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 19-گیری جهانی کوویدای خودکشی در دوران همهگزارش رسانه

های خودکشی تواند خطر خودکشی وای درباره خودکشی میهای رسانهاند که گزارششواهد بسیاری نشان داده

راکز و مبرخی  و جهانی بهداشت سازمانراستا،  همیندر  تقلیدی )پدیده سرایت خودکشی( را افزایش دهد.

 تبطاخبار مری دهپوشش های درستشیوه زمینهدر هایی دستورالعملو انتشار  اقدام به تهیه دیگر هایسازمان

بحران  با هانفعلی که جسخت در شرایط  اند.کرده نگارانبرای روزنامه و خودکشی رفتارهای آسیب به خود با

ها توسط دستورالعمل این رعایت و سریع درکرو است، بهرومرتبط با آن  اخبار وقفهبی جریان و 19-کووید

 ،طرفانهبی ،منطبق بر واقعیت ،درستای در این شرایط، پوشش رسانه .یابدبیش از پیش اهمیت می هارسانه

  ضروری است.، بسیار مهم و خودکشی موضوع مورد در ویژه بهغیر احساسی  و شواهد بر مبتنی

ه در تکمیل و ک شود، لذا در زیر به نکاتی اشاره میاندتشویق شدهاخبار خودکشی  به پوششهمواره  هارسانه

هی به ویژه در دو با هدف ارائه رهنمودهایی درباره نحوه گزارشدر این زمینه  موجودهای دستورالعمل تأیید

 .آمده است( دهی به پیوستهای بهینه گزارشاینترنتی روشهای )لینکند اگیری جهانی تهیه شدهدوران همه

 خودکشی موارد خاص دهیگزارش : 

رهای ناشی از بیماری قرار در جریان مرگ و می مداوم طور به مردم ،19-کووید گیریهمه طول در

ها ونه مرگد، هر چند این گنشوگیرند، در حالی که تقریبا هیچ یک از سایر علل مرگ گزارش نمیمی

ارزش ، درویدااین که آیا تعیین این ، خودکشی در صورت وقوع بنابراین،دهند. کماکان رخ می نیز

ثبت بودن در صورت م .بسیار مهم استها خبری الزم برای گزارش کردن را دارد یا خیر، برای رسانه

و  هادستورالعملدهی خودکشی بر اساس های بهینه گزارش، کاربرد روشبه این سوال پاسخ

 شود.توصیه می رهنمودهای موجود

o ینا آیا مد نظر قرار دهید. را مخاطب بر آن تأثیر و خودکشی گزارش خبری ارزش: نکته 

و ر است برخوردا رویداد پیراموناطالعات  سازیشفاف ،سازیآگاه ،یآموزشهای گزارش از جنبه

 کند؟کمک میبعدی  هایخودکشی ازپیشگیری به 

o قانه، ید، اطمینان حاصل کنید که گزارش شما صادگزارش خودکشی گرفتاگر تصمیم به : نکته

ه درمان بهمچنین نگرش مثبتی را نسبت  .نیستو اتهام زننده است طرفانه و بدون جانبداری بی

موارد  کثراکند که کند و به وضوح اشاره میو استفاده از خطوط تلفن بحران در مردم ایجاد می

 قابل پیشگیری هستند. ،های مناسبخودکشی در صورت دریافت مراقبت
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o به خصوص  -از دالیل خودکشی به صورت دقیققادر نیست هیچ کس  که آنجا از: نکته

همیت ا بسیار با خبر شود، محدود کردن حدس و گمان در این زمینه -بالفاصله پس از وقوع آن

  دارد.

o شتنداوجود گیری و همه خودکشی بیندر تائید ارتباط مستقیم  شواهد محکمی اگر: نکته ،

 پوشش خبری ندهید. این موضوع را

o ویژه اگر  ، بهفرد دار در مورد علت خودکشیداغ بازماندگان اظهارات لحاظ کردن هنگام: نکته

 کنند، احتیاط کنید.عنوان می دلیل خودکشیتنها را یری گهمه

o و  بخشامید هایپیام های حاویگزارش لحاظ کردن که دندهمی نشان تحقیقات: نکته

یت سرا خطر کاهش تواند درمی ،تسلط بر بحرانغلبه بر شرایط سخت و درباره ی هایروایت

غلبه  هایداستان مورد در همچنین هاتوصیه این ، مفید باشد.های تقلیدی()خودکشی خودکشی

 ، در موارد مقتضی ارزشمندگزارش آنها دردرج  بنابراین ،صادق است نیز 19-کووید بر بیماری

 خواهد بود.

 

 گیریدهی درباره خودکشی مرتبط با همهگزارش : 

گ شناخته است که برخی از آنها در هنگام مر عواملیپیامد فاجعه بار  و پیچیده ایپدیده خودکشی

میان راری ارتباط برق، تعمیم یا زنیگمانههر گونه مانند. بنابراین بیان شده و برخی دیگر ناشناخته می

پدیده  از نادرست دهنده درکنشانانگارانه و ساده ،تواند نادرستگیری فعلی میخودکشی و همه

 نظر بهاگر چه  افزایش دهد. 19-خودکشی باشد و اقدام به خودکشی را در میان افراد مبتال به کووید

 د،ناشرا داشته ب کردن گزارش ارزشکرونا  یگیرهمه و خودکشی بین اتارتباطبرخی  وجود رسدمی

-آسیبروانی، بازماندگان  هایافراد مبتال به بیماری تواندمی 19-کوویدبیماری  چگونه ،مثال عنوان به

. دهدر تحت تاثیر قرا ،کننددست و پنجه نرم مییک بحران روانی با که را یا افرادی  های جدی

این  به انگارانهنگاه ساده ازاجتناب برای  گیریهمه و خودکشی پدیده از جامع تصویری ارائه بنابراین،

 اهمیت دارد.بسیار دو موضوع 

o  :که خودکشی یک پدیده چند وجهی است و  مخاطبان خود کمک کنید درک کنندبه نکته

  دارند. نقشدر آن شناختی، محیطی و اجتماعی شناختی، زیستدالیل متعدد روان

o  :ی به گیری فعلخودکشی به علتی واحد یا ذکر همه خود از نسبت دادن هایدر گزارشنکته

 ، خودداری کنید.خودکشی عنوان تنها عامل
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o  :ممکننسبت دادن خودکشی فرد تنها به یک عامل  کهرا آگاه کنید مخاطبان خود نکته 

هم را شدار دهنده م)خانواده، دوستان، همکاران و غیره( عالئم ه شود که دیگران باعث است

مانند احد وعلتی  به تواند تنهاکنند که خودکشی میچرا که به اشتباه تصور مینادیده بگیرند، 

 .مربوط باشدگیری همه

o  :سعی کنید از دانش یک متخصص پیشگیری از خودکشی برای کمک به مخاطبان خود نکته

 پدیده بهره بگیرید. این در درک بهتر

o ناشی از  گیری اجتماعی و انزوایارتباط میان وقوع خودکشی و فاصله در ارائه گزارش و طرح

واند منجر تمی فیزیکی و اجتماعی گیریاگر چه در برخی موارد فاصله بایست احتیاط کرد.آن، می

انی یا آید و همیشه هم به تشدید عالئم روهمیشه پیش نمی اتفاقیبه انزوا شود، اما چنین 

ر هر نقش داشتن بیش از یک عامل د خود بهدر گزارش  این الوه برع شود.خودکشی منجر نمی

 .کنیدیک از موارد خودکشی تاکید 

o  :از ، گیریههم دوراندر  های روانیافراد مبتال به بیماری هایچالش در گزارش خود، بهنکته

همچنین  وهای بهداشتی و دیگران کنندگان مراقبتارائه، مراقبین باآنها  مالقات کمترجمله 

ی و غیره( های حمایتگروه ،های درمانی)مانند برنامه های حمایتیبه مراقبت آنها دسترسی کمتر

 اشاره کنید.

 

 یک معضل بهداشت عمومی:  مثابهخودکشی به  دهی دربارهگزارش 

 آن در شرایطدادن درباره خودکشی یک معضل عمده بهداشت عمومی در سطح جهان است و گزارش

عضل یک مگیری، که همه با این حال در دوران یک آموزنده و مفید است.مردم عادی برای عموم 

هداشتی بدادن درباره موضوعات گزارشاست، مردم های نگرانیداشت عمومی دیگر پیشتاز و محور هب

 با دقت و توجه بیشتری انجام گیرد.باید مرتبط با خودکشی 

o دکشی خو روند، تاریخچهاطمینان حاصل کنید که گزارش شما حاوی اطالعاتی در مورد کته: ن

ن زماکنید که خودکشی محدود به باشد. همچنین تأکید  طالعات ملی و محلی درباره آناو 

 پیوندد.خاص یا علتی واحد نیست بلکه روزانه به وقوع می

o  های ارزیابی نامهها و برها، درمانبرنامه در مورد تحقیقات به روز،را نکته: سعی کنید اطالعاتی

 .مرتبط با خودکشی در گزارش خود بگنجانید

o  کنید، در آن توضیحاتی را درباره خودکشی گزارشی تهیه می خاصنکته: اگر درباره یک مورد

ساز زمینه عواملکه ماهیت جهانی پدیده خودکشی ارائه کنید و به مخاطبان کمک کنید 

  کنند.خودکشی را درک 
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o ستهزیامید و تجربه  ،درباره بهبودیهایی گزارشیه تهد که دهنکته: تحقیقات نشان می 

های دکشیمثبت داشته باشد و خطر خو یتواند تاثیرمی ،اندی که اقدام به خودکشی کردهافراد

 تقلیدی را کاهش دهد.

 

 خودکشی   آمار بارهدر دهیگزارش 

احتیاط کنید. برای اطمینان از منتشر شده، آمار خودکشی درباره دهی گزارشدر نحوه در بحران کنونی، 

گیری، پیش از همهفعلی را از آمار دوره  مربوط به ، آمارخبری و انطباق آن با واقعیت حتوایم کیفیت

آمار خودکشی در  ازکافی  طالعاتادر حال حاضر توجه داشته باشید که عالوه بر این تفکیک کنید. 

اگر چه ، دسترس نیستدر با آمار ساالنه خودکشی  مقایسه جهت ،و بالیای طبیعی قبلی هاگیریهمه

برای  موجود است. بنابراین کمک به مخاطبان 2009سپتامبر  11ها در مورد وقایعی مانند برخی داده

 مهم است. بسیار کنونی شرایطدر منتشر شده آمار  درستی ازدرک  به رسیدن

o  در حال حاضر کنید که اشاره صراحتآمار خودکشی، به گزارشات مربوط به  تمامنکته: در 

 .وجود داردبا همه گیری ارتباط خودکشی درباره  کمیهای داده

o  نه ساال آمارکنید که خودکشی به صراحت عنوان  آمارنکته: در تمام گزارشات مربوط به

ش آمار گزار هنگاممقایسه شود. عالوه بر این گیری دوره همهخودکشیآمار خودکشی نباید با 

 احتیاط کنید. گیری،دوره همهطی ساالنه در 

o اط ، احتیگیریطی دوره همه در های خاصجمعیت در آمار خودکشی گزارش نکته: در هنگام

 کنید.

 

 ها و خطوط بحران خودکشی گزارش درباره اورژانس 

ملی و محلی در های خطوط بحران که شماره تلفنکنند توصیه می ایرسانه هایدستورالعمل کلیه

و همچنین  خودکشیبحران گیری کرونا، خطوط در طول همهخودکشی ذکر شوند. به گزارشات مربوط 

استفاده از برخی از این خطوط با کنند. های متنوعی عمل میبه شیوهدر سطح جهان سایر خطوط بحران 

بیمار  ،نیروبه دلیل کمبود  و برخی دیگر،ها هستند پاسخگوی تماسو به کار خود ادامه دهند  پرسنلتمام 

طریق از  کشوریاستانی یا اعمال شده از سوی مسئوالن های مسافرتی یا محدودیتو  داوطلبان شدن

 . پردازندهای ارتباط از راه دور به ارائه خدمت مییآورفن

o ذکر در گزارش خود خودکشی، حتما خطوط تلفن بحران را درباره  دهینکته: هنگام گزارش

 خطوط بحران حتما فعال باشند.این با توجه به بحران موجود کنترل کنید که و  کنید
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o  های حاوی اطالعات معتبر سایتآدرس وب ، حتماگزارش درباره خودکشی ارائهنکته: هنگام

و مرکز کنترل و پیشگیری  (WHO)سایت سازمان بهداشت جهانی مانند وبآگاهی عمومی برای 

 درج کنید.در آن  ( را CDC)ها از بیماری

o  نهادهای  هایاطالعیهخدمات را از طریق  دهندهارائهنکته: در صورت امکان، منابع محلی

از جمله خصوص چگونگی دریافت کمک از آنها،  اطالعاتی را در و  شناسایی کنید محلی یا ملی

ممکن است این  .، ارائه کنید19-سالمت روان در همه گیری کوویددهنده خدمات ارائهمنابع 

 کنند، فراهم کرده باشند.ارائه میگیری همه خود و خدماتی که در طیامکانات فهرستی از  مراکز

o در مقایسه با شرایط  مات خطوط بحران در دوره همه گیریخد نکته: مخاطبان خود را از

   .آگاه سازیدعادی 

o های آن از جمله افزایش ها در شرایط کنونی و پیامدبان خود را از افزایش حجم تماسمخاط

 پاسخگویی آگاه سازید. برایانتظار مدت زمان 

 

 در بیمارستان: شدنبستری  باهای مرتبط دهی در مورد خودکشیگزارش 

کرده و منجر به ایجاد رو بهفرسا روهای سراسر دنیا را با فشاری طاقتبیمارستان ،گیری فعلیهمه

است. بنابراین، تهیه گزارشی در مورد کاهش های روانپزشکی شدههایی در پذیرش اورژانسچالش

تواند منجر به افزایش اضطراب، وحشت و ترس از ناتوانی در برخی از افرادی ها میدسترسی به مراقبت

  شود که به دنبال دریافت خدمات روانپزشکی مورد نیازشان هستند.

o ای و ملی در دسترس )از های بهداشتی محلی، منطقهنکته: اطالعات مربوط به انواع مراقبت

ها و منابع آنالین را با مخاطبان خود سایتطریق تلفن، پیامک، گفتگوی آنالین ( و همچنین وب

 به اشتراک بگذارید.

o  های روانپزشکی مراقبتنحوه دسترسی افراد نیازمند ای به نکته: در گزارش خود، توجه ویژه

 داشته باشید.  خدمات دیگرهای بهداشتی و مراقبتبه 

o  :اداره بهداشت محل و منطقه خود را درباره پذیرش در  ارائه شده توسط هایتوصیهنکته

 در گزارش خود لحاظ کنید.  های بیمارستانی،بیمارستان و نحوه دسترسی به مراقبت

 

  گذاری مثابه موضوعی مرتبط با سیاستگزارش دهی در مورد خودکشی به 
 

ی در گذارتسیاسآن در  درباره خودکشی و پیامدهای به تهیه گزارشعالقمند  هارسانهممکن است 

گیری اعتبارات همه دورانگذاران ممکن است در قانون "د. به عنوان مثال، نگیری باشهمه دوران
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، در هنگام ها نادر هستندگیریآنجا که همهاز  "را به خطوط تلفنی بحران تخصیص دهند. خاصی

ها گیری محتاطانه رفتار کنید تا موضوع این سیاستمختص دوره همههای سیاست درباره تهیه گزارش

   گیری به فراموشی سپرده نشود.بعد از رفع همه

o  :رای ببهترین زمان ممکن  ،گیریآیا دوره اوج همهرا در نظر داشته باشیدکه  موضوعاین نکته

پس از به نحو موثرتری را کار توان این مییا و ست ا یگذارتسیاسمرتبط با  موضوعاتگزارش 

 انجام بیشتری هادادهو دستیابی به ها، ، فراهم شدن نتایح پژوهشفروکش کردن دوره حاد بحران

  .داد

o  توجه ، را مطرح کنیدگذاری مسائل مرتبط با سیاست در گزارش خودنکته: اگر تصمیم دارید

 باشدموضوع گذاری و اجرایی های سیاستبر روی جنبهبایست داشته باشید که تمرکز گزارش می

 .گیرینه بر ارتباط بین خودکشی و همه و
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4. Poynter: Reporting on suicide responsibility found at: 
https://www.poynter.org/reporting-editing/2018/best-practices-for-covering-
suicide-responsibly/ 

5. Covid-19 Resource and Information Guide, National Alliance on Mental Illness, found 
at: https://www.nami.org/covid-19-guide 

 
 

Daniel J. Reidenberg, Psy.D. 
  Save.orgمدیر اجرایی 

 المللی پیشگیری از خودکشیانجمن بین _ نایب رئیس گروه ویژه رسانه و خودکشی
 
 

Thomas Niederkrotenthaler, M.D., Ph.D., MMSc. 
 دانشیار دانشکده پزشکی وین

 المللی پیشگیری از خودکشیانجمن بین _ نایب رئیس گروه ویژه رسانه و خودکشی

 

 2020آوریل 

 

 

 

* Translated into Farsi by Iranian Scientific Society for Suicide Prevention (IRSSP). the original English version is 

available at: 
https://www.iasp.info/pdf/2020_Briefing_Statement_Reporting_on_Suicide_During_COVID19.pdf 

http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/resource_booklet_2017/en/
http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/resource_booklet_2017/en/
http://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-
http://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-
http://www.reportingonsuicide.org/
http://www.poynter.org/reporting-
http://www.nami.org/covid-19-guide
https://www.iasp.info/pdf/2020_Briefing_Statement_Reporting_on_Suicide_During_COVID19.pdf
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های اجتماعیدر شبکهخودکشی ایران جمعیت علمی پیشگیری از 

 http://irssp.iums.ac.ir/ایت:س

iranpreventionofsuicide: اینستاگرام

Isssp: تلگرام

 https://www.aparat.com/irssp.iums.ac.ir آپارات:

NRvMw1Cu8Fr8t0116https://www.youtube.com/channel/UCduHiF یوتیوب:

http://irssp.iums.ac.ir/
https://www.aparat.com/irssp.iums.ac.ir
https://www.youtube.com/channel/UCduHiF0116t8Fr8Cu1NRvMw

