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 مطالب   این نشریه

 2,  1مقدمه    ........................... 

 5تا  3نقش رسانه ها در انتشار خبر خودکشی .....

ها  به عنوان عامل پیشگیری کنننندی ینا       رسانه

 9تا  6افزایش دهندی خطر خودکشی؟  ..................

مالحضاتی مربوط به رسانه های دیجیتال ...........             

  11و  11

  11تا  12بیایید سرمایه گذاری کنیم ...................... 

ای خودکشی در دوران هنهنه      گزارش رسانه

 19تا  15...................    19-گیری جهانی کووید

چگونه با رسانه ها در مورد خودکشی مصاحبه 

 23تا   21کنیم ................ 

نقش ارزشهند رسانه ها در پیشگیری و کنترل 

 29تا  21خودکشی   ......................  

فعالیت ها و محتواهای تولید شدی در جهعینت  

از خودکشی در زمینه رسانه  علهی پیشگیری

     31و   31و خودکشی ................  

 

 

 مقدمه

بیش از یکسال است که از پیداایدش   

در جدادا         91-عالمگیری کدوییدا  

شود. بیماری که از شدادر      سپری می

ییها  در چین شریع شدا  اکدندو       

همه کشورهای جدادا  را تد دت           

تاثیرات مخرب خدویدش ادرار داد         

گدااری  است. ضریرت ایجاد فدالد ده    

هدای  فیزیکی همرا  با کاهش حمایت

اجتماعی  تعطی ی متنایب ی یدا کد      

رینق شا  کسب ی کارها  تعطدید دی    

هدا ی    متنایب مداار  ی دانشدگدا        

ضریرت استفاد  از آموزش از را  دیر   

ای که هر ریز در   کننا ی اخبار نگرا 

ارتباط با گسترش بیماری مدندتدشدر     

شود  منجر به ایجاد اسدتدر  ی       می

گدردد.  اضطراب در افراد جامعده مدی    

استر  ی اضطرابی که اگدر بدا آ          

مقاب ه نگردد  ممکن است که بداعد    

افزایش اااام بده خدودکشدی ی در          

 ناایت خودکشی گردد.
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ها از اهمیت بسیار بیشتدری نسدبدت بده           در این میا   نقش رسانه 

گاشته برخوردار گردیا  است. ضریرت انعکا  درست ی لد دید        

همپایۀ ضریرت انعکا  درست ی    91-اخبار مرتبط با بیماری کوییا

ل ی  اخبار مربوط به خودکشی است. با این یجود  ی متاسفانه در    

های اخیر  شاها گزارش غیرمسوالنۀ اخبار خودکشی به ییژ  در     ما 

در بدرخدی از        91-های ناگوار بیماری کوییا  ارتباط با یکی از جنبه

های کشور هستی . این رینا نبایا بیش از این ادامه پیاا کندا.     رسانه

جمعیت ع می پیشگیری از خودکشی به سا  خود  ناایت تالش را برای متواف نمود  این رینا بدا  

های الزم به عمل آیرد  است. در همین رابطه  این شدمدار  از        انجام مکاتبات اداری ی انجام آموزش

ها در انعکا  ل ی  اخبار مرتبط با خودکشی اختصاص یدافدتده        بولتن جمعیت نیز به نقش رسانه

 است.

ها ی ناادهای مسول نیز ناایت تالش خود را در       اینجانب از لمی  ا ب امیایارم که تمامی سازما 

جات بابود انعکا  رفتار خودکشی در رسانه ها به عمل آیرد  تا رینا موجود برای همیشه متوادف  

نمای  که از هیچ کوششی برای   گردد. همچنین  از خوانناگا  فرهیخته بولتن جمعیت ه  تقاضا می 

ها دریغ نورزنا. لطفاً ما را در جریا  نقطه نظرات ارزشمدندا      بابود انعکا  رفتار خودکشی در رسانه

 خویش در این زمینه ارار دهیا. 

 

 

 

 

 دکتر محسن رضاییان  

 رییس جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران
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 رسانه ها در انتشار خبر خودکشی عنوان مقاله: نقش 

 دکتر بهروز قنبریتهیه و تنظیم:  

 خزانه دار جهعیت علهی پیشگیری از خودکشی ایران  

 آنیتا قنبریمترجم:   

 عضو جهعیت علهی پیشگیری از خودکشی ایران   
   

در سط  جاانی  خودکشی یک مسئ ه باااشت عمومی اابل پیشگیری است. منطقه جندوب شدرادی       

از %  62است کده     9کشور با درآما ک  ی متوسط 99ترین منطقه در جاا  ی متشکل از  آسیا پرجمعیت

 دها. هزار نفر تشکیل می 911در هر  7197ای را با میزا    جمعیت جاا  با بیشترین خودکشی منطقه

توا  افرادی را پیاا کرد که به دلیل فشارهای ریانی ناشی از عدوامدل مدتدعدادی           ای می در هر جامعه

ااتصادی  فرهنگی ی اجتماعی  پتانسیل خودکشی را دارنا. در کنار این موضوع درج    همچو  فشارهای 

شود که به چنین ادابد دیدتدی            ها؛ خود باع  ایجاد موج خودکشی می نادرست خبر خودکشی در رسانه

 شود. گفته می“   6خودکشی از طریق رسانه اثر القایی ” 

ها خصولاً اگر فرد مشاوری باشدا   دها که انتشار ن و  خودکشی یک فرد در رسانه ت قیقات نشا  می

تدواندا مسدبدب افدزایدش              شود  در طی د  ریز ابتاایی پس از انتشار خبر  مدی  می  که الگو م سوب 

 شود. شناخته می 3دد که به عنوا  اثر یرتر های سریالی در جامعه گر خودکشی
 

 

1. Low and middle income country 
2. Induction effect of suicide through media 
3. Werther effect  
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 حال باید از خود پرسید که آیا راهکار سانسور است؟

هدا    ها نیست  رسدانده   با توجه به اینکه در دنیای امریز سانسور اخبار ریش مناسبی برای مقاب ه با ب را 

  نقش مامی در ج وگیری از انتشار اخبار نال ی  با بیا  نال ی  داشته باشنا. تواننا  می

هدا از خدودکشدی          هایی را برای گزارش مسئوالنۀ رسدانده    دستورالعمل WHO سازما  باااشت جاانی

های آندالیدن  حدااادل یدک            از گزارش ٪58.8ای بالقو  مضر    از نظر گزارش رسانه  تایین کرد  است. 

ها  فدقدط     های بالقو  مفیا رسانه  را نقض کرد  انا. از نظر گزارش  WHOدستورالعمل گزارش رسانه ای 

نیداز   که های خودکشی ارائه دادنا  مقاالت اطالعاتی در مورد م ل کمک گرفتن برای افکار یا ایا  93٪

 ای از خودکشی است. به اااامات اساسی برای بابود کیفیت گزارش رسانه

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 در نحوی ی انتشار خبر خودکشی در رسانه باید به موارد زیر توجه کرد:

 استفاد  کنیا ی به مردم در مورد خودکشی آموزش دهیا پیش آما  از فرلت. 

  .از تولیف لری  ریش استفاد  شا  به لورت کامل پرهیز کنیا 

 های ییایویی احتیاط کنیا ها یا فی   در استفاد  از عکس. 

  یدا  “  گیری خدودکشدی     همه” از تعمی  موارد معاید خودکشی در یک منطقه با اعالم عباراتی ماننا

  بایا پرهیز شود.“ ای با باالترین شیوع خودکشی در دنیا منطقه”
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  دهدا   ح ی برای مشکالت ارائده مدی      یا آ  را به عنوا  را دها    ج و  میاز زبانی که خودکشی را عادی  

 اجتناب کنیا.

  ییژ  در مواردی که افراد مشاور ی مدورد     انگیز در مورد خودکشی غ ط است )به   پوشش خبری هیجا

  کننا. در این موارد تا حا امکا  پوشش خبری بایا م اید باشا(. خودکشی می اعتماد مردم اااام به 

 ها خودداری کنیا. دلیل داستا  از ارارگیری برجسته ی تکرار بی 

  انگارانه نیز موجب تد دریدکف افدراد در            ای غیراابل توضی  یا ساد  عنوا  مسأله تولیف خودکشی به

 شود. معرض خطر  می

 رسانی مرتبط با خودکشی نیز هنگام پخش اخبار خودکشی معرفی شونا. ی مراکز کمک  بایا رسانه  

        عوااب جسمی اااام به خودکشی که منجر به مرگ نشا  )از جم ه آسیب مغزی در اثر خفگی  فد د

  را نیز تشری  کنیا.  شا  ی... ( 
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کننده یا     ها  به عنوان عامل پیشگیری عنوان مقاله: رسانه

 افزایش دهنده خطر خودکشی؟

 

 تالیف و ترجمه : مژگان تابان 

 شناسی بالینی دانشجوی دکترای روان 

 مدیر مرکز تحقیقات بهداشت روان 

 

 

 
       خودکشی به عنوا  یک مشکل جای باااشت عمومی ی جاانی است ی پیاماهای گسترد  اجدتدمداعدی

است  در مقابل  پیشگیدری   عاطفی ی ااتصادی به دنبال دارد؛ بنابراین  هموار  نیاز به توجه زیادی داشته 

ای نیست. عوامل موثر در خودکشی ی پیشگیری از آ  پیچیا  است ی بده طدور       از خودکشی نیزکار ساد 

تواننا نقش مامی در تقویدت یدا      ها می شا  نیست. اما شواها زیادی یجود دارد که رسانه  کامل شناخته

ها  انا که گزارش رسانه های پیشگیری از خودکشی داشته باشنا. برخی مطالعات نشا  داد   تضعیف تالش

اندا در      کدرد     از طرفی برخی مطالعات نیز اشدار     .توانا نرخ خودکشی را باال ببرد در مورد خودکشی می

تواننا در پیشگیری از خودکشی نقش مادمدی داشدتده        های اجتماعی می لورت استفاد  مناسب  رسانه

  .باشنا

 

 های اجتماعی در زناگی امریز ناگزیر است. تنوع موجود در آناا مداندندا      یاض  است که استفاد  از رسانه

هدای    های ییایویی )به عنوا  مثال یدوتدیدوب(  شدبدکده           ها  سایت سایت ها ی یب های گفتگو  یبالگ اتاق

گااری فوری ی تدعدامدل     اجتماعی )به عنوا  مثال  اینستاگرام  توییتر  فیس بوک  ی...(  امکا  به اشتراک     

های سنتی ارتباط را دگرگو  کرد  است  تا جدایدی کده       کنا ی ریش اطالعات را برای کاربرا  فراه  می

هدا ی      استفاد  از آناا تبایل به یک نیاز اساسی برای ارتباطات  ارائه نظرات ی ایا  های افدراد  سدازمدا      

توانا به م یطی مخرب تبایل شود که آزار  ی اذیدت   است. اما اگر این فضا کنترل نشود  می  ها شا   دیلت

 اینترنتی  ناامنی  ناراحتی عاطفی ی در ناایت خودکشی را به همرا  خواها داشت. 
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 های اجتهاعی در افزایش خطر خودکشی نقش رسانه

 

( انجام شا  است. نتای  اکثر این مدطدالدعدات       copycatهای تق یای )  ت قیقات زیادی در مورد خودکشی

توانا منجر به افزایش این نوع از رفتدار خدودکشدی       ها در مورد خودکشی می دها که اخبار رسانه نشا  می

برنا  ی افراد بدا سدابدقدۀ رفدتدار             ماننا جوانا   افرادی که از بیماری ریانی رن  می-های خاص  شود. گری  

بده     ها را در افزایش نرخ خدودکشدی     بیشتر در معرض خطر هستنا. نتای  مطالعات نقش رسانه  -خودکشی

 کننا: شرح زیر بیا  می

 ها به دلیل پوشش خبری گسترد  ی مکرر  پرشور ی همچنین سرعت بداال در نشدر اطدالعدات             رسانه

طور کنتدرل    کننا ی به شات با رفتار تق یای ارتباط دارنا. همین   اثرگااری باالیی در مخاطب ایجاد می

 کننا. ی نظارت را سخت می

         همانناسازی  که بیشتر در مواردی که خصولیات شخصی که در اثر خودکشی فوت کدرد  اسدت بدا

های گدزارش     دها؛ یا در مورد خودکشی مشخصات خواننا  یا بیننا  خبر به نوعی مشابه است  رخ می

 شناسنا. ها را می شا  مربوط به افراد با پایگا  اجتماعی باال یا افراد مشاور که مردم آ 

 ها در مورد خودکشی منجر به عادی شا  خودکشی به عنوا  یک ریش ادابدل        افزایش گزارش رسانه

 شود.  ابول برای کنار آما  با مشکالت می

 های خودکشی  ممکن است در انتخاب ریش خودکشی توسط یدک فدرد        نشر اطالعات در مورد ریش

هایی که بایرهای اشتبا  مربوط به خودکشی را تأیدیدا یدا تدکدرار            شرح حال  پایر تأثیر بگاارد.   آسیب

کننا یا شامل شرح مفص ی از ریش خاص خودکشی هستنا  بده احدتدمدال زیداد مدندجدر بده                     می

 شونا.  های تق یای می خودکشی

 بین دی یا چنا نفر برای خودکشی در یدک زمدا            های اجتماعی امکا  انتشار عاا ی پیما  در رسانه

 شود. خاص ی اغ ب با یک ریش مشترک نیز تسایل می

 هدای    های اخیر  عالی  بر نشر اخبار خودکشدی از طدریدق رسدانده             همچنین خطر دیگری که در سال

های مومو  نانگ آبی ی سدایدر مدوارد        های خودکشی ماننا چالش  اجتماعی مشاها  شا  است  چالش

 کننا.  است که از طریق بازی  افراد را پس از انجام اعمال مخت ف مجبور به خودکشی می
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های گاشته    های اجتماعی در سال     هایی مرتبط با خودکشی از طریق رسانه         با اینکه احتمال بریز آسیب     

شناسایی شا  ی ااااماتی برای پیشگیری از این مورد در نظر گرفته شا   نتای  برخی مطالعات نشا                        

انا. به عنوا  مثال فی ترهایی که اینستاگرام برای حاف               ها خی ی موثر نبود       دها که این تالش      می

م تواهایی با مضمو  خودکشی ی آسیب به خود در نظر گرفته است  خی ی موفق نبود  است ی هنوز ه                      

دها که چنین م تواهایی برای       ها نشا  می    شود. نتای  بررسی    ها ی م تواهایی از این دست منتشر می     پست

برخی کاربرا  تأثیرات عاطفی منفی داشته ی باع  اثرات احتمالی بریز رفتارهای مربوط به خودآزاری ی                    

های   رسا  به خود  در رسانه       های آسیب   خودکشی شا  است. همچنین تجزیه ی ت  یل م توای گری            

دها ی همین طور باع  نشر میزا           اجتماعی  تج یل ی عادی سازی خودآزاری ی خودکشی را نشا  می             

 شود.  اابل توجای از احسا  ناامیای در کاربرا  می

 

 

ای در مورد خودکشی      های رسانه   در حالی که سابقه ت قیقات نسبتًا طوالنی در مورد اثرات منفی گزارش             

های مسئول در مورد      یجود دارد  در چنا سال گاشته ت قیقات بیشتر بر ریی مزایای بالقو  گزارش رسانه              

ها یجود دارد. نتای       خودکشی متمرکز شا  است ی برخی شواها در مورد امکا  تأثیر مثبت ی مفیا رسانه               

دها که گزارش مسئوالنه در مورد خودکشی ممکن است به آموزش مردم در مورد                    ت قیقات نشا  می  

راهنمای پیشگیری از خودکشی:     ”خودکشی ی پیشگیری از آ  کمک کنا. سازما  جاانی باااشت در                

ها   های مسئوالنه رسانه    کنا که معرفی ی توزیع مکرر دستورالعمل         بیا  می “  منبعی برای متخصصا  رسانه   

ها  منجر به یک بابود کیفیت گزارش در مورد خودکشی ی کاهش میزا                     در مورد گزارش خودکشی    

خودکشی می شود ی به اثرات مثبت این امر در کشورهای مخت ف از جم ه استرالیا  چین  اتریش  آلما                      

ای نیز بر یابستگی این       کنا. اما در کنار آ  تاکیا ییژ         انگ ستا   سوئیس ی ایاالت مت ا  آمریکا اشار  می       

ها در    ها دارد. بر اسا  نتای  مطالعات  اثرات مثبت رسانه            سازی این دستورالعمل    موفقیت بر ن و  پیاد    

 توا  به شرح زیر بیا  کرد: پیشگیری از خودکشی را می

 

                  ترغیب افراد در معرض خطر خودکشی به اااامات جایگزین ی ایجداد فضدای گدفدتدگدوی بدازتدر ی

 تر.  امیایارکننا 

های اجتهاعی در پیشگیری از خطر:          اثرات مثبت رسانه  
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  اندا  یدا      ای مثبت( در شرایط نامط وب کرد   بیا  داستا  افرادی که اااام به کمک جویی )راهکارمقاب ه

انا با افکار خودکشی خدود بده طدور         افرادی که در شرایط نامساعا زناگی ارار داشتنا اما موفق شا 

توانا عوامل م افظتی را تقویت کرد  ی در نتیجه در پیشگیری ی کاهش رفدتدار    سازنا  کنار بیاینا  می

 خودکشی سای  باشنا.

 ها ی   ای مسئوالنه با ارائه اطالعات به جمعیت عمومی در مورد اختالالت ریانی ی درما  آ  پوشش رسانه

های شناسایی افراد در معرض خطر  در پیشگیری از خودکشی موثر است. الزم است به ع ل اابدل    ریش

درما  خودکشی ماننا سوءمصرف مواد ی اختالالت ریانی تأکیا شود ی در نشر اخبار تنادا بده دالیدل        

بیرینی  ماننا طالق  از دست داد  شغل یا از دست داد  مارسه  اشار  نشود ب که  بیا  شود شدرایدط   

 های هر فرد متفایت است.  ریانی ی ییژگی

 دهنا ی در خدید دی از مدوارد          ای نشا  می کننا عالئ  هشاار دهنا  بسیاری از افراد که خودکشی می

های اجتماعی  امکا  بدررسدی    کننا  در اینجا رسانه های اجتماعی خود منتشر می اطالعاتی را در شبکه

انا را فراهد    های اجتماعی افرادی که ابالً سابقه اااام به خودکشی داشته مطالب منتشر شا  در شبکه

کننا ی به عنوا  یک ابزار مکمل در پیشگیری از اااام مجاد به خودکشی موثر هستنا. همین طور   می

تر  برای آموزش جمعیت عمومی در شناسایی این عالئ  برای تشخیص فرد نیازمنا بده   به لورت جامع

 کمک ی اااام به مواع مفیا هستنا.

های اجتماعی به عنوا  یک منبع بالقو  ارزشمنا برای افرادی که در                 در آخر الزم است به نقش رسانه        

های اجتماعی به راحتی در دستر  هستنا ی           هنگام خودکشی نیاز به کمک دارنا توجه شود. زیرا رسانه          

گیرنا. افرادی که در معرض خطر خودکشی هستنا  معموالً             اغ ب توسط جوانا  مورد استفاد  ارار می        

انا که این خامات      کننا ی گزارش داد      های اجتماعی احسا  بیگانگی کمتری می       هنگام استفاد  از شبکه   

های اجتماعی از     برداری از مزایای رسانه     افکار خودکشی ایشا  را کاهش داد  است. همچنین امکا  بار            

ابیل حمایت از ب را   کاهش انزیای اجتماعی  ارائه خامات درمانی یجود دارد. با گاشت زما   مطالعات                 

های اجتماعی در کاهش ی        ها  مااخالت آنالین ی رسانه       از اثربخشی بیشتری در مورد استفاد  از آموزش        

 دهنا   پیشگیری از رفتار خودکشی خبر می

 منابع:
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 مالحظاتی مربوط به رسانه های دیجیتال

 ترجهه و تلخیص: نافعه رسولی        

 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

 

 

آیرنا ی همپدوشداندی      تری از منابع به دست میامریز  افراد نسبت به گاشته اطالعات خود را از طیف یسیع

های آنالین یجود دارد. همچنین اینترنت به بستر مدادمدی بدرای          های سنتی ی رسانه  ای بین رسانه  فزاینا 

تبادل اطالعات در مورد خودکشی به ییژ  در میا  جوانا  ی افراد در معرض خودکشی تبایل شا  است. با  

های دیجیتال ی مایدریدت     های متعادی در رابطه با ن و  گزارش اخبار خودکشی در رسانه  این حال  چالش

هدا    های خالی برای رفع ایدن چدالدش         های اخیر دستورالعمل م توای بالقو  خطرناک یجود دارد. در سال

ابتدا مهم است که از استناد بیش از حد به ها اشار  خواها شا.    ترین آ   تایین شا  که در ادامه متن به ما 

های اجتهاعی جلوگیری شود. از انتشار فایل های صوتی یا تصویری مرتبط یا لینک    اخبار خودکشی در رسانه

های مرتبط با خودکشی در شبکه های اجتهاعی باید جلوگیری شود، مخصوصاً اگر در این محتواها به جزئیات 

مکان یا روش اقدام به خودکشی به وضوح اشاری شدی باشد. عالوی بر این، باید در انتشار تصاویر شنخنصنی       

های الزم انجام شود و نیز مهم است که اقداماتی در زمینه   اند، احتیاط  افرادی که به علت خودکشی فوت شدی

کاهش استفادی از کلهات یا عبارات بالقوی خطرناک در موتورهای جستجوگر صورت بگیرد. ههان طور که در    

های سنتی صادق است، باید از بزرگنهایی آمارهای مربوط به خودکشی به دلیل تاثیری که بنر      رابطه با رسانه

 تصورات افراد خواهد گذاشت، جلوگیری شود. 
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هدای    هایی برای برخورد با م توای بالقدو  خدودکشدی در رسدانده             در همین راستا نیاز به تایین سیاست

های جمعی مشداهدا        دیجیتالی ی پاسخ به مواع به م توای مربوط به خودکشی  توسط مایرا  این رسانه

به یبالگ نویسا  ارائه شا  که عبارتنا از:   SAVEمی شود. در این زمینه تولیه هایی توسط سازما  م ی  

دایر کردن مراکز هدایت و راهنهایی با ارائه اطالعاتی در مورد منابع حهایتی، پاسخ به سواالت منتنداول در     

های مربوط به نحوی پاسخگویی به کاربران در معرض خطر اقدام به خودکشی،   مورد خودکشی، تدوین سیاست

اههیت به موقع بودن پاسخ به محتوای خودکشی، و ارائه اطالعات در مورد مراکزی که افراد در معرض خنطنر   

  خودکشی باید به آنجا ارجاع دادی شوند.

 

 منبع :

 World Health Organization. (2008). Preventing suicide: A resource for media 

professionals. 
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 گذاری کنیم بهداشت روان: بیایید سرمایه

 مایر بخش سالمت ریا  ی مصرف مواد؛ سازما  جاانی باااشت -دییرا کفستفل

 دبیر جمعیت ع می پیشگیری از خودکشی ایرا  -ترجمه: مص   میرزایی

 

 

گیری   کنی  که زناگی ریزمر  مردم در سراسر جاا   بر اثر همه  اکنو  در زمانی زیست می

تغییر اابل توجای کرد  است. خی ی از مردم نگرا  بیماری  مرد  ی از دسدت      91-کوییا

اندا    های حمایتی خود فال ه فیزیکی پیاا کرد   داد  اعضای خانواد  هستنا. مردم از شبکه 

ها نفر با ب را  ااتصادی ری به ری   شا  هستنا. می یو    ی بسیاری در سوگواری مرگ عزیزا 

انا یا در خطر از دست داد  درآما ی معدیدشدت خدود         هستنا  درآماشا  را از دست داد 

های خاص بسیداری در حدال سدپدری کدرد  شدرایدط                    هستنا. عالی  بر آ   جمعیت 

ای هستنا. مراابا  سالمت ی کارکنا  خط مقام ارائه خامت اغ دب در       برانگیز ییژ   چالش

ای مدواجده       زای پیدچدیدا      رمق  پیوسته با عوامل استر   های باااشتی نامجاز ی ک   نظام

های جسمی یا ریانی هستنا  شاها بر هد  خدورد        شونا. افرادی که مبتال به بیماری   می

ای  جمعدیدت     است. در هر جامعه    درما  ی مراابت خود هستنا ی این میزا   اابل مالحظه

الدعداد      ای یا مغزی دارندا  فدوق      های زمینه  هایی که بیماری  کانسال  ی ع ی الخصوص آ 

 .پایر هستنا آسیب

 

 

 .1 DÉVORA KESTEL Director, Mental Health and Substance Use 
World Health Organization  

 

 دبیر جمعیت عل –ترجمه از : مصلح میرزایی 
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کودکا  ی نوجوانا  با آموزش مختل شا  ی اباام دربار  آینا  خود مواجه هستنا. بسیاری از این کودکا  ی نوجواندا      

کشی یا غف ت هستنا. تاثیر این شدرایدط ندامدعد دوم ی              به دلیل استر  خانوادگی ی انزیای اجتماعی  در معرض بار 

 دها  اابل شناسایی نیست.         نشا   که در مقاطع حساسی از رشا عاطفی ی شناختی آنا  رخ می  بینی پیش

کشنا. خشونت جنسیتی ه  در حال افدزایدش اسدت  بده            گیری  بار سنگینی بر دیش می  زنا  نیز در نتیجه این همه

کننا  ی در عدیدن       هایشا  ی همراهی آزارگرا  خود را ت مل می  طوری که زنا  ی دخترا  زیادی حبس شا  در خانه

 حال خامات حمایتی از اربانیا  در برخی موارد برچیا  شا  انا یا در دستر  نیستنا.

در این اثنا  افراد در اجتماعات انسانی شکننا   در معرض خطر نادیا  گرفته شا  کامل نیازهای باااشت جسمدی ی    

های مراابت باااشتی ضعیف  افراد در این گونه مناطق  ه  ابالً تجربه م ایدی در     ریانی خود هستنا. به دلیل نظام 

 91-های به مراتب بدیدشدتدری در دیرا  کدوییدا              دسترسی به مراابت سالمت ریا  داشتنا  ی ه  اکنو  با دشواری

 انا.  مواجه

کردنا ی فقط بر اثر افسردگی ی     تقریباً یک می یارد نفر با اختالالت ریانی زناگی می91-گیری کوییا  حتی ابل از همه

شا. با توجه به تجارب گاشدتده در زمدیدنده             یری ااتصادی کاسته می  تری یو  دالر از بار  9اضطراب  ساالنه نزدیک 

رید که این اراام افزایش چشمگیری پیاا کننا ی تدقداضدا بدرای حدمدایدت                  های باااشت عمومی  انتظار می  فوریت

 شناختی ی سالمت ریا  از هر زما  دیگری بیشتر خواها شا. ریا 

در مجموع  این عوامل امریز  دال بر نیازهای فوری سالمت ریا  در سراسر جاا  هستنا. شوربختانه  این نیدازهدا بدا       

گااری در حوز  سالمت ریا   ی ع ی الخصوص در زمینه خامات میتنی بدر جدامدعده          چناین دهه م ایدیت سرمایه

کنندا  ی از ایدن           % بودجه باااشت را لرف باااشت ریا  می 6مغفول مانا  است. کشورها به طور متوسط ک  تر از  

المد د دی      های توسعه بین  شود. عالی  بر آ   کمک   های ریانپزشکی می  % لرف بیمارستا  51مقاار تخصیص داد  شا   

رغد     ای جات باااشت باشا. این موضوع عد دی     % از کل کمک توسعه 9شود که کمتر از   برای باااشت ریا   برآیرد می

 8گااری کرد  در مراابت مبتنی بر شواها برای افسردگی ی اضطراب      دالر سرمایه 9این یااعیت است که به ازای هر 

شود. گاشته از آ   بازگشت سرمایه برای مراابت مبتنی بر شواها در زمینه یابستدگدی      دالر بازگشت سرمایه ایجاد می

 رسا.      دالر ه  می 2به مواد  حتی به باالی 
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های جاانی ارار دهی .   ها  امریز فرلتی تاریخی به ما داد  شا  که باااشت ریا  را در الویت برنامه  با یجود این دشواری

های: اهااف توسعه پایاار  حوز  مسدائدل      های توسعه جاانی منارج در برنامه    باااشت ریا  در ایلویت91-ابل از کوییا

کشور بیداندیده     18  گریهی متشکل از 6161شا. سپس در ژیئن    بین الم  ی انسانی  ی گفتما  حقوق بشر  رهگیری می

ی حمایت از بدرندامده             91-مشترکی در حمایت از خالله سیاستی دبیر کل سازما  جاانی باااشت در خصوص کوییا

خطاب به هفتاد ی چاارمین رئیس ی دبیر کل سازما  م ل مت ا ارسال کدردندا. ایدن       “   اااام در زمینه باااشت ریا ”  

ها بدرای      بیانیه بر نیاز به حمایت بیشتر از سالمت ریا  تاکیا داشت ی راهبردهایی مطرح کرد تا از اااامات عاجل دیلت

 بر سالمت ریا   اطمینا  حالل کنا.  91-مقاب ه با تاثیرات کوییا

اکنو  بیشتر از همیشه بایا این جوش ی خریش را کنترل کنی  تا باااشت ریا  را به پیش بری . دبیر کل سازما  م دل   

مت ا در خالله سیاستی خود بر نیاز به اااام در زمینه باااشت ریا   تولیه کرد که کشورها این سه اااام را اندجدام     

 دهنا:  

 (  از تمام ااشار جامعه بخواهیا تا از باااشت ریا  مراابت کننا  آ  را تریی  کننا ی از آ  حمایت کننا. 9

 اجتماعی را تضمین کننا؛ ی  -( در دستر  بود  عمومی خامات ایرژانسی باااشت ریا  ی حمایت ریانی6

 حمایت کنیا.  91-( با ایجاد خامات باااشت ریا  متناسب در آینا  از بابودی بعا از کوییا3

برنامه اااام جامدع  ” ها پیشتر در   خوشبختانه بیشتر م زیمات ی رییکردهای مورد نیاز برای به فع یت درآیرد  این تولیه

گااری ی کداربسدت ایدن           انا. با این حال  تا کنو  سرمایه به همت سازما  جاانی باااشت  تایین شا “ باااشت ریا 

انا. به همین دلیل است که اکنو  بایا اااام ااطع کنی  تا نشا  دهی  که سالمت ریا  بدرای هدمده          موارد ناتمام مانا 

لرفاً مفاومی نیست که چراغ خاموش از آ  حمایت کنی   ب که چیزی است که نیازمنا اااام فعاالنه  تعاا عدمد دی ی      

 گااری مالی است.  سرمایه

   

 لینک دسترسی به فایل ال ی:     

 content/uploads/WMHD2020_v16_resized.pdf-https://wfmh.global/wp 

https://wfmh.global/wp-content/uploads/WMHD2020_v16_resized.pdf
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 19-ای خودکشی در دوران ههه گیری جهانی کووید گزارش رسانه

 

هدای    تواننا خطر خودکشی ی خدودکشدی        ای دربار  خودکشی  می  های رسانه  انا که گزارش  شواها بسیاری نشا  داد 

تق یای )پایا  سرایت خودکشی( را افزایش دهنا. در همین راستا  سازما  باااشت جاداندی ی بدرخدی مدراکدز ی                  

دهی اخبار مربوط به خودکشی ی   هایی دربار  ریش ل ی  پوشش  های دیگر اااام به تایه ی انتشار دستورالعمل  سازما 

ی جدریدا     91-انا. در شرایط سخت فع ی که جاا  با ب را  کوییا   رفتارهای آسیب به خود  برای ال اب رسانه کرد 

طدرفدانده       ها ی پوشش خبری منطبق بر یااعیت  بدی   یافه اخبار مرتبط با آ  ری به ری است  رعایت این دستورالعمل  بی

رسا. بده هدمدیدن         خودکشی  بسیار ما  ی ضریری به نظر میموضوع به ییژ  در مورد غیراحساسی مبتنی بر شواها ی 

 منظور در ادامه  رهنمودهایی دربار  ن و  گزارش دهی خودکشی در دیرا  همه گیری جاانی ارائه می گردد.

 

  دهی موارد خاص خودکشی:  گزارش

  مردم به طور ماایم در جریا  مرگ ی میرهای ناشی از بیماری ارار می گدیدرندا  در        91-در طول همه گیری کوییا

دهدندا.     ها نیز کماکا  رخ مدی       شونا. هر چنا این گونه مرگ   حالی که تقریباً هیچ یک از سایر ع ل مرگ گزارش نمی

های موجود  بیش از     دهی خودکشی بر اسا  دستورالعمل  های باینه گزارش  بنابراین  در چنین شرایطی  کاربرد ریش

 یابا. پیش اهمیت می

          هدای    نکته: ارزش خبری گزارش خودکشی ی تأثیر آ  بر مخاطب را ما نظر ارار دهیا. آیا این گزارش از جدندبده

های بدعدای       سازی اطالعات پیرامو  رییااد برخوردار است ی به پیشگیری از خودکشی  سازی  شفاف  آموزشی  آگا 

کنا؟ در غیر این لورت ی همچنین اگر شواها م کمی در تائیا ارتباط مستقید  بدیدن خدودکشدی ی              کمک می

 گیری موجود نیست  این موضوع را پوشش خبری ناهیا. همه

  زندا.    طرفانه ی بای  جانبااری است ی به کسی اتاام ندمدی    نکته: اطمینا  حالل کنیا که گزارش شما لاداانه  بی

کنا ی به یضدوح    عالی  بر این  نگرش مثبتی را نسبت به درما  ی استفاد  از خطوط ت فن ب را  در مردم ایجاد می

 های مناسب  اابل پیشگیری هستنا. کنا که اکثر موارد خودکشی در لورت دریافت مراابت اشار  می
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 به خصوص بالفال ه پدس از یادوع آ            -نکته: از آنجا که هیچ کس اادر نیست به طور دایق از دالیل خودکشی- 

 باخبر شود  پرهیز از گمانه زنی در این خصوص بسیار اهمیت دارد. 

  گیری را تدندادا          دار در مورد ع ت خودکشی فرد  به ییژ  اگر همه  نکته: هنگام ل اظ کرد  اظاارات بازماناگا  داغ

 دلیل خودکشی عنوا  می کننا  احتیاط کنیا.

  های حایی پیام های امیابخش ی ریایت هایی دربار  غ به بدر    دهنا که ل اظ کرد  گزارش  نکته: ت قیقات نشا  می

توانا در کاهش خطر سرایت خودکشی )خودکشی های تق یای(  مفیا بداشدا.         شرایط سخت ی تس ط بر ب را   می

هدا در      نیز لادق است  بندابدرایدن  درج آ         91-های غ به بر بیماری کوییا  ها همچنین در مورد ریایت  این تولیه

 گزارش  در موارد مقتضی  ارزشمنا خواها بود.

 

 گیری:  گزارش دهی درباری خودکشی مرتبط با ههه

ها در هنگام مرگ شناخته شا  ی برخی دیگدر    بار عوام ی است که برخی از آ   ای پیچیا  ی پیاما فاجعه  خودکشی پایا 

گدیدری فدعد دی          زنی  تعمی  یا براراری ارتباط میا  خودکشی ی هدمده    ماننا. بنابراین  بیا  هر گونه گمانه   ناشناخته می

انگارانه ی نشا  دهنا  درک نادرست از پایا  خودکشی باشا ی اااام به خودکشی را در مدیدا        توانا نادرست  ساد   می

گیری کدریندا       رسا یجود برخی ارتباطات بین خودکشی ی همه  افزایش دها. اگر چه به نظر می  91-افراد مبتال به کوییا

هدای    توانا افراد مبتال بده بدیدمداری       می 91-کوییاارزش گزارش کرد  را داشته باشنا  به عنوا  مثال  چگونه بیماری 

کننا  ت ت تاثیر ارار دهدا.   های جای یا افرادی را که با یک ب را  ریانی دست ی پنجه نرم می ریانی  بازماناگا  آسیب

انگارانه به این دی موضوع بسدیدار    گیری برای اجتناب از نگا  ساد   خودکشی ی همه  بنابراین  ارائۀ تصویری جامع از پایا 

 اهمیت دارد.

                   نکته: به مخاطبا  خود کمک کنیا درک کننا که خودکشی یک پایا  چندایجدادی اسدت ی دالیدل مدتدعداد

شناختی  م یطی ی اجتماعی در آ  نقش دارنا. در لورت امکا   از دانش یدک مدتدخدصدص           شناختی  زیست  ریا 

 پیشگیری از خودکشی برای کمک به مخاطبا  خود در درک باتر این پایا  بار  بگیریا.
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  گیری فع ی به عنوا  تناا عدامدل       های خود از نسبت داد  خودکشی به ع تی یاحا یا ذکر همه  نکته: در گزارش

خودکشی  خودداری کنیا. زیرا نسبت داد  خودکشی فرد تناا به یک عامل ممکن است باع  شود که دیگدرا    

کنندا    )خانواد   دیستا   همکارا  ی غیر ( عالئ  هشاار دهنا  ما  را نادیا  بگیرنا  چرا که به اشتبا  تصور می  

 گیری مربوط باشا. به ع تی یاحا ماننا همه توانا تناا که خودکشی می

  گیری اجتماعدی ی اندزیای نداشدی از آ                   نکته: در ارائه گزارش ی طرح ارتباط میا  یاوع خودکشی ی فال ه

توانا منجر به انزیا شود  امدا      گیری فیزیکی ی اجتماعی می  بایست احتیاط کرد. اگر چه در برخی موارد فال ه   می

عدالی  بدر       شود.   آیا ی همیشه نیز به تشایا عالئ  ریانی یا خودکشی منجر نمی  چنین اتفاای همیشه پیش نمی

 این  در گزارش خود به نقش داشتن بیش از یک عامل در هر یک از موارد خودکشی تاکیا کنیا.

  های ریانی در دیرا  همه گیری  از جدم ده مدالادات         های افراد مبتال به بیماری  نکته: در گزارش خود  به چالش

هدا بده       های باااشتی ی دیگرا  ی همچنین دسترسی کمتدر آ      دهناگا  مراابت  ها با متخصصا   ارائه  کمتر آ 

 های حمایتی ی غیر ( اشار  کنیا. های درمانی  گری  های حمایتی )ماننا برنامه مراابت

 

 دهی درباری خودکشی به مثابه یک معضل بهداشت عهومی:  گزارش

خودکشی یک معضل عما  باااشت عمومی در سط  جاا  است ی گزارش داد  دربار  آ  در شرایط عادی بدرای    

گیری  که یک معضل باااشت عمومی دیگر پیشتداز ی      عموم مردم آموزنا  ی مفیا است. با این حال  در دیرا  همه 

های مردم است  گزارش داد  دربار  موضوعات مرتبط با خودکشی بایا با دات ی توجه بیشتری انجدام    م ور نگرانی

 گیرد.

     نکته: اطمینا  حالل کنیا که گزارش شما حایی اطالعاتی در مورد پایا  خودکشی ی گرایش به خودکشدی ی

اطالعات م ی ی م  ی دربار  آ  باشا. همچنین تأکیا کنیا که خودکشی م اید به زما  خاص یا ع ّتی یاحدا     

 پیوناد. نیست  ب که به طور ریزانه به یاوع می

  های ارزیدابدی مدرتدبدط بدا             ها ی برنامهها  درما نکته: سعی کنیا اطالعاتی را در مورد ت قیقات به ریز  برنامه

 ساز خودکشی را بشناسنا. خودکشی در گزارش خود بگنجانیا ی به مخاطبا  کمک کنیا که عوامل زمینه
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  هایی دربار  بابودی  امیا ی تجربه زیسته افرادی کده ااداام بده            دها که تایه گزارش  نکته: ت قیقات نشا  می

 های تق یای را کاهش دها. توانا خطر خودکشی انا  می خودکشی کرد 

 

 دهی درباری آمار خودکشی:  گزارش

دهی آمار خودکشی  احتیاط کنیا ی برای اطمینا  از کیفیت م توای خبری   در ب را  کنونی  در مورد ن و  گزارش

گیری  تفکیک کنیا. عالی  بر ایدن  تدوجده           ی انطباق آ  با یااعیت  آمار مربوط به دیر  فع ی را از آمار پیش از همه

ها ی بالیای طبیعی ادبد دی  جدادت            گیری  های کافی از آمار خودکشی در همه  داشته باشیا که در حال حاضر داد 

مقایسه با آمار ساالنه خودکشی در دستر  نیست. بنابراین  کمک به مخاطبا  برای رسیا  به درک درستی از آمار  

 منتشر شا  در شرایط کنونی بسیار ما  است.

  هدای کدمدی        های مربوط به آمار خودکشی  به لراحت اشار  کنیا که در حال حاضر داد     نکته: در تمام گزارش

دربار  رابطه خودکشی ی همه گیری یجود دارد ی عنوا  کنیا که آمار ساالنه خودکشی نبایا با آمار خدودکشدی      

 گیری مقایسه شود.  در دیر  همه

  گدیدری      های خاص در طی دیر  هدمده    نکته: در هنگام گزارش آمار ساالنه ی همچنین آمار خودکشی در جمعیت

 احتیاط کنیا.

 

 ها و خطوط بحران خودکشی: رسانی درباری اورژانس دهی و اطالع گزارش

هدای    های خطوط ب را  م ّی ی م  دی در گدزارش        کننا که شمار  ت فن  ای تولیه می  های رسانه  ک یه دستورالعمل

های متنوعی اع  از     گیری کرینا  خطوط ب را  در سط  جاا  به شیو   مربوط به خودکشی ذکر شونا. در طول همه 

 پردازنا.  های ارتباط از را  دیر ی آنالین به ارائه خامات می آیری تما  ت فنی ی یا فن

  ی   دهی دربار  خودکشی  حتماً اطالعات تما  خطوط ب را  را در گزارش خود درج کندیدا    نکته: هنگام گزارش 

اطالعاتی را دربار  چگونگی دریافت کمک ی همچنین مراکز ارائه دهنا  خدامدات سدالمدت ریا  در دیرا                

 گیری  ارائه کنیا.  همه
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  های حایی اطالعات معتدبدر بدرای        سایت  نکته: آدر  منابع آنالین ی یب

آگاهی عمومی )یزارت باااشت  سازما  باااشت جااندی ی ...( را در               

 گزارش درج کنیا.

  رسانی خطوط بد درا  در دیر            نکته: مخاطبا  خود را از ن و  خامت

گیری آگا  سازیا ی اشار  کنیا که در شرایط کندوندی  بده دلدیدل            همه

ها با این خطوط  ممکن است مات زما  انتظار برای  افزایش حج  تما 

 پاسخگویی افزایش یابا.

های سراسر دنیدا    گیری فع ی  بیمارستا   عالی  بر این  با توجه به این که همه

هدایدی در       فرسا ری به ری کرد  ی منجر به ایجداد چدالدش       را با فشاری طاات

های ریانپزشکی شا  است  تایه گزارشی در مورد کداهدش       پایرش ایرژانس

توانا منجر به افزایش اضطراب  یحشت ی تر  از     ها می  دسترسی به مراابت

ناتوانی در برخی از افرادی شود که به دنبال دریافت خامات ریاندپدزشدکدی       

هدای مدراکدز        شود کده تدولدیده        مورد نیازشا  هستنا. بنابراین  تولیه می 

ای را دربار  پایرش در بیمارستا  ی ن و    باااشتی ی درمانی م  ی ی منطقه

های باااشتی   های ریانپزشکی به انواع مراابت  دسترسی افراد نیازمنا مراابت

 ی درمانی  بیمارستانی ی خامات دیگر  در گزارش خود ل اظ کنیا. 

 

 منبع:

https://www.iasp.info/

pdf/2020_Briefing_Statement_Reporting_on_Suicide_During_COVID19.pdf 

 

 ترجهه و تلخیص: آیدا قائم مقام فراهانی 

 عضو جهعیت علهی پیشگیری از خودکشی ایران

  

https://www.iasp.info/pdf/2020_Briefing_Statement_Reporting_on_Suicide_During_COVID19.pdf
https://www.iasp.info/pdf/2020_Briefing_Statement_Reporting_on_Suicide_During_COVID19.pdf
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 ها در مورد خودکشی مصاحبه کنیم؟ چگونه با رسانه

ای ندکدات ضدریری دارد.             ها در مورد خودکشی موضوع بسیار مامی است که نیاز به رعایت پار   مصاحبه با رسانه

ل بت کرد  غیرالولی در این مورد ممکن است شنوناگا   بینادگا  ی یا حتی خوانناگا  آ  مط ب را دچدار      

کژفامی کنا یا حتی در معرض خطر ارار دها. اگر شما اااام به خودکشی کرد  باشیا ی به هر دلیل مایل باشدیدا    

ای بخواها با شما مصاحبه ت فنی یا حضوری کنا یا از شمدا    ای گفتگو کنیا ی یا بالعکس رسانه  در این مورد با رسانه

بخواها که در مورد داستا  خودکشی خود برایشا  بنویسیا  بایا باانیا که در انتشار این م توا مسئولیت بزرگدی  

توانا خودکشی را به عنوا  یدک ریش      بر گرد  شماست. در یااع اگر دات الزم را به خرج ناهیا  ل بت شما می 

ای برای حل مشکل معرفی نمایا؛ مشک ی که ممکن است افراد زیادی درگیر   جااب برای دیا  شا  شا  یا گزینه

انا که افراد   های متعادی نیز نشا  داد   بیننا. پژیهش   رفت از آ  می  آ  باشنا ی اینک خودکشی را راهی برای بری 

تواننا   انا  می  پایر ی به ییژ  افرادی که افکار خودکشی دارنا یا نقشه مشخصی برای از بین برد  خود کشیا   آسیب

ای ارار بگیرنا. به همین دلیل کاربرد ادبیاتی که برای مصاحبه در مورد خدودکشدی        های رسانه  ت ت تاثیر مصاحبه

ها مجاز است  اهمیت فرایانی دارد. در اینجا به طور مختصر به ذکر برخی از نکات ک یای هنگام مصاحبه با    در سانه

ها ی گفتن داستا  زناگی ی اااام به خودکشی خود  آیرد  ای . امیایاری  با ل اظ کرد  این موارد ی مصاحبه    رسانه

های معتبر در جامعه  داستا  خودکشی شما نه تناا باع  شود که از تناایی خود بیری  بیاییا  ب دکده بده        با رسانه

  انا کمک کنا که بتواننا از این شرایط نجات پیاا کننا.   دیگرانی که درگیر مسائل دشوار زناگی شا 

 

بهتر است از این کلمات 

 استفاده نکنید
 دالیل کلمات بهتر و جایگزین

 اقدام به خودکشی خودکشی غیر موفق
برای جلوگیری از معرفی فوت ناشی از خودکشی به عنوان نتیجه 

 مورد نظر فرد اقدام کننده و همچنین جذاب جلوه دادن خودکشی

 خودکشی موفق
خودکشی منجر به فوت/خاتمه 

 دادن به زندگی خود

برای جلوگیری از معرفی فوت ناشی از خودکشی به عنوان نتیجه 

 مورد نظر فرد اقدام کننده

 ارتکاب به خودکشی
اقدام به/فوت ناشی از 

 خودکشی

برای جلوگیری از ایجاد ارتباط میان خودکشی و جرم و همچنین 

گناه جلوه دادن خودکشی که ممکن است منجر به طرد شدن فرد 

 اقدام کننده گردد

 همه گیری خودکشی
شاخص اقدام به/فوت ناشی از 

 خودکشی

برای جلوگیری از هیجان دادن به خودکشی و استفاده غیر صحیح از 

 کلمه همه گیری
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  ها پرهیز شود: جزئیاتی که باید از آن

 

 اندد کده اید           های اقدام به خودکشی خود صحبت کنید. مطالعات نشان داده   نباید به صورت دقیق از روش

ها شده و بعد از مدتی تبدیل به روش راید  اقددام بده            کار سبب افزایش اقدام به خودکشی با همان روش

 شود. خودکشی در آن محله، روستا یا شهر می

            نباید  مکان  اقدام به خودکشی خود را ذکر کنید. ای  موضوع نیز سبب افزایش اقدام بده خدودکشدی در

 گردد. های ذکر شده می مکان/مکان

 پرده و     شده یا مهمی هستید، یا طرفداران زیادی دارید، نباید در مورد اقدام به خودکشی بی  اگر فرد شناخته

بدون رعایت ضوابط امر مصاحبه کنید. باید بدانید که محبوبیت شما در اذهان عمومی یا جوانانی که شدمدا    

کنند، تاثیر نامطلوبی بر روحیه و زندگی آنان گذاشته و     را به هر دلیل دوست دارند یا آثار شما را دنبال می

 ممک  است از رفتار شما الگوبرداری کنند. 

           باید از بحث در مورد جزئیات خودداری نمایید و به صورت کلی در رابطه با موارد مورد ندردر صدحدبدت

 کنید )برای مثال صحبت در مورد داروها به صورت کلی بدون ذکر نام یا برند  دارویی خاص(.
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 چارچوب مصاحبه ما چگونه باشد؟

  جامعه موضوعی حسا  ی هیجا  برانگیز است. اطمینا  حالل کنیدا   خودکشی برای بسیاری از افراد

 که مباح  شما هوشیار کننا  است نه نگرا  کننا .

   ل ت اطالعات خود را بررسی کنیا ی فقط از منابع معتبر استفاد  نماییا. اطالعات نادرست  م تویات

 هیجانی ی ابراز اطالعات غیر ضریری برای جامعه مفیا نیست.

         اطمینا  حالل کنیا که ل بت های شما ت ریک کننا  نیست ی همچنین در ل بدت هدای خدود

اشار  کنیا که می توا  برای مسائل ی مشکالت مطرح شا  )که خودکشی به خاطر آ  هدا رخ مدی          

 دها( کاری انجام داد.

   انگاری این است که بگوییا خودکشی من به دلدیدل     از ساد  انگاری خودکشی بپرهیزیا. منظور از ساد

فال  یااعه یا حادثه خاص رخ داد. سعی کنیا بیشتر در مورد عوامل خطر ی عوامل م افظت کننا  از    

 خودکشی ل بت کنیا ی بایرهای غ ط در مورد خودکشی را به چالش بکشیا.

       هنگام ب   در مورد خودکشی در رسانه ها همیشه بخشی از ل بت های خود را به انعکا  عد دمدی

اخبار مربوط به خودکشی در رسانه ها اختصاص دهیا ی خبرنگارا  ی ال اب رسانه را به مطالدعده در     

 این بار  تشویق نماییا.

     حتما خطوط ب را  ی هات الین های موجود در زمینه پیش گیری از خودکشی را معرفی نماییا ی بده

افراد اطالع رسانی کنیا که چه ساعاتی از شبانه ریز این خطوط در دستر  می باشندا. مدندظدور از          

های حمایتی ی باااشتی جامدعده     هایی هستنا که سازما   خطوط ب را  یا خطوط کمکی  شمار  ت فن

انا  تا فرد تقاضای کمک کنا. در کشور ما ندیدز      برای مشایر  ت فنی در موااع در خطر بود  تعبیه کرد 

)ایرژانس اجتماعی( به افرادی که در معرض خطر خودکشی    963بازیستی  یا  9851های   شمار  ت فن

 دهنا. باشنا  خامات ت فنی ی حمایتی ارائه می
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 شناسی بالینی، ترجهه و تالیف: دکتر میالد عابدی، دکترای روان

 )کارشناس پیشگیری از خودکشی معاونت بهداشت دانشگای آذربایجان غربی(  

   های باااشتی درمانی رایگا  را ندام        در پایا  مصاحبه خود  حتما خامات حضوری1غیرحضوری ارگا

توانیا تجربه شخصی خود   ببریا ی تاکیا کنیا که حتما افراد نیازمنا از این خامات استفاد  نماینا. می 

های خود امیا به بابود ی  امیا   درمانی را نیز ذکر کنیا ی با ل بت-در مورد مراجعه به مراکز باااشتی

 به زناگی را اشاعه دهیا.

 منابع:

  Australian Bureau of Statistics. (2012). Causes of Death, Australia, 2010. Catalogue No. 3303.0. 

Belconnen, ACT: Commonwealth of Australia. Accessed November 11, 2012 from  http://

www.ausstats.abs.gov.au/Ausstats/subscriber.nsf/0/E39670183DE1B0D9CA2579C6000F7A4E/$Fi 

le/33030_2010.pdf  

  Australian Bureau of Statistics. (2011). Causes of Death Australia, 2009. Catalogue No. 3303.0. 

Belconnen, ACT: Commonwealth of Austrlia. Accessed November 22, 2012 from  ttp://

www.ausstats.abs.gov.au/Ausstats/subscriber.nsf/0/83A6580246688CEBCA2578840012A073/$Fi 

le/33030_2009.pdf 

 American Foundation for Suicide Prevention   from https://www.datocms-

assets.com/12810/1588002792-13739afspspeakingoutaboutsuicideflyerm1.pdf  
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ها در پیشگیری و کنترل  عنوان: نقش ارزشهند رسانه

 خودکشی

 دکتری آموزش باااشت ی ارتقای سالمت-مشخصات نویسنا : ماناز آشورخانی

استادیار گری  آموزش ی ارتقای سالمت  دانشکا  باااشت  دانشگا  ع وم پزشکی 

 تارا 

آدر : ب وار کشایرز  خ اا   خ پورسینا  دانشکا  باااشت دانشگا  ع وم پزشکی   

  ashoorkhani@tums.ac.irایمیل:

 مقدمه:

نفدر را بده کدام مدرگ              51111ای جاانی است که هر ساله حاید   خودکشی پایا 

ثداندیده در اثدر          81توا  در مرگ یک انسا  در هر   کشانا. عمق این فاجعه را می   می

توانا بیش از بیست برابدر    خودکشی دیا. بر طبق برآیردها تعااد اااام به خودکشی می

هدا    موارد خودکشی منجر به فوت باشا. آنچه جای تامل دارد  بر اسا  آخرین بررسی 

درلا موارد خودکشی  در کشورهای با درآما ک  ی متوسدط رخ داد        51نزدیک به 

 است.

کننا  رفتار خودکشی  اااام به خودکشی اب ی اسدت.    بینی  مامترین عامل خطر پیش

اگرچه ارتباط بین خودکشی ی اختالالت ریانی  به ییژ  افسدردگدی در بسدیداری از           

توانا منجر به اتخداذ ایدن       کشورها کامالً ثابت شا  است  اما عوامل متعاد دیگری می

دهنا که بده آندادا          رفتار شود. برخی مسائل فرد را در  معرض خطر بیشتری ارار می 

گویی . از میا  این عوامل خطر  برخی از مامترین    الطالحاً عوامل خطر خودکشی می

های زناگی نظیدر مشدکدالت مدالدی             ها عبارتنا از:  عام توانایی مقاب ه با استر    آ 

ها  مورد سوء استدفداد      شکست در رابطه  درد ی بیماری مزمن  تجربه فجایع  خشونت

 های جنسی غیرمعمول ی غیر . ارار گرفتن  تجربه انزیای اجتماعی  گرایش
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هدای فدعدال در          خوشبختانه خودکشی اابل پیشگیری ی کنترل است. اااامات متعادی از سوی سدازمدا    

 پیشگیری ی کنترل آ  در سطوح مخت ف پیشنااد شا  است. برخی از این اااامات عبارتنا از:

 ها   سالح گرم  داریهای خاص(؛ کش ( کاهش دسترسی به یسایل خودکشی )مثل سموم ی آفت9  

 ها؛ دهی مسئوالنه رسانه ( گزارش6  

 م ور؛ ( مااخالت مارسه3  

 هایی برای کاهش استفاد  از الکل؛ ( معرفی سیاست8  

( شناسایی  درما  ی مراابت به مواع از افراد مبتال به اختالالت ریانی  سوء مصرف مواد  درد مدزمدن ی      8 

 افرادی که ت ت فشار ریانی شایا هستنا؛

 ( آموزش کارکنا  باااشتی غیرتخصصی در ارزیابی ی مایریت رفتار خودکشی؛ ی2  

 انا. ( پیگیری مراابت از افرادی که اااام به خودکشی کرد 7  

داندندا.     م ققا  فعال در عرله خودکشی نیز عوامل متعادی را در کنترل ی پیشگیری خودکشی موثر مدی 

پرداخته  هفت حوز  مااخالتدی   6198تا  6118های  منا که به بررسی مطالعات سال شواها یک مریر نظام

  برای پیشگیری ی کنترل خودکشی پیشنااد کرد  است:

 آموزش مردم  (1

 بانا   آموزش پزشکا  ی دریاز    (2

 ای    های رسانه استراتژی   (3

 غربالگری      (4

 م اید کرد  دسترسی به یسایل خودکشی      (5

            های شایا ی نظایر آ ( های دارییی ی غیردارییی )در افسردگی درما ( 2  
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( پشتیبانی از طریق اینترنت یا خط ت فن. در این میا  هیچ اااامی به یضوح باالتر از بقیه نبود  ی تدرکدیدب        7

 های مبتنی بر شواها در سط  فرد ی اجتماع پیشنااد شا  است. استراتژی

ها ی     های رسانه در پیشگیری از خودکشی  از سوی همه گری   ها ی استفاد  از ظرفیت  با این حال  توجه به رسانه 

  ها مورد تاکیا ارار گرفته است. سازما 

 

 قدرت رسانه:

ها ی   ها  ارزش  ها به عنوا  ابزارهای اارتمنای در ایجاد تغییر در عقایا  بایرها  نگرش  امریز  اارت شگرف رسانه

ای ی استفاد  ریزافزی  افکار عمومدی    رفتارهای افراد جامعه بر هیچ کس پوشیا  نیست. گسترش م توای رسانه 

افزایا. این امر توجه به این ابزار ی بستر ارزشمنا در فضای پیشدگدیدری ی کدندتدرل از                از آ  بر اارت آ  می

 نمایا. تر می خودکشی را پررنگ

 

 تاثیر آن در خودکشی تقلیدی:

هدای    ها در افزایش خودکشی  خصولداً خدودکشدی       های غیرمسئوالنه رسانه  شواها ع می متعادی تاثیر گزارش

های معریف باشا  بیشدتدر     های خودکشی زمانی که در ارتباط با شخصیت  انا. تاثیر گزارش   تق یای را تاییا کرد 

های تق یای به دنبال گزارش خدودکشدی افدراد        تاثیر خودکشی 6161منا انجام شا  در سال   است. مریر نظام 

ها  متوسدط ارزیدابدی        مقاله مورد بررسی در مواردی که خطرِ سوگیری گزارش 39معریف را ارائه داد  است. در  

% افزایش یافته بود. در مواردی کده ریش      93ها  خودکشی  ریز بعا از انتشار گزارش 21تا  7شا  بود  در فال ه 

 81تدا       98درلا مرگ به هما  شیو  در فال ه زمانی  31ها اعالم شا  بود    خودکشی فرد معریف در گزارش

ای مدوارد      های رسدانده    برخی شواها به تاثیرگزاری بیشتر گزارش.  ها افزایش یافته بود  ریز پس از انتشار گزارش

دهی مسئوالنه خصدولداً     رسا رهنمودهای گزارش  های سنی نوجوا  اشار  داشتنا. به نظر می   خودکشی در گری 

   هنگام گزارش از خودکشی افراد مشاور در ج وگیری از افزایش موارد خودکشی موثر باشا
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 ها:  اقدامات انجام شدی در حوزی رسانه

(  بنیاد  WHO  سازما  باااشت جاانی )    (IASP(هایی نظیر انجمن بین الم  ی پیشگیری از خودکشی         سازما 

هایی جات آموزش ی توانمناسازی متخصصا         ( راهنما ی دستورالعمل   AFSPآمریکایی پیشگیری از خودکشی)   

انا. در این      دهی مسئوالنه اخبار مربوط به خودکشی تایه ی منتشرکرد               رسانه در خصوص ن و  گزارش      

سازی  اجتناب از بیا  جزییات اااام )شرح دایق فضا  مکا  ی ریش                راهنماها  الزاماتی نظیر پرهیز از اسطور      

مورد استفاد (  اجتناب از ساد  ج و  داد  خودکشی ی ارتباط داد  آ  به یک موضوع یا مشکل  عام برخورد                    

های خودکشی  پرهیز از استفاد  از عنایین جااب  عام             ها  برجسته نکرد  گزارش     احساسی در تایه گزارش   

استفاد  از فی   ی عکس ل ظه خودکشی  احتیاط ییژ  در گزارش موارد خودکشی افراد مشاور ی رعایت حال                    

هایی مبنی بر افزید  مطالبی در          خانواد  ی دیستا  داغایا  در نظر گرفته شا  است. همچنین تولیه               

های خودکشی در خصوص آموزش شناخت یااعیت خودکشی ی اابل پیشگیری بود  آ   چگونگی کنار                 گزارش

های کمک گرفتن در چنین         زای زناگی  چگونگی مواجه با افکار خودکشی ی ریش              آما  با شرایط تنش    

 مواردی  در نظر گرفته شا  است. 

توانندا از خدودکشدی هدای             ها بود  ی می  ها در سبک گزارش  شواها متعادی حاکی از اثربخشی دستورالعمل

رسا  تعامل موثر   ها ضریری به نظر می  تق یای ج وگیری کننا. اما آنچه در جات اعمال باینه این دستورالعمل 

با ال اب رسانه در تایه راهنماها است. رییکرد مشارکت کامل ال اب رسانه در تایه این موارد عالی  بر حس  

   شود مالکیت  منجر به همکاری بیشتر آناا ی تریی  راهنما در میا  سایر همکارانشا  می

به همت دفتر آسیب های اجتماعی بازیستی کشور  ااااماتی جات توانمدنداسدازی     15در سال    نیز در ایرا  

هایی با شیوع خودکشی باالتری از میانگین کشوری لورت گرفت. نتای  مدیدااندی ی           ال اب رسانه در استا 

هدا در خصدوص مدوارد            های مسئوالنه رسدانده    گزارش مسئولین استا  ایالم نشا  از بابود یضعیت ی گزارش

های ع می ی تخصصی به منظور تعیین اثربخشی ایدن مدوارد       خودکشی را به همرا  داشت. البته نیاز به بررسی 

 ضریری است.
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 ای:  کهپین  رسانه

ای نقش ارزشمنای در کندتدرل ی       های رسانه  توانا در االب کمپین  رسانی باال می    ابزار اارتمنا رسانه با پوشش اطالع

ای به عنوا  بخشی ما  در پیشگیری   های جمعی به طور فزاینا   های رسانه  پیشگیری از خودکشی ایفا نمایا. کمپین 

ها به خوبی شناخته نشا  است. شواها یک مطالعه مدریر       شونا. ع ی رغ  م بوبیت  کارایی آ  از خودکشی دیا  می

ای اغد دب     های رسانه  دها  کمپین  ای پرداخته  نشا  می  های رسانه  منا که به جمع آیری میزا  اثربخشی کمپین  نظام

در جایی که به هاف ارتقای سط  دانش ی اطالعات افراد در خصوص رفتار خودکشی مورد استفاد  ارار گرفته است  

های جمعی در لورت ارائه به عنوا  بخشی از یدک اسدتدراتدژی         های رسانه  رسا کمپین  انا. به نظر می   تاثیرگاار بود 

 چناجانبه پیشگیری از خودکشی  بسیار مفیا ی موثر هستنا.

 

 های اجتهاعی: شبکه

های اجتماعی به دلیل پاسخگویی به بسیاری از نیازهای اجتماعی افراد مورد استقبال جوامع ارار گرفته                   اخیراً رسانه 

های اجتماعی متعادی نظیر اینستاگرام  فیسبوک  تویتر   یاتساپ  ت گرام ی غیر   در فضای مجازی فعال                  است. رسانه 

های سنتی توسط ال اب رسانه       هستنا. بسیاری از مطالب منتشر  در آناا توسط افراد عادی تایه شا  ی نظیر رسانه              

ها را به این سمت کشانا  است.          های اجتماعی توجه    شود. افزایش مطالب مربوط به خودکشی در رسانه           تایه نمی 

ها ی لف ات مجازی در راستای ترغیب ی حمایت از خودکشی یجود دارنا. شواهای از تاثیر                    متاسفانه  برخی سایت   

های   های اجتماعی در رفتارهای مرتبط با خودکشی دیا  شا  است. این امر  منجر به توجه ریزافزی  به رسانه                     رسانه

های اجتماعی نیز در جات پیشگیری ی کنترل استفاد  مثبت               توا  از رسانه    شود. از منظر دیگر می       اجتماعی می 

های حمایتی ی مثبت در جات پیشگیری از خودکشی در نظر              داشت. در بسیاری از کشورها برخی لف ات ی برنامه         

 تری لورت گیرد. های دایق  ریزی های آنالین توجه بیشتری داشته ی برنامه گرفته شا  است. الزم است به رسانه
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 گیری: نتیجه

ای پیچیا  ی غالبًا چناع تی است. بنابراین  تالش برای پیشگیری از خودکشی نیاز به دیاگا  ی                       خودکشی مسئ ه 

ضریری     توانا بر موضوعی به پیچیاگی خودکشی تأثیر بگاارد         اااامات جامع نگر دارد. هیچ رییکردی به تناایی نمی        

هایی در سطوح مخت ف جامعه  بخش باااشت ی درما   سیست  آموزش  کار ی رفا                    است که هماهنگی ی همکاری    

ها   اجتماعی  کشایرزی  تجارت  اوانین ی او  مجریه  سیاست ی در کنار این موارد به ب   ما  ی ارزشمنا رسانه                       

پرداخته شود. نبایا انتظار داشت لرفًا با مااخ ه ی توانمنای ال اب رسانه با تغییرات باالیی در کاهش میزا                          

خودکشی مواجه شوی ؛ زیرا این یکی از عوامل اجتماعی تاثیرگزار بر رفتار خودکشی بود  ی توجه به سایر عوامل ی                       

رسا. همّت همه      نگر در کاهش ی پیشگیری از این پایا  شوم اجتماعی الزم به نظر می                     داشتن دیاگا  جامعه   

توانا در کاهش خودکشی      های دلسوزانه ی دیشادیش یکایگر می       ها ی ناادهای دیلتی ی غیردیلتی ی همکاری         سازما 

 موثر ی مفیا یااع شود.
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  ها و محتواهای تولید شدی در جهعیت علهی پیشگیری از خودکشی در زمینه رسانه و خودکشی فعالیت     

 سارا نورآیین  آیاا اائ  مقام فراهانی

 

 

جمعیت ع می پیشگیری از خودکشی ایرا  در رسالت ال ی خود به دنبال گسترش  پیشدبدرد ی ارتدقدای         

ع می ت قیقات در زمینه خودکشی ی پیشگیری از خودکشی است؛ همچنین درلاد توسعه کیفی نیریهای 

متخصص ی بابود بخشیا  به امور آموزشی ی پژیهشی در زمینه شناسایی عوامل خطر مرتبط با خودکشدی  

است. نگا  جمعیت ع می پیشگیری از خودکشی در در این رسالت خطیر نگاهی یسیع  چدندابدعدای  بدا         

 های ع می مخت ف است.  تری از اجتماع ی مبتنی بر مشارکت نخبگا  از رشته های یسیع مشارکت بخش

در این میا  موضوع رسانه ی تاثیر آ  بر افکار عمومی برای جمعیت پیشگیری از خودکشی حائز اهدیدمدت      

بسیار است. این اهمیت برخاسته از چنا دلیل م ک  ی اانع کننا  است؛ ایل این که مراکز ی مدوسدسدات         

اندا    ها ت قیق ی پژیهش پیشگاما  ع می حوز  خودکشی به این نتیجه رسیدا    معتبر ع می به پشتوانه سال

که تاثیر رسانه ی به ییژ  درج اخبار مرتبط با خودکشی بر مردم دیر ی نزدیک حوادث خودکشی انکارناپایدر  

است؛ دیم اینکه از همین دریچه اگر با آموزش ی کاربرد الول ع می اخبار خودکشی به شکل مسدئدوالنده      

تر کرد   توا  افراد جامعه را آگا   منتشر شونا  نه تناا بازخورد منفی ناارد ب که رفته رفته از همین دریچه می

آمیدز     ها را باال برد؛ ی باال رفتن سواد سالمت مردم با کاهش نگا  تبعیض  ی به الطالح سواد سالمت ریا  آ 

توانا مسدئدوال         نال ی  ی توام با انگ مردم به پایا  خودکشی همرا  خواها بود؛ ی سوم اینکه رسانه می

مایرا  ی دست انارکارا  امر را نسبت به افراد آسیب پایر ی مورد غف ت ارار گرفته در جدامدعده حسدا        

کرد  ی موجبات اااامات پیشگیرانه ی ترمیمی کنا. بنابراین جمعیت ع می پیشگیری از خودکشی هدمدوار     

ها در موضوع خدودکشدی       های آ   ه  نسبت به سویه منفی ی ه  سویه مثبت انواع ی ااسام رسانه ی فعالیت

های خود ی ارتباط مستقی  با الد داب رسدانده           منا بود  ی خوشبختانه در جریا  فعالیت  حسا  ی دغاغه

گشا برارار کنا. در این بولتدن بده بدادانده مدوضدوع                 توانسته است ارتباطی لمیمی  توام با همالی ی را 

هدا     اختصالی این شمار  )شمار  هفت ( ی یادآیری مخاطبا  جمعیت برای مشاها  بخشی از این فعالدیدت    

  های جمعیت در زمینه رسانه ی خودکشی در ادامه آیرد  شا  است. فارستی از اااامات ی فعالیت

 برای سهولت دسترسی به این محتویات، لینک دسترسی نیز آوردی شدی است:



جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                خبرانهم                                                                                                                                                            
Iranian scientific   for   Suicide  Prevention                                                                                                                                                                                                                                                                                                      News bulletin 

 

 ک یپ آموزشی مرتبط با رسانه ی پیشگیری از خودکشی با عنایین:   8ک یپ آموزشی در حوز  پیشگیری از خودکشی از جم ه  61. تایه 9

 نقش رسانه ها در پیشگیری از خودکشی 

www.aparat.com/v/snrJa  

 ن و  ل ی  انتشار خبر خودکشی

Part 1: https://www.aparat.com/v/PD7Cj 

Part 2: https://www.aparat.com/v/rGHpo 

 ن و  انتشار خبر خودکشی در رسانه های مجازی

https://www.aparat.com/v/PWfN4 

نه زمی. را  اناازی کانال آپارات ی یوتیوب جمعیت ی انتشار ک یپ های آموزشی تایه شا  در جمعیت ی همچنین ک یپ های سازما  باااشت جاانی در  6

 پیشگیری از خودکشی ی افسردگی

 https://www.aparat.com/irssp.iums.ac.irکانال آپارات: 

 Iran Suicide Prevention کانال یوتیوب: 

پیشگیری از خدودکشدی:     .  ترجمه ی انتشار اینفوگرافی های سازما  جاانی باااشت ی انتشار آناا در شبکه های اجتماعی جمعیت. از جم ه اینفوگرافی   3

  اطالعاتی برای ال اب رسانه

 پیشگیری از خودکشی: مرجعی برای ال اب رسانه. ترجمه ی انتشار کتابچه راهنمای سازما  جاانی باااشت با عنوا  8

  . برگزاری سمپوزیوم یک ریز  رسانه ی پیشگیری از خودکشی با همکاری انستیتو ریانپزشکی تارا  برای متخصصین سالمت ریا  ی دسدت اندارکدارا      8

زشکی ایدرا      م پبا سخنرانی اساتیا حوز  رسانه  پیشگیری از خودکشی  ریانپزشکی ی ریا  شناسی از دانشگا  ها ی ناادهای مخت ف از جم ه دانشگا  های ع ورسانه  

 زیر موجود است:  در سایت جمعیت به آدر  فایل های پایرپوینت ی لوتیتارا   شایا باشتی  رفسنجا   ایالم  ی سازما  بازیستی ی یزارت باااشت.  

  https://irssp.iums.ac.ir .1 

 بدا    . برگزاری نشست خبری در هفته سالمت ریا  در دانشکا  ع وم رفتاری ی سالمت ریا  برای جمعی از خبرنگارا  ی دست انارکارا  رسانه هدمدرا      2

 پرسش ی پاسخ.

ی    . برگزاری کارگا  تعامل با رسانه در پیشگیری از خودکشی ی کنترل خودکشی برای خبرنگارا  حوز  سالمت ی جامعه  در دانشکا  عد دوم رفدتداری         7

 سالمت ریا  با همکاری سازما  بازیستی ی تاریس دکتر ماناز آشورخانی  عضو هیئت ع می دانشگا  ع وم پزشکی تارا .

 مدت .  برگزاری یبینار آموزشی  همیاری برای مقاب ه با خودکشی به مناسبت ریز جاانی پیشگیری از خودکشی برای کارشناسا  ی متخصصا  حوز  سدال  5

 ریا .

 . تایه ی انتشار بولتن به لورت فص نامه.1

ها، آمادگی هر گونه ههکاری مشترک بنا    کنیم که جهعیت علهی پیشگیری از خودکشی در امتداد این فعالیت  در پایان و ههین جا اعالم می

( و ایهیل جنهنعنینت بنه آدرس                           121-66551211توانید از طریق تلفن دفتر )   ها در زمینه پیشگیری از خودکشی را دارد. شها می   رسانه

(irssp@iums.ac.ir   .با ما در ارتباط باشید ) 

http://www.aparat.com/v/snrJa
http://www.aparat.com/v/snrJa
https://www.aparat.com/v/PD7Cj
https://www.aparat.com/v/rGHpo
https://www.aparat.com/v/PWfN4
https://www.aparat.com/v/PWfN4
https://www.aparat.com/irssp.iums.ac.ir
https://www.youtube.com/channel/UCduHiF8553t7Fr0Cu5NRvMw
https://irssp.iums.ac.ir/files/irssp/files/Suicide_prevention_media_info.pdf
https://irssp.iums.ac.ir/files/irssp/files/Suicide_prevention_media_info.pdf
https://irssp.iums.ac.ir/files/irssp/files/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87_%281%29.pdf
https://irssp.iums.ac.ir/content/92187/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%BE%D9%88%D8
https://irssp.iums.ac.ir/
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99هفتمین خبرانهم انجمن علمی پیشگیری از خودکشی اریان دی ماه     

 ارتباط با ما:

،دادکشنه علوم رفتاری و  تهران،خیابان ستارخان،خیابان نیایش،کوهچ منصوری

 سالمت روان

 12166551211تلفن تماس : 
 ایمیل

irssp@iums.ac.ir 

 آردس سایت

Irssp.iums.ac.ir 

 کاانل تلگرام

@isssp 

 آردس اینستاگرام

@Iran_suicide_prevention 

 کاانل آپارات

https://www.aparat.com/
irssp.iums.ac.ir 

 موضوع بولتن بعای جمعیت با عنوا :

   “خودکشی در کودکان و نوجوانان” 

 است. 

 

شود تا  منا به همکاری دعوت می از افراد عالاه

مقاالت خود  9811پانزده  فریردین ما  سال 

لف ه به ایمیل جمعیت  به  6را حااکثر در 

 آدر : 

irssp@iums.ac.ir 

 ارسال نماییا.

 

 

 با تشکر از همکاری شما 
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https://t.me/Isssp
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