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

Intervention Program  که توسط دکتر مایکل کُنراد )روانپزشک( و دکتر آنژا

برای کسانی که با افراد اقدام کننده  5102میالرت )روانشناس بالینی( در سال -گیسین

تدوین شده است. این کتاب دارای بخش مقدمه، بخو خودکشی کار درمانی می کنند 

بخش کلیات شامل تعاریف و همه گیر شناسی و عوامل خطر خودکشی و اقدام به 

 خودکشی، و بخش مداخله می باشد. 

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

استفاده برای اموزش کارشناسان  هدف از تهیه این متنبالینی و عملی است می باشد. 

اقدام کنندگان به اریه مشاوره کوتاه مدت با برای   PHC بهداشت روان شاغل در

تهیه این متن  دراقدام مجدد به خودکشی می باشد.  به منظور  پیشگیری ازخودکشی 

زهرا توکلی، کارشناس ارشد روانشناس بالینی، همکاری جدی و مهمی   سرکار خانم

 داشتند.
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 درمان: برقراری اتحاد درمانی پیوستن به .1

 به میزان پایبندی آنها اند،اقدام به خودکشی کردهکه  بیمارانیمشکل عمده در درمان اثربخش 

 درگیرشدن در فراینداست. درمان  فرآیند در یا پیوستن و در گیر شدندرمان  پیگیری و انجام

بین بیمار و  توأم با همکاریی و مشارکت فعال در رابطه به درمان صورت متعهد ماندنبه  1درمان

کنند، گروه خاصی از بیماران را تشکیل شود. افرادی که اقدام به خودکشی میدرمانگر توصیف می

-در بیمارستان بستری شدهیابرحسب حادثه خاطر بیماری که به بیمارانیدهند. آنها شبیه به دیگر می

در بیمارستان ناشی از عملی است که برای چگونگی  نندگان به خودکشیکیستند. پذیرش اقداماند ن

ی بین اقدام وجود مشکالت جدی در رابطهاند. محققان مختلفی بهریزی کردهانجام آن برنامه

  خودکشیمتمایل به برای مثال، بیماران اند. بردهکنندگان به خودکشی و متخصصان سالمت روان پی

 .کنندی نمیتوجهبه آنها ندارد یا حتی در مواردی ای فایدهبرای ایشان  متسالمتخصصین  معتقدند

ی خودکشی با کسی که در هیچ دلیلی وجود ندارد که از صحبت کردن دربارهمتخصصان معتقدند 

. ختگی این رفتار در او شود، ترسیداست، به این دلیل که ممکن است منجر به برانگیآن خطر اقدام به 

ی وضعیت باشند که بتوانند آزادانه دربارهبرندکسی را نداشتهسر میفرادی که در بحران بهدرواقع اگر ا

اوضاع ، گیر شوندو گوشه ی آن خودشان را منزوی کنندشان صحبت کنند و در نتیجهکنونی

 .شودتر میخطرناک

شده ی آنچه باعثبارهخواهند درکنند اغلب نمیافرادی که اقدام به خودکشی می دانیمیعالوه ما مبه

 برای بالقوه یروشعنوان را به فراد خودکشیدست به خودکشی بزنند صحبت کنند. تا هنگامی که ا

عنوان امری به، آن را ل تحمل درنظر بگیرندکننده یا حالت ذهنی غیرقابرهایی از موقعیت ناراحت

-سر میدر بحران خودکشی بهافرادی که خواهند از دستش بدهند. دانند که نمیمال شخصی میاک

غیر از ی چیزی بهدرباره با آنها کندهای کسی که سعی میافکارشان را صرفا بخاطر نصیحتبرند، 

کشند که دوباره در کنند. آنها صرفا زمانی دست از خودکشی میخودکشی صحبت کند، رها نمی

-مارانی که اقدام به خودکشی میاگرچه باید در ذهن داشته باشیم که بی هدافی بیابند.اشان زندگی

-دیدن توسط اطرافیانشان منبدلیل حساسیت و ترس از آسیب نفس پایینی دارند و کنند اغلب عزت

ای که روی بیماران صورت در مطالعهباال است. در آنها میل به انزوا جمله متخصصین سالمت روان 

از آنان بیان کردند که  %11 سال پس از اقدام به خودکشی، تنها 1( طی 2-1-5گرفت ) بخش 

تواند کسی نمیتواند به آنها کمک کند. نیمی از آنها گفتند هیچدرمانگر میپزشک عمومی یا روان

عنوان فریادی برای توان بهاقدام به خودکشی را نمیکمکی کند. این دیدگاه به این معنا است که 

 کمک دانست.
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و مبتنی  پذیرعنوان فرایندی خالق، پویا، و بازگشتی بهی اتحاد درماندرک و شناخت وجوه همکارانه

عنوان همکاری فعال و اتحاد درمانی بهتر، امری مهم و ضروری است. در معنای وسیع ، 2بر اهداف

 اتحاد درمانی شامل: شود.هدفمند بین بیمار و درمانگر توصیف می

ت، تنفر از خود، و رنج ی شکستجربه کردن درک .فهم و شناخت احساسات و افکار بیمار -1

ها و افکار با میزان آگاه بودن فرد از شناخت برقرار کردن روانی از منظر بیمار و ارتباط

 خودش از موضعی همدالنه

ی بیماران اهداف و عقاید آگاهانه یا ناآگاهانه .ختاری بیمارو نیاز به خودمبازشناسی اهداف   -2

-گیرد و درک شود. درحالیکه درمانگر تالش میخودشان را دارند که باید مورداحترام قرار 

بیمار برسد، درمانگر در  اقدام به خودکشیی مردن بوسیلهبه فهم همدالنه از هدف کند 

سمت اهدافش را دقت و بااحتیاط اهداف مراجع را جستجو کند و پیشروی بیمار بهباید به

 تسهیل سازد.

نیازمند مدل مشترکی از شناخت . برقراری اتحاد معنادار مشترک صورتهمکاری به -3

 های بیمار و اقدام به خودکشی است.پذیریآسیب

کند. این نگرش درمانگر نگرشی غیرقضاوتی اتخاذ می .به درمان یری درمانگرتعهد و درگ  -4

-ایهای حرفهشود درمانگر مهارتکند و باعث میحس ایمنی و صداقت رادر فرد ایجاد می

کار برد. بیمارانی که در خطر بحران ی معنادار درمانی بههرابطاش را در حفظ و تداوم 

شان های خودکشیخودکشی هستند به کسی نیاز دارند که مواظبشان باشد و از برنامه

 زده نشود.وحشت

-میامکان به بیمار  ر برقراری اتحاد درمانی است. این دو عاملدو عامل ضروری د پذیرشو  درک

امیدوار باقی بماند. درمانگر همدل همچنان و غمگینی غیرقابل تحمل، دهد در مقابله با ناامیدی 

قابل درک است.  تجارب هیجانی شدیدشفهماند که صورت کالمی و غیر کالمی به بیمار میبه

ل دهد که تحمشود، نشان میقائل می کند و برای آنها ارزشدرمانگری که بیماران را تایید می

خودکشی را انتخاب کرد.  هایی غیر ازتوان گزینهر است و میپذیامکانکردن این احساسات 

-بیند و به بیمار منعکس میمی ز نتوانسته آنها را تجربه کند،هایی که بیمار هنودرمانگر ظرفیت

کند، امیدوار باقی س ناامیدی میو زمانی که بیمار درمورد امکان تغییردادن شرایطش احساکند، 

 ماند. می
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 دیدگاه مشارکتان

  
 دالیل زنده ماندن درمقابل دالیل مردن             

 

                                                                                      

                                                                                      

 

 

 

 

اقدام به خودکشی بیمار به این معنا است که او میل به  میلل بودن درمانگر با همد

 رفتارجای اینکه درمانگر برضد به وکند خودکشی بیمار را پذیرفته است و درک می

با میل  ،کندفرد به زنده ماندن را بیشتر  یخودکشی اقداماتی انجام دهد یا تالش کند انگیزه

 کند. ال روی این نیت و میل بیمار تمرکز میکند و کامخودکشی بیمار همدلی می به

از دیدگاه درمانی بیمارمحور و از مفهوم دیدگاه  ASSIP، درمانگر طبی سنتی برخالف دیدگاه

ان فهم معنای بحردستیابی به برای  برد. یعنی، بیمار و درمانگری دیوید جابز بهره میهمدالنه

خواهم آن را در چشمان تو در کالم جابز: من میکنند. با یکدیگر کار میبیمار  خودکشی

عنوان فردی که متخصص داستان زندگی خودش ها، به بیمار بهدر بعضی از دیدگاه ببینم.

 

 

پیشگیری از  برایهمکاری 

 خودکشی

 
 سنتی « طبی» مدل 

 بیمار

 درمانگر

 افسردگی:

 خوابیبی

 اشتها

 عدم لذت

 خودکشی گرایی؟

 

 

 تمایل به خودکشی
 قراری رنج، استرس، بی

 ناامیدی، تنفر از خود، 

دلیل برای زندگی در مقابل دلیل 

 برای مردن

 

رگر & بیمادرمان  
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سالمت روان، مربوط به ارزیابی و درمان مشکالت  حینشود. اما در است، نگریسته می

 ت. متخصص اسفرد  ،پزشک

 مدتمهار طوالنی ی فضای امن:سازی و ارائهفراهم

 ایجاد کند، چهارچوبی را  احساس امنیتگرا در بیماران خودکشی مراقب بالینی متخصص باید

منجر به بروز رفتار هایی که تا وارد درمان شوند و بتوانند مکانیسم برایشان مهیا سازد

 دهند.  و ارتقا ایمن و اثربخش را رشد هایشود را بررسی کنند و استراتژیخودکشی می

  درASSIP بخشیدن به تداوم عامل عنوان های پیگیری منظم را بهگران این برنامه نامهتدوین

. بدیهی است هر اقدام مراقبتی از گیرندمدت درنظر میامن یا مهار طوالنی سازی فضایفراهم

بنابراین، موضوع مهم به جای بگذارد.  ای از خوددهنکنتواند اثرات تثبیتجانب درمانگر می

ASSIP مدت در فضای امن برای گاهی طوالنیتکیهسازی فراهمی درمانی و برقراری رابطه

 اند، است. کرده بیمارانی که خودکشی

                                            خودکشی یک عمل است نه بیماری:                                                                           

-ی مناسبی جهت فهم بحران خودکشی فراهم میی عمل، برای ما پایهمدل مبتنی بر نظریه

-گونگی تشریح و فهم این اقدامات را توصیف میی عمل ماهیت این اقدامات و چظریهکند. ن

ر اهداف سازماندهی شده، بهتر های مبتنی بتوان در بافت نظامکند. اقدامات افراد را می

در  .شودنگریسته می عنوان جایگزینی برای اهداف شغلیخودکشی بهبه شناخت. در این بافت، 

مدتی که به کند. یعنی اهداف کوتاهمدل نظری کنش، زندگی را اهداف موجود در آن تعریف می

مسائل مربوط به که بهمدت ی اهداف بلندمدت و میانعالوهدهد. بهروزهای فرد ساختار می

عنوان جانشینی برای افکار خودکشی بههویت و مسائل زندگی ارتباط دارد. در این حالت، 

توان با اهداف اهداف زندگی را میهمراه است.  یشغلبحران معموال با بحران هویت و  ،زندگی

اسب( مرتبط طور مثال رسیدن به درآمد منمربوط به ارتباطات یا اهداف مرتبط با کار ) به

-طور مثال، من شکستساخت. در شرایط بحرانی، وقتی ارزیابی فرد از خودش منفی است، ) به

حل احتمالی جهت پایان عنوان تنها راهتواند بهخورده هستم، من بازنده هستم( خودکشی می

ای هطول زندگی و در مواجهه با بحران نظر برسد و درغیرقابل تحمل بهدادن به حالت روانی 

طور جدی تهدید مدت فرد بهبنابراین زمانی که تحقق اهداف طوالنیمشابه مجددا ظاهر شود. 

حل تبدیل شود. هدف اولیه و شود ممکن است خودکشی به یک هدف ) موقتی( یا یک راهمی

با رنج و درد فیزیکی نیز ابل تحمل ذهن است که قآنی اقدام به خودکشی رهایی از حالت غیر

حسی زا، تجزیه، حالت خودکار، و بیممکن است تا حد استرس آسیباست و احاطه شده 

  .تجربه شودنسبت به درد 

سال قبل از اقدام به  1شده است که ساله آورده 33ی یک بیمار کوتاهی از نامه بخش در اینجا

 خودکشی آن را نوشته است:
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-ر واقع، مدتم رو کردم. دکند، من هر کاری کردم و تمام تالشهیچ چیزی به من کمک نمی» 

ام با بسیاری از نزدیکانم م. زندگی من پر از شکست است. رابطهها است منتظر مرگ هست
چیز. نمیدونم پایان سفرم کجاست چی اشتباهه. همهخراب شده. با همسرم هم همینطور. همه

 .ولی حداقل اینطور باقی نمیمونه
ه اغلب از خورده هستم ) چیزی کن یک شکستماین صورت بود: ارزیابی این فرد از خودش به

-صورت طرحواره شناختی درآمده بود(. و من هیچ احساس ارزشی نمیپدرش شنیده بود و به

افراد عمول نظام عقاید ادراکات و ابرازات م هاکنم امید در زندگی من جایی ندارد. این

-دادن به زندگی شکستپایان  عنوان راهی برایبهبرای او خودکشی . ندستگرا هخودکشی

یک سال قبل از مرگش طراحی کرده  ،عنوان هدفاست. او خودکشی را به خورده تبدیل شده

 است. 

. معموال بیمارانی که اقدام به دی مخصوص به خودش را دارهر اقدام به خودکشی سابقه

عنوان ه بهکنند کاند حالت غیرقابل تحمل ناامیدی، یاس و ناتوانی را گزارش میخودکشی کرده

رنج روانی حالتی گذرا و محدودشونده است. شود. شناختی شناخته میا رنج روانرنج روانی ی

 . شودنگریسته میحل پایان دادن به حالت غیرقابل تحمل ذهن عنوان راهخودکشی به

ASSIP  و درک متقابل  بیمار گرامبتنی بر هدف و روشی  یعنوان اقدامبهرا مفهوم خودکشی

برقراری ارتباط میان بحران خودکشی و نیز اهداف مهم از طریق  ایش فرد به خودکشیاز گر

و منفی درنظر  حلی برای تجارب نامطلوبعنوان راهخودکشی بهتعریف می نماید. زندگی فرد 

 . گیردمیار ید قرمورد تهدکه طی آن نیازهای فردی و وجودی فرد  شودگرفته می

کننده این است که به داستان بیمار گوش ی مصاحبهی اولیهری کنش، وظیفهدر دیدگاه نظ
صالحیت دارد، گاه است و در این زمینه عنوان فردی که  از زندگی خودش آهکند و به او ب

در این  نقش درمانگر احترام بگذارد. برای این کار باید نقش درمانگر را در درمان مشخص کرد.
 ی دارد متفاوت است.  دیدگاه با نقشی که در دیدگاه سنتی طب

  :3گونهی حکایتمصاحبه

ی کنش این نظریهی ی اصلدارد. ایدهخودش را ی فردی زمینهو پیش سابقهخودکشی هر اقدام به 

ی ها را باید بواسطهرفتاردهد و در نهایت اینکه، شکل می های مختلف رارفتارمختلفی  واملع است که

افکار افرادی که ی را باید بوسیلهو رفتارهای افراد ها کنش روز ایناشان شناخت. آورندهامل بوجودعو

در زندگی . ، شناسایی کردکنند و تا حدی از آنها آگاه هستندشان را نظارت می،هیجانات و اعمال

ت خوانده درمانی، حکایا ساختاردهیم که در هایی توضیح میصورت داستانما فعالیتمان را به ،روزانه

که به حوادث کنیم تعریف میای گونهبه ی بادقتاشنوندهه داستانی که ما ب صورت کایت بهشود. حمی

                                                           
3 Narrative interviewing 
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اعتماد کردن و شود. بخشیم، توصیف میمان معنا رای تشریح تجارب فردیو اتفاقات مختلف ب

ندی بی درمانی داشته باشد. زمانی که بتوانیم داستان را فرمولتواند جنبهپذیرفتن داستان فرد می

ی مناسب شنیده شود قادرخواهیم بود به هصورت صحیح و توسط شنوندکنیم و وقتی داستان به

-شود میی بحران خودکشی روایت میهایی که دربارهتری با آن مقابله کنیم. داستانی اثربخششیوه

 رویمان بگشاید. ای از اهداف زندگی را بهتواند بار دیگر دریچه

اینکه کنش ها توسط دیگران قابل درک شود. پیوستگی حکایات به ت برای ای است وسیلهحکایا

بنام نقشه یا طرح را مطرح می نماید. بخش مرکزی این طرح از وقایع  ییکدیگر الگوی قابل درک

ی حکایتی به دنبال بنابراین مصاحبهاحساس مخصمه و راه حال منحر به خودکشی قرار دارد. 

تالش برای اقدام به خودکشی بر حسب علل و تأثیرات آن مورد مدل  در اینپرسیدن چرایی نیست. 

جاسازی شده فرد  نامهکه در تجارب زندگی نگریسته می شود عنوان عملیبلکه به ،گیردتوجه قرار نمی

یی ندارند، با کمال ی حکایتی آشنامتخصصانی که با تکنیک مصاحبهطور معمول، و برای به .است

گرا توانایی روایت کردن داستاهایشان را دارند. که بیماران خودکشی رسیدیمتعجب  به این نتیجه 

به حوادث تنها بیمار شود، و بحران خودکشی مطرح می بدون دخالت درمانگر حکایات در پیرامون

اول دقیقه  31تا  21اغلب طی  د.کنبه بحران اخیرشده است، اشاره می که منجر یگذشته و اخیر

بین خودکشی،  جوشدصورت خوشنویم که در آن بیمار بهی را از بیمار میهای منسجمداستان

 کنند. در این حالتیوند برقرار میزای اولیه و تجارب منفی اخیر )مشکالت ارتباطی( پآسیب تجارب

اند و با هم همسفر شوند که در یک مسیر قدم گذاشتهکننده به دوستانی تبدیل میبیمار و مصاحبه

 اند. شده

ی حکایتی این است که بیمار را تشویق کند و از او دعوت کند هر چه از بحران ف مصاحبههد

که پس از اقدام به خودکشی در مصاحبه،  دیده می شود. داند به درمانگر بگویدمیخود خودکشی 

 طور معناداری کیفیت درمانی راکند بیمار بهکننده از دیدگاه حکایتی استفاده میزمانی که مصاحبه

-کند. در این مطالعه از مصاحبهمی شود، ارزیابیمعمول استفاده می بسیار بهتر از زمانی که از دیدگاه

 آغاز می نماید بگوداستان یا ی حکایتی استفاده شده است چراکه بالینگر مصاحبه را با کلماتی مانند 

رسیدی که به خودت  خواهم به زبان خودت به من بگویی چطور به اینجا: من میعنوان مثال) به

 .آسیب برسانی(

این امر برای درمانگر چه معنایی دارد؟ در دیدگاه حکایتی باید نسبت به بیماران دیدگاهی باز و پذیرا 

عنوان مسئول اعمالشان دانست. به بیان دیگر، بیماران صالحیت آن را دارند داشت. و خود بیمار را به

ی مشترک که در آن شریح کنند و توضیح دهند. تجربهکه منطق زیربنای عمل آسیب به خود را ت

شوند، در بازسازی حس منفی فرد نسبت به رنج و شکست آگاه میی کننده و شنونده دربارهروایت

رقابت بهبا بیمار داند، عنوان متخصصی که بیشتر از بیمار میکننده بهمصاحبهخودش، سودمند است. 

-داستان زندگی فرد آسیببه مند ی عالقهکنندهعنوان تسهیله بهکنندپردازد. درواقع، مصاحبهنمی

شود که گذشته را با در بعضی موارد این فرصت برای درمانگر و بیمار فراهم می کند.دیده عمل می



11 

 

ی آینده دربارهزندگی بیمار و دیدگاهش  عث شده استمند چه عواملی بایکدیگر بررسی کنند تا بفه

چگونه دهد که همزمان با بیمار، دریابد می درمانگرهمدالنه این فرصت را به . فهم فرسا شودطاقت

 توان درمان را آغاز کرد. است. پس از آن مییل شدهتنها راه حل موجود تبدخودکشی به

 کننده باید از قوانین مشخصی پیروی کند: برای تسهیل کردن داستان زندگی بیمار، مصاحبه          

 عنوان ا دعوت به داستان آغاز شود. در این حالت متخصص، نقش خود را بهمصاحبه باید ب

 کند.مند معرفی میی عالقهشنونده

 کننده نباید داستان بیمار را قطع کند، بلکه باید به صالحیت و درستی داستان بیمار مصاحبه

 اعتماد کند.

 کننده باید پرسیده شود؛ درصورت نیاز، سواالت روشن 

 توانی درمورد ..... بیشتر کننده با پرسیدن سواالت باز پاسخ ) میمصاحبه درصورت نیاز

 توضیح دهی؟( جزئیات بیشتری را جستجو کند.

 کننده باید معنی تجارب مهم زندگی و ی بادقت، مصاحبهعنوان شنوندهدرطی مصاحبه، به

 ارتباطشان برای فهم بحران خودکشی را دریابد.

 گوید؟بیمار به ما چه می -5-1-3

کند را چگونه تجربه می خودکشیحاد در مواقع بحران  که ی حکایتی، بیمار حالت روانی در مصاحبه

اینجا بعضی از عبارات بیماران که در جلسه مصاحبه بیان شده است آورده شده کند؟ در توصیف می

 است:

خواستم یتونستم جلوی افکارم را بگیرم، ممن داغون بودم. از خودم بدم میومد، نمی -
 جلوشونو بگیرم. 

دونستم پایان دادن به زندگیم . راه دیگری نداشتم. میکردمخیلی زیادی را تحمل میرنج  -
 یعنی پایان دادن به تمام دردهام. 

-تونی کاری انجام بدی. همیشه میلیاقتی، نمیارزشی، بیگفت : بیشنیدم که میصدایی می -

دن نداری. احساس ناامیدی، تلخی، و ناکامی و شی. حقی برای زندگی کرگفتم چیزی نمی
 تونستم طاقت بیارم. و کاری کنم. درماندگی به حدی شدید بود که نمی

شناختی غیرقابل تحمل و ی رنج رواناغلب دربارهکند تعریف میبیمار که ی یهاداستان

-دشان را بهشوند که بیماران خوها زمانی ظاهر میهردوی اینو افکار غیرقابل تحمل است. 

 بیننددردنخور میعنوان چیزی به

  

 گرا:حالت خودکشی -2-1-3
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رای ذهن از گحالت خودکشیممکن است چگونه  دهدتوضیح می(modes)ها مفهوم حالت

) همچنین جدول حالت ی محرکات خاصی فعال شود ی دیگر  بواسطهیک لحظه به لحظه

-ررا وضعیت خودکشی مزمن و حاد را بهرا ببینید(. بیماران مک 2-3-4خودکشی در بخش 

ی عنوان شبکهکنند. بک مفهوم حالت را بهعنوان پدیده روشن / خاموش توصیف می

دهد و برای انجام شناختی توصیف کرد که به نیازهای بیرونی، پاسخ می -عاطفی –رفتاری 

 ،ری حالتکند. بخش رفتاهای مسئول را آماده میدادن اهداف و اوامر درونی، مکانیسم

سازی نظام حسی شامل نظام فیزیولوژیکی با برانگیختگی خودکار است، همزمان با فعال

 کند. ی انجام اقدامی مانند جنگ یا گریز در حالت خودکشی میحرکتی که فرد را آماده

شود. گرا شناسایی میدر حالت خودکشی، نظام شناختی فرد توسط نظام عقاید خودکشی

تی عقاید اصلی مانند احساس درماندگی ) من کاری درمورد مشکلم در این نظام شناخ

توانم بکنم( وجود دارد. نظام عاطفی شامل هیجانات منفی مانند ناراحتی، خشم، نمی

ی اقدام به خودکشی دارند، حالت اضطراب، آسیب ، گناه و ... است. در بیمارانی که تاریخچه

ی برانگیختگی و تحریک آن در مقایسه با انهشود و آسترانگیخته میبراحتی خودکشی به

بیماران باید بیاموزند که حالت   تر است.ند، پاییناه خودکشی نداشتهبافرادی که اقدام 

-گرا اساسا محدود شونده است، که مدت آن به میزان تحمل استرس و استراتژیخودکشی

 شناختی بستگی دارد. هایی برای مقابله با رنج روان

توان با درمان محو کنیم که، بعد از اقدام به خودکشی، حالت خودکشی را نمیمیما فرض 

های برانگیزاننده خاص و ویژه عنوان پاسخی به موقعیتکرد، چرا که در مدار عصبی به

ی اقدام به خودکشی عامل خطر اصلی اقدام به خودکشی در شود. وجود سابقهذخیره می

دوباره فعال شود. در آینده ، حالت خودکشی ه ممکن استاید انتظار داشت کآینده است. ب

-اند باید یافتن راهبنابراین هدف اصلی درمان برای بیمارانی که اقدام به خودکشی داشته

های خودکشی در آینده بحرانمواجه با ای موثر در های مقابلههایی برای برقراری استراتژی

حتی از طریق بیماران شناسایی کرد. بیماران راتوان بهباشد. مفهوم حالت خودکشی را می

های ایمنی ی خاصی را شناسایی کنند و از استراتژیباید بیاموزند عالئم هشداردهنده

منسجم بهره ببرند تا به حوادث برانگیزاننده پاسخ دهند. این موارد، عناصر اصلی در 

ASSIP  .است 

 خالصه:

را تجربه  رنج روانی حاد و غیرقابل تحملی نخودکشی حاد، معموال بیمارا در موارد بحران

شوند. حالت ذهنی غیرعادی هستند، که اغلب با عالئم تجزیه شناخته میکنند. این موارد می

پزشکی( شناخته ی بیماری روانعنوان یک اقدام / عمل ) نه نشانهخودکشی به ASSIPدر 

 شوند. وضیح داده میها و حکایات تی داستانشود. اقدامات و اعمال بوسیلهمی
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فرض چنین برقراری اتحاد درمانی است.  ی شروعی برایکردن داستان خودکشی نقطه روایت

. توان با درمان ازبین بردلت خودکشی را نمیحا ،پس از اقدام به خودکشیکه شود می

مفهوم مفیدی برای درک و فهم تغییرات در حالت روانی است که بیماران در بنابراین، 

 کنند. تجربه می را خودکشی ،نبحرا

با  -گیردپی اقدام به خودکشی صورت می ف واقعی و اصلی درمان که درهد

شامل عالئم هشداردهنده و  –برقراری طرحواره شناختی رفتاری  -همکاری بیمار

-عنوان الگوی پاسخ جدیدی در بحرانهای سالم و سازگارانه است تا بهاستراتژی

 د استفاده قرارگیرد.های خودکشی آینده مور

  :بنابراین، درمان مختصر شامل اهداف زیر خواهد بود 

 ها و حکایات بیمار.داستان دستیابی به شناخت متقابل با استفاده از -1

 ی درمانی معناداربرقراری رابطه -2

 ودکشیخشناختی زیست –و معرفی مدل روانی  یآموزش روان -3

 سازی شناختی و هیجانی و بازسازیفعال -4

 آگاهیبخشیدن به خود بهبود -5

 شودتوصیف و شناسایی عالئم هشداردهنده که منجر به بحران خودکشی می -6

 مبتنی بر عملای های مقابلهبرقراری و ایجاد استراتژی -7

 برقراری یک ارتباط درمانی طوالنی مدت -8

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یمصاحبهبحران خودکشی از طریق  یسابقه جستجوی
 حکایتی و برقراری اتحاد درمانی

 برانگیختنشناختی و هیجانی  سازیفعالپخش فیلم برای  -
حالت رنج روانی. مسائل مهم زندگی مربوط به آسیب پذیری 

 و بازسازی شناختی عاطفی  سازیفعالشود. فرد توصیف می

 گاهی از طریق معرفی کردن عالئم هشداردهندهافزایش خودآ
های رفتاری برای بحران فرد، برقراری و رشد استراتژی

 حکایتی یمصاحبهمجدد با  سازیخودکشی در آینده و مواجه
 اولیه.

-مدت با بیماران از طریق ارسال نامهبرقراری ارتباط طوالنی
 های منظم، تقویت اتحاد درمانی و یادآوری کردن مجدد

های پیشگیرانه به بیماران.استراتژی  
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 :  ASSIPعوامل فرایند درمان در  -

نشان داده شده است. عنصر اصلی  5انی در شکل های درمشماتیک از عوامل و مدل تصویر

اتحاد درمانی است، که برای تشویق کردن بیمار به کاهش دادن خطر خودکشی  ASSIPدر 

-پرسشنامه اتحاد درمانی اندازه استفاده از با درمانی اتحادمیزان ، ASSIPضروری است. در 

ی پیگیری در طی دوره فکر خودکشی رسد با میزان پایین نظر میشود که بهیری میگ

 .همبستگی دارد

ی حکایتی است. که به فهم عنصر اصلی در برقراری اتحاد درمانی پخش فیلم مصاحبه

 با استفاده انجامد.که منجر به بحران خودکشی شده، میهمدالنه و بیمارمحور داستان بیمار

ن بیمار شود و داستامیاز پخش فیلم حاالت خودکشی در یک محیط امن برانگیخته 

شود. درطی مواجهه با فیلم مسائل مهم زندگی که با بحران خودکشی مرتبط میبازسازی 

 –و این فرایند، توصیف و بازسازی طرحواره شناختی  شوندهستند شناسایی و توصیف می

 کند.هیجانی را ممکن می

 جهت شناسایی خودکشی ی روانی آموزشی دستیابی به مدل مشترک و رایجهدف جزوه 

 وارد مدل کرد.  های فرد راتوان جنبهمی گرفتن بازخوراند است. با

کمک  بیمار به صورت همکاری بین بیمار و درمانگر،ی فرد بهشناسایی عالیم هشداردهنده 

 فورا شناسایی کند.را الوقوع قریب بحران خودکشیکند بتواند می

ی . خالصهگیردطور مشترک با بیمار صورت میبه های سالم رفتارییجاد و رشد استراتژیا

مدت باید با آن تر ) مانند مسائلی که دردرمان طوالنیمدت، مسائل طوالنیاز سابقه یمکتوب

های حاد های سالم برای بحرانی فرد و نیز استراتژیمواجه شد (، و عالیم هشداردهنده

ریزی ایمن ی طرحی فشردهی نسخهارندهدربردجمالتی که شود. خودکشی به بیمار ارائه می

 .شودهای اعتباری به بیمار ارائه میی کارتاندازهبه است

گاه بخشد و یک تکیهمیی درمانی را تحکیم سال رابطه 2الی اب طور منظمدادن به امهن

به بیماران دسترسی سریع و  و سازد.نی هماهنگ با مفهوم محیط امن را فراهم میدرما

 کند.م به سیستم حمایتی تخصصی را ارائه میمستقی

 

 اتحاد درمانی •

 مصاحبه حکایتی •

 بازسازی و فعال سازی شناختی و هیجانی •

 ضبط ویدئویی •
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 مواجه کوجک •

 اموزش روانی •

 اندازه گیزی رفتارهیا سالم •

 نوشتن خالصه موجه های مختصر •

 اتصال درماین و استمرار تماس •

 کارت های فوری /نامه •

 مجددکاهش خطر اقدام  •

 

 

 

3-2-3- ASSIP مرحله به مرحله: بازیابی 

هایی به بیمار شود. پس از اتمام جلسات درمانی نامهجلسه انجام می 4، در ASSIPبرنامه درمانی 

توان جلسات ی بیمار و درمانگر با یکدیگر حفظ شود. در صورت نیاز میشود تا رابطهارسال می

 دیگری به درمان افزود

اش را شود داستان اقدام به خودکشیی حکایتی: در این جلسه از بیمار دعوت می: مصاحبه1جلسه 

شود. در پایان جلسه، باید وضعیت خودکشی فرد را برای درمانگر تعریف کند. این مصاحبه ضبط می

 را ببینید(. 4ی بررسی کرد. ) ضمیمه

ای از ی مصاحبه یا گزیدهجلسه: در این جلسه بیمار و درمانگر با یکدیگر فیلم : پخش فیلم2جلسه 

فیلم را متوقف تواند برای پرسیدن سواالت یا اخذ اطالعات بیشتر کنند. درمانگر میآن را تماشا می

تواند برای اینکه نکات جدیدی به مصاحبه اضافه کند یا اطالعات جدیدی وارد کند، کند. بیمار هم می

خودکشی  بیماری نیست بلکه فقط یک "ی مکتوبی از فیلم را قطع کند. در پایان جلسه بیمار، جزوه
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نظراتش را  باید عنوان تکلیف خانهبه  کند  ومیکند سپس آن را مطالعه میرا دریافت  "کنش است

ها و پذیریآسیب یسد، و روینوبندی موردی را میرا ببینید(. درمانگر فرمول 3ی بنویسد. ) ضمیمه

 کند.عوامل منجر به خودکشی تمرکز می

بندی رمولف گیرد.: بازخوراند بیمار با توجه به اقدامات تکالیف منزل مورد بحث قرار می3جلسه 

های ایمن فرد در آینده با همکاری بیمار و درمانگر و استراتژی، موردی مکتوب، عالئم هشداردهنده

به دیگر متخصصان و دهد. یک نسخه از آن شود. درمانگر این جزوه را به بیمار ارائه میتکمیل می

عالوه، بیمار کارتی شود. بهداده می و موثر در درمان بیمار مهم افراددرمانگران و درصورت امکان به 

های اعتباری است و شامل ی کارتاندازهها بهکند. این کارتحاوی جمالت امیدوارکننده دریافت می

ی کارت عالوههای رفتاری ایمن بهتراتژیمدت، عالئم هشداردهنده و اسمواردی مانند اهداف طوالنی

 شود. بحران جهت اطمینان حاصل کردن از دسترسی آسان و سریع بیمار به سیستم مراقبتی داده می

مصاحبه ی فیلم ی سالم با مشاهدهها. استراتژی: مواجه با اقدام به خودکشی اخیر بیمار4ی جلسه

 شود.تمرین می شود وایش میمحکایتی بحران خودکشی بیمار آز

. این تماس های منظم تلفنی با بیمار گرفته می شود. : همراه با جلسات رودرروتماس های تلفنی

مدت و یادآورهای خطر خودکشی طوالنیتماس ها این شود. موجب تداوم ارتباط درمانی می تماس ها

 های ایمن هستند. اهمیت استراتژی

 

 :ASSIPجلسات درمان 

 ) شرایط الزم اتاق(:ملزومات اتاق 

ی اول مورد نیاز است. قبل از مالقات برای جلسه)موبایل بیمار درصورت امکان( برداری دوربین فیلم

درجه قرار  121تا  31ی بین در زاویهصندلی  2کردن بیمار، درمانگر باید اتاق را آماده کند. باید 

برای جلسه دوم و آخر، برای پخش فیلم باشد.  متمرکز بگیرد. دوربین باید روی بیمار و درمانگر

نشینند ) شکل هم میالزم است. برای پخش فیلم درمانگر و بیمار کنار سیستم پخش فیلم و مونیتور 

 . را ببینید( 3
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 جلسه اول:

بیمار تشویق میشود که به صورت داستان سرایی در مقابل ضبط تصویر برداری داستانی که منجر به 

بیان کند. با بیان این داستان به درک مشترکی با بیمار از وقایعی که بیمار را  اقدام به خودکشی شد

به خودکشی سوق داده است میرسیم. در این روند به اسیب پذیرهای ویژه بیمار، عوامل شروع کننده 

 دقیقه طول می کشد.  41تا  21نیز آشنا می شویم. این جلهس 

تعداد جلسات، ضرورت بیان می شود.  ASSIPمنطق روش  از سوی بیمار، وقایع قبل از بیان داستان

س های بعدی به صورت تلفن به ضبط جلسه اول و استفاده از ان در جلسات بعدی و نیز استمرار تما

 رسیده میشود. در نهایت فرم رضایت نامه زیر تکمیل می شود. توافق با بیمار
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 درمان مختصر پس از اقدام به خودکشی

 اخله مختصر برای اقدام به خودکشی برنامه مد

این درمان مختصر چهار جلسه ای که پس از اتمام آن تماس های تلفنی به مدت یک سال ادامه 

خواهد شدات، یک روش درمانی برای اقدام کنندگان به خودکشی می باشد. پس از اقدام به خودکشی 

ن اساسی است که که به کمک شما، ما ، خطر اقدام محدد برای چند اسل بعد از وحود دارد. بنابرای

)درمانگر( تالش می کند که زمینه اقدام به خودکشی درشما درک کند و پس از ان یک راهکار امن 

برای اینده تدوین خواهد شد. این مداخله مختصر جایکگزی درمان های کالسیک و طوالنی مدت 

افراد مختصص که در درمان شما درگیر نخواهد شد. . ما به شما اطمینان میدهیم که با رضایت شما، 

 هستند در باره مالک های ایمن این روش مطلع خواهند شد. 

 نام و نام خانواندگی مشاور

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

 توسط خودکشی از گیری پیش مختصر مداخله برنامه دریافت برای را خودم موافقت من
 میدارم اعالم  الذکر فوق روان بهداشت کارشناس

 ............................ مراجع خانوادگی نام و نام

 ............................................ تلفن شماره

 .................................................. امضاء
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 درمان مختصر پس از اقدام به خودکشی

 اقدام به خودکشی  برنامه مداخله مختصر برای

 رضایت نامه-ضبط ویدیویی جلسه اول

. برنامه مراجع زیر موافقت خود را با ضبط ویدئویی مصاحبه با وی را به عنوان جلسه اول درمان دارد

ضبط شده در جلسه دوم و چهارم درمان استفاده و بازبینی خواهد شد. بعالوه، برنامه ضبط شده 

راجع بازبینی خواهد شد. نام و مشخصات مراجع و سایر افرادی منحصرا توسط فرد مسئول درمان م

که در این برنامه ضبط شده کامال محرمانه نگهداری خواهد شد. درمانگر زیر مسئولیت حفظ اسرار 

 بیمار را خواهد داشت. 

 مراجع امضاء کننده زیر حق این را دارد هر زمان که بخواهد این توافق نامه را ملغی اعالم نموده و

 برنامه ضبط شده پاک شود. 

من تایید می کنم که کامال از برنامه مداخله مختصر آگاه شده و هدف از ضبط دیدئویی را درک 

 نمودم. من از مفاد این توافق نامه کامال اگاه شدم.

 ............................ مراجع خانوادگی نام و نام

 ............................................ تلفن شماره

 .................................................. امضاء

 من تایید می کنم که من مسئول حفظ و نگهداری اسرار مراجع فوق می باشم.

 نام و نام خانواندگی مشاور

................................................. 
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 ساختار جلسه اول:

 درمانگر می پرسد:

 بدهید که از زبان خود شما بشنویم که چطور شد که شما به این نقطه  اجازه
رسیدید که میخواهید خود را بکشید و یا به خود آسیب برسانید؟ معموال در 

پشت هر اقدامی یک داستان و مجموعه وقایع وجود دارد. اجازه بدهید که 
 داستان شما را گوش کنیم.

بیمار توضیح بیشتری بدهد میتوان از وی  در میانه بیان داستان هر کجا الزم بود

 بخواهیم که این بخش را توضیح بیشتری بدهد

 میتوانی در مورد رابطه خود با ........ بیشتر توضیح بدهید 

 میتونی به من بگی چی شد که به فکر صدمه زدن به خودت افتادی 

استان از سوی اگر الزم شد میتواند جلسه اول را در دو جلسه بگزار نمایید که تمام د

 بیمار بیان شود.

 پس از اتمام بیان داستان از سوی بیمار اینگونه میشود خالصه نمود:

ممنون از بیان داستان خود. اینطور میتوانم خالصه کنم که شما چندین واقعه جدایی 
ماه گذشته خلق افسرده  6داشتید و در کودکی نیز واقعه دردناکی برای شما رخ داد. طی 

 و به شدت احساس نا امیدی می کردید.  ای داشتید

در پایان جلسه اول حتما وضعیت خطر اقدام مجدد به خودکشی در مراجع را ارزیابی 

(. در صورت جدی بودن خطر اقدام مجدد با روانپزشکی بیمار تماس 5و  4کنید )ضمیمه 

 بگیرد و بیمار را به وی معرفی نمایید.

 نیم تا یک صفحه.  و مکتوب می شوند.در انتها جلسه، یافته ها جمع بندی 
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 :2جلسه 

جلسه دوم معموال یک هفته بعد برگزار میشود. در این جلسه تمام ویدیو با مراجع مرور 

می شود. وقایع و هیجانات بیان شده دقت و مرور می شود. مرور برنامه ضبظ شده مقدمه 

 ای بیمار اهمیت دارد. و زمینه ای را برای ایجاد ساختار جدید شناختی و هیجانی بر

با مرور برنامه ضبط شده به خود بیمار از هیجانات و واکنش های شناختی خود به وی 

 پسخوراند داده می شود. بیمار خود را مالحظه کرده و می بیند.

 ساختار جلسه دوم:

 از بیمار بپرسید: جلسه اول چطور بود؟

یز ادامه جلسه اول خواهد بود. به بیمار اجازه اگر بیمار امادگی دیدن ویدئو را نداشت جلسه دوم ن

 دهید که بیشتر صحبت کند

 به بیمار بگویید:

حاال اجازه بدید که مصاحبه شما را با هم ببینیم. هر کجا که صالح دید قطع می کنیم تا شما 
توضیحات بیشتری بدید. و یا ممکن است من نیاز به اطالعات بیشتری داشته باشم که ضبط را قطع 

 ی کنم و سواالت خودم را می پرسم. م
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 ضمن تماشا فیلم برای گشوده شدن بیشتر زوایای رفتاری بیمار میتوانید فیلم را نگهدارید و بپرسید:

 اینجا که این حرف زدید چه احساسی داشتنید

 وقتی که اینکار را کردی چه فکری به ذهنت خطور نمود

 کار دیگری بجای اقدام به خودکشی انجام داد؟در این شرایط که قرار داشتی فکر میکنی میشد 

 . شامل:در پایان جلسه الزم است یافته ها جمع بندی شوند

  

 تکلیف خانه

را که جزوه مختصری است برای اگاهی بیشتر از رفتار خودکشی به  3قبل از ترک بیمار ، ضمیمه 

 اه بیشتری نائل خواهند آمد. بیمار بدهید. با خواندن ان بیمار و درمانگر به توافق و اشتراک دیدگ

ضمن مشاهده فیلم به هیجانات بیمار، واکنش های انطباقی و غیر انطباقی توجه می شود. واکنش 

این جزوه به بیمار کمک می کند که به چالش های جایگزین با بیمار میتواند مورد بررسی قرار گیرد. 

 حیح از عمل اقدام به خودکشی است. های جدید فکری مواجه شده و هدف ان دست یافتن به تفکر ص

 ارزیابی خطر اقدام مجدد در پایان جلسه الزم است. 

 

 جلسه سوم
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هدف از این جلسه جمع بندی یافته ها از بیمار و تدوین راهکارهای پیشگیری از اقدام مجدد می 

د و با بیمار به در این جلسه نوشته ها و یافته ای جلسات اول و دوم توسط درمانگر آورده میشونباشد. 

 در این جلسه اقدامات زیر انجام می شود:مشارکت گذاشته می شوند. 

  مرور یافته ها در مورد زمینه، حوادث، عوامل شروع کننده و تحریک کننده، آسیب پذیرهای

 دوران کودکی

 تعیین اهداف میان مدت و دراز مدت 

 تعیین عالیم هشدار دهنده برای اقدام به خودکشی 

 کاری ایمن برای بیمارتعیین راه 

 ساختار جلسه سوم

 از بیمار می پرسیم:

 جلسات قبلی چگونه بود؟ 

 مروری بر تکالیف تعییین شده برای بیمار در جلسات اول و دوم 

 نظر شما در مورد جزوه داده شده چی است؟ 

 مروری بر نوشته های بیمار در تکلیف منزل 

 جمعبندی بیمار شامل محور های زیر خواهد بود:

 مینه. نیم تا یک صفحهز .1

 مالک های مهم برای ایمن سازی من در اینده .2

a. مالک های طوالنی مدت 

b. عالیم هشدار دهنده 

c. راهکارهای ایمن سازی علیه اقدام به خودکشی 

i. :اول 

ii. در فاز حاد 
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 امضاء بیمار .........................................

 امضاء درمانگر ....................................

 دیده میشود 7نمونه آن در ضمیمه  

 

یافته ها و راهکارهای بیمار در جدولی تدوین شده و تحویل بیمار داده میشود. الزم است که بیمار بر 
 روی ان تمرین نماید. 

ی پذیرد. در مورد ضرورت جلسه پایان دادن به جلسه سوم. با نوشتن جدول فوق جلسه سوم پایان م

برای تمرین بر جدولی است که در جلسه سوم تهیه شده  4میتوان اینجا تصمیم گرفت. جلسه  4

 است. اگر بیمار نیاز داشت میتوان ان را برگزار نمود.

 

 برقراری ارتباط مستمر با بیمار از طریق تماس تلفنی

ه میشود که طبق برنامه زیر با بیمار به پس از پایان جلسات مداخله، در انتها قرار گذاشت

فواصلی که در اینجا امده است تماس تلفنی گرتهف خواهد شد تا در مورد نحوه پیگیری 

درمن و نیز مدیریت افکار و رتفار اختمالی اقدام به خودکشی مجد با وی تماس گرفته 

 خواهد شد.

 هفته اول پس از ترخیص 

 هفته دوم 

 هفته چهارم 

 ماه دوم 

 ومماه س 

 ماه چهارم 

 ماه ششم 
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 ماه هفتم 

 ماه هشتم 

 ماه نهم 

 ماه دهم 

 ماه یازدهم 

 ماه دوازدهم 
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 ضمائم
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 ی اطالعات برای متخصصان سالمت:ی دو: برگهضمیمه

 ASSIP    ی مختصر خودکشی( :ی مداخلهدرمان مختصر پس از وقوع بحران خودکشی: )برنامه

-اند، توصیه میمول برای تمامی بیمارانی که اقدام به خودکشی کردهعنوان درمان معاین مداخله به

دد به خودکشی است. این خطر ی اقدام به خودکشی عامل خطر اصلی اقدام مجشود. وجود تاریخچه

    طح است.ماند. و طی یک سال پس از اقدام به خودکشی در باالترین ستا سالها باقی می حتی 

ASSIPی تاریخچهکند و هدف آن فهم خودکشی بیمار تمرکز می ه است که روی، درمانی ساختاریافت

  ASSIPبحران خودکشی بیمار است و به دنبال باالبردن امنیت و سالمت بیمار در آینده است. 

ی پیگیری جایگزین دیگری ندارد اما درمانگری که به دنبال درمان بیماری است از فرایند برنامه

 ای مکتوب از درمان را دریافت خواهد کرد. نسخهدرمان مطلع خواهد شد و 

-دریافت می ASSIPی طور مرتب اطالعاتی دربارهشوند بهبیمارانی که در بخش اورژانس پذیرش می

نامه را تکمیل کنند تا بتوانیم با آنها در بخش بستری یا شود فرم رضایتکنند. از آنها خواسته می

 منزلشان تماس برقرار کنیم.

 :ASSIP ساختار

به شود. جلسات پس از برقراری تماس که جلسه تشکیل می 4طور معمول این درمان مختصر از به

. در این جلسه ی روایتی استی اول مصاحبهجلسه شود.ل میگیرد، تشکیصورت مکتوب صورت می

 شود.شود. مصاحبه با رضایت کتبی بیمار ضبط میبحران خودکشی تمرکز می یروی سابقه

کنند و ی ضبط شده را تماشا میمصاحبه درمانگر و بیمار با یکدیگری دوم: نمایش فیلم است. هجلس

ی روانی آموزشی کنند. بیمار، جزوهدست آورند فیلم را متوقف میبرای اینکه اطالعات بیشتری به

 عنوان تکلیف منزل پیشنهاداتی ارائه کند.کند تا آن را مطالعه کند و بهدریافت می

پذیری فرد و اتفاقاتی که منجر به برانگیختگی و بندی مکتوب از آسیبی سوم: تکمیل فرمولسهجل

شود. این صورت مشترک نوشته میی فردی بهشود. اقدامات پیشگیرانهپیدایش بحران خودکشی می

 ود.شی کارتهای اعتباری با محتوای امیدوارکننده است و به بیمار ارائه میاندازهها بهنوشته

ی گیری از مصاحبههای سازگارانه با بهرهی مختصر: در این جلسه استراتژیی چهارم: مواجههجلسه

 شوند.شده، تمرین میحکایتی ضبط

سال داده  2مدت صورت منظم بههایی که بهاستفاده از نامه ای استانداردشده: برقراری تماس باهنامه

 ماه یکبار. 6ر سال دوم هر ماه یکبار و د 3شود؛ در سال اول هر می
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 : تکلیف منزل: 3ی ضمیمه

 خودکشی رفتاری منطقی نیستجزوه آموزشی: 

حلی ممکن برای اهعنوان ربسیاری از ما در زندگیمان لحظاتی داشتیم که در آن به خودکشی به

فت که ما آزادی انتخاب بسیاری از افراد خواهند گ. کردیمنگاه میبرطرف کردن شرایط سخت زندگی 

 های زیادی در انتخاب دارد.زنند محدودیتدست به خودکشی میداریم اگرچه، ذهن افرادی که 

 رنج روانی: 

کند. حاالت فرد را تهدید می درک خودِی تجاربی است که اساسا بحران حاد خودکشی، معموال نتیجه

شود. این رنج ممکن است شدید توصیف میشناختی عنوان رنج روانی یا رواناغلب بههمراه، ذهن 

-ی تجارب منفی مانند شکست، از دستخیلی شدیدتر از رنج فیزیکی باشد. این حالت اغلب بواسطه

شود. زمانی که ما از خودمان متنفر ، یا شکست در رسیدن اهداف مهم فردی برانگیخته میدادن رابطه

عنی زمانی که ی –شود تر میم، این حالت خطرناککنیشویم یا خودمان را با خودسرزنشی طرد میمی

-حلی پیدا نمید خودمان عمل کنیم. وقتی ما در مواجهه با تجارب دردآور راهکنیم برضما شروع می

شود که ممکن است کنترل آن سخت باشد. افرادی که دست به کنیم، حالت هشدار برانگیخته می

به خلسه در حاالتی شبیه  شان نیستند و خود واقعیاصالنها آکنند که زنند گزارش میخودکشی می

هیچ دردی  حتی شان ارتباطی ندارند وکنند که با بدن فیزیکیاحساس می کنند و اینکهعمل می

ی شود، به این معنی است که ادراک خود واقعکنند. این حالت روانی تجزیه نامیده میاحساس نمی

صورت عاقالنه لحاظ عملی فکر کردن و رفتار کردن بهفرد دچار تحریف شده. در این مواقع به

ی هشدار و رنج شدید ناامید ربهتجاقع افراد از تغییر کردن و فروکش کردن غیرممکن است. در این مو

 . شوندمی

 

 

 

 مغز هیجانی و مغز عقالنی: 

در مغز خودکشی ی بحران حاد در زمان تجربه ی آنچهنجام شده تا دربارهمطالعات زیادی روی مغز ا

ی اصلی هماهنگ دو ناحیهی ترکیب طور معمول رفتارمان نتیجهرخ میدهد، اطالعاتی بدست دهد. به

ی لیمبیک واقع شده است و از طرف دیگر طرف مغز هیجانی که معموال در ناحیهمغز است: از یک

 مغز منطقی عقالنی که در کرتکس پیشانی واقع شده است. 

 ی خودتان را توصیف کنیدشناسی؟ لطفا تجربهشناختی را میآیا بعضی حاالت روان
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های های تهدیدآمیز و پاسخکه مسئول شناسایی موقعیت وجود داردآمیگدال  امدر مغز هسته ای بن

ماده  های تهدیدآمیز منجر به تحریک پاسخ استرس حاد و وارد شدن رفتاری سریع است. موقعیت

شود، الگوی واکنشی گریز نامیده می -شود. این امر واکنش جنگ  آدرنالین به خون میشیمیایی بنام 

که در موارد اقدام به خودکشی در  های استرسآن را طی سیر تکاملی یافت. هورمونتوان میکه 

را کاهش  پیشانی مغزی شدت عملکرد و فعالیت ناحیهبهخون باال میرود ) آدرنالین، و کورتیزول(، 

است ریزی، و تفکر منطقی ی فرونتال بخشی از مغز است که مسئول حل مسئله، برنامهدهد. ناحیهمی

هیچ ی خودمان است. در شرایط استرس هیجانی حاد، این کارکردها بهنامههماهنگ با زندگیکه 

 عنوان دردسترس نیست. 

 

 

 

 

 شوند:رفتارهای آسیب به خود در مغز ذخیره می

ویژه بعد از اقدام به خودکشی، بعضی از تجارب کنیم، بهکه ما بحران خودکشی را تجربه میزمانی

عنوان چیزی که حالت خودکشی نامیده زا در مغز بهحتی بعضی تجارب آسیب زا واسترس عاطفی

ی شود. این به این معنی است که زمانی که دوباره این حاالت بوسیلهمیو اندوخته خیره شود، ذمی

حل و یک عنوان یک راهد شد. پس از خودکشی بهنشوند، فعال خواهموقعیت مشابه برانگیخته می

آور نیست که اقدام به بنابراین تعجبی رنج روانی درخواهد آمد. دسترس به تجربهپاسخ رفتاری در

های بعدی یا خودکشی مکرر در خودکشیاقدام به خودکشی برای بار اول یک عامل خطر مهم برای 

 آینده باشد. 

ی و ها برانگیخته خواهد بود. این امر دلیل اصلی برای برقرارمتاسفانه، این میزان خطر طی سال

 های آینده خواهد بود. های ایمن و سالم برای بحرانپرورش استراتژی

 

 

 

 

 دارند.  معنا و مفهومی برای شماچه گفته شده در باال مسائل  خواهیم بدانیم کهما می

 لطفا نظرتان را بنویسید:

 

 چیست؟ ی بحران خودکشی گذشته نظر شما درباره
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 شود:عواملی که منجر به افزایش خودکشی می

استرسی غیرقابل کنترل در  ، فرد را نسبت به پاسخدوران کودکی و سنین کمترزای تجارب آسیب

و بنابراین خطر خودکشی را  کند.پذیر میدر بزرگسالی، آسیب هتهدیدکنندعاطفی های موقعیت

 دهد.افزایش می

توجهی نسی، بدرفتاری و خشونت در خانواده و بیی جزا عبارتند از: سوءاستفادهیببعضی تجارب آس

و تاثیر افتند و با رنج روانی همراهند و جدایی. اینها تجاربی هستند که در کودکی و نوجوانی اتفاق می

یابد ذهن فرد گذارند. از آنجا که فرونتال در دوران نوجوانی رشد میمدتی روی فرد برجای میطوالنی

پذیری و خشم هر دو عامل خطری پذیری است. تحریکویژه منوط به پرخاشگری و تحریکنوجوان به

 برای اقدام به خودکشی و خودکشی هستند. 

 

 

 

 

 افسردگی:

ه تمایل دارند خود را سرزنش دافسردگی عامل خطر مهمی در اقدام به خودکشی است. افراد افسر

طور مکرر کنند. امید به خوب شدن در آنها بسیار پایین است. در حالت افسردگی، افکار خودکشی به

زا است عملکرد فرد تغییر پیدا ی تجارب عاطفی استرسشوند. در افسردگی که اغلب نتیجهظاهر می

 روی اراده غلبه یافت.شناختی آن صرفا با نیتوان به حالت آسیبکند و نمیمی

-یابد، ظرفیت حل مسئله ضعیف میفرونتال کاهش می قشرویژه فعالیت عصبی در به تدر این حاال

طور مثال من شکست خورده هستم، من باری روی آید ) بهصورت منفی در میشود و ادارک خود به

تواند به این فکر منجر دوش خانواده هستم، کارها هرگز خوب نخواهند شد(. تمامی این موارد می

ساز را ین بسیار مهم است که عالئم افسردهشود که خودکشی تنها راه حل ممکن است. بنابرا

ی افکار خودکشی صحبت کنیم. متخصصان سالمت روان صورت آزادانه دربارهشناسایی کنیم و به

افراد احساس بهتری  آمیزی درمان کرد. همینکهصورت موفقیتتوان بهدانند که افسردگی را میمی

 شود. های خودکشی ناپدید میکانهداشته باشند ت

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

 باشد؟لیه عامل خطر اصلی خودکشی تجارب منفی اودرمورد شما  آیا احتمال دارد که 

 نظر شما چیست؟
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 ی سالمت روان دارمیگری در زمینهمن مشکالت د □

 لطفا شرح دهید:

 

 

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

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

اند که ) به این حقیقت با رنج روانی مقابله کنند. شاید به این دلیل که آنها آموختهتوانند بسیاری می

ن دلیل که چون مغزشان ظاهر غیرقابل تحمل همیشگی نیستند. و شاید به ایاند که ( حاالت بهرسیده

برای مواجه با بحران شدید یا استرس شدید بهتر مجهز شده است. اگرچه برای بسیاری از افرادی که 

های ی آشفتگیگیرند مهم است که پیش فردی بروند که بتوانند دربارهدر شرایط بحرانی قرار می

ه باشد، بسیار مهم است که از ی اقدام به خودکشی داشتدرونی خود صحبت کنند. اگر فرد تاریخچه

و  راه بیافتدی اولیه آگاه باشیم و قبل از اینکه حالت خودکشی فعال شود و بهعالئم هشداردهنده

. بسیار مهم است که  قبل از العمل نشان دهیم، عکسهای هیجانی و تجزیه ظاهر شودزمانی که تکانه

کننده داشته باشیم تا از این های کمکژیاینکه اقدام به خودکشی صورت گیرد فهرستی از استرات

 عنوان ابزاری برای جلوگیری از بروز ازدست دادن  واقعیت، استفاده کنیم. فهرست به

مثل  کمک به خودهای توان داخل این فهرست قرارداد عبارتند از: استراتژیبعضی چیزهایی که می

، فهرستی از این است که اما باالتر از همه. . و بازدید با همسایه و ... رفتن، دیدروی، مهمانیپیاده

توانند توانند به فرد کمک کنند را باید داشته باشیم. این افراد میاسامی و اطالعاتی از افرادی که می

ی مشاور، و متخصصان سالمت ن مراکز بحران، شمارهده، یا دوستان باشند یا شماره تلفاعضای خانوا

ی کار با افرادی که با بحران شناس، و ... که دانش و تجربهزشک، روانپمانند پزشک خانواده، روان

 رو بودند را دارند.خودکشی حاد روبه

 کننده خواهند بود.کمک وکنم در مورد من موارد زیر مفید فکر می

1 

2 

3 

4 

 



31 

 

 توانم به آنجا سر بزنم:متخصصان و موسساتی که می

1 

2 

3 

4 

 ی بعد بیاورید.الت پاسخ دهید و این جزوه را برای جلسهلطفا سعی کنید به سوا

 

 

 ارزیابی خطر اقدام مجدد به خودکشی: 4ی ضمیمه

 4پرسشنامه موقعیت خودکشی 

را ارزیابی مجدد اند، درمانگر باید خطر خودکشی در حین کار با افرادی که اقدام به خودکشی کرده

 ن اضافی به درمان معمولیک درما   ASSIPد. چون کند و جهت حمایت از بیمار اقداماتی انجام ده

کنند که در گران این طرح درمانی در محیط کاریشان معموال بیمارانی را ویزیت میاست. تدوین

صورت بیماران عنوان بخشی از درمان بهاند یا پس از اقدام به خودکشی بهبخش روانی بستری شده

یک ارزیابی بالینی  ASSIPرود که درمانگر ن بافت انتظار میشوند. بنابراین، در ایمیسرپایی ویزیت 

کامل شامل تشخیص روانپزشکی یا ارزیابی خطر خودکشی را انجام دهد. اگر بیمار تحت مراقبت 

در پایان  SSFای همزمان قرار ندارد، ممکن است الزم باشد که با استفاده از سرپایی یا بستری حرفه

پذیرش در بخش ممکن است شود. در موارد خطر حاد خودکشی،  هر جلسه ارزیابی خطر تکرار

ی اند اغلب تمایل ندارند دربارهروانپزشکی مورد نیاز باشد. بیمارانی که اقدام به خودکشی کرده

شوند. ارزیابی صحبت کنند، مخصوصا زمانی که با سواالت زیادی بمباران می شان از خودکشیهدف

زمند ارزیابی و برآورد طور مثال حاال و طی چند روز آینده( نیاهخطر اقدام به خودکشی فعلی )ب

پایه و اساس اعتماد که منجر به ارزیابی واقعی از میزان خطر اقدام به است  شناسی فردآسیب

کند پذیر است که بیمار احساس کند که درمانگر تالش میشود، تنها زمانی امکانخودکشی حاضر می

 شان را دریابد. دکشیتا شرایط فردی بحران خو

                                                           
4 Suicide Status Form 
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کند. خیلی مهم است که درمانگر و بیمار در پایان جلسه اول استفاده می این پرسشنامهدرمانگر، از 

طور طور مختصر قبل از اینکه فرم را پر کند سواالت را بهگام به گام پیش بروند و اینکه درمانگر به

بار برای بحران خودکشی اخیر پاسخ داد: یک دوبار 5تا  1های مختصر توضیح دهد. بهتر است به آیتم

ابزار مناسب و  SSfی روایتی که اغلب بار عاطفی دارد، پس از مصاحبهو بار دوم برای اینجا و اکنون. 

گیری است، چراکه دارای مجموعه سواالت ساختاریافته است که روی مفیدی برای تشریح و گزارش

 رکز است.های رایج اقدام به خودکشی حاد متمجنبه

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

هستند آنها معموال در  بمدت مرتبط و مناساگرچه آنها برای ارزیابی خطر خودکشی در طوالنی

مشروح  ارزیابی اقدام به خودکشی حاد ارزش کمی دارند. اگرچه، ارزیابی خطر خودکشی جامع و

-ودکشی میو فردی مرتبط با خ یهای بالین، شامل لیستی از سواالت مرتبط با جنبهSSF-IIIبر عالوه

 شود:

 ناراحتی و رنج روانی:

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

 منابع اصلی و مهم ناراحتی کدامند؟ -

 معنا، انگیزه:

 کند؟رد معنای حوادث اخیر را چگونه تعبیر میواقعی چیست؟ ف ادراک فرد از مشکل -

 رساندن به خودش چیست؟ی فرد از آسیبانگیزه -

پذیر است، و اینکه آیا آنها تغییر دادن و عوض کردن مشکل امکانآیا فرد معتقد است که  -

 قادر خواهند بود برای تغییر شرایط کاری انجام دهند؟

 حاالت روانی/ شرایط روانی در خطر:

قراری، شرمندگی، ، بیوانی مرتبط با خطر باالی خودکشی شامل ناامیدی، یاسحاالت ر -

دنبال این احساسات باشند و پزشکی است. بالینگران، باید بههای روانو نشانهخشم، گناه، 

پزشکی رسد تشخیص رواننظر میی وجود این احساسات تحقیق کنند. بهمستقیما درباره

 امل خطر ویژه باشد.ساز حاضر یک ععالیم افسرده

 ی رفتار خودکشی:تاریخچه

 آیا قبال فرد به خودش آسیب رسانده است؟ -
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 شرایط و اقدام به خودکشی قبلی چه بوده است؟ -

 شباهت بین شرایط قبل با شرایط کنونی وجود دارد؟ -

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

 افکار جاری خودکشی

 ضر فکر یا احساس خودکشی وجود داردآیا در حال حا -

 این افکار کدام هستند. محتوی ان را تعیین کنید: گناه، هذیان، فکر ملحق شدن( -

 این افکار چه زمانی شروع شدند -

 چند وقت یکبار این افکار میایند -

 تا کی این افکار ادامه می یابند -

 ایا فرد قادر به کنترل این افکار هست -

 ده که فرد روی این افکار عمل نکندچه عواملی مانع از این ش -

 شرایط و موقعیت اقدام به خودکشی

 چه وقایعی باعث بروز اقدام شده است مانند از دست دادن عزیزی، یا شغلی یا سایر موارد -

ایا فرد وصیت نامه بر جا گذاشته است، یا کارهای خود را سروسامان داده است برای بدهی یا  -

 یدن اموالنوشتن نامه خدا حافظی یا بخش

 میزان کشنده بودن روش خودکشی

ناپذیری برای مثال پرش از ارتفا یا شلیک کردن انتخاب شده آیا روش خودکشی برگشت -

 است؟

 های خودکشی کرده است یا آیا شی روآیا فرد تالش برای پیدا کردن اطالعاتی درباره -

 های کشنده در اختیار دارند؟اطالعی از ابزار و روش

 لهظرفیت مقاب

 اتحاد درمانی دارد؟ ت و توانایی وارد شدن بهفرد قابلیآیا  -
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 شناسد؟ای قوی و اثربخشی را میهای مقابلهآیا فرد استراتژی -

 زدن به خودش چیست؟ی فرد از اقدام به آسیبانگیزه -

 کار ببرند؟دارند و آیا قادرند آن را بهرا آیا فرد معتقد است که توانایی ایجاد تغییر در شرایط  -

 افکار خودکشی حاضر: -

 آیا فکر خودکشی و احساسات مربوط به خودکشی موجود است؟ -

 این افکار چه هستند؟  -

 اند؟این افکار از چه زمانی آغاز شده -

 فراوانی این افکار چقدر است؟ -

 چقدر شایع هستند؟ -

 تواند آنها را کنترل کند؟آیا فرد می -

 کار باز بماندقدام براساس این افشود فرد از اچه چیزی باعث می -

 بودن ابزار و روش خودکشی:کشنده

 شده برای خودکشی کشنده است؟آیا روش انتخاب -

 آوری کند؟های خودکشی جمعی روشکند اطالعاتی دربارهآیا فرد تالش می -

 آیا فرد ظرفیت ورود به اتحاد درمانی را دارد؟ -

 ؟ای اثربخش و قوی آشنایی داردهای مقابلهآیا فرد با استراتژی -

ی مسئلههای حلکرده است؟ استراتژیزاهای قبلی را مدیریتفرد چگونه حوادث و استرس -

 احتمالی چه هستند؟

تواند از آنها های اجتماعی ) مثل خانواده، دوستان و ...( وجود دارد؟ آیا فرد میآیا حمایت -

 استفاده کند؟

 ای برای همکاری با تیم درمان دارد؟آیا فرد انگیزه -

پذیری عامل ی پرخاشگری یا رفتار تکانشی دارد؟ )پرخاشگری، و تحریکچهتاریخآیا فرد  -

 ای برای خودکشی است؟بینی کنندهخطر کمتر پیش
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 مدیریت و کنترل خودکشی

اط داشته باشد. بشود باید مستقیما با ارزیابی خودکشی بیمار ارتمراحلی که بعد از خودکشی انجام می

تردید، و  شک و ضعیف،درمانگر است. امتناع از درمان، اتحاد درمانی بی ارزیا ، درستین جنبهمهمتری

به خودکشی است. دیگر عوامل خطر باال، مجدد اقدام  ر ارزیابی، از دالیل مهم قصدد درگیری کم

پزشکی، سوءمصرف مواد، خشم و خصومت است. برای بیمارانی که در های روانافسردگی شدید، نشانه

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

ریزی احتمالی برای ارزیابی مجدد گیرد. طرحساعت آینده صورت 24چهره باید در بهبازارزیابی چهره

 باید انجام شود. 

کردن خود  مشارکتگیری برای بستری کردن بیمار باید در محیط بالینی و درصورت امکان با تصمیم

 بیمار انجام شود.

بیمارانی که درخطر باالی اقدام به خودکشی هستند نیارمند محیطی امن هستند، نظارت نزدیک و 

ی های ویژهسساعت آینده تکرار شود. مقیا 24در پیوسته باید انجام گیرد. ارزیابی خطر باید 

هایی ر افراد، قوانین و محدودیتخودکشی، مانند ازبین بردن عوامل خطر، ارتباط ضعیف و کم با دیگ

 برای بیرون رفتن موردنیاز است.

صورت سرپایی ارزیابی و توان بهآنها پایین است را میدر خطر اقدام به خودکشی میزان بیمارانی که 

انجام ساعت  48هر  درصورت امکان ارزیابی بالینی اولیه توسط متخصص طور معمولپیگیری کرد. به

نتوانستند ویزیت شوند را باید با تلفن، یا ویزیت در منزل ارزیابی کرد. استفاده از  . بیمارانی کهشود

 شناسی بستگی دارد. دارودرمانی به تشخیص و شدت آسیب
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 3نسخه -فرم وضعیت خودکشی ی پنجم:ضمیمه

 )بیمار( Aبخش 

 دهر بخش را براساس چگونگی احساسات حال حاضرتان پر کنی

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

-رتبه

 بندی

 

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

 فیزیکی 

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

 همراه دارد؟و رنج را باخود به دبیشترین درچیزی که 

 

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

 استرس باال      5      4      3      2      1استرس پایین      

 

 ؟ایجاد می کند اینکهرا  درد و رنج چیزی که بیشترینتا جائیکه من فهمدیم 

 

قراری ) ضرورت عاطفی هیجانی، احساس نیاز به انجام دادن کاری؛ بی بندیرتبه (3 

 پذیر نبودن، عدم دلخوری(تحریک

 قراری باال بی       5      4      3      2       1قراری پایین   بی

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

 

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

 ناامیدی باال       5         4      3      2      1ناامیدی پایین    

 شوممن بیشتر از ................. ناامید می

 

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

 نداشتن، عدم احترام به خود(

 تنفر از خود باال       5       4      3      2      1    تنفر 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      (7

 کشتکشم                                       خود را خواهم خودم را نمی

 تان با افکار و احساساتی که از خود داشتید ارتباط دارد؟چه 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 لطفا دالیلی که باعث می

 بندی کنید.آنها را براساس اهمیتشان رتبه

 دالیل میل به مردن  رتبه  دالیل زنده ماندن  رتبه

    

    

    

    

 میل من به زنده ماندن به میزان زیر است

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

 میل من به مردن به میزان زیر است

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

 کند خیلی زیاد قصد خودکشی نداشته باشم عبارتند از: تنها چیزی که به من کمک می
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 های هفتم: نمونهضمیمه

 ................... /آقایخانم

دت برای اقدام به م: ) برنامه مداخله کوتاهASSIPدرمان مختصر پس از بحران خودکشی: عنوان: 

 خودکشی(

 عزیز ................... /آقایخانم

که  یی این مطلب صحبت کردیم، دراینجا شرح مختصری از نکات مهمهمانگونه که قبال درباره

 شده است. نوشتهگفتیم تان بحران خودکشی یسابقهدرمورد 

 زمینه:

ی منفی و تلخ زیادی داشتم. من فرزند ناخواستهمن دوران کودکی سختی داشتم و بعدها در زندگی نیز تجارب 
ای مان به ما عالقهخانواده بودم و در دوران کودکی مبتال به مننژیت شدم. درطی روزهایی که در مهد بودم مربی

کردند. زدند و من را مسخره میخاطر این مسئله به من طعنه مینداشت. در دروان مدرسه دختر چاقی بودم و اغلب به
های کارآوزی را گذارندم که مناسب من نبود. در سرتاسر زد. بعد از آن دوران من دورهاغلب من را کتک می پدرم

های بیشتری دریافت کردم. کارگاه خودم را چیزی از خودم خلق کنم. من آموزشکردم زندگیم من همیشه تالش می
کردم رفتار خیلی بدی با من داشت و برای کار میهایی را گذراندم. رئیس جایی که در آنجا بازگشایی کردم و دوره

-بار من دارودرمانی را شروع کردم. من آنجا را ترک کردم و در سالن مد کارم را شروع کردم که البته کشمکشاولین

به من وارد شد که منجر  کردم، و فشارهای زیادی از رئیس قسمتی که من کار می کردم های زیادی را در آنجا تجربه
ولین سقوط و شکست شد. پس از آن مشکالتی در سالمتی من بوجود آمد مخصوصا در وزن و کارکردهایی که به ا

 داشتم.

داشتم که هردوشون خواسته و طبق برنامه بود. بعد از  تا بچه 2سالگی ازدواج کردم و  13من خیلی زود در سن 
وقتی بود که دوست دختر همسر سابقم وقتی  سال از زندگیم طالق گرفتم. اولین اقدام به خودکشی من 22گذشت 

و باعث شد آمیزی در مورد ظاهرم به من زد. این کار اهای خیلی توهینبرای اولین بار آنها را مالقات کردم حرف
 زمان بود که تصمیم گرفتم به زندگیم پایان دهم. ارزشی هستم. در اینمال آدم بیاحساس کنم خیلی زشتم وکا

بار در بخش روان بیمارستان بستری شدم که معموال  6ام را درمان کردم و دوباره و دوباره افسردگی بعد از اون اتفاق
پزشک ندانبعد از ویزیت دشدم. اخیرا نیز تجارب منفی خیلی زیادی داشتم. هربار بعد از اقدام به خودکشی بستری می

ی داروها را پر کردم، ناگهان این فکر پیش، وقتی جعبه روز 11اش را با من قطع. صورتم روزها متورم بود. مادرم رابطه
توانم گر نمیسرم زد که زندگی خیلی تلخ و بی ارزش هست و هیچ چیز مهمی در زندگی وجود ندارد و اینکه دیبه

صورت ناخودآگاه، هرچی قرص که برای م چندلحظه از خانه بیرون رفت و بدون اینکه فکر کنم و بهادامه بدم. دوست
اورژانس را خبر کرد و من به  ونم بگم چه اتفاقی افتاد. دوستمتهفته تهیه کردم داشتم قورت دادم. من دقیقا نمی یک

 بخش اورژانس منتقل شدم و بعد به بخش روانی برگردانده شدم.
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ما دیدیم که در ابتدای زندگی مشکالت زیادی داشتی و درسرتاسر زندگی اغلب سعی داشتی به 

هایی بود که باعث شد اعتماد به نفست طور مکرر موقعیتو بدت غلبه کنی، اما به تجارب نامطلوب

حلی برای رفع رنج عنوان راهدر آن خودکشی بههای خطرناکی هستند که ها موقعیتپایین بیاد. این

ه رسد. ما دیدیم که برای پیشگیری از اینکه دوباره به این شرایط خطرناک مشابنظر میروانی شدید به

ای انجام بدیم. اقداماتی که در زیر آمده برای امنیت و گرفتار نشی، مهم است که اقدامات پیشگیرانه

 سالمتی تو در آینده اهمیت دارند:

 تواند مفید باشد:اقدامات بلندمدتی که می

 درمان منظم با دکتر............  

 .دارو درمانی در پیشگیری از عود افسردگی مهم است 

 مصرف داروهای من باشدتهیه و مسئوول و مراقب  هتر استبمن  دوستم 

 کندبه بقیه بگویم چه چیزی من را اذیت می 

 عالئم هشداردهنده:

 کند.طور ناگهانی تغییر میوقتی احساساتم به 

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

 خلق: ناراحتی و ناامیدی 

 ارزشیی بیارزشم، زندگافکار: بی 

 از دارو یکجا ی مصرف بیشتکانه 

 های سالم و ایمن برضد خودکشیاستراتژی

 اول: 

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

 هوای تازه بخورم -2

 دوش بگیرم -3

 با دخترم حرف بزنم -4
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 مصرف لورازپام برای کاستن از میزان تنش -5

 در مرحله حاد:

 با کسی حرف بزنم

 شماره تلفن .................................                        .................با دکتر  .1

 دوستم ................................. تلفن ................................ .2

 ..................             تلفن ...........................دکتر عمومی در درمانگاه سرپایی  .3

 ................................اورژانس  .4

 1481خط تلفن بحران  .5

 123اورژانس اجتماعی  .6

 

 این برنامه توافقی بود میان:

 کارشناس بهداشت روان . امضاء ...............................................    .................خانم 

 امضاء ...................................... مراجع .......................................

                                                 تاریخ ..............................................

 

 ....................برای خانم  LOPERELLPجمالت 

 مدتاقدامات مفید در طوالنی

 و قرارمالقات با دکتر  ................درمان منظم با دکتر................... 

 درمان دارویی برای پیشگیری از عود افسردگی 

 ................... مسئول درمان دارویی باشد دوستم 

  کندچیزی من را اذیت می چهبه دیگران بگوییم 

 عالئم هشداردهنده:

 کندطور ناگهانی تغییر میوقتی احساساتم به 

 روی سینه و هوای ناکافی احساس فشار 

 خلق: غمگینی و ناامیدی 
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 ارزش استارزشم، دنیا بیافکار، من بی 

 ی دارواندازهی مصرف یکجای و بیتکانه 

 های ایمن برضد خودکشیاستراتژی

 چندلحظه مکث کنم و افکار و احساساتم را بررسی کنم -1

 هوای تازه بخورم -2

 بگیرم دوش -3

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

 لورازپام برای کاستن میزان تنش -5

 موارد حاد: 

 با کسی حرف بزنم 

 .....................با دکتر  -6

 دوستم .........................با  -7

 دکتر ................... -8

 .......................... دکتر درمانگاه سرپایی -3

 .......................... اورژانس -11

 خط تلفن مشاوره .......................... -11

 123اورژانس اجتماعی  -12

 

 

 .............................دوم: آقای  مورد

 درمان مختصر بعد از بحران خودکشی: عنوان

 شده. ی بحران خودکشی باهم صحبت کردیم خالصهدر اینجا نکات مهمی که درمورد زمینه

 سابقه: .1

زد. او از کار اخراج شده بود شود. وقتی پسر کوچکی بودم پدرم من را کتک میام شروع میل کودکیداستان من از اوای
خورد. من خیلی زود یاد گرفتم مراقب خودم باشم و احساساتم را برای خودم نگه دارم. این احساس و خیلی الکل می

کردم. هیچ چیزی وجود نبود چقدر تالش میکردم مهم که آدم خوبی نیستم در من خیلی شدید بود. زیرا هرکاری می
کس و ناامید بودم. این تجارب منفی تاثیر زیادی روی توانستم از خودم دفاع کنم، تنها بودم و بینداشت، نمی

شخصیت من گذاشت. مدرسه به مقامات هشدار داد و من در خانه نگه داشته شدم. و خیلی زود متوجه شدم که هنوز 
کردم. توانستم به کسی اعتماد کنم. من احساس طردشدن میمجبورم مواظب خودم باشم. من نمیتنها هستم و اینکه 

ام را ها تالش کردم زندگیکردم. سالپیدا نمی در مقابل خودمخیلی رود آرزو کردم که ای کاش بمیرم. من هیچ راهی 
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بردم و از برقراری ها رنج میدوباره از کابوس ی آن فکر نکردم و یا با دیگران حرف نزدم. ولیبسازم. خیلی زیاد درباره
 کردم.ترسیدم و احساس شکست میی نزدیک با کسی میرابطه

حدود یک سال پیش کار جدیدی توی یک شرکتی که داشتم شروع کردم. درآغاز احساس کردم که باالخره مسیر 
شد. او هرروز فشار زیادی به من وارد نیرو کرد و سرپرست من عوض  تعدیل درست را پیدا کردم ولی ناگهان شرکت

خواست همیشه کار کنم. کرد، ساعات کاری من را زیاد کرد ولی حقوقم را نه. و میکرد، همیشه از من انتقاد میمی
گیری خوبی بخوابم. از مردم اطرافم کنارهتوانستم بهکردم. من احساس کردم بازنده هستم، اصال نمیچه کار باید می

ماه پیش  2حدود  بعد نامزدمی بعدی شوم. تونستم وارد مرحلهن زمان مشکالت ارتباطیم بیشتر شد. نمیکردم. در آ
 من را ترک کرد. 

عنوان کمک هزینه به من داده بود را برگردانم فشار وقتی عموی من گفت تنها تا پایان سال وقت دارم تا پولی که به
تونم این کار رو بکنم و پول رو سی که برام مونده بود بگم نمیه تنها کتوانستم ب. من چطور میزیادی به من وارد شد

 تهیه کنم؟

ام بکشم. ماه پیش نقشه کشیدم که خودم را با اسلحه 1حلی جز پایان دادن به زندگیم نداشتم. بنابراین همین راهبرای 
نه ماندم و بیرون نرفتم. آن روز یک هایم را پرداخت نکردم. درخامن شروع کردم به دیگران دروغ بگویم، صورتحساب

خواستم دانستم راه برگشتی وجود ندارد. وقتی میبطری ویسکی خریدم و تا نصف خوردم. وقتی درش را باز کردم می
ام آمد و کار شوم نلفن زنگ خورد. عمویم بود. وقتی با من صحبت کرد فهمید چیزی درست نیست. او به خانهبهدست

 برد که من در آنجا کمک دریافت کردم. من را به اورژانس 

بایست تو مشکل ایجاد کرده. تو میی مهمی وجود دارد که در اوایل کودکی در مسئلهما دیدیم که 

کردی. فشار و طرد وپا میگرفتی، و کاری برای خودت دستعهده میمسئولیت زندگی خودت را به

شدن دوباره ظاهر شد. ازدست دادن فردی که های قدیمی تسلیمشدن عمیقا به تو صدمه زد و تکانه

به آن اعتماد کرده بودی افکاری مثل ) چیز مهم و با ارزشی در زندگی وجود ندارد، کاری از دستم 

 آیدو ..( برانگیخته شد. برنمی

 در آینده مهم است: اقدامات زیر برای برقراری امنیت فرد .1

 مدت:اقدامات در طوالنی

 مدتدرمانی طوالنیوانیافتن درمانگری برای ر 

 ).... آموختن پذیرش خود ) من خوبم و 

 گام: یادگیری مقابله با استرسبهصورت گامبرطرف کردن مشکالت به 

 شوند.خواستن از دیگران وقتی مسائل خیلی زیاد مییادگیری طرز کمک 

 عالئم هشداردهنده:
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 وار ) این گناه و اشتباه من بود(تفکر دایره 

 ماندگیاحساس شدید در 

 ناامیدی، خشم 

 مشکالت خواب 

 حبس کردن خود در خانه 

 قرار مالقات نگذاشتن با دیگران، باز نکردن ایمیل و چک نکردن تلفن 

 های سالم برضد خودکشی:استراتژی

 اول:

 فعالیت فیزیکی: ورزش کردن -1

 خواندن کتاب مهیج -2

 کاهش تنش، بازی کامپیوتری -3

 موارد حاد:

 تماس با متخصص سالمت روان:

 (.........................تلفنی  )  ..................روانپزشک دکتر  -4

 ( ) درصورت نیاز پیغام بگذارید( ....................تلفنی )   ASSIPدرمانگر  -5

 . تلفن ......................تماس با تیم بحران درمانگاه سرپایی -6

 مراجعه به اورژانش بیمارستان عمومی -7

 123اورژانس  -8

 1481مشاوره خط  -3

  ..........................دکتر                                          ..........................آقای 

 ......................... امضا                                               ........................... امضا
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 .................آقای جمالت امیدوارکننده برای 

 مدتاقدامات مفید در طوالنی

 مدتیافتن درمانگری جهت درمان طوالنی 

  یادگیری پذیرش خود 

 صورت گام به گامروبروشدن با مسائل و مشکالت به 

 ی کمک خواستن از دیگران زمانی که مسائل یادگیری نحوه
 شوندخیلی زیاد می

 عالیم هشدار

 تباه کردم، تقصیر من بود(وار ) من اشتفکر دایره 

 احساس شدید درمانده شدن 

 ناامیدی، خشم 

 مشکالت خواب 

 حبس کردن خود در خانه 

 قرارمالقات نگذاشتن با دیگران 

 های مناسب برضد خودکشیاستراتژی

 اول:

 فعالیت فیزیکی: ورزش کردن .1

 خواندن کتاب مهیج .2

 کاهش دادن تنش، برای مثال با بازی کامپیوتری .3

 

 : موارد حاد

 ..................روانپرشک دکتر  .1

 .................... ASSIPدرمانگر  .2

 تماس با تیم بحران درمانگاه سرپایی .3

 رفتن به اورژانس بیمارستان عمومی .4

 123خط  .5

 1481خط  .6

 


