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   روانی–بيماری ھای روحی 
   و گسترش خود کشی

ان و تيم ھانور الماندر ھفته ای که گذشت به دنبال خودکشی دروازه بان تيم ملی  ه موضوع ، مالم عضل خودکشی ب

  .اصلی بسياری از روزنامه ھای دنيا بدل گشت

 ماھه ای که سرپرستی او را تقبل کرده بودند در مزرعه ای در نزديکی ٨ھمسرش و ليال دختر )١ ("روبرت انکه"

ود و از سال ٢٠٠٣ از سال "روبرت انکه". ھانور زندگی ميکردند ر دو٢٠٠۶ دچار افسردگی شده ب ه دخت ی ک   وقت

ام.  بودساله اش مرد حالت افسردگی شديدتری پيدا کرده ه ھنگ سردگیھمسر انکه ميگويد ک ی ، اف ان مل ن دروازه ب  اي

  شور و حال و اميد خود را از دست ميداد

  .روانشناس او ميگويد انکه دچار ترس از شکست خوردن بود) ٢(

ا ارزش بحث و بررسی دارد؟ در زما ا خودکشی مشکل بزرگی است؟ آي سانی محدود آي الی و ان ابع م ه من ه ای ک ن

  ميباشد آيا ارزش دارد قسمت قابل توجھی از اين منابع به بحث در باره خودکشی و جلوگيری از آن پرداخته شود؟

ه در سال  يالدی ٢٠٠٠سازمان بھداشت جھانی تخمين ميزند ک ين ٨١۵٠٠٠ م ق خودکشی از ب ر خود را از طري  نف

   )٣(.د از ميزان خودکشی در نسل قبل باالتر ميباشد درص۶٠اين ميزان . برده اند

د شان نميدھ شکل را ن ی م زان واقع داد مي ن اع د اي ه نظر ميرس ال . ب ورد ٢٠٠٠در س ی در م ات دقيق وز اطالع  ھن

ا در . کشورھای بلوک شرق سابق وجود نداشت و اطالعات در مورد چين ھم محدود ميباشد ه تنھ حدس زده ميشود ک

   )۴(.ر سال از طريق خودکشی ميميرند نفر د٣٠٠٠٠٠چين 
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  :خودکشی در کانادا

ه از سال . در کانادا ھم معضل خودکشی مشکل بزرگی است شان داده شد ک ه ای ن ال در مطالع ا ٢٠٠٠به طور مث  ت

د١٠٠٠٠٠ در ٣/١١ به طور متوسط ٢٠٠٣ ن در .  نفر از طريق خودکشی جان خود را از دست دادن ا اي در مردھ

  . درصد ھزار نفر بود۵صدھزار نفر و در زنھا  در ٩/١٧ميزان 

  )۵(. نفر در سال با خودکشی جان خود را از دست ميدھند۴٠٠٠به عبارت ديگر حدود 

شود زايش سن اضافه مي ا اف دريج ب ه ت . مطالعات بعد از جنگ جھانی دوم نشان ميدھد که خطر خودکشی در مردھا ب

دا کرد٢۵-٢٩يزان خودکشی در گروه سنی  به بعد ديده شد که م١٩٨٠در عين حال از سال  انی پي زايش ناگھ در .  اف

  . به اوج خود ميرسد۴۵-۴٩زنھا ميزان خودکشی در سنين 

اوت ميباشد م متف اطق سردسير شمالی. ميزان خودکشی در مناطق مختلف کانادا ھ ی در من ه طور کل ی ب  کشور يعن

الھای . اير مناطق ميباشد بسيار باالتر از س)۶( شمال غربینونوات، يوکان و منطقه ين س ثال در ب ا ٢٠٠٠ًم  ٢٠٠٣ ت

ود۶/٨۶ميزان خودکشی در ميان ھر صدھزار نفر ساکن اين مناطق  ر ب د.  نف و فاندلن رای ھر )٧(در ني زان ب ن مي  اي

ريم، .  ميباشد٣/٧صدھزار نفر تنھا  ادا را در نظر نگي تاگر اين سه منطقه کم جمعيت کان زان ايال االترين مي  کبک ب

   )٨(. ميباشد٨/٧ خودکشی برای ھر صدھزار نفر دارد در حالی که اين نرخ در انتاريو ٣/١۶ودکشی را با خ

ومی . ميزان خودکشی در ميان گروھھای مختلف ھم متفاوت ميباشد اکنان ب ان س به طور مثال ميزان خودکشی در مي

زان  ی مي اال است ، ول سيار ب ان مردھای جوان ب ه خصوص در مي ادا کانادا و ب ه کان اجرين ب ان مھ خودکشی در مي

زان . بسيار پايينتر ميباشد و تفاوت ميزان خودکشی بين مردان و زنان مھاجر ھم کمتر ميباشد ه مي ل توجه است ک قاب

اج ن مھ د داردخودکشی در ميان مھاجرت شباھت بيشتری به ميزان خودکشی در کشورھايی که اي ده ان . ران از آن آم

   )٩(.له تأثير عوامل فرھنگی در خودکشی را نشان ميدھداين مسأ

  خودکشی در ساير کشورھا

ادا است بيه کان ی ش شورھای غرب سياری از ک شی در ب زان خودک ال . مي ادا در س شی در کان زان خودک  از ١٩٧٧مي

زان خو. آمريکا فزونی گرفت و اين تفاوت مختصر ھنوز ادامه دارد اوت مي ه تف دکشی در پيدا کردن علت خاصی ک

د د توضيح بدھ شورھای مختلف را بتوان انی.  دشوار است،ک ازمان بھداشت جھ زارش س ر اساس گ زان ) ١٠ (ب مي

ران  الروس ٢/٠خودکشی در اي ه ب اير .  می باشد٣/٣۴ و در روسيه ١/٣۵ در صد ھزار ميباشد در حالی ک در س

دولی ھمين روند را . ين ميباشدرھای اسالمی ھم ميزان خودکشی پائکشو وان دي م ميت ان و مکزيک ھ ا . در يون ًطبيعت

را روشھای جمع آوری  ق نباشد زي ميتوان انتظار داشت که ميزان خودکشی ھای ذکر شده در بعضی کشورھا دقي

اوت باشد د متف ار ميتوان ه آم سا. اطالعات و دقت عمل کشورھا در ارائ م در نحويم زان ل سياسی ھ ۀ گزارش و مي

سردگی . بگذاردثير منفی گزارش ميتواند تا اری اف اد بيم ۀ ھفت ا دھ به طور مثال به دليل برخورد سياسی کشور چين ت

  .حتی به رسميت شناخته نميشد

يم -له خودکشی توجه کنند يا نه اينکه رسانه ھا به دليلی به مسأصرف نظر از  ھمانند موضوع خودکشی دروازه بان ت

ند.  خودکشی جان افراد زيادی را تھديد ميکند-المانملی  . بعضی از افراد به ميزان بيشتری در خطر خودکشی ميباش

ا:  بعضی از اين خطرات را برجسته کرده است"انکه"خودکشی  توانی در افسردگی شديد، از دست دادن عزيزان و ن

  .له از جمله عواملی است که در مورد اين دروازه بان قابل توجه استبرخورد با عوارض اين مسأ

  : که به حرفه خبرنگاری در ايران اشتغال دارد ميگويد"سميرا شيرمردی"ويچه وله در مصاحبه ای با د

  ."لۀ افسردگی در ميان ورزشکارانی وجود دارد که باعث شده ما شاھد ورزشکاران افسردۀ زيادی باشيممسأ "
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  : اين خبرنگار به برخورد منفی جامعه به بيماريھای روحی اشاره ميکند و ميگويد

رد . حث افسردگی روحی خيلی سخت استمطرح کردن ب" ه ف د ک يعنی ھيچ ورزشکار يا ھيچ باشگاھی اجازه نميدھ

ثال  ه م ًورزشکار به عنوان شخصيتی افسرده معرفی شود، چون آن وقت انگھای بسيار ديگری ھم به او ميچسبانند ک

ن دست واردی از اي م م. ديوانه شده، بايد از او فاصله گرفت و م ی ک ين خيل رای ھم شودب ان . طرح مي ا فقط خودم م

  )١١(.شاھد اين ھستيم که بعضی از ورزشکارانمان افسرده اند، وگرنه جايی اعالم نميکنند که اينھا مشکل دارند
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