
SUICIDE

خودکشی

1Suicide



 ًِهیلیَى ًفز بز اثز   1تا  750،000ساال
خَدکطی هی هیزًذ

 درغذ کل هزگ ّا را   1/5خَدکطی
تطکیل هی دّذ
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Emile Durkheim (1858 –1917)

 Le Suicide
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ػزؼ خغزافیایی ٍ خَد کطی در دٍرُ دٍرکین
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Montesquieu (1689-1755)

 ضیَع بیطتز خَدکطی در
سهستاى بِ دلیل ابز ٍ  

سزها ٍ بارًذگی
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Charles-Louis de Secondat, Baron 
de La Brède et de Montesquieu

 ضیَع بیطتز خَدکطی در
سهستاى بِ دلیل ابز ٍ  

سزها ٍ بارًذگی
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تَسیغ فػلی خَدکطی در چٌذ کطَر ارٍپایی
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افشایص خَدکطی با افشایص دها
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Cesare Lombroso (1835-1909)

هَج گزهی َّا

 افشایص فؼالیت بذلیل
گزم ضذى هؼش
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دٍرکین تاثیز دهای َّا بز خَدکطی را رد هی کٌذ
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تَسیغ خَدکطی در ساػات ضباًِ رٍس
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طَل ضباًِ رٍس ٍ خَدکطی
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درآهذ راُ آّي فزاًسِ در فػَل هختلف
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  گذر دٍرکین اس ػَاهل هحیطی ٍ خغزافیایی بِ ػَاهل
اختواػی
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ًِاًتماد دٍرکین بِ اًگیشُ ّای سطحی ًگزا
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دٍرُ  2اًگیشُ ثبت ضذُ بزای خَدکطی در 
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ضباّت سیاد اًگیشُ : آًچِ ضک دٍرکین را بز اًگیخت
ّا در دٍ گزٍُ کاهالً هتفاٍت 
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خَدکطی با تَخِ بِ هذّب
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دٍرکین باسّن  
لاًغ ًوی ضَد



ًمص هذّب در هٌاطك هطابِ 
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:در اداهِ

خَدکطی در افزاد هتاّل کوتز است

در خاًَادُ ّای بشرگ کوتز دیذُ هی ضَد

در سهاى خٌگ کوتز هی ضَد

 با افشایص ٍابستگی ّای اختواػی ٍ سیاسی
کاّص هی یابذ
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 The suicide of any individual is always 
ultimately the result of a maladaptive level of 
integration with his or her social group
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1) Egoistic suicide

 Low integration in

 Religious society

 Domestic society

 Political society
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خَدکطی در ًظاهیاى
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تدزد ٍ 
بخػَظ الکل 



خَدکطی افزاد سالوٌذ ٍ در آستاًِ پیزی

خَدکطی بیَُ سًاى بؼذ اس فَت ّوسز

خَدکطی پیزٍاى بؼذ اس ضکست یا فَت رّبزاى
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2) Altruistic suicide

High, excessive integration in 
society
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3) Anomic suicide

 Lack of regulation in society

 In times of economic change

 Lack of norms and values
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4) Fatalistic suicide

 Excess  regulation in society
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گذر اس نگزش جامعه شناختی به سمینه های 
روانی و بیماری های روانپششکی



چزا در سًاى کوتز است؟

رٍش ّای کوتز هزگبار بکار هی بزًذ

 تز است“ تکاًِ ای”الذام بِ خَدکطی در همایسِ با هزداى

بیطتز بزای درهاى افسزدگی هزاخؼِ دارًذ

ضبکِ حوایتی بْتزی دارًذ

ًمص سَء هػزف هَاد در آًْا کوزًگ تز است

ًمص بیوار را بْتز هی پذیزًذ
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چیي ٍ سزیالًکا استثٌا  
ّستٌذ



 90% have axis I diagnosis

 60-70% mood disorder

 Schizophrenia

 Substance abuse

Panic disorder
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با اضافه شدن اضطراب،  
بیشتر می شود

آنهاییکه می ترسند مبادا خود را 
بکُشند نیس در معرض خطر هستند



 15-20% bipolars

 10-15% unipolars

 10% schizophrenics
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Axis II

 Borderline personality 

 Antisocial personality
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الذام لبلی بِ خَدکطی پیص بیٌی کٌٌذُ لَی است

2/3  آًْاییکِ خَدکطی هَفك داضتِ اًذ، ّیچگاُ الذام
ًذاضتٌذ

75 % خَدکطی کٌٌذگاى، در طی هاُ لبل با پشضک
هاللات داضتِ اًذ
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خوغ بٌذی ػَاهل خطز

بیواری خسوی
بیَُ/طالق
تٌْا سًذگی کزدى
ػذم اػتماد هذّبی
ًگزاًی هالی
اس دست دادى ّای اخیز
سابمِ سَء رفتار
در دستزس بَدى اهکاًات
ّزگًَِ تغییز در ٍضؼیت

بیواری رٍاًپشضکی
 1هحَر
ًِاختالل ضخػیت ٍ کٌتزل تکا
هزد
سفیذ پَست
سي باالتز
الذام لبلی
سابمِ خاًَادگی
ّودٌسگزایی
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دز ذهن خودکشی کنندگان چه 
می گرزد؟



Edwin Schneidman
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Psychache

دٍرُ حاد ٍ بحزاًی خَدکطی کَتاُ است

 خَد کطی ّوَارُ دارای حالتambivalence  است

 ًفزُ  2اکثز خَدکطی ّا ٍلایؼی(dyadic )ّستٌذ .
یؼٌی فزد در رابطِ با ضخع دیگز خَد را هی کُطذ

 است“ درد رٍاًی”ّستِ هزکشی خَدکطی
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Thomas Joiner
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برخی نکات در زمینه خودکشی

افکار خَکطی ضایغ تز اس آًی ّستٌذ کِ سابماً تػَر هی ضذ

الذام لبلی بِ خَدکطی احتوال آًزا باال هی بزد

 خَدکطی ّا بتذریح خذی تز ٍ خطي تز هی ضًَذ تا بِ هزگ
هٌدز هی ضًَذ

 ٍ هاًَس تز ّستٌذ،  ... افزادی کِ با هزگ، خطًَت، خزاحت
بیطتز خَدکطی هی کٌٌذ

  اختالل ضخػیت ضذ اختواػی ًیش احتوال خَدکطی را باال هی
بزد
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در خودکشی
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افکار ٍ هیل بِ 
خَدکطی

تَاى ٍ ؟ خزات  
خَدکطی



موارد مشابه در سایر رفتار

افکار لتل ٍ آسیب بِ دیگزاى

ًِآرسٍّای هدزها

فاًتشی ّای غیز لابل لبَل خٌسی
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“جوینر”تبعات دیدگاه های 

 با ّز الذام ٍ حساسیت سدایی، اهکاى خَدکطی بیطتز هی
ضَد

  هَاخِ ضذى با خزاحت، هزگ ٍ خطًَت، ریسک آًزا باال
هی بزد

 خَدکطی باالست“ تَاى”اهکاى سزایت

دضَار ساختي خَدکطی در پیطگیزی اس آى هَثز است
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