‹‹ خودآزاری ››
بسیاری از ما گاهی دست به کارهایی می زنیم که برای جسم مضررن .مااهره ای کره در مری مری هیر .بره
دالیل هزار رسرانی مدر.ی بره ،ربد برا ریی هرایی از رییرل بریر.د سربزان.د ارب زدد ،راوری.د ی کیربد
کردد ب.د یا کشی.د مب مردا،ته است
این مدل به ن.رت نشانه ای از جنبد یا ار.ام به ،بدکشی بشدار می رید اما نشاد مي ده .كه مشكالتي
یجبد دارد كه بای .به هنها مردا،ت

چرا برخی افراد به خود آسیب می رسانند؟
،بدهزاری اغلب در احساساتی مدیق مانن .حس ناتبانی ن.اوتن گزینه ای برای انتخاب یا حس گرفتار
ببدد ریشه دارد این ا،تالل مدکن است از تجربیاتی نا،بواین .در گذوته ی ریی.ادی هسیب زا مانن .مربرد
حدله ررار گرفتن از سبی دیگراد ناوی وبد ریی.ادهای زماد حاضر نیز می تبانن .احساسات ریلری ماننر.
افسردگی را تابیت کنن.؛ ببیژه یرتي که زن.گی برای فررد بسریار اسرتر زاسرت یرا ب ربر مر.ایم از سربی
دیگراد مبرد انتااد ررار می گیرد ی حتی احسا می کن .که منزیي و.ه ی حامی یا مشتییانی ن.ارد ی کسی
ای را درک ندی کن.
ریی هیردد به ،بدهزاری نه تنها نشانه یجبد بر،ی مشکالت است بلکه از تالی بررای ماابلره برا ایرن
مشکالت حکایت می کن .اگر ه هسیب رسان.د به ،بد راه مناسیی برای رییارییی با ایرن مشرکالت نیسرت
اما وای .در زمینه های زیر مفی .باو:.











متبجه سا،تن دیگراد نسیت به یجبد یک مشکل
تبجیه کردد احسا رنج ی مذاب
ب.ست هیردد حس کنترل
ب.ست هیردد حس هرامش ی هسبدگی ،اطر
م.یریت احساساتی غیر رابل ریبل مانن، .شم
مجازات ،بد
امتراض
بیاد احسا ورم ی تنفر از ،بد
غلیه بر بی حسی ی ب.ست هیردد تبانایی ادراک
ماک سازی

فردی که به خود آسیب رسانده است ،به كمك نیاز دارد
مراریت از ز،م ها بسیار مهم است ی نخستین ار.ام برای این کار تدیز کردد محل بری.گی ها ی بستن هد اسرت
محل سب،تگی ها را نیز مس از ،نک کردد بپبوانی .اگر تردی .داری .از کدک های مزوکی بهره بگیری.
 هر ر.ر حس هسیب رسان.د به ،بد در ودا بیشتر باو .هداد ر.ر تبانایی انتخراب گزینره هرا ی مراریرت
از ،بدتاد بیشتر ،باه .ببد
 صحیت کردد با یکی از دیستاد یا اربام درباره احساسرات مری تبانر .مفیر .باور .امرا در انتخراب ایرن فررد دررت
کنی .همادگی مذیری یک یاکنش غیر منتظره ی ماطفی را داوته باو .اما به بیاد هنچه نیاز داریر .ادامره دهیر.
مثال اینکه نیاز داری .بره سرخناد وردا گربی دهنر .نره اینکره برایتراد سرخنرانی کننر .یرا اینکره نیراز داریر .برا وردا

رفتاری معدبهی داوته باون.؛ وردا را هدراهری کننر .یرا حتری در هغبورتاد بگیرنر .ی برایتراد یرک فنجراد رای
بیایرن.
 اگر نسیت به صحیت کردد با یکی از دیستاد یا ،بیشاین.اد احسا
ی مبرد امتداد مانن .مشایراد دانشگاهی مراجعه کنی.
وای .رص .داوته باوی، .بدهزاری را متبرف کنی .اما ندی دانی .گبنه ایرن کرار را هغراز ندا.یر .متبررف
سا،تن این کار غیر مدکن نیست حتی ایجاد تغییری کب ک در مسیر درست مهرم اسرت برا هدراد سررمتی
که در تباد داری .میش بریی .هر ان.ازه که در تباد داری .انجام دهی.؛ کم یا زیاد
متبرف سا،تن ،بدهزاری می تبان .فا.اد ی تر را بره هدرراه داورته باور .ورای .بسریاری از افرراد ایرن
امر را درک نکنن .اما یرتي ،بدهزاری را متبرف می سازی .وای .احسا کنی .که با  ،رر از دسرت دادد
کنترل ریبری مي وبی .یا ریی های بیاد احساسات را از دست مری دهیر .ابتر.ا مدکرن اسرت ایرن ترر در
ودا ایجاد وبد که رادر به یافتن جایگزینی مناسب ی ،بب نخباهی .ببد
یرتی تصدیم مي گیری، .بدهزاري را ترك كنی .گفتگب با یک مشایر ریی ،ببی برای دریافرت کدرک
ی حدایت در این زمینه است
،ببی ن.اری .به فردي متخصص

آیا کسی را می شناسید که خودآزار باشد؟
احسا نگرانی ناامی.ی ی حتی ،شم نسیت به دیستاد یا اربامی که ،بدهزارن .امری طییعری اسرت بره جرای
هنکه هراسراد وربی .هد را ریی رییرارییی یی برا مشرکالتی کره در زنر.گی دارد رلدر.اد کنیر .اهیتره مری تبانیر .از
دیست ،بد بخباهی .که ،بدهزاری را متبرف کن .اما ندی تبانی .یی را یادار به این کار کنی .می تبانی .برا ریی
های زیر به ای کدک کنی:.
 تالی کنی .احسا نیاز دیستتاد به ،بدهزاری را بپذیری .ی درک کنی .که این کار گبنه زن.گی یی را هساد تر می کن.
 دیستتاد را به صحیت کردد تشبیق کنی .ی به سخناد ای هدراه با حس هد.ردی گبی فرا دهی.
 در دیستی با یی تبازد را حفظ کنی .که الزمه هد سهیم سا،تن یک.یگر در ،بوی ها ی نگرانی هاست
 به دیستتاد میشنهاد کنی .اگر احسا نگرانی کرد یا تصدیم گرفت ،بدهزاری كن .با ودا تلفنی تدا بگیرد اما در ایرن
،صبص به نیازهای ،بد نیز فکر کنی .وای .در هد زماد ،اص ،سته یا مشکالت مرببط به ،بد را داوته باوی.
اگر مشکل هدچناد ادامه یافرت برا وخصری مربرد اطدینراد در ایرن ،صربص ترجیحرا وخصری ،رار از ایرن
مبرعیت صحیت کنی.
به یاد داوته باوی .که ودا مسئبل کارهای دیستتاد نیستی .بیش از تبانتاد مسئبهیت نپذیری .ارایه کدکی انر.ک
ی مستدر بهتر از ارایه کدک های بزرگ یهی نامای.ار است

