إيذاء النفس
Self-Harm

إيذاء النفس باختصار
واحــد من عشرة أشخاص سيقوم بإيذاء النفس عن
طريق أخذ أقــراص أو القطع أو احلــرق والتثقيب أو
ابتالع أشياء .إيذاء النفس يحدث أكثر في األشخاص
صغيري السن والنساء ومثليي اجلنس وثنائيي اجلنس
وبعض الثقافات الفرعية .بعض األشــخــاص يــؤذون
أنفسهم بانتظام وهذا قد يتحول الى إدمان تقري ًبا.

ما الذي يجعل األشخاص يؤذون أنفسهم؟
هــذا ع ــادة مــا يــحــدث فــي حــالــة عالية مــن االنفعال
واالضطراب الداخلي .هذا قد يسببه سوء املعاملة،
اإلحساس باالكتئاب ،اإلحساس بالسوء جتاه نفسك أو
مشاكل بالعالقات .قد تفعل هذا ألنك حتس باآلتي:
٭ ٭أن اآلخرين ال يستمعون لك.
٭ ٭انعدام األمل.
٭ ٭العزلة.
٭ ٭اإلحساس بالوحدة.
٭ ٭اخلروج عن السيطرة أو العجز.
٭ ٭األشخاص الذين يؤذون أنفسهم يكونون في معظم
األحيان قد تعرضوا لإليذاء في الطفولة.

بما يجعلك تشعر؟
إيــذاء النفس قد يساعدك على اإلحساس بالسيطرة
ويقلل التوتر ولذا قد يصبح (معاجلة سريعة) لإلحساس
بالسوء.
ما هي المساعدات المتوفرة؟
احملادثة :قد تساعدك على تقليل اإلحساس بالوحدة
وضوحا.
ورؤية مشاكلك بشكل أكثر
ً
مجموعات التدعيم الــذاتــي :األشخاص الذين لديهم
مشاكل مشابهة يستطيعون إعطاء دعم ونصائح عملية،
وصــدق أو ال تصدق ،مشاركة مشاكلك في مجموعة
يساعدك.

امل ـس ــاع ــدة ف ــي ال ـع ــاق ــات :الــعــاج اجلماعي ع ــادة ما
يــســاعــدك فــي حــل مشكلة صــعــوبــات االن ــدم ــاج مع
األشخاص اآلخرين.
العالج بالكالم :حل املشاكل والعالج املعرفي السلوكي
أو العالج النفسي الديناميكي.
ما هو العالج األفضل؟
كل هذه العالجات تساعد ،بعض األدلة تقترح أن العالج
عن طريق حل املشاكل قد يكون أفضل.

ماذا إذا لم أحصل على مساعدة؟
تب ّين أن واحــداً من كل ثالث أشخاص يقومون بإيذاء
النفس يكررون ذلك مرة أخرى خالل سنة .األشخاص
الذين يؤذون النفس معرضون  50مرة أكثر لقتل أنفسهم
واخلطورة تزداد مع تقدم العمر وتكون أكثر عند الرجال.
كيف يمكن أن أساعد نفسي؟
عـنــدمــا تــريــد إيـ ــذاء نـفـســك :إذا أمكنك التغلب على
أحاسيسك من غير إيذاء نفسك ،األحاسيس ستذهب
بعد ساعات قليلة .ميكنك التحدث مع شخص أو إلهاء
نفسك بــاخلــروج ،أو قم بــأي شــيء (غير مــؤذي) يثير
اهتمامك .حــاول أن تسترخي وتر ِّكز عقلك في شيء
لطيف (سار) ،أوجد طريقة أخرى تع ِّبر عن أحاسيسك
كاعتصار مكعبات الثلج (اصنعها بعصير أحمر لتقلد
ً
خطوطا حمراء
الــدم إذا كــان ذلــك يساعد) أو ارســم
على جــلــدك ،أعطى نفسك بعض األلــم غير املــؤذي

(تناول ً
فلفل أخضر ح َّراق أو خذ ً
دشا بار ًدا) ،ر ِّكز على
اإليجابيات وكــن عطو ًفا على نفسك وأعطى نفسك
مساج «تدليك» .اكتب يوميات أو خطاب لتشرح ماذا
يحدث لك ،ال أحد يلزم أن يراه.
عندما يــزول اإلحل ــاح :ف ِّكر باألوقات التي قمت فيها

بإيذاء نفسك ،وماذا (أذا كان هناك) ما يجدي .ارجع
بذاكرتك آلخر وقت عندما كنت ال تريد إيذاء نفسك
وقم بالتقدم بذاكرتك من هذا الوقت ،أين كنت؟ من كان
معك؟ ماذا كان إحساسك؟ حاول أن جتد ملاذا ابتدأت
باإلحساس هــكــذا ،هــل أعــطــاك إي ــذاء النفس شعور
بالهرب أو الراحة أو السيطرة؟
حــاول أن جتد شي ًئا لتفعله قد يعطيك نفس النتيجة
ولكنه ال يضرك .قم بعمل تسجيل عن طريق التحدث
حول إيجابياتك وملاذا ال تريد إيذاء نفسك .عندما تشعر
بالتدهور قم بسماع هذا ليذكرك بأجزاء من نفسك
تستحق التقدير .قم بعمل (خطة أزمة) حتتوي على ماذا
تفعل عندما تشعر بالسوء.
ال أرغب بالتوقف ...
ح ـس ـ ًنــا ،لـكــن قــم بــإن ـقــاص ال ـضــرر (األذى) :إذا قمت
بالقطع استعمل أنصال نظيفة ،أوجــد طريقة إليذاء
نفسك من غير أذية جسمك «انظر أعاله».
إذا كان باستطاعتك االجابة بـ «نعم» على  3أسئلة من
أدناه ،هل تستحق أن تتوقف؟
٭ ٭هل يوجد شخصان على األقل ميكنهما أن يساعداني
على التوقف؟
يائسا؟
٭ ٭هل لدى أصدقاء أستطيع أن أذهب لهم إذا كنت ً

٭ ٭هل هناك طريقتان على األقــل لتقليل األحاسيس
التي جتعلني أؤذي نفسي؟
٭ ٭هل أستطيع بجد أن أقول لنفسي :أريد أن أتوقف
عن إيذاء نفسي؟
٭ ٭هــل أستطيع أن أقــول لنفسي أنــي ســوف أحتمل
األحاسيس التي جتعلني أريد إيذاء نفسي؟
٭ ٭هل يوجد شخص مهني متخصص يعطيني املساعدة
والدعم في حالة األزمة؟
إذا قمت بإيذاء نفسي واحتجت معالجة ...
من حقك أن تعالَج بلطف واحترام من األطباء واملمرضات
في شعبة احلوادث والطوارئ .كثير من الشعب لديها
ممرض نفسي مشارك ،أو أخصائية اجتماعية ،ميكنهم
التحدث معك .قد يريد العاملون في املستشفى ملء
استمارة معك ليمكنهم احلكم على مدى خطورة حالتك.

شخصا يقوم
ماذا يمكنني أن أفعل إذا كنت أعرف
ً
بإيذاء نفسه؟
٭ ٭استمع لهم من غير أن تكون انتقادي ،هذا قد يكون
صع ًبا ج ًدا إذا كنت مستا ًء أو غاض ًبا ،حاول أن تركز
عليهم وليس على مشاعرك  -هذا صعب.

٭ ٭ح ــاول أن تفهم مشاعرهم ،وبعدها حول احلديث
ألشياء أخرى.
٭ ٭قم مبحو الغموض من إيــذاء النفس مبساعدتهم
إليجاد معلومات من الشبكة العنكبوتية (اإلنترنت)
أو املكتبة.
٭ ٭ســاعــدهــم عـلــى الـتـفـكـيــر ب ــإي ــذاء الـنـفــس كمشكلة
حتتاج حلل وليس كسر مخجل.
ال تفعل ...
حت ــاول أن تـكــون معاجلهم  -لديك ما يكفي لتتعامل
معهم كصديق.
تتوقعهم أن يتوقفوا في ليلة  -هذا صعب ويأخذ وقتًا.
تغضب عليهم  -هذا قد يجعل حالتهم تسوء ،حتدث
بهدوء عن تأثير هذا عليك  -بطريقة تريهم كم تهتم
بهم.
تتصارع معهم حينما يكونون على وشك إيذاء أنفسهم
 من األفضل الذهاب بعي ًدا وأن تقترح عليهم أن يأتواويتحدثوا عنه ً
بدل من فِ عله.
جتعلهم يعدون بأن ال يفعلوا هذا مرة أخرى أو جتعل
دورك في مساعدتهم مشترط بتوقفهم.
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