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 ل اولفص

 )تعریف مفاهیم( کلیات
 

 مقدمه
بسریاری از مرذاه  آن را گنراه    کننرد.   خودکشی اقدامی است که اغلر  جوامرآ آن را منرآ مری    

خودکشری بیشرتر    ،اند یهودی پرورش یافته-دانند. برای بیشتر کسانی که طبق سنت مسیحی می

 نره در عهرد قردیم و نره در عهرد جدیرد      یک آیین است نه یک موضوع فلسرفی. برا ایرن وجرود     

خودکشری در انگلسرتان جررم محسروب      19۶1های  تا سال خودکشی مستقیما منآ نشده است.

بدان حد که در بعضی از نواحی آن کشور واکنش نسبت به اقدام به خودکشی عبرارت از   ،شد می

انگیهتری کره عبرارت برود از     دار زدن شخص در صورت زنده ماندن بود. این تنبیه با روش حیرت

 جابه جا گردید.   ،فرو کردن نیهه در قل  کسی که اقدام به خودکشی کرده بود

گردد. در بیشرتر   های متفاوتی تعبیر و تفسیر می ودکشی به صورتخ ،های مختلف در فرهنگ

ورزند. در  کنند و از انجام آن در صورت امکان ممانعت می جوامآ غربی از خودکشی جلوگیری می

شود. مثل هاراکیری در ژاپن کره   ها خودکشی به عنوان عملی افتخارآمیه تلقی می بعضی فرهنگ

گردد. برا ایرن حرال در سرایر      برای ارتکاب گناه محسوب مییک مرگ آبرومندانه و کفاره شخص 

اخیرر  های   دهند خودکشی در دهه شود. آمارهای جهانی نشان می ها عملی زشت تلقی می فرهنگ

درمران و آمروزش    ،الگوی سنی آن در حرال تیییرر اسرت )وزارت بهداشرت     و رو به افهایش بوده

کشی هشتمین علت مرگ و میرر در جهران   خود ،های سنی (. در بین تمامی گروه1387 ،پهشکی

سومین علرت مررگ و میرر گرهارش      ،سال پس از حوادث و قتل ۲۴-1۵اما در گروه سنی  ،است

 (.138۵، شده است. )طالیی

خودکشی و اقدام به خودکشی یکی از رفتارهای ضد اجتمراعی و یرک آسری  اجتمراعی بره      

هرای   و صرنعتی ترا روابرط پیچیرده شرهر     ای  این پدیده سالیان دراز از روابط عشیره .آید می شمار

تروان تهدیردی بررای     مری  خودکشری را  امروزی و دنیای صنعتی گریبان گیر بشریت بوده اسرت. 

واقعیت دردناکی که در ورای این موضوع نهفته است ضربه عمیقری   .سالمت عموم جامعه دانست

مرادی و معنروی   هرای   زیران  در واقآ بار سرنگین  .کند می است که بر پیکر خانواده و جامعه وارد

)انسانی( این پدیده را به هیچ عنوان نمی شود نادیده گرفرت. طبرق تخمرین سرازمان بهداشرت      

 (who)جهانی
کنند و  می ساالنه تقریبا یک میلیون نفر در سراسر جهان به علت خودکشی فوت 1

 ،صد ههار نفرهر در  3ح7کنند. ایران نیه با نرخ خودکشی برابر اقدام به خودکشی می ۲0تا  10تا 
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 از سوی سازمان بهداشت جهانی به خرود اختصراص داده اسرت    ۲011را در سال  جهان ۵8 هرتب

 (.۲011 ،)سازمان بهداشت جهانی

هرای روانپهشرکی و   توان به عواملی ماننرد اخرتالل  خودکشی میشناسی  به طور کلی در زمینه سب 

خودکشری اتفرا     (.۲003 ،و سرادوك  ۲)سرادوك شناختی اشراره کررد   اجتماعی و زیست -عوامل روانی

کمیابی نیست. میهان خودکشی جوانان نسبت به دهره گذشرته دو برابرر شرده اسرت و آخررین بررسری        

کره در  ( معلروم سراخته   ۲001 3،زمینه یابی دپارتمان سرالمت در مرورد خودکشری و قترل )آپرل برای      

                        که تقریبرا  یرک سروم    اند  تحقیقات نشان داده میرند. می نفر بعلت خودکشی ۲000انگلستان و وله ساالنه 

کره بره خراطر خودکشری فروت      انرد   شان مراجعینی داشرته ای  مددکاران اجتماعی درطول زندگی حرفه

پرایین ترر از روانشناسران اسرت      کمری  این آمار فقط(؛ ۲00۴ ،۵تونو هارینگ ۴سندر ،)جاکوبسناند  کرده

کره   ،اسرت هرایی   خودکشری هسرتند یکری از چرالش     (. مواجهه با افرادی که در معرر  ۲00۲ ،۶)بونگار

 با آن روبه رو هستند. مددکاران اجتماعی و سایر متخصصان حوزه سالمت روان

، در اینجا نیسرت ها  باتوجه به موارد فو  وسایر تحقیقات انجام شده که مجال بررسی همه آن

آنجائیکه مرددکاران اجتمراعی   از  رو بوده است.آمار خودکشی دراکثر جوامآ ایران با افهایش روبه

مرددکاری اجتمراعی   هرای   کلینیرک ، مراکه مشاوره، مدرسه، )بیمارستان کاری خودهای  درزمینه

اقدام به خودکشری   شوند که ممکن است افکار خودکشی یا می همواره با مددجویانی روبه رو و...(

هرا   درمران و توانبخشری آن  ، پیشرگری های  در زمینهها  لذا برای نجات جان این انسان ،داشته اند

علیرغم ضرورت بوجود آمده متاسفانه کتابی کره راهنمرای    اقدام نمایند. بایست آماده باشند و می

سعی برآن شرده   حاضر در کتاب تدوین نشده است. باشدها  کار مددکاران اجتماعی در این حوزه

 پاسخ داده شود. حدودی به این نیاز تا
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