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  افکار و رفتارھای متمايل به خودکشی
  

راد اين مشکالت را بررسی اما اکثر اف. ما برخی اوقات در شرايط دشوار زندگی احساس ناتوانی ميکنيمۀ ھم

ميکنند، با آنھا مقابله ميکنند و اين مراحل دشوار را پشت سر گذاشته، و با اميد و پشتکار به زندگی خود ادامه 

چرا بعضی افراد انعطاف پذيرتر  . عده ای توان حل مشکالت خود را ندارند و دچار احساس ناتوانی ميشوند. ميدھند

 که عده ای ديگر دچار يأس ميشوند و در مقطعی از زندگی خود دست به خودکشی از ديگران ھستند؟ در صورتی

  ميزنند؟ 

در پنجاه سال اخير، . اين روزھا گزارشات فراوانی در مورد خودکشی در رسانه ھا و يا خبرھای محلی وجود دارد

ر سال بيش از يک به گزارش سازمان بھداشت جھانی ھ. درصد خودکشی ھا در سراسر جھان افزايش يافته است

.  اقدام به خودکشی کردند١٩٩٩ تن در سال ۴٠٧۶در کانادا . ميليون نفر در سراسر جھان اقدام به خودکشی ميکنند

  .اين آمار نشان ميدھد که خودکشی خطر عمده ای برای اکثر جوامع به شمار می آيد

    

تار پايان دادن به زندگی خود بوده اند؟ دوستی چند نفر از شما شنيده ايد و يا با افرادی مواجه شده ايد که خواس

تعريف ميکرد که در دوران تحصيالت دانشگاھی چندين بار با دانشجويانی که تحت فشارھای شديد روحی و 

در گفتگوھای ديگری . تحصيلی با نااميدی و يا ترس مواجه بودند و دست به خودکشی زده بودند، مواجه شده بود

ولی در عين حال اين . ل می گفتند که اين گونه اتفاقات ھرگز برای آنان پيش نخواھد آمددوستان با اطمينان کام

دانش . از دست دادن کنترل وقتی فشارھای زندگی زياد ميشود، ابراز می کردندۀ دوستان نگرانی خود را دربار

گر تحمل اذيت شدن در او دي" ساله ای قبل از اقدام به خودکشی در نامه ھفت صفحه ای می نويسد که ١۴آموز 
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 ساله ای وقتی مقدار زيادی سرمايه را در سقوط بازار بورس از دست می دھد، دست ۵٠ مرد ١".مدرسه را ندارد

  . می توان مشاھده کرد که خودکشی در طبقات، سنين و يا جوامع مختلف اتفاقی رايج است. به خودکشی می زند

   

 درصد از خودکشی ھا ريشه در ٩٠بيش از . ل روانی متعددی دارداز ديدگاه پزشکی فکر کردن به خودکشی عوام

اختالالت خلفی و يا ساير بيماريھای روانی شامل فشار روحی، افسردگی، شرم، احساس گناه، نااميدی، اضطراب 

ان اگر اين ناھنجاريھا ناديده گرفته شوند و برای درم. زياده از حد، درد جسمی، و يا ساير شرايط نامطلوب دارند

از طرف ديگر بخش قابل توجھی از کسانی که اقدام به خودکشی . آنھا اقدام نشود می توانند منجر به خودکشی گردند

فرياد برای کمک، ابراز نااميدی " و يا به نوعی  می کنند در واقع قصد کشتن خود را ندارند و فقط برای جلب توجه

بنابراين گفته ھای سطحی در اين مورد بايد جدی گرفته . زننددست به اين اقدام می " و تمايل به فرار از شرايط

در . نخواھند کردبيشتر افراد بر اين باورند کسانی که در مورد خودکشی صحبت می کنند، ھرگز اينکار را . شود

ًاکثريت قابل توجه افرادی که دست به خودکشی می زنند قبال در مورد آن صحبت . عکس استه حاليکه واقعيت ب

از ديدگاه روانشناسی، حوادث . رفتارھا و افکار در اين مورد به مرور زمان شکل گرفته و توسعه می يابد. ه اندکرد

نامطلوب گذشته ممکن است برخی را دچار نااميدی کند، ولی عوامل استرس زای روزانه می تواند باعث گسترش 

  . راه فراری وجود نداردبيشتر عوارض بيماری روحی روانی شود تا جايی که فرد احساس کند

    

از اين نظر گروه سنی بزرگساالن . تحقيقات علمی نشان داده است که تمايل به خودکشی با سن افزايش می يابد

برای درک آگاھانه و بھتر در مورد ماھيت خودکشی در اين گروه سنی بايد به . باالترين آمار خودکشی را دارند

از جمله اين عوامل بيکاری و کاھش نقش اقتصادی، افزايش .  توجه کنيمعوامل اجتماعی، فرھنگی يا اقتصادی

ھمچنين از دست دادن بستگان نزديک يا . طالق و اثر مھاجرت و تأثير آن در تغيير روابط خانوادگی می باشد

ھمراه است با ترس از دست دادن موقعيت ھمسر، احساس طرد شدن يا بيگانگی، انتقام، گناه، شرم فرھنگی که 

باری بر روی دوش اعضای خانواده و آشنايان . اجتماعی از جمله عوامل ديگری است که باعث خودکشی می شود

  . بودن و يا احساس قربانی شدن و نامحبتی ديدن ھم ميتواند باعث خودکشی بشود

  

الگوھای فرھنگی در .  مليتھای مختلف متفاوت استمطالعات نشان می دھد که تعداد خودکشی در ميان کشورھا و

خانم تحصيل کرده ای را در نظر بگيريد که تحصيالت عالی دارد و از شغل . اين تفاوت ميزان خودکشی نقش دارند

او فردی منطقی به نظر می رسد  . خوبی برخوردار است و با خوردن تعداد زيادی قرص اقدام به خودکشی می کند

راجع به داليل مربوط به اين موضوع جستجو می کنيم و می فھميم که . ه نفس بااليی برخوردار استو از اعتماد ب

او بعد از فروپاشی نامزدی خود به خاطر احساس شرم خانوادگی تحت فشار روحی شديد قرار گرفته و در يک 

اکثر خودکشی ھا مبتنی به بنابراين .  فراوان دست به خودکشی می زندۀ برخورد نامطلوب، دقايقی بعد از گري

  .  روانی ھستند- مسائل گوناگون اجتماعی

 -فرھنگیۀ خودکشی ھم جنب  روانی مربوط است نوع-خودکشی به مسائل گوناگون اجتماعیۀ ھمانطور که ريش

به طور مثال خودکشی از طريق آتش سوزی در برخی از مليتھا رايج تر است و نوعی اعتراض به . اجتماعی دارد

  .  اجتماعی که زنان را محدود و مورد خشونت و آزار قرار می دھد، می باشدسنتھای
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برخی از . آمار نشان می دھد که زنان بيشتر دست به خودکشی می زنند ولی تعداد مرگ و مير مردان باالتر است

حه، حلق آويز ًثرتر و احتماال خشن تری مانند اسلؤاز راھھای ممتخصصان پزشکی معتقدند که مردان برای اينکار 

زنان بيشتر با . کردن، پريدن از بلندی، تصادفات برنامه ريزی شده اتومبيل، بريدن رگھا و غيره استفاده می کنند

در بعضی موارد . خوردن داروی زياد، مواد سمی و در برخی از جوامع از طريق آتش سوزی خودکشی ميکنند

  .  رابطه داشته استاستفاده از مواد مخدر و الکل نيز نقش مھمی در اين

موارد، دچار مسائل ۀ ًکسانی که تمايالت و يا فکرھای منجر به خودکشی در آنان پديدار است معموال، و نه در ھم

  : زير می باشند

   اشتغال ذھنی به مرگ -١

   احساس انزوای اجتماعی و يا فردی -٢

   حواس پرتی، اضطراب و افسردگی شديد، نااميدی و ترس -٣

  سائل گذشته بودن و ھمواره فکر و صحبت از شکست کردن  درگير م-۴

   نااميد از شرايط و باور به اينکه بھبودی امکان ندارد -۵

  

شاور پيشگيری از بيماری روانی و فشارھای روحی استرس زا و کمک گرفتن از پزشک خانواده، روانپزشک، م

بيماريھای "طور که ھفته ھای گذشته در مقاله ھمان. ار اجتماعی از جنبه ھای مھم درمان استگخانوادگی و مدد

مطرح شد، بسياری از مردم از ترس انزوای اجتماعی از رجوع کردن به مراکز "  روانی و برخورد جامعه- روحی

ثر بوده و عوارض ؤکه داروھای ضد افسردگی متحقيقات علمی نشان داده است . روان درمانی خودداری می کنند

 روشی است برای تقويت دستاوردھای ٢شناخت درمانی.  و خطر خودکشی را کم می کنندبيماری را کاھش می دھند

مثبت فکری و باال بردن اعتماد به نفس و بررسی انتظارات غير واقعی و عواملی که باعث اختالالت عاطفی و 

و توسعه می يابد، اگر به خاطر داشته باشيد گفته شد که افکار خودکشی به مرور زمان شکل گرفته . روانی می شود

  . بنابراين اقدام به درمان بايد از مراحل اوليه بيماری شروع گردد

 ********  

 عصر برگزار می شود، ۶-٨در سلسه سخنرانی ھای ماھانه در بنياد پريا که آخرين پنج شنبه ھر ماه در ساعت 

شرکت برای عموم . ھا می پردازددکتر آزاديان به بحث و بررسی در مورد بيماريھای روحی و روانی و درمان آن

  . آزاد است

  : منابع و پانويس ھا

Canadian Journal of Psychiatry Vol 48 No5 June 2003  

Canadian Journal of Psychiatry Vol 52 No 6 June 2007  

Holinger P, Offer D, Barter J, Bell C, Suicide and Homicide among Adolescents: 

NewYork, The Guilford press 1994  

 

1-The Globe & Mail “14 year old suicide victim” Nov 27, 2000  

2- Cognitive- behavioural therapy 


