
گـــوار مثـــل فقـــدان، فـــوت یـــک نفر،  حـــوادث نا
دعـــوا بـــا یـــک نفـــر، تغییـــر رابطـــه بـــا یـــک نفـــر، 
زندانـــی شـــدن نقـــش بســـیار پررنگـــی در تهییج 
گیـــری نهایی او بـــرای اقدام به  فـــرد و یا تصمیم 
خودکشـــی دارد و در افراد مســـتعد و در جوامعی 
کنـــش های هیجانـــی به فقـــدان ها جزئی  کـــه وا
از فرهنـــگ آنهـــا شـــده اســـت، باید مـــورد توجه 

دارد. قـــرار  خاص 

جمع بندی: 
نقـــش عوامل متعـــددی در ارتباط با خودکشـــی 
مـــدل  یـــک  وتبییـــن  اســـت،  شـــده  بررســـی 
کاری  خودکشـــی  بـــرای  مشـــخص  اتیولوژیـــک 
دشـــوار و نیازمنـــد مطالعات فراوانی اســـت. این 
عوامـــل برخی بـــا واســـطه یکدیگر اثـــر می گذارند 
کنـــش دارنـــد. در این جوامـــع در غیاب  و برهـــم 
وجـــود یک اختـــال روانپزشـــکی جـــدی ممکن 
اســـت اقداماتـــی اینچنیـــن بـــرای اولیـــن بـــار در 

خ دهـــد و منجـــر بـــه مرگ او بشـــود یـــک فـــرد ر

حـــوادث  برابـــر  در  تـــاب آوری  اســـت  بدیهـــی 
می تواند ابعادی فرهنگی و سیاســـی نیز داشـــته 
باشـــد و ممکن اســـت در طـــول زمان بـــه عنوان 
یک ابزاری برای نشـــان دادن شـــدت نارضایتی 

خ می دهـــد.  و بیـــان اعتـــراض ر

روان  ســـامت  متخصصـــان  جوامـــع  ایـــن  در 
موظـــف هســـتند در ایـــن خصوص هشـــدارها و 
آموزش هـــای الزم را بدهنـــد تـــا افراد یـــاد بگیرند 
بـــرای نشـــان دادن نارضایتـــی خـــود دســـت بـــه 

آســـیب بـــه خـــود نزنند!

عوامل اجتماعی 
چقدر در پیشگیـری از 
خودکشی تاثیرگذارند؟



هرچند مـــی دانیم اختاالت فردی روانپزشـــکی 
و مشـــکات فردی روانشـــناختی تنها بخشـــی از 
ســـبب شناســـی خودکشـــی را انعکاس می دهند 
و عوامـــل محیطی و حـــوادث و همچنین عوامل 
کـــه در  کان اقتصـــادی، اجتماعـــی و فرهنگـــی 
دســـته عوامـــل محیطـــی هســـتند نیز بـــر میزان 

شـــیوع آن تاثیرگذارند.
نقـــش عوامل متعـــددی در ارتباط با خودکشـــی 
مـــدل  یـــک  تبییـــن  و  اســـت،  شـــده  بررســـی 
کاری  خودکشـــی  بـــرای  مشـــخص  اتیولوژیـــک 
دشـــوار و نیازمنـــد مطالعات فراوانی اســـت. این 
عوامل برخی با واســـطه یکدیگر اثـــر می گذارند و 

کنـــش دارند. برهـــم 
 عوامل زمینه ســـاز و ســـبب ســـاز برای بروز رفتار 
کان شـــامل  خودکشـــی در یـــک دســـته بنـــدی 
عوامـــل بیولوژیـــک، محیطـــی و همچنیـــن تأثیر 
و  تعامـــل  ی  نتیجـــه  در  شـــوند.  مـــی  حـــوادث 
کـــه فرآیندهای  کنش این عوامل هســـت  برهـــم 
روانشـــناختی در ســـال هـــای ابتدایـــی زندگـــی 
فـــرد و همچنیـــن در تمـــام طول عمر شـــکل می 

. ند گیر
عوامـــل زیســـتی، محیطـــی، و حـــوادث بیرونی، 
می کننـــد.  تغذیـــه  را  روانشـــناختی  فرآیندهـــای 
ایـــن فرآیندهـــای روانشـــناختی بر نـــوع تفکر فرد 
و بـــر عواطف و هیجانات او مؤثر هســـتند، و نگاه 
گذشـــته، حـــال و آینـــده را تحت تأثیـــر قرار  او بـــه 

می دهنـــد.

که  در محیـــط، یک ســـری عواملی وجـــود دارند 
خطر خودکشـــی را با می برنـــد و در عین عواملی 
که در صورت وجود ریســـک خودکشی  هســـتند 

را می توانند پاییـــن بیاورند.

 الف( عوامل خطر

· محیط ناامن و در معرض تهدید در خانواده و 
در محل زندگی 

· فقر و بیکاری و عدم دسترسی به خدمات 
خودکشی  ک  خطرنا های  روش  به  · دسترسی 

مثل سموم و اسلحه
· شرایط اقلیمی نامناسب و سخت

· مدیریت نامناسب اخبار خودکشی در رسانه ها 
و خطر یادگیری خودکشی

کننده ب( عوامل محافظت 

1. شبکه حمایتی قوی اجتماعی :
اعضـــای  یـــا  نزدیـــک  دوســـتان  شـــبکه های   
کـــه می تواننـــد در شـــرایط ســـخت بـــه  خانـــواده 

کمـــک فـــرد بیاینـــد.

 2. دسترسی به یک فرد ارائه دهنده 
خدمات سالمت روان:

 اعـــم از پزشـــک عمومـــی، مشـــاور، روانپزشـــک، 
روانشـــناس، تحت درمان دارویـــی و غیردارویی 
بـــودن زیر نظر یک فرد متخصص ســـامت روان

3. دسترسی به امکانات یادگیری 
مهارت های زندگی :

بـــه  کودکـــی  دوره  از  زندگـــی  مهارت هـــای  گـــر  ا  
می تواننـــد  باشـــند،  شـــده  داده  آمـــوزش  فـــرد 
نقش بســـیار مهمـــی را در حفاظـــت از او در برابر 
خودکشـــی حتـــی در زمـــان هـــای بـــروز اختـــال 
کنند. روانپزشـــکی و یا دچـــار حادثه شـــدن ایفا 

4. تاب آوری : 
شـــامل تقویت احســـاس تعهد، احساس تسلط 
کشـــیده شـــدن  بـــر امـــور، و قابلیـــت بـــه چالش 
ابتدایـــی  کـــه می تواننـــد در ســـال های  اســـت، 
کودکـــی و نوجوانـــی در اثـــر یادگیـــری اجتماعـــی 
که بخشـــی از این  در فـــرد شـــکل بگیرند. البتـــه 
امـــا  باشـــد،  می توانـــد  هـــم  بیولوژیـــک  گـــی  ویژ
یادگیـــری می توانـــد نقص بیولوژیـــک احتمالی را 

دهد. پوشـــش 


