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درومرد یشکدوخ هب هدننک مادقا درف کی یاه تبحص " رتکد رازن رانک ار "نم

اقیرفا بونج هقطنم رد یشکدوخ زا یریگشیپ و تامدخ هئارا ، تیامح هب زاین

یشکدوخ هب هدننک مادقا دارفا دروم رد تیامح هب زاین دروم رد یکدنا تاعلا طم

اب قیمع هبحاصم قیرط اهزا هداد . تسا هتفرگ تروص هتفرشیپ یاهروشک رد

یروآ عمج دنتسه اقیرفا بونج ناتسرامیب ورد هدرک یشکوخ هب مادقا هک یدارفا

تامدخ تفایرد دروم رد اتحیرص ادتبا نامه رد ناگدننک تکرش . تسا هدش

اه نآ . دندوب راتساوخ ار دوخ سالتم زا تبقارم یارب یعامتجا - یناور عماج

یرارقرب ، یکشزپ ناور عالمئ نیکست و شهاک یارب ییاه کمک تفایرد دنمزاین

نتفای تسد . دندوب یعامتجا - یداصتقا الت کشم لح و یصخش الت کشم ، طابترا

هقبط هتسد ود رد ناوتیم ار یشکدوخ زا یریگشیپ رب یتبم تامادقا نیرت مهم هب

ناور لماوع رب عالهو یعامتجا - یداصتقا و یدرف لماوع هب هجوت درک:1) یدنب

نیب یراکمه ، یحطسدنچ یاه ژی تارتسا و2) هدش راتفر نیا هب رجنم هک یکشزپ

درف. تیروحم اب یتشادهب یاه تبقارم قیفلت و یشخب

زونه طسوتم و مک دمآرد اب یاهروشک رد شلا چ کی زونه یشکدوخ زا یریگشیپ

یم قافتا نآ رد ناهج یاه یشکدوخ زا دصرد 75 هک ییاج ؛ تسا هدنام یقاب

تشادهب نامزاس ) دنوش یم دادملق بایمک عبنم کی ناکشزپ ناور هک ییاج و دتفا

و لماک هجوت دیاب یشکدوخ زا هناریگشیپ تامادقا داجیا یارب .(2014، یناهج

یاهراتفر . تشاد یشکدوخ هب مادقا یارب درف نآ یاه هبتالش تبسن یعماج

هک دراد هارمه ارهب یریذپ رارکت زا باالیی رایسب کسیر کی صقان یاه یشکدوخ

نامرد هک دنک یم اعدا یکشزپ هاگدید . ددرگ یم طبترم یشکدوخ اب تیاهن رد

. دشاب یم یشکدوخ هب مادقا زا یریگشیپ داینب و ساسا یکشزپ ناور یاه یرامیب

هتشر بناج زا هدش عقاو دقن دروم یشکدوخ هب تبسن یکشزپ ناور هاگدید نیا

، یداصتقا ، یگنهرف لماوع ندرکن باسح رد تسکش تلع هب یداقتنا یشکدوخ

یم یشکدوخ هب رجنم هک ییاهراتفر هکاب یا هنیمز لماوع و یعامتجا - یگنهرف

. دنتسه طابترا رد دنوش

هکنیا و هدوب نارامیب هاگدید رتهب کرد یارب رضاح هلا قم ققحم روظنم و دصق

یم ماجنا یشکدوخ هب مادقا رارکت کسیر شهاک یارب ار یتامادقا هچ ناتسرامیب

یارب یداقتنا یشکدوخ هاگدید فرط زا دریگ یم رارق ثحب دروم اه هتفای . دهد

هدش یشکدوخ یاهراتفر هب رجنم هک یعامتجا - یگنهرف یاه هنیمز رب زکرمت

یاه ژی تارتسا ندش یدربهار یارب هک تسا نیا زا یکاح اه هتفای . تسا

داجیا رادروخرب مک قطانم رد ار یتشادهب متسیس دیاب یشکدوخ زا هناریگشیپ

درک.



2

یور رب طقف زکرمت زا یشان الت کشم هب دنک یم هراشا یداقتنا یشکدوخ درکیور

یگنهرف - یعامتجا یاه هنیمز و لماوع هب هجوت نودب یکشزپ ناور رطخ لماوع

دوش یم دراوم هک ییاهداقتنا هعومجم دوش. یم یشکدوخ یاهراتفر هب رجنم هک

دوش لماش ار یکشزپ ناور درکیور طقف هک یدعب کت هاگدید هک دنک یم نایب

هب . دریگیم هدیدان ار دنهد یم خر یا هنیمز لماوع تلع هب هک ار ییاه یشکدوخ

طابترا یور رب یمتسیس درکیور اب هدش ماجنا هک یقیقحت زا ناوت یم ثملا روط

هک ینانز نیب هعلا طم 2016و سلا رد هناهاوخ یشکدوخ یاهراتفر و رقف نیب

عونت هک دوب نآ زا یکاح اه هتفای مک. یعامتجا عبانم اب قطانم رد دننک یم یگدنز

هدننک ینیب شیپ ، یکشزپ ناور دوجوم طیارش هب تبسن یعامتجا - یداصتقا

دوب. یشکدوخ یاهراتفر

زورب رد یعامتجا - یگنهرف لماوع شقن هب تبسن یگنررپ و صاخ هجوت هدنسیون

هدش ماجنا ناهج رد یتاعلا طم ثملا، روط .هب تسا هتشاد یشکدوخ هب مادقا

روط هب دنک یم فیصوت ناهج رد ار هنایارگ یشکدوخ یاهراتفر زورب هک تسا

بهذم ،(2012، ناراکمه و ویلوا ) یتیسنج یاه شقن زیوجت و هنادرم لدم ثملا

. دراد دوجو هناهاوخ کمک و یشکدوخ تمس هب ییاه هاگدید ،2014)،و کوک )

ناتسرامیب کی درم)رد و34 نز 46) لا سگرزب رامیب اب80 رضاح حلا هعلا طم

تکرش . تسا هتفرگ تروص دارفا هناهاوخ یشکدوخ یاه تالش یریگیپ اب یرهش

45ات90 نیب هبحاصم ره . دنتشاد رارق 18ات67سلا ینس هدر نیب ناگدننک

ناگدننک تکرش . تفریذپ تروص سانش ناور طسوت و دیماجنا لوط هب هقیقد

هب مادقا هک یگنهرف - یعامتجا یاه هنیمز درومرد دندرک یم تبحص عیرس

هب رجنم هک یراتفر زا ناش مهف نایب و حیرشت و هداتفا قافتا نآ رد یشکدوخ

: دندش میسقت هتسد 5 هب جارختسا زا دعب اه هتفای . تسا هدش یشکدوخ



3

دنا هدز یشکدوخ هب تسد هک یدارفا هب تامدخ هئارا و یتیامح یاه یدنمزاین

هب نرقم ، سرتسد رد یکشزپناور یاه تبقارم اعطق هعلا، طم رد ناگدننک تکراشم رظنم زا

نیرتهب هک تسا هداد ناشن اه یسررب . تسا رثوم یشکدوخ یریگشیپ رد بسانم و هفرص

، رتشیب و یناور یسانش بیسآ ثحبم اب نتشاد راکورس و ییاسانش لماش یریگشیپ ِشور

زا یریگشیپ یللملا نیب تایبدا رد یگدرسفا رب زکرمت . دشاب یم هدننک هدرسفا الالت تخا

ناور ، بارطضا راچد کمک دنمزاین هعلا طم دروم دارفا اصوصخ هدوب تیمها زئاح یشکدوخ

نینچمه دنا. هدوب هودنا و درد اب طبترم الالت تخا و بیسآ زا سپ سرتسا الل تخا ، یشیرپ

، یشکدوخ ضرعم رد رامیب اب صصختم تدم وطالین طابترا هک تسا تسد رد یدهاوش

. تسا هداد ناشن یریگشیپ اررد یتبثم ریثات

ال کشم لح یارب یلمع کمک هب دوخ زاین زا قیقحت نیا رد ناگدننک تکرش هک تسا رکذ هب المز

ینامناخ ویب یراکیب ، ینوناق و التمیلا کشم ریظن ناش یداصتقا - یعامتجا و یتیعضو ت

وهب تسا فرِص ییوراد نامرد ی هدودحم زا جراخ از، سرتسا لماوع نیا . دنیوگ یم

نیا . دزادرپ یم دنراد تسد یشکدوخ هب رجنم راتفر رد هک یداصتقا و یعامتجا لماوع

یم یشکدوخ هب تسد هک یدارفا هب هلئسم لح یاهدربهار شزومآ هک دهد یم ناشن هتفای

اهاراب ونآ هدومن ییاسانش ار رگید و نیزگیاج یاه لح هار ات دیامن یم کمک اه نآ هب دننز

. تسا رثوم یشکدوخ رطخ شهاک رد هک دنهد دنویپ بسانتم یعامتجا و ینوناق تامدخ

یشکدوخ زا یریگشیپ یارب هلئسم لح رب تدم هاتوک ینامرد تخانش ریثات رب ینتبم یدهاوش

یعیرس تارییغت ، تدم هاتوک ینامرد تخانش هک تسا عوضوم نیا یایوگ اه هداد . دراد دوجو

یب اب –هک هلئسم لح شور و لئاسم رد یفنم یریگ تهج هب شیارگ نوچمه یداعبا اررب

دوجو زین یرطخ اجنیا هتبلا دنک. یم داجیا - دریذپ یم ماجنا یدارا ریغ تروص وهب یتقد

زا یشخب ناونع هب دارفا هب هک هلئسم لح اب طبترم تامادقا زا تیامح هکنیا رب ینبم دراد
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رجنم راتفر هک دنک یم تیوقت ار هدیا نیا ، تسا هدیدرگ هئارا یشکدوخ زا یریگشیپ دربهار

زا یریگشیپ یارب وا رد یروآ بات داجیا و هتشاد دوجو درف رد هک تسا یلکشم یشکدوخ هب

. تسا مهم و یلصا هلئسم یشکدوخ

تقیقح نیا ، یدرف یروآ بات داجیا و دارفا هب هلئسم لح یاه تراهم شزومآ ریظن یتامادقا

، یموب تنوشخ طیارش تحت طسوتم مکو دمآرد حطس اب یاهروشک رد دارفا زا یرایسب هک ار

مهم نینچ مه دنک. یم راکنا ار دنراد رارق ماودم یناور بیسآ و یربارب ،ان یراتخاس رقف

رد هکنیا هرابرد دنا هدز یشکدوخ هب تسد هک یطیحم رد هدننک تکراشم دارفا هک تسا

دنا هتفرگ رارق یتیسنج وای یسنج تنوشخ اصوصخ یناور بیسآ ای تنوشخ ضرعم

. دننک یم تبحص

یارب یدرف یروآ بات داجیا و هلئسم لح اب طبترم هدش هتفریذپ ماجنا تامادقا کش نودب

یاه هداد هب هک دراد تیمها زین نازیم نامه هب اما ، دشاب یم مهم یشکدوخ زا یریگشیپ

هجاوم نآ اب هعلا طم نیا رد دارفا هک یداصتقا - یعامتجا و یطیحم الت کشم هب طوبرم

یداصتقا و یسایس حوطس رد یعامتجا و یداصتقا رتسب هب دیاب . ددرگ هجوت زین دنتسه

طسوتم و نییاپ دمآرد حطس اب یاهروشک رد یشکدوخ هب رجنم یاهراتفر شهاک تهج

دوش. هتخادرپ

قیقحت نآ، رد هک یطیحم تسایس اب قیقحت یتقو هک تسا هدرک راهظا سکاف یرازگربخ

عبنم هک دمآ دهاوخ دوجو هب تاقیقحت یارب یعقاو یلیسناتپ ، دروخ یم دنویپ دریگ یم لکش

تشادهب نامزاس دوب. دهاوخ یعامتجا طباور ینوگرگد و یعامتجا تلا دع یارب یئاشنم و

شخب نیب یراک طباور داجیا تروص هب سالتم ثحبم اررد یشخب نایم یراکمه زین یناهج

ات دناد یم نکسم تامدخ و یرفیک تلا ،دع یعامتجا هافر نوچمه اه شخب ریاس و سالتم

. دشخب دوبهب رت تابث واب رتدمآراک ، رترثوم هچ ره ار هعماج ابسالتم طبترم جیاتن

: عبنم

‘Don’tpushmeaside,Doctor’:Suicideattempterstalkabouttheirsupportneeds,
servicedeliveryandsuicidepreventioninSouthAfrica;JasonBantjes

: نیمجرتم

وراک بسک تیریدم یرتکد و یعامتجا راکددم . اتکی یچسلط داوج

یسانش هعماج یرتکد یوجشناد و یعامتجا راکددم : یردص امه


