
 

 19خودکشی وکووید  –مردان 

 ومداخالت مربوط به آنCovid-19 یماریب وعیش یدر ط یخودکش ویژگی های شاخص مردان برای

از زمان مطالعه  .درجهان ثبت می شود. وتعداد زیادتری اقدام به خودکشی  مرگ  800000ساالنه حدود  .در سطح جهان است یبار بهداشت عموم کی یخودکش

 حاکی از یگزارش ها .ابدی یم شیبحران ها و پس از آن افزا یدر ط یخودکش زانیشده است که م دیی، بارها تا ÉmileDurkheim Le Suicide کیکالس

 یهاممکن است خطر رفتار Covid19 ی بیماری ریاز همه گناشی  یو بهداشت ی، روانشناخت یاجتماع یمختلف اقتصاد راتیدهد که تأث ینشان م ریاخ قاتیتحق

 دهد شیرا افزا یخودکش

، اضطراب  ی، افسردگ در سراسر جهان برای مهار بیماری انجام شده   نی مثل  قرنطینه  که ات جهااقدامهمراه به  Covid-19 یریهمه گاز  یناش نانیعدم اطم 

را  اتیمصرف الکل و دخان شی، تعارضات در روابط ، اختالل استرس پس از سانحه ، ترس و افزا یریپذ کی، تحر تی، عصبان یمال یها ی، نگران یی، انزوا ، تنها

در معرض خطر نبوده  یریکه قبل از همه گ یافراد هم در و شده یتلق ریپذ بیآسکه  یدر افرادهم را  یخودکش یخطر بروز رفتارهاو موجب شده  داده شیافزا

 کند. دیاند ، تشد

 وعیش یرا در ط یروند مشابه زین یو منابع فعل دارند یباالتر یخودکش زانینسبت به زنان م یو قوم یاقتصاد یگروه ها در همه وجهان در سراسر  همواره مردان

همزمان  ریرا به تأث یخودکش 1و  یبه خودکشاقدام  2، اخیرا  یمورد خودکش 15 طی بررسی  نیآنال یالملل نیروزنامه ب کی .دهند ینشان م Covid-19 یماریب

 از همه طبقات جامعه بودند ازیک نفر مرد بوده وریبه غ انیهمه قربان.در این بررسی  دهد ینسبت م 19- دیکو

همه  یدر طآنان  وهمگیبوده ها مرد  مورد از آن 5گزارش شده است که  Covid-19 رییمرتبط با  همه گ یمورد خودکش 7،  گرید یالملل نیب یبررس کیدر 

مورد از  5 که کشد  یم ریرا به تصو Covid-19 مرتبط با یمورد خودکش 9بنگالدش  دیگری درکشور یبررسبودند.  هشد یجد یدچار مشکالت اقتصاد یریگ

 .روبرو شده اند یریاز همه گ یناش یمال مشکالت با  افراد  نیا

 یماریب یمردانه در ط یخودکشدهد که  ینشان م ریاخ یو گزارش ها یمطالعات طول نیمثبت ب یحال ، همبستگ نیبا ا ستندیهنوز کامل ن هیاول یداده ها نیا

 .دارد ژهیبه توجه و ازین Covid-19 ریهمه گ

 وخودکشی درمردان  گیویژگی های شاخص مردان

)صفات متمایز کننده زنان ومردان فرهنگی واجتماعی صفات مردانه به دالیل تعاریف وباورهای  ، مردان دهد  ینشان م یردانگم شاخص های   لیو تحل هیتجز

 یم شیدر مردان را افزا یخطر رفتار خودکش وفشارهای باورهای اجتماعی  درمورد مردانگی )باورهای سنتی (دارند. یرا نسبت به خودکش یباالتر یریپذ بیآس(

و  یدی، ناام ی، افسردگ اجتماعی  در کار ، فشار روابط تی، عدم موفق یکاریمانند ، ب یدر مردان را با عوامل یخودکش یوجود دارد که رفتارها یشواهدد. ده

 .کند یاختالالت استفاده از مواد مرتبط م

ناسازگار  یرفتارها ریدرگ شتریدارند ، ب یمردانه تر یسنت یکه هنجارها یمردان .ارتباط دارد یتیجنس یشدن در نقش ها یبا اجتماع یمردان به خودکش تیحساس

و با  رندیبگ دهیرا پنهان کنند ، مراقبت از خود را ناد یریپذ بیدارند آس لیمردان تما .توجه می کنند. یدهنده سالمتارتقا  یرفتارها بهدر سالمت هستند و کمتر

 د.برون یتخصص ای یاکراه به دنبال کمک پزشک

 .و مرگ خواهد داشت بی، آس یماریب وخامت مردان ،  یو روان یمختلف سالمت جسم یبر جنبه ها یاقدامات احتماالً اثرات سوئ نیا 

 دهد یم شیرا افزا یخطر خودکش و کرده احساسات را محدود  بیان  ای طلبی  تیحما برایمردان  ییتوانا یمردانگ یسنت یهنجارها

و  یریشگیباعث پ موضوع این  است.  یسبک زندگ موجب تمایل بیشتر به حفظ وارتقائ سالمتی وتغییر ،  یتیجنس یزنان در نقش ها یری، جامعه پذ برعکس

 شود یم یزنان در هنگام مشکالت مربوط به سالمت شتریمحافظت ب
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 یشتریب یمحافظت یها تیشوند ، ظرف یقائل م یمعنادار بودن زندگ یکه برا یو ارزش ی، ارتباط خانوادگ یاجتماع یشبکه ها لیدر طول بحران ها ، زنان به دل

  کنند.  یرونیبرا  یو فرد یاجتماع های  یآشفتگدوست دارند  شتریکه مردان ب یدهند ، در حال ینشان م

همه  یدر طپذیر براساس شاخص های اجتماعی وفرهنگی مردانه  بیآسحفاظت از مردان   شیبا هدف افزااز خودکشی  یریشگیپ یها یاستراتژبه  ازینبنابراین  

 اهمیت بسیار زیادی دارد. وبعد از آن ،  Covid-19 یریگ

 یاز خودکش یریشگیو مداخالت پ شاخص های مردانگی 

، اضطراب  یاجتماع انگ های، ترس از عفونت ها ،  یمال تیعدم امن نشان می دهد  Covid-19 یریهمه گ یمردان در ط یدر مورد خودکش هیاول یها گزارش

 وسواس بیشترین عوامل زمینه سازخودکشی هستند. و 

به دنبال جلب حمایت نباشند.  برای ضعف یا بیماری روانشناختی خود پدرساالرانه نقش یفایبه ا لیتماو انگ های اجتماعی ترس از  لیبه دلممکن است  مردان 

به خدمات بهداشت روان و سالمت  یابیدست یها برا آن لیعدم تما ایتا مقاومت یی در این زمینه وجود د ارد. ها و برنامه ها نیمبرم به کمپ ازی، ن نیبنابرا .

در معرض خطر تعداد مردان بیشتری که  شرایطی را فراهم کند تا ، ممکن است  یاختصاص یها و برنامه ها نیبا کمپ یهمراه را به حداقل برساند. یاجتماع

 .رندیصحبت کنند و کمک بگ در مورد احساسات خود هستند  یخودکش

 ممکن است م طول بحران ، مرد در . کند. ایجاد  یو مداخله در خودکش یریشگیپ شیافزا یبرا را ییفرصت هامی تواند  چنین  هم Covid-19 ریهمه گ یماریب

  درمعرض انگ قراربگیرند. کنند که  کنند و کمتر احساس یخودکش دیعقا ای ی، اضطراب یعاطف یبارها میتقسبیشتری برای  یاحساس راحت

سالمت مردان عادت های تغییرر مثبتی دنقش  حمایتی  یاجتماع یدر دسترس بودن خطوط تلفن و رسانه ها شی، نشان داده شد که افزا یریقبل از همه گ 

که عوامل  یافراد یرا برا یاجتماع یالزم را گسترش داده و شبکه ها یاجتماع یبانیممکن است پشت،  قرنطینه  نیدر ح یمداخالت نیچنبنابراین  داشته است 

  کند. جادیدارند ا یخودکش یبرا یخطر قابل توجه

 یمی  ریمرتبط با همه گ یکاریبو معیشت خانواده ارتباط داشته یکنندگان اصل نیدرک شده مردان به عنوان تأماجتماعی کامالً با نقش مد زایی آودراشتغال 

 یکارینرخ بکه به علت افزایش  زنند یم نیتخم Nordtو  Kawohl .خود باشد شکست در نقش  احساس  موجبمی تواند  رایباشد ز یساسا ینگران کیتواند 

به حداقل رساندن خطر  یبراق افتاده است. ااتف بیشتر از سال های  قبل سال خودکشی  درهر  9570تا  2135 نیب Covid-19 یریاز همه گ یدر جهان ناش

همراه با اقدامات متمرکز مانند  یکاریاز ب تیاز جمله غذا ، مسکن ، وام و حما حمایت های مالی  دی، دولت ها با Covid-19 ریهمه گ یماریدر طول ب یخودکش

 بازار کار فعال را ارائه دهند.

روند نگران کننده  نیبا ا مقابله به بحران مرتبط است یفرد یو اجتماع یروان یها از پاسخ یبیبا ترک Covid-19 ریهمه گ یماریب یدر ط ینرخ خودکش شیافزا

 19 دیمردان وابسته به کو یدراز مدت ، خودکش در دارد ازین یمردانگ شاخص های  لیو تحل هیبر تجز یبه هر دو پاسخ کوتاه مدت و بلند مدت و اقدامات مبتن

 یبرنامه ها اب دیبا یاز خودکش یریشگی، مداخالت پ نیبنابرا ارددکامل در مورد عوامل خطر  قاتیتحق بر یمبتنمناسب  یاجتماع یروانهای  استیس نیاز به اتخاذ

 هیاز سرما یبیبه ترک ازین Covid-19مردان وابسته به  یاز خودکش یریشگی. در کوتاه مدت ، پشود کپارچهیCovid-19پس از  یاجتماع یگسترده تر بازساز

 یحال ، خودکش نیبا ا هدفمند دارد. یو اقدامات اقتصاد ایمد یو شبکه هاخطوط تلفن حمایتی ،  یبانیبا هدف پشت ییو برنامه ها پویش هادر یفور یگذار

 ت. توان آن را در انتظار نگه داش یاست که نم یمشکل فور کی یریمرتبط با همه گ


