
آمارهـــای بین المللـــی نشـــان میدهنـــد میـــزان 
برابـــر  دو   2007 ســـال  از  جهـــان  در  خودکشـــی 
که  ح می کند  شـــده اســـت، و این ســـؤال را مطـــر
"چـــه اتفاقـــی افتـــاده اســـت؟" بیـــن ســـال های 
2007 و 2015 ، فناوری هـــای نویـــن اســـتفاده از 

کـــرد. شـــبکه های اجتماعـــی ظهـــور 
گرام، اســـنپ  گـــوگل پـــاس، فیســـبوک، اینســـتا
برنامـــه  ســـایر  و  تلگـــرام  چـــت،  وایبـــر  چـــت، 
بـــه  اجتماعـــی"  "رســـانه های  بـــا  مرتبـــط  هـــای 
بخـــش بزرگـــی از زندگـــی بـــه ویـــژه زندگـــی یـــک 
نوجـــوان تبدیل شـــدند. ایـــن ابزارهـــا در واقع با 
ایده هـــای مثبت ایجاد شـــده اند، اما متأســـفانه 
باعـــث شـــده انـــد نوجوانـــان راحتتـــر در فضـــای 
گرفتار رفتارهای آســـیب رســـان شـــوند  مجـــازی 
اتـــاق  و  خـــود  خانـــه  در  وقتـــی  طـــور  همیـــن  و 
تمـــام  بـــا  و  واضـــح  پخـــش  نشســـته اند،  خـــود 
کردن به  جزییـــات خودکشـــی در حقیقت نـــگاه 
کـــه در حـــال صدمه زدن بـــه خود  کســـی  اســـت 
هســـت، و این بخشـــی از مـــردم را از انجـــام این 
کنـــد، اما بـــا تکنولـــوژی ما این  کار منصـــرف می 
کامـــًا از بین بردهایم و ایـــن امر باعث  امـــکان را 
کـــه افـــراد بـــا یکدیگـــر بســـیار ســـاده تر   می شـــود 

ناســـازگاری و بدرفتـــاری نشـــان دهنـــد .

ختـــم  روش  انگیزتریـــن  غـــم  شـــاید  خودکشـــی 
زندگـــی یـــک فـــرد محســـوب شـــود. افـــراد برای 
اقـــدام بـــه خودکشـــی مـــردد هســـتند و مطمئن 
کـــه مـــی خواهنـــد بمیرنـــد. بنابرایـــن،  نیســـتند 
پرهیـــز از انعـــکاس بـــی دلیـــل اخبـــار خودکشـــی 
تقلیـــد  رفتارهـــای  از  پیشـــگیری  در  می توانـــد 

کننـــده باشـــد.  کمـــک  گرایانـــه خودکشـــی 
حـــوزه  در  مرتبـــط  کارشناســـان  و  متخصصیـــن 
ســـامت روان مد نظر داشته باشـــند، در هنگام 
انتشـــار اخبار خودکشـــی به تأســـف انگیـــز بودن 
آســـیب های جســـمی وارده به فرد مانند آسیب 
و  حرکتـــی،  معلولیت هـــای  و  ناتوانـــی  مغـــزی، 
یـــا از دســـتدادن فرصـــت زندگـــی، اثـــرات منفی 
و  فـــرد،  بازمانـــدگان  و  خانـــواده  بـــر  خودکشـــی 
بـــرای حـــل  راه حل هـــای جایگزیـــن  همچنیـــن 

ح نماینـــد. مشـــکات را  بررســـی و طـــر
 
 

جایگاه رسانه و 
شبکه های اجتماعی در 
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از  تامیـــن طیـــف وســـیعی  بـــا  امـــروزه رســـانه ها 
اطاعـــات نقـــش مهمـــی در اجتماع بشـــری ایفا 
می کننـــد. رســـانه ها می تواننـــد تاثیـــری جـــدی 
و  بگذارنـــد  مـــردم  رفتـــار  و  اعتقـــاد  نگـــرش،  بـــر 
نقـــش حیاتـــی در عملکرد سیاســـی، اقتصادی و 

اجتماعـــی جامعـــه داشـــته باشـــند.

ج و انتشـــار  که رســـانه با در بدیـــن لحاظ اســـت 
از  پیشـــگیری  در  می توانـــد  اخبـــار  صحیـــح 

باشـــد. داشـــته  موثـــری  نقـــش  خودکشـــی 

افـــراد برای اقدام به خودکشـــی مردد هســـتند و 
کـــه میخواهنـــد بمیرند. یکی  مطمئن نیســـتند 
کـــه ممکن اســـت افراد مســـتعد را به  از عواملـــی 
ســـمت خودکشی سوق دهد، انتشـــار نامناسب 

اخبار خودکشـــی در رســـانه ها می باشـــد.

میزان بـــاالی انتشـــار اخبـــار و تبلیغـــات مخرب 
و جهـــت دار در مـــورد خودکشـــی در رســـانه ها و 
شـــبکه های اجتماعـــی موجـــب بروز خودکشـــی 
تقلیـــدی در افـــراد دیگر بـــه خصـــوص نوجوانان 

می شـــود. 

انتشـــار نامناســـب خبر خودکشـــی ممکن است 
کـــه خودکشـــی روشـــی طبیعـــی  ایـــن عقیـــده را 
گســـترش دهد و  بـــرای حل مشـــکات اســـت را، 
همچنیـــن انتشـــار مکرر و مـــداوم اخبـــار مرتبط 
با خودکشـــی اشـــتغال فکری در مورد خودکشی 
افزایـــش  جوانـــان  و  نوجوانـــان  در  ویـــژه  بـــه  را 

می دهـــد.

که مردم باید در انتشار اخبار  نکات مهمی 
خودکشی در رسانه های اجتماعی مورد نظر 

داشته باشند.

گزارش های خبری یا تحلیلی در مورد  1.در 
خودکشی، چاپ هر نوع تصویری از افراد اقدام 
کننده به خودکشی، و هر نوع تصویری از روش 
یا صحنه اقدام به خودکشی غلط است و نباید 

صورت بگیرد. 

گزارش های خبری مربوط به خودکشـــی،  2-در 
گـــزارش جزئیـــات روش خودکشـــی )اعـــام محل 
اقدام به خودکشـــی مثل ســـقوط از ارتفاع، و...( 
غلـــط اســـت و خطـــر اقـــدام بـــه خودکشـــی را در 
کـــه از این رســـانه ها اســـتفاده می کنند  افـــرادی 
افزایـــش میدهـــد، لـــذا رســـانه ها بایـــد این اصل 
مهم را در اطاع رســـانی اخبار خودکشـــی رعایت 

 . یند نما

نقش پیشگیرانه شبکه های اجتماعی:

ســـایت های اینترنتـــی و شـــبکه های اجتماعـــی 
فعالیـــت  خودکشـــی  از  پیشـــگیری  بـــرای  کـــه 
می کننـــد می تواننـــد تجربیـــات مشـــابهی را بین 
گاهی  ک بگذارنـــد و آ افـــراد همســـان بـــه اشـــترا

عمومـــی را در ایـــن خصـــوص افزایـــش دهنـــد.

گاهـــی عمومـــی  )اجـــرای بســـیج هـــای ارتقـــاء آ
و  کاری  محیط هـــای  و  ادارات  مـــدارس،  در 
بهره گیـــری از شـــبکه های اجتماعـــی در جهـــت 
ارتقاء سطح ســـواد ســـامت روان و سواد رسانه 
نیـــز در جهـــت مصـــون ســـازی افـــراد از انتشـــار 
کارهای  مطالب آسیب رســـان در رســـانه ها از راه 

مفیـــد در ایـــن حوزه اســـت.
شـــواهد قوی به نقش مســـتقیم و غیرمســـتقیم 
بـــر  کار  محیـــط  روانی-اجتماعـــی  کتورهـــای  فا
شـــاخص های ســـامت ســـازمانی و فردی اشاره 

دارند.

تأثیر رسانه های اجتماعی بر نوجوانان
رســـانه های اجتماعی یکـــی از بزرگتریـــن عوامل 
بـــه  اســـت.  نوجوانـــان  در  افســـردگی  در  موثـــر 
کـــه "هـــدف از  کـــه ایـــن موضوع  نظـــر مـــی رســـد 
که مـــردم را  رســـانه های اجتماعـــی ایـــن اســـت 
کنـــد" طعنه ای بیش نیســـت و  بـــه هم نزدیـــک 
برعکس خـــود این مســـئله می توانـــد تنها دلیل 
کامـــًا احســـاس تنهایی  که شـــخص  این باشـــد 

. کند
فنـــاوری عامل مهمی در زندگی نوجوانان اســـت 
و اتفاقًا ســـهم بزرگـــی در افســـردگی بچه ها دارد. 
کمک به  که بـــرای  منابعـــی در دســـترس اســـت 
کودکان در زمینـــه چگونگی برخورد با  والدیـــن و 

کار می کند.  کـــودکان  فنـــاوری در رابطـــه با 


