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 گفتار پیش

 .نیست آسانیکار  آننیازمند توجه است اما پیشگیری از و بهداشت عمومی در جهان  یخودکشی معضل عمده

فراهم از -ها ای از فعالیتطیف گسترده ،پذیرامکانموارد  دردهند پیشگیری از خودکشی، های حاضر نشان میپژوهش

روانی های موقع اختاللارزیابی و غربالگری به از طریق جواناننوکودکان و  بهترین شرایط ممکن برای پرورش ساختن

از  جامعه آگاهی اطالعات و افزایش انتشار مناسب گیرد.میرا دربر  -محیطی عوامل خطرآنها تا کنترل  مؤثردرمان و 

این  سنی و جنسیتی باید در تمامهای فرهنگی، پیشگیری از خودکشی هستند. تفاوت موفقیت در اجزای ضروری

 گیرند.بمد نظر قرار ها تفعالی

را در سطح جهانی برای پیشگیری از خودکشی آغاز کرد.  اقدامات خود (WHO) 1ن جهانی بهداشتسازما، 1999در 

جتماعی و ا هایگروهشده در این زمینه است که برای تهیهیکی از منابع  یشدهبازنگری ین نسخهاین کتابچه دومی

این کتابچه محصول همکاری مشترک انجمن  ای خاص مرتبط با پیشگیری از خودکشی فراهم شده است.حرفه

 والنی و متنوعای طهای زنجیرهمعرف یکی از حلقه وودکشی و سازمان بهداشت جهانی المللی پیشگیری از خبین

ن، راگذاقانون ،، نهادهای اجتماعیمعلمان ،بهداشتمتخصصان جمله  ها ازافراد و گروهوسیعی از  یکه گستره است

 .گیردها و جوامع را دربر میخانواده ،ها، مجریان قانوندولتفعاالن اجتماعی، 

 اول نسخه هستیم که استرالیا بریزبن، کوئینزلند گریفیت، استاد دانشگاه ،2لئو دی دیگو پروفسور مدیون به ویژه ما

قدردانی  ویرایش فنیبه برای کمک  ؛هند ،از چنا 3ویجیایاکومار لکشمی همچنین از دکتر. اند کرده تهیه را کتابچه این

که متن اصلی را  ،سازمان جهانی بهداشت خودکشی از پیشگیری المللیبین شبکه اعضای از . عالوه بر اینکنیممی

بیمارستان دی بایاما در از  4باررو پرز سرجیو دکتر: سپاسگزاریم، در ادامه آمده است اند و اسامی آنهابازبینی کرده

 ،عین شمسدانشگاه  ،6دانشکده پزشکی کرایست چرچ نیوزیلند، دکتر احمد اوکاشا ،5بیاتریس آنت دکتر گرانما، کوبا؛

                                                           
1World Health Organization  

2 Diego de Leo 

3 Lakshmi Vijayakumar 

4 Dr Sergio Pérez Barrero 

5 Annette Beautrais 

6 Ahmed Okasha 
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مرکز منابع  ،2پروفسور ژان پیر سوبریه آفریقای جنوبی؛ ،، دورباندانشگاه ناتال 1پروفسور لورن شلبوش ، مصر؛ایروک

پروفسور دانوتا  استونی؛ ،دانشگاه تالین، شهر تالین ،3آیری وارنیکپروفسور  ، فرانسه؛پاریس ،شناسی خودکشی

دکتر ؛ سوئد ،استکهلم کارولینسکا، انستیتوتحقیقات خودکشی و پیشگیری از بیماری روانی  از مرکز ملی 4واسرمن

 از بیمارستان مغز دانشگاه پزشکی نانجینگ چین . 5شوتاو ژای

 ( تحت نظارت جینIASP) 6المللی پیشگیری از خودکشیبینجمن ان رسانه کارگروه را کتابچه این ینسخه اولین

 .کرده استاسترالیا تهیه  دانشگاه ملبورن جمعیت، بهداشت یدانشیار دانشکده ،7پیرکیس

برای گزارش خودکشی در انجمن  ایرا کارگروه رهنمودهای رسانهحاضر را  کتابچه ی فعلیشدهروزرسانیی بهنسخه

دانشگاه  عمومی، بهداشت )مرکز 8نیدرکروتنتالر توماس المللی پیشگیری از خودکشی تهیه کرده است. ما از دکتربین

ای ایاالت متحده آمریکا(، رئیس کارگروه رهنمودهای رسانه، SAVE) 9اتریش( و دکتر دانیل ردنبرگ وین، پزشکی

( که مسئولیت اصلی این به روزرسانی را به IASPالمللی پیشگیری از خودکشی )برای گزارش خودکشی انجمن بین

، کمال قدردانی را داریم.ندعهده داشته ا

که اسامی آنها در ادامه آمده است  IASPبرای گزارش خودکشی  ایرسانهرهنمودهای  کارگروه اعضای از همینطور

 نیو دانشگاه روانپزشکی دانشکده ،10آندریسن کارل آقای: نماییمقدردانی میبرای مشارکتشان در تهیه این کتابچه 

 کرک ایرلند؛ دانشگاه کالج عمومی، بهداشت و اپیدمیولوژی گروه ،11آرنسمان اال پروفسور استرالیا؛ ،سیدنی ولز ساوت

 نا،م ،وست اندایز دانشگاه روانپزشکی، و جامعه بهداشت گروه برنابی، لورین دکتر ایرلند؛ ، دوبلین ،آریگو جین خانم

 ، کانتو سارا سیلویا پروفسور انگلستان؛ ،هال دانشگاه ،اجتماعی مددکاری و بهداشت دانشکده بل، جو دکتر جامائیکا؛

                                                           
1 Lourens Schlebusch 

2 Jean-Pierre Soubrier 

3 Airi Värnik 

4 Danuta Wasserman 

5 Shutao Zhai 

6 International Association for Suicide Prevention 

7 Jane Pirkis 

8 Thomas Niederkrotenthaler 

9 Daniel Reidenberg 

1 0 Karl Andriessen 

1 1 Ella Arensman 
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مرکز تحقیقات و جاکی هنگ کنگ  مرکز چنگ، پروفسورکیجین ؛آمریکا متحده ایاالت، کلرادو یایالتدانشگاه 

واحد  کلینگز، سانی پروفسور چین؛هنگ کنگ،  اداری ویژه منطقه، کنگ هنگ پیشگیری از خودکشی، دانشگاه

 ،ولینگتون بهداشتی علوم و پزشکی دانشکده اوتاگو، دانشگاه ، جمعیت روان سالمت تحقیقات واجتماعی  روانپزشکی

 گریفیت، دانشگاه استرالیا، خودکشی از پیشگیری و تحقیقات موسسه لئو، دی دیگو پروفسور نیوزیلند؛ کریستچرچ،

 آلمان؛ اشتوتگارت، درمانی، روان و روانپزشکی درمانگاه، فرتباکرانکن هاوس ،1اتزردورفر المر پروفسور استرالیا؛ بریزبن،

 ؛آمریکا متحده ایاالت نیویورک، یایالت روانپزشکی انستیتوی کلمبیا،ه دانشگا پزشکی مرکز ،2گولد مادلین پروفسور

 ،3ونتهاو کیت پروفسور هند؛ بنگلور، اعصاب، علوم و روان بهداشت ملی انستیتویپروفسور گوپال کریشنا گوروراج، 

 ،پیشگیری از خودکشی موسسه اینستروزا، ایرینا خانم انگلستان؛ آکسفورد، آکسفورد، دانشگاه خودکشی تحقیقات مرکز

 کارولین خانم استرالیا؛ سیدنی، ولز، ساوت نیو دانشگاهروانپزشکی  دانشکده کریسینسکا، کارولینا دکتر سوئیس؛ ژنو،

 و انگلیسی نگاری، روزنامه دانشکده ،سلو آن دکتر ؛آمریکا متحده ایاالت مینیاپولیس، ی،اتتحقیق نگاریروزنامه ،یالو

 لندن، میدلسکس دانشگاه فناوری، و علوم دانشکدهدانشیار  مرزانو، لیزا دکتر انگلستان؛، بورنموث دانشگاه ارتباطات،

 کانادا؛ مونترال، کبک دانشگاه ، اتانازی و خودکشی مداخالت و تحقیقات مرکز ،4میشارا برایانپروفسور  انگلستان؛

 بهداشت مرکز یس،کپیر جین پروفسور فرانسه؛ لیل، بیمارستان ایمنطقه پزشکی مرکز ،نوتردام ادوارد چارلز دکتر

 علوم گروه ،شر سباستین دکتر اسکاتلند؛ ادینبورگ، دانشگاه ،5 پالت استیو پروفسور استرالیا؛ ملبورن، دانشگاه روان،

 بهداشت سوئدی -انستیتو استونیایی ،مریک سیساسک پروفسور آلمان؛ مونیخ، دانشگاه رسانه، تحقیقات و ارتباطات

 روان سالمت انستیتوی ، اسهان الیژ خانم استونی؛، تالین دانشگاه جامعه، وقضا  حقوق دانشکده ،و خودکشیروان 

 ایالتی دانشگاه ،6استک استیونپروفسور  اتریش؛ وین، بحراندر  مداخله مرکز سونک، گرنوپروفسور  استرالیا؛ ،هانتر

دانشیار واحد تحقیقات خودکشی، گروه طب اجتماعی  7بندیکت تیل ؛آمریکا متحده ایاالت ، میشیگان دیترویت، وین،

                                                           
1 Elmar Etzersdorfer 

2 Madelyn Gould 

3 Keith Hawton 

4 Brian Mishara 

5 Steve Platt 

6 Steven Stack 

7 Benedikt Till 
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، گروه مطالعات رسانه، 1و پیشگیرانه، مرکز بهداشت عمومی، دانشگاه پزشکی وین، اتریش؛ دکتر مایکل وسترالند

، SAR، مرکز تحقیقات و پیشگیری از خودکشی، دانشگاه هنگ کنگ 2دانشگاه استکهلم، سوئد؛ پروفسور پاول ایپ

 ین.چ

    ای منطقه دفتر ،3آندره برونی دکتر: سپاسگزاریم ،اندکردهازبینی ب را کنونی نسخه که زیر کارشناسان از همچنین

 ،NASP،4کارلی والدیمیر دکتر آمریکا؛ متحده ایاالت سی، دی واشنگتن آمریکا، ( درWHOسازمان جهانی بهداشت )

منطقه دفتر 5کستل دبورا و دکتر کایتانو کلودینا دکتر ،کاسترو خورخه دکتر سوئد؛ استکهلم، کارولینسکا، انستیتو

 از پیشگیری مرکز منابع ،هاسمنبریجیت  خانم آمریکا؛ متحده ایاالت سی، دی واشنگتن در آمریکا، WHO  ای

  خودکشیو پیشگیری  تحقیقات انستیتو ، کایری کالوز دکتر ؛آمریکا متحده ایاالت سی، دی واشنگتن خودکشی

(AISRAP )، کارمن خانم ؛ در اوتاوا کانادا کمیسیون سالمت روان لر،تمان اد آقای استرالیا؛ بریزبن، گریفیت، دانشگاه 

 مایکل پروفسور ؛آمریکا متحده ایاالت سی، دی واشنگتن آمریکا،در سازمان جهانی بهداشت  ای منطقه دفتر ،6مارتینز

 تانگ جیو دانشگاهپزشکی  دانشکده شانگهای، روان سالمت مرکز، خودکشیو پیشگیری از  تحقیقاتمرکز  ،7فیلیپس

 ؛آمریکا متحده ایاالت سی، دی واشنگتن خودکشی، از پیشگیری منابع مرکز ،8رید جری دکتر چین؛ شانگهای،

 Action Alliance for  Suicide Preventionمرکز ،تورگوسن کیم خانم فرانسه؛ پاریس، ، CRES ،ریهسوب پیر ژان پروفسور

 ،چنا ، SNEHA داوطلبانه، بهداشتی خدمات ،ویجیاکومار الکشمی دکتر ؛آمریکا متحده ایاالت سی، دی واشنگتندر 

 .سوئد استکهلم، ،، انستیتو کارولینسکاNASP  ، 9واسرمن دانوتا پروفسور هند؛

                                                           
1 Michael Westerlund 

2 Paul Yip 

3 Andrea Bruni  

4 Vladimir Carli, Jorge Castro, & Claudina Cayetano 

5 Dévora Kestel 

6 Carmen Martinez 

7 Michael Phillips 

8 Jerry Reed 

9 Danuta Wasserman 
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 یآقا و ،یه جلدهت برای بهداشت جهانیاز سازمان  1میسنر دنیس آقای ویرایش، رایب سوئیس از براملی دیوید آقای از

 کنیم.تشکر می گرافیک طراحیطرح و  برای ژاپن از 2یوسوک ناکازاوا

 دولت ژاپن برای تهیه این کتابچه کمال تشکر را دارد. مالی هایحمایت از جهانی بهداشت سازمان

ه ( در زمینWHOبهداشت )( و سازمان جهانی IASPهمچنین همکاری انجمن بین المللی پیشگیری از خودکشی )

 های مرتبط با پیشگیری از خودکشی مورد تقدیر است.فعالیت

ر شده است. که الزمه اثربخشی آن است، منتش انطباق با شرایط محلیبطور گسترده و با امید ترجمه و  منبع این

  .گرفت خواهد قرار استقبال مورد منابع انطباق و ترجمه مجوز درخواست و ظراتن

  

 

 

  

                                                           
1 Denis Meissner, & David Bramley 

2 Yusuke Nakazawa 

 ارنسمناال 

 المللی پیشگیریرئیس انجمن بین

 از خودکشی 

 السکاندرا فلیشمن

دپارتمان سالمت روان و سوء مصرف 

 مواد سازمان جهانی بهداشت
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 فوریاخبار خودکشی: راهنمای  یمسئوالنه دهیگزارش

 بایدها: 

 دریافت کمک ارائه کنید هایمحلی اطالعات دقیقی درباره. 

 های پیشگیری از خودکشی، بدون ترویج باورهای نادرست، به مردم آموزش ی حقایق خودکشی و شیوهدرباره

 .دهیدب

 دریافت کمک  یافکار خودکشی و نحوهزای زندگی یا سترسابله با عوامل امق ینحوه یهایی دربارهگزارش

 .کنید تهیهرا 

  رعایت کنیدهنگام گزارش خودکشی افراد مشهور جانب احتیاط را. 

 هنگام مصاحبه با خانواده یا دوستان داغدار جانب احتیاط را رعایت کنید. 

 ها و اخبار خودکشی قرار گیرندگزارشتأثیر اندرکاران رسانه نیز ممکن است تحتدست. 

 نبایدها:

 اخبار مربوط به خودکشی را برجسته نکنید و از تکرار آنها خودداری کنید. 

  ای شود یا آن را راهکار سازندهی خودکشی میسازی پدیدهحساس شدن مردم یا عادیاز ادبیاتی که باعث

 .دهد استفاده نکنیددر مقابله با مشکالت نشان می

 از بیان جزئیات روش خودکشی خودداری کنید. 

 از بیان جزئیات محل خودکشی خودداری کنید. 

 برانگیز استفاده نکنیداز تیترهای خبری حساسیت. 

 های دیجیتال خودداری کنیدهای رسانهر بردن عکس، فیلم و معرفی لینکاز به کا.  
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 مقدمه

 ارد.ری به دنبال دای عاطفی، اجتماعی و اقتصادی بسیاهبهداشت عمومی است که پیامد یل عمدهخودکشی مشک

کشی هر مرگ ناشی از خودشود که ین زده میپیوندد و تخمخودکشی در جهان به وقوع می هشتصد هزارساالنه 

ند و متعددپیچیده  عوامل مرتبط با خودکشی و پیشگیری از آن .دهدمی قرار تأثیرتحت مستقیماً را نفر ششحداقل 

دامات پیشگیری در تقویت یا تضعیف اق را هاد متعددی نقش رسانهاهاما شو .نیستند شدهشناخته کامالًآنها  یهمهو 

)الگوبرداری( های تقلیدی تواند خطر خودکشیدکشی میخوی دربارهای های رسانهگزارش .انددهکر تأییداز خودکشی 

 را کاهش یا افزایش دهد.

 یدربارهرستی را دهند یا برعکس اطالعات نادبخودکشی ارائه  یبارهدرسودمندی توانند اطالعات آموزشی ها میرسانه

های خودکشی در معرض خطر ،پذیر، افراد آسیبای خودکشیرسانه اخبارنشر از سوی دیگر، به دنبال  آن منتشر کنند.

به ذکر  اًصراحت ،احساسات باشد یندهانانگیزرب و برجستهویژه اگر پوشش خبری وسیع، . بهگیرندقرار می تقلیدی

 .بزنددامن خودکشی ی دربارهرایج موجود و به باورهای نادرست  و بپردازدجزئیات روش خودکشی 

احتی ریا به باشد،برخوردار باالیی ر اثر خودکشی از جایگاه اجتماعی بشده هنگامی که فرد فوت ویژهبهخطر خودکشی 

بیشتر و  ندترطوالنیمعموالً هستند  های بعدییابد. اخباری که محرک اقدام به خودکشیافزایش می، شودشناسایی 

 . این نامگذاریشودشناخته می 1«ورتر تأثیر» نامخودکشی به میزان ای بر افزایش اخبار رسانه تأثیرشوند. می تکرار

دست به معشوق  با فقدان است که پس از مواجهه ،ورتر جوان هایرنج، قهرمان اصلی رمان گوته خودکشی بر اساس

ی دربارهسازی و آموزش عمومی تواند به آگاهخودکشی می یاز سوی دیگر، گزارش مسئوالنه .ندزخودکشی می

در  اقدامات جایگزین تشویق کند ور معرض خطر خودکشی را به دخودکشی و پیشگیری از آن کمک کند، افراد 

 باشد.تری و امیدبخش ترانهآزادهای یوگوگفتبخش الهام مجموع

تواند باعث میهستند  ( در شرایط سختمثبت یطلبانه )مقابلهتارهای کمکرف یدهندهنشان ی کههایگزارشانتشار 

نقش داشته  در پیشگیری از خودکشی طریقاین  بهو  باشدخودکشی  ازکننده یا ممانعتکننده تتقویت عوامل محافظ

معرفی  و ترجیحاً دریافت کمک ینحوه یبارهخودکشی باید همیشه حاوی اطالعاتی دری ای دربارهاخبار رسانه باشد.

                                                           
1 Werther effect 
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. نقش در دسترس هستندو هفت روز هفته ساعته وچهاربیستکه  شدباپیشگیری از خودکشی  یشدهشناختهمراکز 

شناخته  1«اپاژنوپ تأثیر» نامخودکشی در ادبیات پژوهشی به ی درباره ای مسئوالنهرسانهگزارش ی کنندهمحافظت

پس از مواجهه با ترس از  . اواست موزارتاثر  سحرآمیز فلوتکاراکتر پاپاژنو در اپرای آن  یوجه تسمیهشود که می

اد های جایگزینی را برای مقابله با مشکل به یدست دادن عشقش دچار افکار خودکشی شد، اما در آخرین لحظه راه

 .انتخاب کرد ،خودکشی غیر ازآورد و مسیر دیگری را، 

های رسانه یدو حوزهشرایط هر باید با  شودمطرح می هادر رسانه گزارش اخبار خودکشیی ی که دربارههایتوصیه

خودکشی ی دربارهاز مردم  یرسانی به تعداد هر چه بیشترشود و هدفش آگاهیمتناسب های دیجیتال و رسانه سنتی

و کنترل  پایششود سبب میاست که قابلیت پخش و انتشار سریع اخبار  یتالهای دیجرسانه یویژگی برجسته باشد.

های مطالعاتی تر، یافتههای قدیمیهای دیجیتال و رسانهمیان رسانه های موجودم تفاوترغبه. شود دشوار آن بسیار

ز خودکشی در اتواند به اقدامات پیشگیری های سنتی بر رفتارهای خودکشی انجام شده میرسانه تأثیر یدربارهکه 

 های دیجیتال در افزایشنهرسا نقش احتمالیاز آمده دستبه هایسدردر مقابل،  های دیجیتال کمک کند.رسانه

تر های قدیمیاقدامات پیشگیری از خودکشی در رسانه یاطالعات مفیدی را در زمینه ممکن است رفتارهای خودکشی

 فراهم سازد.

ی دربارهاتی را خودکشی را ارائه و اطالعای گزارش رسانه تأثیری موجود دربارهای از شواهد خالصهحاضر ه کتابچ

 به توجه باورزد که گاه می تأکیدکند و بر این نکته فراهم می برای اصحاب رسانهگزارش اخبار خودکشی  ینحوه

 ،درستحوه انتشار نزمینه در پیشنهادهایی را این کتابچه  .وجود نداردآن  گزارش ای جزارزش خبری خودکشی چاره

داشته باشد ارائه  تال می تواند کاربرددیجیهای در رسانههای سنتی و هم رسانهکه هم در خبر مناسب و مسئوالنه 

 می کند. 

اینکه چه اوت است. فکشورهای مختلف متدر ای آن درون هر کشور و رسانه گزارش اخبار خودکشی و انعکاس

دسترس  درخودکشی به چه صورت باید هر مورد خاص موضوعی برای گزارش شدن مناسب است و اطالعات مرتبط با 

متناسب ای گزارش رسانهی کوشد راهنمایی عمومی دربارهبچه میپذیرد. این کتامی تأثیرهای فرهنگی از تفاوتباشد 

                                                           
1 Papageno effect 
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خودکشی پیشگیری از  هایجمعیت شود که اصحاب رسانه بامی توصیه حالاین، باائه دهدار های مختلفبا فرهنگ

 بهتوجهبا .خودکشی استفاده کنند ایرسانهراهنمای محلی گزارش از  ،در صورت دسترسی وهمکاری محلی خود 

متخصصان پیشگیری از توان نتیجه گرفت که میاند این کتابچه با ما همکاری کرده یکه در تهیه یتعداد متخصصان

 یتا در زمینه ندمند و مشتاقو عالقههستند بسیار ای در اقصی نقاط دنیا گزارش رسانه یدر حوزه فعال خودکشی

پذیر رسانی صحیح و ممانعت از در معرض خطر قرار دادن افراد آسیباخبار خودکشی و پیام یگزارش مسئوالنه

 .شده استها ابالغ رسانهبه نامه در قالب آیین ورها راهنمای گزارش اخبار خودکشیهمکاری کنند. در برخی کش

ی ها دربارهتهیه شده است. اغلب توصیهو آنالین تصویری ، یچاپ هایاندرکاران رسانه در حوزهبرای دستحاضر کتابچه 

های چاپی یا دیجیتال به رسانه مربوط اًا برخی دیگر اختصاصاع رسانه عمومیت دارد، امانو یخودکشی در همهگزارش 

موضوعات . پرداختن به کنیدمشاهده  1در پیوست  را های دیجیتالمالحظات مربوط به رسانه ای ازهستند. خالصه

. برای اطالعات خارج است این کتابچهاهداف  یاز حیطه هاهای تلویزیونی و نمایشها، برنامهفیلم ها،سایتمرتبط با وب

 درسآبه  1سرگرمیابزار  تولید شرکت های کنترلتوانید به منابع مربوط به بیشتر در این موارد می

)/http://www.eiconline.org(  .2کورهای تیراندازیحمالت تروریستی و اخبار مرتبط به  دهیگزارشمراجعه کنید 

 .کنیدمشاهده  2در پیوست را 

 ها بر رفتارهای خودکشیرسانه ی تأثیردربارهشواهد علمی 

 رفتارهای خودکشیساز عامل خطر مثابهدهی بهگزارش

نظر هایی که بهخودکشی مانند) است ( انجام شدهالگوبرداریخودکشی تقلیدی ) یرهبایکصد تحقیق دربیش از 

را نشان داده است.  نتایج مشابهی این مطالعات مکرراً مندنظام(. مرور هستندمرتبط ای رسد مستقیم با اخبار رسانهمی

ها عالوه این بررسیهب منجر به افزایش رفتارهای خودکشی بعدی شود. ممکن استای موارد خودکشی گزارش رسانه

یابد. در واقع پوشش مکرر خبر خودکشی احتمال تقلید رفتار خودکشی در شرایطی خاص افزایش میکه  دهدنشان می

مربوط  هایگذاری گزارشتأثیر .داردبا رفتارهای تقلیدی خودکشی ارتباط  گذار مربوط به آن قویاًتأثیرهای گزارشو 

شخصیتی مشهور شود که فردی که اقدام به خودکشی کرده زمانی بیشتر می ،عدیب بر رفتار خودکشی ،به خودکشی

                                                           
1 Entertainment industries 

2 Mass shooting 
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های جوانان، افراد مبتال به بیماریمثالً های خاص )گروهزیر برخی از یا موردتوجه خوانندگان یا بینندگان خبر باشد.

کشی اند( در برابر خودخودکشی داغدار شده یخودکشی قبلی یا افرادی که در نتیجه یروانی، افراد دارای سابقه

فردی که بر اثر خودکشی جان خود را از دست ای هیابد که ویژگیاین خطر زمانی افزایش می پذیرترند.تقلیدی آسیب

. نونده با او همانندسازی کندش یایننده ت داشته باشد و بهای بیننده یا شنونده شباهویژگیبا  هااز برخی جنبهداده 

نقش مهمی در این میان به عهده دارند.  موردنظر نیز خودکشیی درباره شدهارائه هایگزارشعالوه محتوای به

یا شامل شرح مفصلی از جزئیات  ،پردازندخودکشی میی دربارهباورهای نادرست  تأییدتکرار و هایی که بهگزارش

ای رسانههای تقلیدی منجر شوند. از سوی دیگر، گزارش یهاتر احتمال دارد که به خودکشیخودکشی هستند، بیش

باالیی برای کمک به پیشگیری از خودکشی دارند و  ظرفیتشوند، ای تهیه میهای رسانهکه مطابق با دستورالعمل

 شوند.های بیشتر نمیمنجر به خودکشیمعموالً 

 دهیمثبت گزارش اتتأثیر

های هستند، در سالاند بسیار رفتار خودکشی پرداخته ای برهای رسانهاگرچه تحقیقاتی که به آثار مخرب گزارش

اند. گزارش خودکشی تمرکز کردهی دربارهای مسئوالنه های رسانهگزارش یهای بیشتری بر مزایای بالقوهاخیر پژوهش

اند افکار خودکشی خود را مدیریت و به کنند، اما توانستهها از افرادی که در شرایط بسیار دشواری زندگی میرسانه

دهند ها نشان میپژوهش عالوهبه با آنها مقابله کنند، با کاهش رفتار خودکشی در ارتباط است. سازنده ایشیوه

در کاهش رفتارهای خودکشی  تواندمی ،مقابله با افکار خودکشی هایشیوه توصیف شامل ،ایوزشی رسانهمآ یهابرنامه

 واقع شود. مؤثر

ده مآ 3در پیوست یشگیری از خودکشی پدر ها رسانه تأثیرمرتبط با ژوهشی توضیحات بیشتر در ارتباط با ادبیات پ

 است.
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 دهی مسئوالنه گزارش

 کنید ارائه کمک دریافت ی محلدرباره دقیقی اطالعات 

ها و اخبار مربوط به خودکشی ارائه گزارشمنابع حمایتی باید در پایان تمامی دسترسی به  ینحوهاطالعات مربوط به 

 یحوزهمرتبط در سایر متخصصان پیشگیری از خودکشی، خطوط بحران، منابع اختصاصی باید شامل مراکز . شود

ماتی را شامل شود که با باید خدهای خودیاری باشد. اطالعات مربوط به محل دریافت کمک و گروهرفاه  سالمت و

های هستند. این منابع باید دسترسی به حمایت روزی و در تمام ایام هفته در دسترسشوند و شبانهکیفیت باال ارائه می

اقدام به خودکشی  یدر آستانهخودکشی  گزارشبر اثر شنیدن  یا ،هستندکه تحت فشار هیجانی  الزم را برای افرادی

 از صحت آنها اطمینان حاصل شود.و  کنترل مرتبباید و اطالعات تماس منابع موردنظر  نشانیفراهم کند. قرار دارند، 

 ، بنابراین ذکر تعداد محدودیبدهدمعکوس  یو نتیجه باشدکننده گیج ممکن استاز منابع  باالبلند فهرستی یارائه

 سایت(.تلفن و یک وبیک شمارهذکر تنها  )مثالً کافی است از این منابع

 آموزش به مردم  ،بدون ترویج باورهای نادرست ،های پیشگیری از خودکشیخودکشی و شیوهق یحقای درباره

 دهید ب

ای که این رسانه هایدهند که گزارشخودکشی وجود دارد. شواهد نشان میی دربارهتصورات نادرست بسیاری 

مطالعات نشان  ،بر اینعالوه .رهای تقلیدی باشندرفتا یبرانگیزاننده ممکن است ،کنندباورهای نادرست را تکرار می

های غیرواقعی را به گزارش که بیشتر گرایش دارندها های واقعی و غیرواقعی رسانهگزارشاز میان  مردم اند کهداده

بنابراین آمده است.  4خودکشی در پیوست ی دربارهو باورهای نادرست ق یحقاترین سپارند. برخی از شایعب خاطر

اطالعاتی  یارائهخودکشی، ، هنگام صحبت از حقایق از این جدا. درترجیح دابوط به خودکشی بازگو کردن حقایق مر

باید  دارندایش به خودکشی که افرادی که گرپیشگیری از خودکشی بسیار سودمند و حاوی این پیام است ی درباره

 دریافت کنند. را  یکمک چنینتوانند چگونه می بدانندنیز در پی دریافت کمک باشند و 
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 کمک دریافت ینحوه و خودکشی افکار و زندگی زایسترسا عوامل با مقابله ینحوهی درباره هاییگزارش 

 تهیه کنید

ریت را مدی زندگی و افکار خودکشی خوبی شرایط سختاند بههای داستانی از زندگی افرادی که توانستهروایت یتهیه

هی استفاده مشابای مثبت برند کمک کند تا از راهبردهای مقابلهسر میتواند به افرادی که در شرایط سخت بهکنند می

 ناشدنیدشوار حلشرایط مواجهه با چگونگی دریافت کمک در ی دربارهمحتوای آموزشی با هایی گزارش یارائه .کنند

افکار بر  که دیگران برای فائق آمدندهند نشان میرا  راهکارهای مشخصیمعموالً ها گزارشاین شود. توصیه مینیز 

 .دنسازرجسته میبدهد باین مواقع انجام  در توانداقداماتی را که فرد میو اند خودکشی به کار برده

  مشهور جانب احتیاط را رعایت کنیدهنگام گزارش خودکشی افراد 

 هاییگزارش چنین خودکشیاحتمال دارد  .دکنمی را جلب مردم توجه غالباً و داردارزش خبری  افراد مشهور خودکشی

این  ناخواسته است ممکن مشهور هاییتشخص مرگ نماییبزرگ. شود پذیرآسیبدر افراد  افزایش خودکشی سبب

 در خودکشی رفتار افزایش باعث است ممکن در نتیجه ،کندرا تجلیل می خودکشی رفتار جامعهتصور را القا کند که 

 خودکشیاز  نباید هاگزارش این د.کر بسیار دقت باید مشهور افراد خودکشی گزارشدر  دلیل، همین به. دیگران شود

 وو نقش آنها در اجتماع  ،مشهور افراد ینامهزندگی بر تمرکز. کنند بیان رااو  خودکشی روشجزئیات  یا تجلیل فرد

آنها برای مرگ  انگارانهدالیلی ساده یارائه یا خودکشی به مربوط جزئیات ، به ذکردیگران بر شانمرگ منفی تأثیر

، احتیاط نیست مشخص هنوز مرگ علت که زمانی ،مشهور افراد مرگ گزارش در باید این، برعالوه ارجحیت دارد.

مان بهتر است تا ز. باشد رسانآسیب تواندمی مشهور شخص خودکشی احتمالی ها دربارهرسانه زنیگمانه. دکر

ها همیشه باید اشاره شد، گزارش ترپیشطور که همان آن منتظر ماند.ی مشخص شدن علت مرگ و تحقیق درباره

د که ممکن است افراد در معرض خطر یا افرادی باشدسترسی به منابع کمکی برای  ینحوه یبارهحاوی اطالعاتی در

 شنیدن اخبار خودکشی دچار استرس یا افکار خودکشی شوند. یدر نتیجه
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 هنگام مصاحبه با خانواده یا دوستان داغدار جانب احتیاط را رعایت کنید 

ی بارهدر دیگران آموزش برای ارزشمندی منبع بسیار تواندمی اندداغدار شده خودکشی یدر نتیجه که رادیاف دیدگاه

اید با مالحظاتی ای بنجاندن آن در خبر رسانهو گ اطالعاتی چنین آوریجمع ،حالبااین. باشد خودکشی هایواقعیت

ممکن است در شرایط بحرانی خود افرادی که واده، دوستان یا اطرافیان داغدار، یا اعضای خان مشارکتانجام شود. 

 هرگز است شخودکشی یکی از عزیزان داغدار که شخصی با مصاحبهبرای  تصمیم. شودباشند، باید بااحتیاط انجام 

 یا خودکشی خطر معرض دربیشتر شوند رو میروبهشان عزیز فقدان وقتی با افراد این ود.ش گرفتهآسان  نباید

. ارجح دانست دراماتیک یداستان نوشتن به را آنها خصوصی حریماحترام به گیرند. باید می قرار سیبیخودآ

 .خاصی تبعیت کنند یرفتار ید از کدهایباها، مصاحبه گونهبرای انجام این ،کشورها رخیب درنگاران روزنامه

خودکشی یا متوفی  رویدادی را دربارهاطالعاتی  خود تحقیقات جریاندر  ممکن استباید بدانند که  رسانهاصحاب 

حائز اهمیت  بسیار انتشار این اطالعات یآن مطلع نباشد. نحوه خودکشی یا فرد داغدار از عینی کسب کنند که شاهد

اطالعاتی که از افراد صحت دقت از به باید خبرنگاران همچنین. دنرسانبافراد داغدار آسیب  به ممکن است ، زیرااست

 خودکشی خاص مرتبط با رفتارهایجمالت یا خاطرات، ممکن است آنها  . زیرامطمئن شوندکنند ت میفداغدار دریا

 . نیاورندروشنی به یاد به ،حاد سوگ رویارویی با یدر نتیجه ،را

کنار با فقدان ناشی از خودکشی  اندشده موفق که افرادی ،نیست مربوط اخیر فقدان به دهیگزارش که مواردی در

 افزایش برای یمهم عمنب دنتوانمی ،ای مشارکت داشته باشندی رسانهداستانهای گزارشدر  و تمایل دارند ،بیایند

باید به  ،حالبااین ند.برای دیگران باش چگونگی مقابله با شرایط مشابه ینهدر زمی مناسب هایگزینه یارائه و آگاهی

تجربیات قبلی مرتبط با خودکشی هم باشد، سخن گفتن از  دور یفقدان مربوط به گذشته اگر حتییاد داشت که 

ها داوطلب افراد داغداری که برای صحبت با رسانه خاطرات و احساسات دردناک باشد. یبرانگیزاننده ممکن است

 بنابراین، .دنباش اطالعبی خود شخصیاطالعات  یانتشار عمومی و گسترده احتمالی پیامدهای از است ممکنشوند می

در  .از حریم شخصی آنها انجام شود محافظت برای الزم اقدامات ودر میان گذاشته  این موضوع باید از پیش با فرد

نشان داده شود تا در صورت افراد داغدار  شده بهصورت امکان، باید قبل از انتشار اطالعات شخصی آنها، گزارش تهیه

 . شودنیاز این اطالعات تصحیح و تغییرات الزم اعمال 
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 ها و اخبار خودکشی قرار گیرندگزارش تأثیرتحت ممکن استکاران رسانه نیز رانددست 

اتفاق  این را در این زمینه تقویت کند. رسانه گزارشگر فردیتجربیات  است ممکن خودکشیی درباره یگزارش یتهیه

 پیوندهای رسانهکارکنان  در آن که ایبسته و کوچک در اجتماعاتمعموالً اما ، دهدبرخ  محیطی ممکن است در هر

 از موظفند ایرسانه هایسازمان ،برای مقابله با این موارد .پیونددمی به وقوعد بیشتر دارنبا هم قدرتمندی  محلی

 برای اصحاب رسانه -های موردنیازآموزش فراهم بودن وجلسات توصیف رویداد قبیل  از-های الزم حمایتوجود 

 کمک جویوجست در نباید ،ات منفی خودکشی هستندتأثیرکه به هر طریق درگیر کارکنانی اطمینان حاصل کنند. 

 تعلل کنند.

 ید و از تکرار آنها خودداری کنیداخبار مربوط به خودکشی را برجسته نکن 

 تر بیشترماهرانه تر وکمرنگ هایدر مقایسه با گزارش خودکشی به مربوط هایگزارشمورد بی تکرار و سازیبرجسته

 هاترین مکان ممکن برای درج اخبار مربوط به خودکشی در روزنامهبه خواهد شد. منجر رفتارهای خودکشی بعدی به

 ترتیب، همین به. داخلی صفحات باالی یا اول یصفحهنه در  ؛استهصفحه این و در پایین روزنامه صفحات داخلی

 آنالین هایپست یادر انتهای اخبار رادیویی یا  ،یتلویزیون اخبار سوم یا دوم بخش در باید خودکشی اخبار مربوط به

 روزرسانی خبر اصلی احتیاط کرد.تکرار و بهی همچنین باید درباره ارائه شود و نه در صدر اخبار.

  ای شود یا آن را راهکار سازندهمیخودکشی  یسازی پدیدهعادییا مردم حساس شدن از ادبیاتی که باعث

 دهد استفاده نکنیددر مقابله با مشکالت نشان می

در  است بهتر ،برای مثالاجتناب کرد.  شودمی خودکشی یمقوله سازیبردن ادبیاتی که باعث حساس کاره ب از باید

موارد  گزارش هنگام. دکراستفاده  «خودکشی گیریهمه» به جای «خودکشی میزان افزایش»اصطالح  از هاگزارش

 پیامیدر کنار موجد آن، عوامل خطر ذکر نیز  معضل بهداشت عمومی است و خودکشیاین پیام که  ، انتقالخودکشی

 از باید همچنیندهد. بتواند اهمیت پیشگیری از خودکشی را به مردم آموزش می ،خودکشی از پیشگیریی بارهدر

 یپدیدهتلقی شدن یا باعث عادی  ،دهدخودکشی به مردم ارائه می یرهبادر را ایکنندهگمراهادبیاتی که اطالعات 

چراکه ممکن  ؛گیردبقرار  تأییدمورد قبل از ارائه خودکشی باید آمارصحت تغییر در شود، اجتناب کرد. می خودکشی

 میزان خودکشی.پایدار در  نه افزایش و کاهش موقتی باشد،است ناشی از نوسانات 
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شدن خودکشی  تلقی باعث عادی است ممکن -«سیاسی خودکشی» مثالً- «خودکشی» یکلمه ازمورد بی یاستفاده

 خودکشی»اصطالحاتی مانند آن شود. همچنین باید از کاربرد  گر شدن وخامتو مخدوش جلوه افکار عمومیدر 

در . استبوده  مطلوب اینتیجه مرگبه معنی آن است که  اجتناب کرد زیرا تلویحاً «موفق خودکشی» یا «ناموفق

 ندترهم دقیقکه استفاده کرد  «رفتارهای خودکشی غیرکشنده»چنین مواردی بهتر است از عبارات جایگزین مانند 

 خودکشی)داللت دارد انه جنایتکار عملی برکه  «خودکشیارتکاب »عبارت . دشومی سوءبرداشت از آنها هم کمتر و

ر اثر خودکشی عزیزی شود که بباعث افزایش انگ و شرمساری افرادی می ،(شودمی محسوب جرم کشورها برخی در

استفاده  «گرفتن جان خود»یا  «خودکشیناشی مرگ »اصطالحاتی مانند  از است بنابراین بهتراند. را از دست داده

 کرد. 

 خودداری کنیدکشی داز بیان جزئیات روش خو 

 موضوع احتمال این زیرا ،کرد اجتناب خودکشیمورد استفاده برای روش ی درباره بحث یا/و جزئیات باید از توصیف

 دارو حد از بیش مصرف گزارش در برای مثال. از این عمل الگوبرداری کند پذیرآسیب فردکه دهد افزایش میآن را 

 ممکن استآنها  یتهیه ییا نحوهکاررفته ، مقدار یا ترکیب دارویی بهداروتجاری  نام شیمیایی یا نام جزئیاتذکر 

 . زیراکرداحتیاط ابتکاری بوده یا گزارش مواردی که روش خودکشی غیرمعمول در باید همچنین  .رسان باشدآسیب

نیز یگر را افراد د ارزش خبری خودکشی را بیشتر کند، ممکن است معمولاده از روش غیرچند ممکن است استفهر

های گزارشانتشار  طریق از راحتیبه ممکن است خودکشی جدید هایروشبه استفاده از این روش ترغیب کند. کاربرد 

 .تسریع شود -اجتماعی هایرسانه طریق از- ایرسانهاحساسی 

  محل خودکشی خودداری کنیداز بیان جزئیات 

پرتگاه ، بلند ییا ساختمان پل ؛ مثالًکند پیدا شهرت «خودکشیی برای مکان» به نام مکان یکممکن است  اوقات گاهی

اصحاب رسانه باید دقت کنند  خودکشی در آن رخ داده است.مواردی از  قبالًآهن یا تردد در محلی که یا ایستگاه راه

 استفاده نکنند یاها این مکانبرای توصیف  انگیزبرحساسیت مثال از ادبیات برایهایی را تبلیغ نکنند. که چنین مکان

در گزارش موارد خودکشی باید داده در آن مکان اشاره نکنند. به همین ترتیب رخهای به ذکر تعداد خودکشی مکرر
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، مراکز و هادانپذیر )مانند زنآسیب یهاویژه برای گروه سساتؤمهای آموزشی یا و اقدام به خودکشی در محیط

 .( احتیاط شودیهای روانپزشکبیمارستان

 برانگیز استفاده نکنیداز تیترهای خبری حساسیت 

در . شود خبر توجه خوانندگان جلب برجسته کردن وجه خاصی ازبا  شودسعی می خبرها عناوینتیترها و در انتخاب 

. کرداجتناب به روش یا محل خودکشی  صریح یو همچنین اشاره «خودکشی»اصطالح  استفاده ازتیتر اخبار باید از 

 ینویسندهد، یسننومی ،کنندمی کار اصلی متن روی ی کهادجز افربه ،رسانه اندرکاراندست سایر گزارش را تیتر اگر

 از انتخاب تیتر مناسب اطمینان حاصل کند. و  همکاریعنوان  ینویسنده با باید اصلی متن

 خودداری کنیدیتال جدیهای رسانههای لینک معرفی کار بردن عکس، فیلم وه از ب 

 یصحنه مربوط به که حاوی اطالعات اجتماعی هایرسانهمعرفی لینک فیلم یا  عکس، از نبایددر گزارش خودکشی، 

 باید این، برعالوه. دنداشته باش خودکشی اشاراتی روش یا محل جزئیات به اگر ویژهبه کرد، استفاده هستند خودکشی

استفاده از تصویر باید  دست داده بسیار احتیاط کرد. ازکه بر اثر خودکشی جان خود را  شخصی تصاویرانتشار  در

فرد یا عمل  از تجلیل با یا شوندبرجسته  نباید تصاویر این .اعضای خانواده باشداز  مستقیم یاجازه منوط به کسب

  شند.با همراه خودکشی

در جریان  از جمله-در آینده در شرایطی  ممکن است خودکشیعمل  با مرتبط تصاویر که دندهمی نشان تحقیقات

در  شودمی توصیه .شوند و محرک رفتار خودکشی در آنها فعال پذیرآسیب خوانندگان در دوباره -شخصی هایبحران

 یگاهی افراد متفاوتی مسئول تهیه زیرا ،های الزم انجام شودهماهنگی های مورداستفاده در آنو تصویر امحتو یتهیه

های فرد متوفی های اجتماعی و ایمیلکهبشهای پست ،هاپیامک متن و تصاویر هستند. یادداشت خودکشی، آخرین

 د.ننباید منتشر شو
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 آمار خودکشی  یدهندهمنابع معتبر ارائه

خود استفاده  هایها باید از منابع آماری و همچنین اطالعات موثق مربوط به خودکشی در گزارشاندرکاران رسانهدست

 کنند. 

حسب سن و برهایی از نرخ خودکشی ساالنه دادهمعموالً آمار در بسیاری از کشورها آوری های مسئول جمعسازمان

ومیر از جمله اطالعات خودکشی را های مرگکشورهای عضو سازمان جهانی بهداشت نیز دادهدهند. می جنس ارائه

مربوط به ها و آمار داده. )ww.who.int/healthinfo/mortality_data/enhttp://w/( کنندارسال می به این سازمان

 ند. شودرست تفسیر دقت و خودکشی باید به

پیشگیری از خودکشی مشورت  یخودکشی با متخصصان حوزه هایگزارش یهنگام تهیه باید رسانه اندرکاراندست

که اطمینان حاصل کنند خودکشی کمک کنند، مرتبط با  انند به تفسیر صحیح اطالعاتتومیکنند. این متخصصان 

به تصحیح باورهای نادرست  ،تقلیدی نخواهند شدهای های مربوط به خودکشی منجر به افزایش خطر خودکشیگزارش

ی دربارهدهند و اطالعات مفیدی را بخودکشی را ترویج ی دربارهباورهای درست  ،خودکشی کمک کنندی درباره

 دهند.بکنند ارائه رسانی به افرادی که به خودکشی فکر میمکشناسایی و ک

دهند می ها اختصاصرسانه با بخش مجزایی را برای تماس غالباً خودکشی از پیشگیری ایمنطقه یا ملی هایسازمان

 هاانجمن این از برخیکنند. می ارائه خودکشی یی را در زمینهاطالعات که نددار هاییانجمن نیز کشورها از بسیاریو 

خدمات حمایتی به افرادی که افکار خودکشی  یمانند ارائه دهند،انجام می خودکشی از پیشگیری برای اقداماتی را

و دهند میمسائل حقوقی نیز خدماتی ارائه  یها در زمینه. این انجمناندخودکشی داغدار شده یند یا در نتیجهدار

 کنند.دکشی فعالیت میهای مرتبط با خوپژوهش یتوسعه ایرب

 سایتوب .هاستانجمن این المللیبینمعادل  )IASP (خودکشی از پیشگیری المللیبین انجمن

IASP )https://www.iasp.info( های مرتبط با خودکشی تهیه که گزارش داردهایی رسانه برای مفیدی اطالعات

 یهاهای گزارش خودکشی برای رسانهفهرست خدمات پیشگیری از خودکشی و دستورالعمل کنند، از جملهمی

 است. دسترس دردر این سایت  تعدادی از کشورها

https://www.iasp.info/
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 یسسات فعال در زمینهؤم و خودکشی از پیشگیری خدمات یمراکز ارائه خودکشی، یمتخصصان طراز اول در مقوله

 هاراهکارهایی را برای گزارش خودکشی در رسانه http://www.reportingonsuicide.orgبهداشت عمومی در سایت 

 اند.به چندین زبان ارائه داده

  

http://www.reportingonsuicide.org/
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 1پیوست 

 دیجیتالهای رسانه ی در بابمالحظات

 میان همپوشانی و آورندمی دست به تریگسترده بسیار منابع از را خود اطالعات مردم ، نسبت به گذشته،هامروز

پذیر در برابر خودکشی، فراد آسیبدر میان جوانان و ا ویژهبه ،اینترنت رو به افزایش است. آنالین و سنتی هایرسانه

 هایگزارش یتهیه برای جزوه این. تبدیل شده است خودکشیی درباره اطالعات تعامل و تبادل برای مهم یبستر به

 دیجیتال هایدر رسانه خودکشی گزارش ،حالبااین شود.می استفاده دیجیتال و سنتی یرسانهای در هر دو نوع رسانه

 روبهرو خودکشی یدر زمینه آنالیناطالعات  مدیریتگزارش و  یتهیه ینحوه یدر زمینه بیشتری هایچالشبا 

 تهیه شده است. هااین چالش رفعمشخصی برای  هایدستورالعملهای اخیر در سال. ستا

 هایفایل. است اهمیت حائز بسیار اجتماعی هایرسانه در خودکشی موضوعات مرتبط با یگسترده بازتاب از پرهیز

، خودکشی یصحنه همربوط ب اجتماعی هایرسانه پیوندهای یا( اضطراری هایتماسفایل  مانند) صوتی یا ییویوید

باید در استفاده  این، برعالوه .شونداستفاده  ارائه شده باشد، نباید در آنها روشنیبهخودکشی  روش یا مکان اگر ویژهبه

در  ویژهبه ،های مضرواژه کاربردی بارهدقت درباید به وجوجست موتور. بسیار احتیاط کرد شخص درگذشته تصاویر از

 ،نیز صادق است سنتی هایرسانهی درباره که طورهماند. شوسازی بهینهمتعادل و  ،تیترهای خبری یتهیه یزمینه

 شدهآمارهای اغراق و از انتشار گیرد دقت باید مورد توجه و یتالهای دیجدر رسانه مربوط به خودکشیهای انتشار داده

 .اجتناب شودخودکشی  یدر زمینه برانگیزو حساسیت

و برای پاسخ خودکشی  یکنندهشویقت برای برخورد با محتوای بالقوههای اجتماعی باید ها و شبکهمدیران پلتفرم

نالین یا آ هایاز جمله روزنامه- های دیجیتالدر بخش توضیحات رسانهموقع به محتواهای مرتبط با خودکشی به

 .انجام بدهندهای الزم را گذاریسیاست -های چاپیسایت روزنامهوب

 برای )http://www.preventtheattempt.com( نالینآ هایفناوری برایی کاربردی هاروش بهترین از ایمجموعه

 یهایتوصیه است.فراهم شده دارند  نالینآکه بخش  بزرگ و متوسط کوچک، هایشرکت و هاسازمان هب تاخدم یارائه

پیشگیری از خودکشی  تعاملی هایمؤلفه با آنالین منابع ادغام چگونگیی بارهدر پیشرفته و متوسط ،در سطوح پایه

 حمایتی و مراکز منابع یرسانی با اطالعاتی در زمینهکمکمرکز  تدارک عبارتند از پایه هایتوصیه. شوندمی ارائه
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 پاسخگویی ینحوهی بارهدر های الزممشیتعیین خط خودکشی،ی بارهدر متداول االتؤسو  پیشگیری از خودکشی

متون  موقع بهپاسخ به ،مراجع قانونیدخالت  به مربوط مقررات ،دارند خودکشی به بالقوه گرایش ی کهکاربران به

 .محل ارجاع افراد دارای گرایش به خودکشیی دربارهخودکشی و اطالعاتی  مطالب مرتبط با یمحتو

 این. استکرده  تهیه نویسانوبالگ برای1یو()سِ خودکشی از آموزش آگاهی صدای را هاتوصیه از دیگری یمجموعه

 در ایمنیرعایت مالحظات  ینحوه بر که تهیه شده سنتی هایرسانه یهادستورالعمل محتوای مبنای بر هاتوصیه

 .متمرکز است به آنها رسیدگی ینحوه و هاوبالگ

  

                                                           
1 Suicide Awareness Voice of Education (SAVE) 
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 2پیوست 

 تروریسم جمعی ومنظور کشتار دستههای کور بهگزارش تیراندازی

تحقیقات  یاندازهبه ،های کور و تروریسم بر تقلید این رفتارهاای تیراندازیرسانه هایتحقیقات مرتبط با تأثیر گزارش

گسترده نیست. با این وجود شواهدی مبنی  ،های تقلیدیای بر خودکشیرسانه هایگزارش ی تأثیردربارهشده انجام

باعث اقدامات منجر به قتل در آینده شود.  ممکن استها برانگیز این قتلاحساسدهی که گزارشموجود است  بر این

گیرند و ممکن است شامل خشونت و آسیب به خود، پس از قتل ها قرار میموردتوجه رسانهبسیار معموالً این حوادث 

گذاری نتحاری یا بمبا ینباید آن را حمله ،شودبخودکشی نیز شامل باشد. اگر چنین رویدادی  ،بخشی از آن یا

ها با شود. اشاره به این رویدادمنفی رفتار خودکشی می یزیرا این کار باعث تشدید جنبه ،انتحاری توصیف کرد

زیرا هدف اصلی این اقدامات کشتن  ،تر خواهد بودمناسب «کشتار جمعی»یا  «گذاریبمبقتل با »اصطالحاتی مانند 

ممکن است قصدشان خودکشی نیز بوده باشد.  شوندکه مرتکب چنین اعمالی میکسانی دیگران است. تنها برخی از 

کشی نبوده و فاقد بسیار مهم است که به یاد داشته باشیم که ممکن است قصد مجرمان خود ،در گزارش این کشتارها

یص اختالل روانی داده تشخدر آنها د که دهنافرادی انجام می را جمعیدستههای بیماری روانی باشند. اغلب تیراندازی

  نشده است.

رهنمودهایی را برای گزارش چنین رویدادهایی تهیه کرده است  سیو المللی به سرپرستیمتخصص بین گروهیک 

(https://www.reportingonmassshootings.org) زیرا است ها به مجرمانکاهش توجه رسانه ی آنهااز جمله که ،

گیری از ای دیگر با آنها شود و این افراد با الهامهمانندسازی عده بالقوه باعث چنینی ممکن استاینای توجه رسانه

 شوند.بآنها مرتکب اعمال مشابه 

  

https://www.reportingonmassshootings.org/
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 3پیوست 

 هارسانه ی تأثیردربارهمروری بر ادبیات علمی 

 هازیانبار رسانه تأثیر

 های ورتر جوانرنجمیالدی و انتشار رمان  هجدهماواخر قرن  ای بر رفتار خودکشی مربوط بهرسانه تأثیراولین شواهد 

دهد. این به زندگی خود خاتمه می نیافتنی بودن معشوقش با شلیک گلولهدلیل دستکه در آن ورتر به گوته است

اثر خودکشی جان خود را از دست  بسیاری از کسانی که بر در سراسر اروپا شد. سبب وقوع موجی از خودکشی رمان

ای از کتاب گوته را لباسی مشابه ورتر پوشیده و با روشی مشابه او خودکشی کرده بودند یا هنگام مرگ نسخه ،دادند

 در دست داشتند. متعاقب این اتفاق، این رمان در چندین کشور اروپایی ممنوع اعالم شد.

 ،1فیلیپساینکه رهای خودکشی تقلیدی متعاقب گزارش یا بازتاب اخبار خودکشی پراکنده بود تا شواهد مربوط به رفتا

که را، ی هایداده در ماههای رخنگری را منتشر کرد که در آن تعداد خودکشیگذشته ینتایج مطالعه، 1970در 

داده های رخبا تعداد خودکشی ،به خبر خودکشی اختصاص یافته بود یونایتد استیتس پرسی اول روزنامه یصفحه

ماه مطالبی  33مطالعه، در  یسالهبیست یمقایسه کرده بود. طی دوره ی که چنین اخباری منتشر نشده بودهایدر ماه

ماه، آمار خودکشی افزایش  33ماه از این  26اول روزنامه منتشر شده بود و در  یخودکشی در صفحهی درباره

تلویزیونی  یپس از پخش یک مجموعه 2اشمیت و هافنر راهمچنین اثر تقلیدی خودکشی  .(1) یافته بودچشمگیری 

 .(2) اندکردهنیز گزارش 

 ،های تقلیدی انجام شده است. در مجموعخودکشیی دربارهدیگر  یمطالعه یکصدفیلیپس، بیش از  یاز زمان مطالعه

این مطالعات بهتر های شناسیروشاول،  یاند. در درجهاین مطالعات به اشکال متعددی به شواهد قبلی قوت بخشیده

ولی زمان مشاهده را  ند،تکرار کرد اصلی فیلیپس را یهای مطالعهیافته( 4)4و استک (3)3واسرمن ،برای مثال. اندبوده

و به جای تعداد مطلق خودکشی، نرخ آن را کردند تری استفاده های رگرسیون زمانی پیچیدهتکنیکاز  تر وطوالنی

( 6)5استک ( و5بولن و فیلیپس) ،برای مثالدند. کرهای متفاوتی را بررسی در نظر گرفتند. دوم، این مطالعات رسانه

                                                           
1 Phillips 

2 Schmidt & Hofner 

3 Wasserman 

4 Stack 

5 Bollen, Phillips & Stack 
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بررسی و  ،در سطح ملی پوشش داده شده بود امریکاداستانی خودکشی را که در اخبار تلویزیونی  هایگزارش تأثیر

یافته است. عالوه بر این، بیشتر چشمگیری افزایش خش چنین اخباری، خودکشی مشاهده کردند که به دنبال پ

 یمد نظر قرار گرفته بود، اما پس از آن دامنه جامطالعات اولیه در ایاالت متحده انجام شده و فقط خودکشی در آن

مطالعات  ،برای مثالافت و اقدام به خودکشی را نیز شامل شد. مطالعات به کشورهای آسیایی و اروپایی نیز گسترش ی

( بیانگر آن بود که میزان خودکشی و اقدام به 10و همکاران ) 3و چن (9) و همکاران 2یپا ،(8 ،7و همکاران) 1چنگ

 ،ترتیبکنگ( و جمهوری کره، بهخودکشی به دنبال انتشار اخبار خودکشی افراد مشهور در چین )استان تایوان و هنگ

پس از انتشار خبر که ( نیز نشان داد 11)4وراسک و سونک ،اتزردورفر ی. نتایج مطالعهه استافزایش چشمگیری داشت

در مناطقی  ویژهبههای اتریش، آمار مربوط به خودکشی ترین روزنامهخودکشی یک فرد مشهور در یکی از پرفروش

 بیشتر بود. مطالعات جدید همچنین مشخصات محتواییا در آنهکه پخش آن روزنامه افزایش چشمگیری داشت 

منعکس و همکارانش  در مطالعات پیرکیساند. این امر ای آنها ارزیابی کردهای را قبل از اثر رسانههای رسانهگزارش

ند که ( آنها دریافت12) ای را بر اساس تفاوت محتوایی آنها از هم تفکیک کردندرسانه هایکه اثر گزارششده است 

کنند، خودکشی تقویت میی دربارهرا و باورهای عمومی غلط  گزارشهای خودکشی را هایی که روشگزارشتکرار 

های تقلیدی جوانان و همکارانش دریافتند خودکشی 5گولد این است کهمهم  یافزایش خودکشی را در پی دارند. نکته

 قرار الًکنند )مثتر میشوند که خبر خودکشی را برجستههایی ایجاد میروزنامه استانید هایتأثیر گزارشبیشتر تحت

 یکلمه یبا عناوین دربرگیرنده مثالًکنند )تر به آن اشاره میصریح ،اول یا درج تصویر( یدادن خبر در صفحه

، جزئیات روش مورد متوفی ذکر نام مثالًدهند )یا ذکر روش مورد استفاده(، جزئیات بیشتری را شرح می «خودکشی»

 کننداستفاده یا وجود یادداشت خودکشی( و موارد خودکشی منجر به فوت را بیشتر از اقدام به خودکشی گزارش می

(13). 

ای نتایج مشابهی را نشان داده است: گزارش رسانه رسانه و خودکشی مکرراً یمطالعات در حوزه مندنظاممرور 

اند که افزایش ها نشان دادهاین بررسی .(14-17) رفتارهای خودکشی شود منجر به افزایش ممکن استخودکشی 

                                                           
1 Cheng 

2 Yip 

3 Chen 

4 Etzersdorfer, Voracek & Sonneck 

5 Gould 
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گیرد و تقریباً پس از دو طی سه روز اول اوج میمعموالً تابعی از زمان است و پس از گزارش خبر رفتارهای خودکشی 

این افزایش به میزان گستردگی و برجستگی  .(19) انجامداما گاهی بیشتر به طول می ،(18 ،5) یابدهفته کاهش می

شدت با افزایش خودکشی به ی دارندو تأثیر عمیقشوند میتکرار زیاد  کههایی گزارشای مربوط است، پوشش رسانه

شده در که شخص توصیف دشونچنین رفتارهایی هنگامی بیشتر دیده می .(22-20, 11, 10) تقلیدی مرتبط هستند

شخصی که خودکشی کرده مشهور و مورد احترام که ( یا وقتی 23 ،22) نوعی همانندی دارندو مخاطب به گزارش

از خودکشی  شدهاغراق برانگیز واحساس هایرسد که گزارش( به نظر می24 ،22 ،9 ،7 ،4 ،3)  مخاطب بوده است

نشان  بسیاریشواهد  .(25)  های تقلیدی داردصنعت سرگرمی بیشترین تأثیر را بر افزایش خودکشیدر افراد مشهور 

طور برانگیز اخبار خودکشی بهاحساسات هایانتشار گزارش های پس ازداده که متوسط افزایش میزان خودکشی در ماه

فرد مشهور مرتبط با به که خبر خودکشی مربوط بوده، اما آمار فوق درصورتی نفر هزاریکصد ازای هربه 26/0متوسط 

های ای همچنین به ویژگینهنفر برآورد شده است. تأثیر رساهزاریکصدازای هر به 64/0 بیشتر وصنعت سرگرمی باشد 

د و افرادی که با فرد هستنافسردگی  دچارهای جامعه مانند جوانان، افرادی که است. برخی گروه ن نیز وابستهمخاطبا

دلیل احتمال افزایش میزان افکار خودکشی و ای دارند و به همین پذیری ویژهاند آسیبمتوفی همانندسازی کرده

توصیف دقیق خودکشی و روش انجام آن اغلب منجر به  .(29-26, 18) تقلیدی در آنها بیشتر استهای خودکشی

 .(33-30 ،10) افزایش رفتارهای خودکشی با استفاده از همان روش مشخص خواهد شد

 هارسانه یکنندهمحافظت تأثیر

ها در پیشگیری از خودکشی به دست آمده هنگذاری مثبت رساتأثیربر آنچه گفته شد، شواهدی دال بر احتمال عالوه

را بر  ایهای گزارش رسانهگذاری کاربرد بهترین روشتأثیرکه احتمال  مطالعاتی گرفته شده از شواهد است. این

 یارائه که دادند نشان ر و همکارانفاند. اتزردورکاهش میزان خودکشی و اقدام به خودکشی بررسی کرده

 هایگزارش یکاهش تهیه به منجر وین در مترو خودکشی مربوط به گزارشای رسانه هایدستورالعمل

پیوسته وقوعبههای خودکشی میزان درصدیوپنجهفتاد کاهش در نهایت منجر به و موارد خودکشی برانگیزحساسیت

 منجر هادستورالعمل این انتشار مکرر .(36-34) وین شد خودکشی در کلیدرصدی میزان بیست کاهش در مترو و

سطح ملی، در اتریش، با بیشترین  میزان خودکشی در کاهش و های مرتبط با خودکشیگزارش کیفیت یارتقا به

 .(37) ای شدگذاری در مناطق دارای همکاری باالی رسانهتأثیر
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ارتباط  ایرسانه رهنمودهای که اندداده سوئیس نیز نشان و آلمان ،کنگهنگ ،چین ،شده در استرالیامطالعات انجام

 بستگی آنها آمیزموفقیت ای به اجرایهای رسانهدهی خودکشی دارد. اثربخشی دستورالعملگزارش کیفیت مثبتی با

 اتریش ،)media.info-http://www.mindframe( استرالیا جمله از- کشور چندین یتجربه( 39 ،38).دارد

)http://www.suizidforschung.at(، کنگهنگ ،چین )/http://www.csrp.hku.hk/media(، سوئیس 

)http://www.stopsuicide.ch(، انگلستان )/centre-http://www.samaritans.org/media( متحده  ایاالت و

)http://www.reportingonsuicide.org( سازندای آگاهی عمیقی را فراهم میاجرای رهنمودهای رسانهی بارهدر 

 .باشد آموزنده کشورها سایر برای تواندمی که

 و 1نیدرکروتنتالر ای کهمطالعه در خاص ایرسانه هایبرخی از گزارش یکنندهمحافظت اثری بارهدر بیشتر شواهد

 یمقابله روی که تمرکز آنها مقاالت از گروه خاصی دست آمده است. آنها دریافتند کههب انددادهانجام  همکارانش

منتشرشده  ایرسانه هایگزارش جغرافیایی که یمنطقهآن  در خودکشی نرخ کاهش بحران بود با بر تسلط /مثبت

رسانه به نام  یکنندهاین پتانسیل محافظت .(21) داردگرفتند، ارتباط قرار می عموم مردمطور وسیع در دسترس هب

 در او که قصد خودکشی دارد، ،نامیده شده است. در این اثر ،اثر موزارت فلوت جادوییاپرای  در شخصیتی ،پاپاژنو

 ،پاپاژنو اثری بارهدرنخستین  یمطالعه این از شود. پسمی گزیند و از خودکشی منصرفمینهایت راه جایگزینی را بر

ی درباره اطالعاتی یو ارائه سازنده یمقابله ای حاویمحتواهای رسانه یکنندهمحافظت اتتأثیر دیگری نیز مطالعات

 .(40 ،38 ،28) انددهکر تأیید خودکشی را از پیشگیری

رسان سیبآ و سودمند تأثیر دال بر شواهدی اگرچه ،دهدمی نشان خودکشی و هارسانه به مربوط هایبررسی ،کل در

 .(17) اندبوده زمتمرک آن رسانآسیب تأثیربر  امروز به تا تحقیقات بیشتر رسانه بر پیشگیری از خودکشی وجود دارد،

 

 های دیجیتالرسانه

هر دو  که دهدمی است نشان موجود خودکشی با محتواهای دیجیتال مرتبط تأثیری بارهدر که اندکی بسیار تحقیقات

 افراد برای یباارزش بالقوه منبع دیجیتالهای آنها محتمل است. رسانهی رسان دربارهآسیب و محافظتی نوع اثرات

                                                           
1 Niederkrotenthaler   

http://www.csrp.hku.hk/media/
http://www.samaritans.org/media-centre/
http://www.reportingonsuicide.org/
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 از آنها جوانان اغلب وند دسترس در راحتیبه آنالین ایرسانه هایهستند. زیرا سایت زمان خودکشی در کمک نیازمند

 اجتماعی کمتر هایرسانه از کنند که هنگام استفادهاظهار می غالباً خطر خودکشی معرض در افراد ند.کناستفاده می

. دهدکاهش می آنها را خودکشی افکار آنالین هایفعالیت کنند کهمی گزارش نیز گاهی و کنندمی بیگانگی احساس

 هایکمک یکه ضمن ارائهکند صدق می تارنماهایی و یتالیجهای دیپیامک فعالیت برایخصوص موضوع به این

 رفتارهای سازیعادی امکان ،وجود این کنند. بامی جلوگیری خودکشی رفتار تحریک یا سازیفعاالنه از عادی سازنده

ممکن  ارتباطی که هایاندازی کانالراه و خودکشی هایروش خودکشی و مرتبط با تصاویر به دسترسی خودکشی،

 طرفدار هایسایت .(42 ،41)کرده است ایجاد های زیادی، نگرانیشوداستفاده  اذیت افراد و آزار و زورگویی برای است

های یا افراد را به بستن پیمان توصیف را خودکشی مختلف هایروش هایدارند که ویژگی وجود نیز خودکشی

های دیجیتالی این است که بوردهای پیامک از حاکی موردی مطالعات از ایفزاینده تعداد کنند.خودکشی ترغیب می

 پذیر تشویق کنند.و رفتارهای خودکشی را در افراد آسیب باشندهای خودکشی توانند ابزاری برای یادگیری روشمی

 گیرینتیجه

 خودکشی رفتارهای به توانندمی خودکشیی بارهدر ای برانگیزندهرسانه هایگزارش شواهد بسیاری مبنی بر اینکه

این افزایش خودکشی به معنی وقوع زودرس  وجود دارد. (خودکشی به اقدام و خودکشی) شوند بعدی منجر

خودکشی  نرخ ی درچشمگیر کاهشآن  متناسب با ،بودطور این اگر) افتاد نیستاتفاق می هرحالکه به هاییخودکشی

 دادند.نمی ای رخنامناسب رسانه هاینبود گزارشدر صورت  که هستند یهایاین موارد خودکشی ؛(پیوستبه وقوع می

 شواهدی و انددهکر آغاز راخودکشی  یمسئوالنه دهیگزارش احتمالی محافظتی اثرات مرتبط با مطالعات ها اخیراًرسانه

 است. در حال ظهور گزارشگری نوع این مزایایی درباره

 ایجاد خطر" و مردم "دانستن حق" گیرند و بینبخودکشی را فرا رعایت احتیاط در گزارش باید رسانه متخصصان

  تعادل ایجاد کنند. "آسیب
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 4پیوست 

 خودکشیی دربارهحقایق و باورهای نادرست 

 توان آن را تشویق به خودکشی تعبیر کرد.خوبی نیست و می کارخودکشی ی درباره وگوگفت باور نادرست:

دانند با چه کسی نمی مرتبط با آن، یدلیل انگ گستردهکنند، بهاکثر افرادی که به خودکشی فکر میحقیقت: 

تواند فرصت انتخاب یا تجدیدنظر در تصمیم قبلی خودکشی میی دربارهزادانه آی وگوگفتتوانند صحبت کنند. می

  و از این طریق از خودکشی پیشگیری کند. دهدباو قرار  فرد را در اختیار

 کنند، قصد انجام آن را ندارند.خودکشی صحبت میی افرادی که درباره :باور نادرست

جوی کمک یا حمایت باشند. بسیاری وکنند ممکن است در جستخودکشی صحبت میی دربارهافرادی که  حقیقت:

اضطراب، افسردگی و ناامیدی هستند و ممکن است احساس کنند که کنند، درگیر خودکشی فکر می بهاز افرادی که 

 دیگری جز خودکشی برای آنها وجود ندارد. یگزینه

 کسی که قصد خودکشی دارد، مصمم است بمیرد. باور نادرست:

فردی ، برای مثالیا مرگ مردد هستند.  زندگیی دربارهغالباً  دارند خودکشی ی که تمایل بهافراد ،برعکس حقیقت:

صورت تکانشی اقدام به نوشیدن سموم دفع آفات کند و چند روز بعد بمیرد. با وجود اینکه دوست دارد ممکن است به

 تواند از خودکشی جلوگیری کند.های عاطفی در زمان مناسب میزنده بماند. دسترسی به حمایت

 افتند.اتفاق میطور ناگهانی و بدون هشدار قبلی ها بهاغلب خودکشی باور نادرست:

ها چه برخی از خودکشیگرند. دارکالمی یا رفتاری  یم هشداردهندهیها پیش از وقوع، عالاکثر خودکشی حقیقت:

 خودکشی بسیار حائز اهمیت است. یم هشداردهندهیآگاهی از عال ،دهندبدون هشدار قبلی رخ می

 این گرایش را حفظ خواهند کرد. اند، برای همیشهبار به خودکشی گرایش پیدا کرده افرادی که یک باور نادرست:

بازگردند،  اًمدت و وابسته به شرایط است. افکار خودکشی ممکن است مجدد: خطر حاد خودکشی اغلب کوتاهحقیقت

 تواند از زندگی طوالنی برخوردار شود.افکار و اقدام به خودکشی می یاما دائمی نیستند و فردی با سابقه
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 کنند.تنها افراد مبتال به اختالالت روانی خودکشی می باور نادرست:

نه لزوماً ابتال به اختالل روانی. بسیاری از افرادی که  ،نارضایتی عمیق است یدهندهرفتار خودکشی نشان حقیقت:

کنند، اختالل روانی افرادی که خودکشی می یهمهعکس ربو  ندارندرفتار خودکشی  ،هستنداختالالت روانی  دچار

 ندارند.

 .توجیه رفتار خودکشی آسان است باور نادرست:

را به سوی خودکشی سوق  یک عامل یا یک رویداد واحد نیست. عواملی که فرد یخودکشی هرگز نتیجه حقیقت:

زای رویدادهای استرس ،سالمت روان ،متعدد و پیچیده هستند و نباید ساده انگاشته شوند. سالمتمعموالً دهند می

گیرند. در این میان بعوامل اجتماعی و فرهنگی باید در هنگام تالش برای درک رفتار خودکشی مد نظر قرار  ،زندگی

عوامل که ممکن است توانایی فرد در مقابله با -کند. ابتال به بیماری روانی پذیری نیز نقش مهمی ایفا میتحریک

دهد. می وی را بیشتر در معرض خطر خودکشی قرار -دهدبقرار  تأثیرتحتفردی را زندگی و تعارضات بین زایاسترس

، نسبت دادن خودکشی به یک تقریباً همیشه خودکشی نیست. یکنندهتنهایی توجیه، بیماری روانی بهحالبااین

است. در شرایطی که دلیل مرگ هنوز کننده گمراه -مانند عدم موفقیت در امتحان یا فروپاشی رابطه-رویداد خاص 

اقدام  خودکشیعلل و عوامل منجر به  یبارهگیری زودهنگام درگزارش دادن بر مبنای نتیجه ،بررسی نشده است کامالً

 نادرستی است.

 خودکشی راهکاری مناسب برای مقابله با مشکالت است. باور نادرست:

خودکشی روشی سازنده یا مناسب برای مقابله با مشکالت نیست و همچنین تنها راه ممکن برای مدیریت  حقیقت:

شخصی افکار  یشود. بازگویی داستان افرادی با تجربهپریشانی یا مقابله با شرایط نامطلوب زندگی محسوب نمی

ای مناسب برای افراد هبرجسته کردن گزینه تواند بهاند میخودکشی که موفق به مقابله با شرایط دشوار زندگی شده

 کمک کند. حاضر درگیر افکار خودکشی باشنددرحالممکن است دیگری که 

گذارد و اغلب این دغدغه را در می مخربی بر اعضای خانواده، دوستان و کل جامعه بر جای تأثیر همچنین خودکشی

 ،این افکار احساس گناه به دنبالاند و نشده شمتوجهها آنمی وجود داشته که یکند که آیا عالذهن آنها ایجاد می
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های پیچیده را به روشی غیراحساسی و هایی که برخی از این پویاییکنند. گزارشانگ یا رهاشدگی می ،عصبانیت

خودکشی  یافرادی که در نتیجهدر را به حمایت شدن توانند نیاز کنند میبدون سرزنش بازماندگان داغدار بررسی می

 د.ندهباند به مردم آموزش داغدار شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 منابع
 

1. Phillips DP. The influence of suggestion on suicide: substantive and theoretical implications of 

the Werther effect. Am Sociol Rev. 1974;39(3):340-54. 

2. Schmidtke A, Häfner H. The Werther effect after television films: new evidence for an old 

hypothesis. Psychol Med. 1988;18(3):665-76. 

3. Wasserman IM. Imitation and suicide: a re-examination of the Werther effect. Am Sociol Rev. 

1984;49(3):427-36. 

4. Stack S. A reanalysis of the impact of non-celebrity suicides: a research note. Soc Psychiatry 

Psychiatr Epidemiol. 1990;25(5):269-73. 

5. Bollen KA, Phillips DP. Imitative suicides: a national study of the effects of television news 

stories. Am Sociol Rev. 1982;47(6):802-9. 

6. Stack S. The effect of publicized mass murders and murder-suicides on lethal violence, 1968-

1980: a research note. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 1989;24(4):202-8. 

7. Cheng ATA, Hawton K, Lee CTC, Chen THH. The influence of media reporting of the suicide of 

a celebrity on suicide rates: a population-based study. Int J Epidemiol. 2007;36(6):1229-34. 

8. Cheng ATA, Hawton K, Chen THH, Yen AMF, Chen CY, Chen LC, et al. The influence of media 

coverage of a celebrity suicide on subsequent suicide attempts. J Clin Psychiatry. 2007;68(6):862 

6. 

9. Yip PSF, Fu KW, Yang KCT, Ip BYT, Chan CLW, Chen EYH et al. The effects of a celebrity 

suicide on suicide rates in Hong Kong. J Affect Disord. 2006;93(1-3):245-52. 

10. Chen YY, Yip PS, Chan CH, Fu KW, Chang SS, Lee WJ et al. The impact of a celebrity's suicide 

on the introduction and establishment of a new method of suicide in South Korea. Arch Suicide 

Res. 2014;18(2):221-6. 

11. Etzersdorfer E, Voracek M, Sonneck G. A dose-response relationship of imitational suicides with 

newspaper distribution. Aust N Z J Psychiatry. 2001;35(2):251. 

12. Pirkis JE, Burgess PM, Francis C, Blood RW, Jolley DJ. The relationship between media reporting 

of suicide and actual suicide in Australia. Soc Sci Med. 2006;62:2874–86. 

13. Gould M., Kleinman MH, Lake AM, Forman J, Basset Midle J. Newspaper coverage of suicide 

and initiation of suicide clusters in teenagers in the USA, 1988-96: a retrospective, population-

based, case-control study. Lancet Psychiatry. 2014;1(1):34-43. doi: 10.1016/S2215-

0366(14)70225-1. 

14. Pirkis J, Blood RW. Suicide and the media: (1) Reportage in non-fictional media. Crisis. 

2001;22(4):146-54. 

15. Stack S. Media impacts on suicide: a quantitative review of 293 findings. Soc Sci Q. 

2000;81(4):957-72. 



34 
 

16. Stack S. Suicide in the media: a quantitative review of studies based on non-fictional stories. 

Suicide Life Threat Behav. 2005;35(2):121-33. 

17. Sisask M, Värnik A. Media roles in suicide prevention: a systematic review. Int J Environ Res 

Public Health. 2012;9(1):123-38. 

18. Phillips DP, Carstensen LL. Clustering of teenage suicides after television news stories about 

suicide. N Engl J Med. 1986;315(11):685-9. 

19. Fu KW, Yip PSF. Long-term impact of celebrity suicide on suicidal ideation: Results from a 

population-based study. J Epidemiol Community Health. 2007;61(6):540-6. 

20. Hassan R. Effects of newspaper stories on the incidence of suicide in Australia: a research note. 

Aust N Z J Psychiatry. 1995;29(3):480-3. 

21. Niederkrotenthaler T, Voracek M, Herberth A, Till B, Strauss M, Etzersdorfer E et al. Role of 

media reports in completed and prevented suicide – Werther v. Papageno effects. Br J Psychiatry. 

2010;197:234–43. 

22. Niederkrotenthaler T, Till B, Voracek M, Dervic K, Kapusta ND, Sonneck G. Copycat-effects 

after media reports on suicide: a population-based ecologic study. Soc Sci Med. 2009;69:1085–

90. doi: 10.1093/eurpub/ckp034. 

23. Stack S. Audience receptiveness, the media, and aged suicide, 1968-1980. J Aging Stud. 

1990;4(2):195-209. 

24. Stack S. Celebrities and suicide: a taxonomy and analysis. Am Sociol Rev. 1987;52 (3):401-12. 

25. Niederkrotenthaler T, Fu KW, Yip P, Fong DYT, Stack S, Cheng Q, et al. Changes in suicide 

rates following media reports on celebrity suicides: a meta-analysis. J Epidemiol Community 

Health. 2012;66:1037–42. 

26. Cheng ATA, Hawton K, Chen THH, Yen AMF, Chang JC, Chong MY et al. The influenc ث  of 

media reporting of a celebrity suicide on suicidal behaviour in patients with a history of depressive 

disorder. J Affect Disord. 2007;103:69-75. 

27. Phillips DP, Carstensen LL. The effect of suicide stories on various demographic groups, 1968-

1985. Suicide Life Threat Behav. 1988;18(1):100-14. 

28. Till B, Strauss M, Sonneck G, Niederkrotenthaler T. Determining the effects of films with suicidal 

content: a laboratory experiment. Br J Psychiatry. 2015;207(1):72-8. doi: 

10.1192/bjp.bp.114.152827. 

29. Scherr S, Reinemann C. Belief in a Werther effect: third-person effects in the perceptions of 

suicide risk for others and the moderating role of depression. Suicide Life Threat Behav. 

2011;41(6):624–34. 

30. Ashton JR, Donnan S. Suicide by burning: a current epidemic. BMJ. 1979;2(6193):769-70. 

31. Ashton JR, Donnan S. Suicide by burning as an epidemic phenomenon: an analysis of 82 deaths 

and inquests in England and Wales in 1978-79. Psychol Med. 1981;11(4):735-9. 



35 
 

32. Veysey MJ, Kamanyire R, Volans GN. Antifreeze poisonings give more insight into copycat 

behaviour. BMJ. 1999;319(7217):1131. 

33. Hawton K, Simkin S, Deeks J, O'Connor S, Keen A, Altman DG et al. Effects of a drug overdose 

in a television drama on presentations to hospital for self-poisoning: time series and questionnaire 

study. BMJ. 1996;318(7189):972-7. 

34. Etzersdorfer E, Sonneck G. Preventing suicide by influencing mass- media reporting the Viennese 

experience 1980-1996. Arch Suicide Res. 1998;4(1):64-74. 

35. Etzersdorfer E, Sonneck G, Nagel Kuess S. Newspaper reports and suicide. N Engl J Med. 

1992;327(7):502-3. 

36. Sonneck G, Etzersdorfer E, Nagel Kuess S. Imitative suicide on the Viennese subway. Soc Sci 

Med. 1994;38(3):453-7. 

37. Niederkrotenthaler T, Sonneck G. Assessing the impact of media guidelines for reporting on 

suicides in Austria: interrupted time series analysis. Aust N Z J Psychiatry. 2007;41(5):419-28. 

38. Stack S, Niederkrotenthaler T, editors. Media and suicide: international perspectives on research, 

theory & policy. Piscataway (NJ): Transaction Publishers; 2017. 

39. Tatum PT, Canetto SS, Slater MD. Suicide coverage in U.S. newspapers following the publication 

of the media guidelines. Suicide Life Threat Behav. 2010;40:525-35. 

40. Till B, Tran U, Voracek M, Niederkrotenthaler T. Papageno vs. Werther Effect online: 

randomized controlled trial of beneficial and harmful impacts of educative suicide prevention 

websites. Br J Psychiatry. 2017. Online first: doi: 10.1192/bjp.bp.115.177394 

41. Robinson J, Cox G, Bailey E, Hetrick S, Rodrigues M, Fisher S et al. Social media and suicide 

prevention: a systematic review. Early Interv Psychiatry. 2016;10(2):103-21. 

42. Daine K, Hawton K, Singaravelu V, Stewart A, Simkin S, Montgomery P. The power of the web: 

a systematic review of studies of the influence of the internet on self-harm and suicide in young 

people. PLoS One. 2013;30;8(10):e77555. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 پیشگیری از خودکشی: مجموعه منابع

 عی برای پزشکان عمومیمرج .1

 عی برای اصحاب رسانهمرج .2

 عی برای معلمان و کارکنان مدارسمرج .3

 های بهداشتی اولیهعی برای کارکنان مراقبتمرج .4

 عی برای کاربرد در زندان هامرج .5

 گان بازماندچگونگی تشکیل گروه  .6

 عی برای مشاورانمرج .7

 محل کار ی برایعمرج .8

 خط مقدم در مواجهه با خودکشی  مسئوالن ها و سایرعی برای پلیس، آتش نشانمرج .9

 ت موارد خودکشیعی برای ثبمرج .10

 عی برای ثبت رفتارهای خودکشی غیر کشندهرجم .11


