شواهد علمي درباره تأثير رسانه بر رفتارهاي خودكشي
بيش از  011تحقيق در رابطه با خودكشي تقليدي (كپيكت) انجام شده است (براي مثال،
خودكشيهايي كه به نظر ميرسد به طور مستقيم با اخبار رسانهاي مرتبط باشند) .مرور سيستماتيك اين
مطالعات مكررا نتايج مشابهي را نشان داده است :گزارش رسانهاي موارد خودكشي ميتواند منجر به افزايش
رفتارهاي خودكشي بعدي شود .به عالوه اين بررسيها نشان ميدهد كه احتمال تقليد رفتار خودكشي در
شرايطي خاص افزايش مييابد .در واقع پوشش مكرر خبر خودكشي و داستانهاي تأثيرگذار مربوط به آن
قويا با رفتارهاي تقليدي خودكشي در ارتباط است.
تأثيرگذاري گزارشات مربوط به خودكشي بر رفتار خودكشي زماني بيشتر ميشود كه فردي كه اقدام به
خودكشي كرده مشهور (سلبريتي) يا مورد توجه بينندگان و شنوندگان است .برخي از گروههاي خاص (به
عنوان مثال ،جوانان ،افراد مبتال به بيماريهاي رواني ،افراد داراي سابقه خودكشي قبلي يا افرادي كه در
نتيجه خودكشي داغدار شدهاند) در برابر خودكشي تقليدي آسيبپذيرترند .اين خطر زماني افزايش مييابد
كه برخي ويژگيهاي فردي كه بر اثر خودكشي جان خود را از دست داده با ويژگيهاي بيننده يا شنونده
شباهت داشته باشد و بيننده و شنونده با او همانندسازي كرده باشد .به عالوه محتواي داستانهاي خودكشي
از اهميت بااليي برخوردارند :داستانهايي كه به تكرار و تأييد باورهاي نادرست درباره خودكشي ميپردازند
يا شامل شرح مفصلي از جزئيات خودكشي ارائه ميدهند ،بيشتر احتمال دارد كه به خودكشيهاي تقليدي
منجر شوند .از سوي ديگر ،گزارشهاي رسانهاي كه مطابق با دستورالعملهاي رسانهاي گزارش خودكشي
تهيه ميشوند ،ميتوانند در پيشگيري از خودكشي بسيار مؤثر باشند و معموال منجر به وقوع خودكشيهاي
بيشتر نميشوند.
تاثير مثبت گزارشدهي مسئوالنه اخبار خودكشي
در سالهاي اخير پژوهشهاي بيشتري بر مزاياي بالقوه گزارشهاي رسانهاي مسئوالنه درباره خودكشي
تمركز كردهاند .گزارش رسانهاي از افرادي كه در شرايط بسيار دشواري زندگي ميكنند ،اما توانستهاند افكار
خودكشي خود را مديريت كرده و به شيوه سازندهاي با آنها مقابله كنند ،با كاهش رفتارهاي خودكشي در
ارتباط است .به عالوه پژوهشها نشان ميدهند برنامههاي آموزشي رسانهاي درباره شيوه مقابله با افكار
خودكشي ميتواند در كاهش رفتارهاي خودكشي مؤثر واقع شود.
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گزارشدهي مسئوالنه
راهنماي مرجع فوري
بايدها
 اطالعات دقيقي در مورد محل دريافت كمك ارائه كنيد.
 به مردم درباره پديده خودكشي و شيوههاي پيشگيري از آن آموزش دهيد و باورهاي نادرست را
ترويج ندهيد.
 داستانها و مطالبي درباره نحوه مقابله با عوامل استرسزاي زندگي و افكار خودكشي و نحوه دريافت
كمك ارائه دهيد.
 هنگام گزارش خودكشي افراد مشهور جانب احتياط را رعايت كنيد.
 هنگام مصاحبه با خانواده يا دوستان داغدار ،جانب احتياط را رعايت كنيد.
 در نظر داشته باشيد كه دستاندركاران رسانه نيز ميتوانند تحت تأثير داستانها و اخبار خودكشي
قرار گيرند.
نبايدها
 اخبار مربوط به خودكشي را برجسته نكنيد و از تكرار آنها خودداري كنيد.
 از ادبياتي استفاده نكنيد كه باعث عاديسازي يا حساسيتزايي پديده خودكشي شود و يا آن را به
عنوان يك راهكار سازنده در مقابله با مشكالت جلوه دهد.
 از بيان جزئيات مربوط به شيوه خودكشي خودداري كنيد.
 از بيان جزييات مربوط به محل خودكشي خودداري كنيد.
 از تيترهاي خبري حساسيت برانگيز استفاده نكنيد.
 از عكسها ،فيلمهاي ويدئويي يا لينكهاي موجود در رسانههاي اجتماعي استفاده نكنيد
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