
 دک تر مصطفی نوکنی

 روانشاس بالینی 

 عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک

 

 

 

 



 
 افسانه ها راجع به خودکشی

 
 



اشخاصی که راجع به خودکشی حرف می زنند اقدام به خودکشی نمی کنند 

خودکشی بدون عالیم هشداردهنده رخ می دهد 

افراد خودکش پر از قصد  مردن هستند 

مردان بیشتر دارای افکار خودکشی هستند 

سوال راجع به خودکشی از یک فرد افسرده او را به سمت اقدام به خودکشی سوق خواهد داد 

بهبود پس از اقدام به خودکشی به این معنی است که خطر رفع شده است 

 ن مانع از اقدام بعدی به خودکشی می
 
وقتی فردی اقدام به خودکشی می کند، شرم و گناه ناشی ازا

 .شود

بعضی اوقات یک اتفاق بد می تواند شخص را به سمت اقدام به خودکشی وادارد 

 



بیماری ها و موضوعات روانپزشکی 
 افسردگی، اسکیزوفرنیا، دو قطبی)بیماری های مزمن روانپزشکی◦
 ترخیص اخیر از بیمارستان◦
 بهبودی از یک بیماری روانپزشکی اما ادامه یافتن افسردگی◦
 مصرف الکل و مواد◦
 تکانشگری ◦

تاریخچه خودکشی 
 پتانسیل کشنده باالی اقدامات◦
 وجود طرح ◦

عقاید خودکشی اخیر 
 وجود طرح خاص◦
 دسترسی به وسایل کشنده◦
 رفتارهای که نشان از میل به مردن است◦
 تاریخچه خودکشی یکی از اعضای خانواده◦

اجتماعی -عوامل اقتصادی 
عوامل محیطی 
 (فقدان روابط با معنا)روابط 



 خودکشی یک رفتار حل  مساله است مخصوصا  در موارد زیر
(افسردگی عمده)بهبود یک موقعیت ناخوشایند 
(بیماری ناعالج ، درد غیرقابل تسکین)تمرین همه توانای  ی در مقابل درماندگی 
 
 



وجود بچه ها در خانه 

حامگی 

باورهای مذهبی مخالف با  خودکشی  ی 

رضایت از زندگی 

مهارت های مقابله ای مثبت 

توانای  ی سنجش واقعیت 

حمایت اجتماعی  مثبت 

 



به کلمات و صدای دانشجو خوب گوش بدهید جمالتی شبیه به جمالت زیر می تواند گواه افسردگی 
 باشد

 من کنترل زندگیم ندارم

 من خوب نیستم

 عالیق قبلی ام را از دست داده ام

 مقابله کنم.....من نمی توانم با 

 من می خواهم تنها باشم

 امیدی به آینده ندارم
 دلم می خواهد تنها باشم

 



من نمی توانم جلوتر بروم 

هیچ کس به من نیاز ندارد 

من از زندگی خسته ام 

دیگر کسی مرا نخواهد دید 

دیگران بدون من راحت تر هستند 

 درد را ندارمدیگر تحمل من 
 

 



 از دست دادن حمایت اجتماعی◦

 (شغل)از دست دادن هویت◦

 (افسردگی، پانیک)عالیم روانپزشکی شدید◦

 از دست دادن امید◦

 دسترسی به وسایل خودکشی◦

 واکنشهای سالگرد◦

 شرمندگی، تحقیر ◦

 شکست مالی◦

 مشکالت طبی مزمن◦

 از دست دادن دلبستگی ها و ارزشها◦

 یاس شدید◦

 مشکالت قانونی◦
 

 

 



  ارزیابی کشندگی



 

 میل خودکشی
 

اسیب زدن به خود و دیگران -عقاید 

درد روانشاختی 
ناامیدی 

درماندگی 

احساس باری به دوش دیگران بودن 

گیر کردن/احساس به دام افتادن 



◦  
 توانای  ی خودکشی

قبلی اقدام تاریخچه 
اخیر خشونت تاریخچه 
صدمه وسایل بودن دسترس در 
الکل یا مواد با مسمومیت 
روانی بیماری  حاد عالیم 

   شدید خلقی تغییرات
 سنجی واقعیت عدم

 زیاد اضطراب
 کم خواب
 پرخاشگری  به تهدید یا پرخاشگرانه اعمال



 

 طرح و نقشه خودکشی
دانشجو از .کنید سوال نقشه و خودکشی ریزی  طرح  درباره باید کردید، سوال خودکشی افکار مورد در اینکه از بعد 

 خیر یا دارد خود بردن بین از برای طرحی او ایا بپرسید

خودکشی نقشه ارزیابی برای سواالت از بعضی 

این خواهی می چگونه بپرسید است اری  جواب اگر داری؟ خود زندگی به دادن پایان و بردن بین از برای ای نقشه ایا 
 کنی؟ عملی را ات نقشه خواهی می کجا بکنی؟ را کار

ای کرده نگهداری  کجا در االن را انها .داری  را خود کشتن وسایل یا/تفنگ تو ایا 

کند؟ عملی را تو  نقشه که هست چیزی  ایا داری؟ نظر در خود کشتن برای خاصی زمان ایا 

  
 



◦   

 قصد خودکشی
تعیین کنید  به چه میزانی دانشجو می خواهد نقشه خود را عملی کند و باور دارد که نقشه اش کشنده است یا فقط 

 دالیلش را برای مردن در مقابل زنده ماندن جویا شوید. اسیب زننده است؟

 بعضی از سواالتی که می شود قصد را ارزیابی کرد

 

 باری بر دوش دیگران هستیمی کنی که شما احساس ایا ◦

 چقدر مطمئنی این نقشه کشنده است و به زندگیت خاتمه می دهد◦

 ایا مراحلی که باید برای از بین بردن خود انجام دهی را تمرین کرده ای◦

 ایا ترتیب امور پس از مرگ را انجام داده ای◦

 (تماس با خانواده، استفاده از مواد)چه چیز احساس بهتری به تو می دهد◦

 چه چیز باعث احساس منفی در تو می شود◦

 چه چیز مانع از کشتن تو می شود◦

 

 



 

 فقدان عامل  بازدارنده
نزدیک حامیان  فقدان احساس 

اجتماعی حامیان فقدان احساس 

ینده برای طرحی فقدان
 
 ا

حامی های خط  با تماس فقدان 

باورها یا اساسی  ارزشهای فقدان 

معنا احساس فقدان 
 

 





صادق 

همدل 

غیرقضاوت کننده 

مقتدر کردن دانشجو 
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 توجه و دلسوزی خود را نشان دهید و صادق باشید1.

 درباره مشکل سوال کنید2.

 کمک کنید3.



 یک شنونده فعال باشید
 توجه  نشان دهید◦
 از انعکاس احساس و محتوا استفاده کنید◦
 انچه شنیدیدخالصه کنید◦
 صادق و همدل باشید◦
 بر روی زمان حال و اکنون تمرکز کنید◦



 بهنجار کردن◦

 کمک به بیان عواطف◦

        کاهش احساس انزوا◦

مثالها 

 خیلی نرمال است که بعضی اوقات
 احساس عصبانیت بکنیم

 

بسیاری از اشخاصی که با افسردگی دست و پنجه نرم می کنند احساس 
  شرم دارند ایا برای تو نیز این حس وجود دارد

 



 به شخص اجازه بدهید که احساساتی منفی را تجربه کند◦
 

 نرمال است که  عصبانی باشی
 این احساس واقعی است

 بعضی مواقع می شود عصبانی بود

 مثال
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صادق باشید 
درباره احساسات . به دانشجو این احساس را بدهید که شما واقعا دلسوز هستید

 خود و او سوال کنید
 . من از اینکه اینهمه در رنجی متاسفم◦
 درباره انچه تو را زجر می دهد به من بگو◦
 تو برای من ارزش زیادی داری و من می خواهم به تو کمک کنم◦
 من نمی خواهم تو خودت را بکشی◦
 من در کنار تو هستم◦
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 دهد شرح  را مشکل که بخواهید ازدانشجو
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بازسازی  و مساله حل مثل های  ی مداخله به دارد وجود خودکشی افکار فقط اگر 
   است بحرانی شرایط اگر و بزنید دست شناختی

نگذارید تنها را دانشجو   
کنید می کمک او به سازید مطمئن را دانشجو 
بگیرید کمک به و بشناسید را رسانی کمک های سرویس و منابع 

 
 


