارتی و هماهنگ کننده مشتمل بر عالی گام دوم:

  .وشفاف

مقابله با  نوشوووتن برنامه جامع اسوووتراتژیک برای مداخله قبل از بحران، به هنگام بحران و پس از بحران با تکیه بر گام سووووم:

 بووانووان،هووای آحوواد جووامعووه، کوواهش انووگ اجتموواعی، تربیووت و آموزش دروازهافزایش آگوواهی هووای خودکشوووی،ریشووووه

خگهای چاجرای دسوووتورالعمل مانونگی درج اخبار خودکشوووی، فراهم آوردن  کاهشدمات و در هد و   های مبتنی بر شووووا

 .دسترسی به ابزار و مواد مورد استفاده برای خودکشی
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 دکتر علی اصغر اصغرنژاد فرید، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 ی: مداخله در بحران با تاکید بر خودکشیموضوع سخنران

ها فقدان است، را بسیار مهم ارزیابی نمود. یکی از علل اساسی بحران وی در سخنان خود، مفهوم بحران در پیشگیری و مداخله

شوند و افسردگی های سخت، فقر و بیکاری و نداری. این عوامل منجر به افسردگی میهایی مثل طالق، مرگ عزیزان، بیماریفقدان

همی است که عبارتند از: خارج از های مهای اساسی در خودکشی است. بحران دارای ویژگیحل و فصل نشده، یکی از زمینه

تسلط و کنترل فرد است؛ غیرمنتظره است و آمادگی برای رخ داد آن وجود نداشته است؛ و نیز یک وضعیت مبهم و ناشناخته 

 است. 

های گسیختگی سیستم ایمنی و فیزیولوژیکی است، همراه با تکانشمدت، منجر به از همزای تهدیدکننده طوالنیوقایع استرس

سازی و احساس گناه در شود، شرمسازی بیشتر میهای کالمی در آن منجر به فاجعههیجانی با همبودی ترس و خشم. خودگویی

توان از فرد انتظار داشت. اختالل در خواب، اشتها، هایی چون حل مسئله و خودپایی و خودیاری را نمیآن بسیار است، و مهارت

ها باید اشتغال ذهنی، افسردگی و ... همه مسائلی هستند که در مداخله بر روی آن خلق، احساس خستگی مفرط، اضطراب و

اندیشی کند، لحاظ کرد؛ و همچنین های تنظیم هیجانی، حل مساله، یادگیری مبتنی بر مساله را که بیاموزد خودش چارهمهارت

ساس حمایت شدن نماید تا به این باور برسد مهارت کمک خواستن داشته باشد، و به طور کلی شرایطی فراهم شود که فرد اح

 تواند از این بحران بگذرد.که می

 

 شناسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیحجت االسالم دکتر حمید رفیعی هنر، استادیار روان

 یاز خودکش یریشگیدر پ نینقش د ی:موضوع سخنران

گونه برشمرد: از دست دادن امید و معنای زندگی، ناتوانی در مقابله با توان اینهای روانی تحت عوامل خودکشی را میمکانیزم

ها، و انجام رفتارهای ها، از دست دادن حمایت عاطفی، عدم کنترل تکانهاسترس، ناتوانی در تنظیم هیجانات منفی و احساس گناه

؛ کوئنیگ و دیگران، 2011بین المللی )برای نمونه استاک و دیگران، های زیادی از پژوهشکه تعداد ناسالم. این در حالی است 

و خودکشی را به صورت  رابطه دینداری( 2019؛ بازلی و دیگران، 2017؛ لستر، 2016؛ الورنس و دیگران، 2014؛ تِتی، 2012

ی دینی افراد افزایش یافته، خطر خودکشی در افراد کاهش هاطوری که هرچقدر میزان پایبندیمعکوس گزارش کرده است، به 

های میانجی بین دینداری و پیشگیری شناسی دین را واداشته تا به شناسایی مکانیزمیافته است. همین موضوع پژوهشگران روان

رهای ناسالم و تجویز رفتارهای . پرهیز از رفتا1های مهم موارد ذیل شناسایی شده است: از خودکشی بپردازند. در این میان مکانیزم

 بخشی.. خودمهارگری و خودنظم5. امیدبخشی و معنادهی به زندگی، 4های مقابله، . ایجاد سبک3. ایجاد حمایت اجتماعی، 2سالم، 

 مندی از آنهاهایی است که بهره( دین مبین اسالم مشتمل بر آموزه1398؛ 1397؛ 1395هنر، های نگارنده )رفیعیطبق بررسی

های مذکور را تقویت کرده؛ و از قِبل آن، به تواند هریک از مکانیزمفردی می -میان فردی -در یک راهبرد سه سطحی اجتماعی

 ها شامل این موارد هستند: پیشگیری و کاهش خودکشی در میان افراد منجر شود. این آموزه
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 از رفتارهای ناسالم(، و اهمیت دادن به حق الناس ی )برای تقویت مکانیزم پرهیز مشروبات الکل حرمتی و حرمت خودکش

 و عفو و گذشت )برای تقویت مکانیزم تجویز رفتارهای سالم(؛

 دادن به  تیاهم گران،یطرح مشکل و مشورت با د هب بیترغ ،یشرکت در جماعات مذهب هب بیآموزه صله رَحم، ترغ

 ؛(یاجتماع تیحما جادیا زمیمکان تیتقو ی)برا گرانیبا د ی، و آموزه مواسات و همدل«حوائج الناس»

  های )برای مکانیزم سبک ناسازگار از خدا، دعا و گفتگو با خدا، توبه و جبران ریتصو رییتوکل و اعتماد به خدا، تغآموزه

 مقابله با استرس(، 

 برای  دادهایدر رو ریو باور به وجود خ ،رسانیاریو  گرتیحما یوجود خدا باور به ،یهدفمند بودن زندگ آگاهی از(

مهار،  یهازهیانگ یی برایهاآموزه ،یبر خودنظارت دیثابت، تأک اریبر داشتن مع دیتأکتسهیل مکانیزم ایجاد معنا و هدف در زندگی(، 

 باشند.)برای ایجاد مکانیزم خودمهارگری و خودنظم بخشی( می جانیه میمهار فکر و تنظ یی برایهاو آموزه

 

 دکتر حمید یعقوبی 

 نقش همساالن و همتایان در پیشگیری از خودکشی  ی:موضوع سخنران

دکتر یعقوبی با اشاره به اینکه ما نیاز داریم بحث پیشگیری از خودکشی را از سطح نخبگان به سطح عمومی گسترش بدهیم چون 

تواند توسط افراد معمولی میاز یک طرف متخصصان کافی نداریم و از سویی دیگر، پیشگیری از خودکشی با توجه به ماهیت آن، 

و همتایان از قبیل والدین، فرزندان و دوستان و دانشجویان، استادان دانشگاه، دست اندرکاران آموزش و پرورش و کادر درمان، 

ته توضیح داده شده است؛ که به طور مختصر به آن پرداخ "بتا"روحانیون و هر انسانی انجام گیرد. منطق علمی این بحث در برنامه 

ها و در نتیجه نقش تواند تاثیر عمیقی بر دانش، نگرش و رفتار حمایتی آنها میسازی آنشود. لذا آموزش همتایان و حساسمی

و   Persuadeترغیب کن - Questionبپرس»( شامل سه سر واژه QPRموثری بر کاهش خودکشی داشته باشد. برنامه بتا )

ها ها نسبت به گرفتاریسازی آحاد جامعه و خصوصاً دانشجویان دانشگاهامه بر حساساست. اساس این برن«   Referارجاع بده 

ها است و در صورت لزوم از دوستان و همتایان خود درباره خودکشی بپرسند و آنها را ترغیب کنند تا برای های اطرافیان آنو رنج

مراکز حمایتی و یا مراکز مشاوره و یا تخصصی دیگر ارجاع بدهند. ها را به حل مشکالت خود، اقدامی انجام بدهند و اگر نیاز بود آن

 و (او را برای دریافت کمک) ترغیب کنخودکشی(،  ٔەاز شخص دربار)بپرس پس بتا شامل سه مهارت برای حفظ زندگی است: 

 (.شخص را به جای مناسب)ارجاع بده 

بتووا بوورای آموووزش بووه کسووانی در نظوور کند تا برای رهایی از خطر خودکشی اقدامی بکند، این برنامه به فرد امید را القاء می

هایوی را کوه پیام هووا وهای خطوور، سرنختواننوود نشووانهموقعیتووی قوورار دارنوود کووه می گرفتووه شووده اسووت کووه در

تمووام توووان بوورای پیشووگیری از یووک تووراژدی احتمالووی اقوودام  توا بوا ؛دهنود تشوخیص دهنودگورا میافوراد خودکشوی

 . کننوود

توان او را مراقب نامید )مربی، افراد برای طی مسیر فکر خودکشی تا اقدام به آن، مسیری را طی می کنند که هر فردی که می

تواند کمک های خطر کالمی و یا رفتاری، میو غیره( با شناخت این مسیر و شناخت نشانه روحانی، والدین، دوستان هم اتاقی

توانیم با ها؛ گام اول است و بعد باور به اینکه ما میها و به یک معنا سرنخکند تا فرد از بحران بگذرد. شناخت عالئم و نشانه

 اقدامات خود، جلوی خودکشی را بگیریم. 
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را به عهده دارند.  ماریقلب ب یایکه کار احاست  ی( به افرادCPRمانند آموزش ) یاجتماع یهاجامعه و گروهآموزش بتا به آحاد 

آن را بدانند و به نقش  یریگشکل یندهایرا بشناسند، فرآ یخودکش دهیپد، افراد جامعه میکن یسع دیبرنامه با نیدر ا قیتوف یبرا

 هاو ماه هاهفته در طول زمان و گاه یمهم است که افراد بدانند فکر خودکش ،باشند. به طور مشخص اقفخود در کمک به افراد و

دارد. مشکالت  یارتباط تنگاتنگ یمغز و افسردگ ییایمیبا اختالالت ش یافکار خودکش نکهیا گریو د ردیگبکشد تا شکل یطول م

 یآگاه ی،از عالئم هشدار دهنده خودکش ؛س قبل از استفاده از برنامه. پکنند عمل یچکان خودکشتوانند به عنوان ماشهیم گرید

 .دیداشته باش

 

 کتر فاطمه قاسم بروجردید

 ی در اقدام کنندگان به خودکشیختشناهای روانمراقبت  ی:موضوع سخنران

تواند رایج باشد و لذا برای اقدام کنندگان، راهکارهایی جهت حفاظت اقدام مجدد به خودکشی در اقدام کنندگان به خودکشی می

های شخصیت مرزی و ضداجتماعی، اختاللفیزیکی و در دسترس نبودن اشیاء خطرناک برای خودکشی باید در نظر گرفته شود. 

که وظیفه  ؛مشکالت شخصیتی و ضعف در انطباق با محیط، مستعد خودکشی هستند کنندگان الکل و مواد و افراد بامصرف

فردی و ترتیب برطرف کردن مشکالت بینمتناسب در این زمینه است.  یهاشناسایی این عوامل و کاربرد درمان ،درمانگرروان

های حمایتی الم و استفاده از درمانهای اجتماعی برای افزایش احساس اقتدار و هویت اجتماعی و ارتباطات سدادن موقعیت

تواند در پیشگیری از اقدام به خودکشی در افراد در معرض خطر کمک کننده باشد. تمرکز بر نقش عوامل خانوادگی برای می

و کاهش احساس  "درمان متمرکز بر شفقت"تواند مفید باشد. استفاده از پیشبرد درمان بیماران اقدام کننده به خودکشی می

در نهایت، در صورتی که احتمال اقدام به کنندگان باشد. بخشِ اقدامتواند التیامه در رابطه با اقدام به خودکشی انجام شده، میگنا

 خودکشی در فرد باال و جدی باشد، بستری شدن در یک مرکز اعصاب و روان ضرورت دارد.  
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 ربگزار کنندگان سمپوزیوم

 

 دکتر حسین مرادی مخلص یانئ دکتر محسن رضا                                    

 مجید صفاری نیاکتر د دکتر حسین سلیمی بجستانی                                    

نی همت                        ارباهیم فهلیدکتر  دکتر مهدی وجدا

 دکتر اریج صالحی
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علوم،   وزارت از مجوز اخذ با 1392 سال رد رسمی طور هب را  خود فعالیت هک است نهاد مردم موسسه یک اریان خودکشی از پیشگیری  علمی جمعیت

 :است زری موارد شامل خودکشی از پیشگیری  علمی جمعیت عنوان هب ما رسالت .است نموده آغاز فناوری  و تحقیقات

 

م فکر، شامل خودکشیگرایاهن رفتاراهی شناخت مطالعات انجام  خودکشی از پیشگیری  مطالعات انجام منطقه، و اریان رد خودکشی از انشی فوت و اقدا

  مجله نشر و چاپ طریق از خودکشی از پیشگیری  حوزه رد مسئولین و جامعه سازی  حساس و آگاهی و دانش توسعه منطقه، و اریان رد مورث
ن

 و خبرانهم  گلیسی،ا

شت، وزارت( المللی نیب و ای منطقه داخلی، نهاداهی با کاری  هم آموزشی، ربوشوراهی و جزوات تکثیر و تهیه  سازمان زپشکی، آموزش و ردمان بهدا

شت جهانی  خدمات توسعه یا و ایجاد ربای اجرایی نهاداهی و سازمانها هب کمک ،)خودکشی از پیشگیری  هزحو رد فعال المللی نیب سازمانهای ساری و بهدا

 خودکشی از پیشگیری  ربای الزم

 

ف هب شدن انئل راستای رد لذا  کاهم  هب تمایل هک زعزیانی از ، باال اهدا  دارند، را  جمعیت این با ری م

کاری ه  هب دعوت  .شود می م


