
  ؟و راه درمان آن چیست میکنی مفکر  کردن  یخودکشبه  هاوقت  یچرا بعض

 

  ا یفکر به صدمه زدن به خودمان و   یکردن به معن  یو فکر به خودکش  ندیآیمبه سراغ ما   هاوقت   یکه بعض  ییهادهیا  ای  افکار

  یکردن و به دنبال راه یبه خودکش اوقات فکر یآن است. بعض یبرا یزیربرنامه ای و یکردن فشار روان فروکش ایکردن و  هیتنب

  قیدق  افکار از برنامه  نیو استرس است به سراغمان خواهد آمد ا  پرتنش  اریکه بس  طیشرا  ای و    یندگخالص کردن خودمان از ز  یبرا

و   کردن یفقط به خودکش اوقات ما ی. بعضشودی نم  یخودکش ییاست و شامل اقدام نها ریفکر گذرا متغ کیو موشکافانه تا 

  فکرکردن  یاوقات بدون حت  یبعض   ی ول  میکنیم  نظرصرف  طمانیشرا  کردنآرام   ی روش برا  ن یآخر از ا  درکرد    میآن فکر خواه  یهاراه

  دارد میکه در آن قرار دار یطیبه شرا یموارد بستگ نیتمام ا میاقدام کن کردن یبه خودکش دیشا

 

 فشارتحت از افراد    ی اریاست و بس  یسن  تیبدون محدود  وانات یح  یو حت  هاانسان  یتمام  ن یدر ب  عیشا  ی امر  کردن  ی به خودکش  فکر

در اغلب موارد گذرا  کردن ی. فکر به خودکششوندیافکار م نیدچار ا گرید یروان یهایماریبو  یافسردگ ایو استرس  دیشد یروان

 .دهدیکامل کردن آن قرار م ای  یاز موارد، فرد را در معرض خطر اقدام به خودکش یاست اما در بعض درمانقابل و 

 

از افراد اقدام به    یبعض  یهستند ول  زیو به دنبال راه گر   زنندی نم  یدست به خودکش  ،کنندی مفکر    یکه به خودکش  یافراد  اکثر

 .کنندیم کردن یخودکش

 

با    عاًی سر  د ودرخواست کمک کن  دیبا  کندیمفکر    ی که به خودکش  هرکس  برقرارارتباط    شناسروانمشاور    ک یقبل از هر اقدام 

  یو اورژانس  یروزشبانه   صورتبه مرکز مشاوره راز ماندگار .  قرار دهد  انیو با دوستان خود را در جر  از افراد خانواده   یکی  ا یو    دینما

  یاورژانس  ازیناگوار هستند و ن  ط یو شرا  یروان  یمشکالت روح  ر یدرگ  روزشبانه است که در هر ساعت از    یفرادبه ا  یرسانخدماتآماده  

  .دارند شناسروان ک یبه ارتباط با 

 

کردن با    یبه خودکش  میبرقرار کرده و از تصم  یبا شما تماس تلفن  ایکردن است    یخودکش  افکار  ریدرگشما    زانیاز عز  یکیاگر   

از  یبا خنده و شوخ دینکن یسع عنوانچیهو به دیکمک و محافظت از او انجام ده یاقدامات الزم را برا دیبا کندیمشما صحبت 

را از خود    ر یز  یهانشانه   ا یعالئم    کنندی فکر م  کردن  یکه به خودکش  یافراد .دیکنی مرا بدتر    طیشرا  رایز   دییموضوع گذر نما  نیا

 دهندینشان م

 

 



  کندی مفکر   یداد فرد به خودکش صیتشخ توانی مکه  یمورد از موارد 16

 

 

  کنندی ماز حد  شیو مشکالت ب ییتنها دیشد احساس یدر زندگ یاحساس درماندگ _1

  هستند یموارد در حال تحمل درد شکست عشق شتریهستند و در ب تحملرقابلیغ یو عاطف یدچار مشکالت احساس_2

 پرخاشگری همیشگیو خشونت و  یرعادیو غ یآن ماتیتصم_3

 شدید یهایافسردگو  یو خلق ینوسانات رفتار_4

کردن   یبه خودکش  فکرکردنکه باعث    یدر مورد موضوع  دیشد  یهاتیعصبانو    نهیصحبت مداوم درمورد انتقام، احساس ک _5

  شودیم

  تیکردن در فرد را تقو  یدکشباال که حس خو  یو روان یعصب ی فشارهاو  اریبس یهاتنشو  دیاسترس و اضطراب شد ای یشانیپر_6

 .دینمایم

خواب و خوردن غذا  یالگو ایبا افراد تعامل و ارتباط  یهاروشدر و اختالل  یاوضاع زندگ ختنیرهمبه و  یدر برنامه زندگ رییتغ_7

 ...و

در مصرف مواد   یرواده یزو  کردهی نممصرف  قبالً  کهیدرحالالکل  دنیشروع به نوش ایو از حد  شتر یالکل ب ا یمصرف مواد مخدر _8

  به وجود آمده  طیاز شرا ییمخدر جهت رها

 مصرف مواد مخدر  ایباال و  با سرعت یپرخطر مانند رانندگ یرفتارها_9

  از حد از مرگ شیصحبت ب ایو  یو واگذار کردن اموال به شخص نامهتیوصنوشتن _10

 ل یکردن را تسه  یموارد که خودکش  یریگیدهد و پ  انیپا  یتا به زندگبه فرد کمک کند    تواندیمکه    یمواد  ای اسلحه، دارو   دنیخر_11

  کندیم

 ...... قلب و و تپش و اضطراباختالل در تمرکز و استرس  ،یحمالت عصب ،یفسردگا -12

  از حد معمول شتر یاز جمع و خانواده و خواب ب ی مکرر و دور یهاییتنهاو  از حد شیب یانزوا_13

  ؟کنندیمچه  انیدهد اطراف انیپا یزندگ و به کند  یخودکش اگر نکهیصحبت درمورد ا_14

  یدر زندگ یزگیانگی بو  افتدیمکه   ینسبت به اتفاقات یتفاوتیبمکرر و  یهاکردنسکوت _15



  چیو ه  ندیبینم  یادامه زندگ  یبرا  یلیدل  گریو د  کندینمخوشحالش    یوردم  چیاست و ه  زهیانگیبروزانه    تیدر انجام فعال_16

  لذت از لحظاتش ندارد یبرا یتالش

درمورد خودکش_17 ا  ای  یصحبت  از  دن  اصالً  ا یزنده است    که نیمردن،  اظهار پش   ایبه  ا  کندی م  یمانیآمده است  ناراحت    ن یو 

که با خطر   ییهایماریاز ب مورد 14 شودی مافراد خانواده چه خواهند کرد و عاقبتشان چه   هیکردن بق ی موضوع است که با خودکش

 :از اندعبارت کردن در ارتباط است  یفکر به خودکش

 

 یاختالل سازگار یماریب-1

 یعصب ییو پر اشتها ییاشتهای ب یماری ب-2

 ی اختالالت دوقطب یماری ب-3

 ی خود زشت انگاراختالل  یماریب-4

 یمرز تیاختالل شخص یماریب-5

 ت یهو هیاختالل تجز یماریب-6

   ،یجنس یآشفتگ ی ماریب-7

 ی جنس تیاختالل هو ی ماریب-8

  یاختالل افسردگ یماریب-9

 اختالل ترس  یماریب -10

 (PTSD) اختالل اضطراب پس از سانحه یماریب -11

 ی زوفرنیش یماریب -12

 ی اختالل اضطراب اجتماع یماریب -13

  کردن یراه درمان فکر به خودکش نیترعیسر ریاختالل اضطراب فراگ یماریبدرمان  -14

 

 .باشد یاختالل دوقطب ای یمانند افسردگ ینهفته روح یهای ماریبو  یروان یمارینشانه ب تواندی م کردن یبه خودکش فکر

 



ارتباط  ای یشناخت یمانند رفتاردرمان یبا مصرف دارو و گفتاردرمان ، یازجمله افسردگ ، یو روان یروح یهای ماریباز   توجهقابل تعداد

 .کنترل است ای درمانشناس قابل روانبا مشاور 

 

 عاًیسر است وراه درمان  نیترعیسر و  نیراه بهتر نی. ادیدرخواست کمک کن حتماً ،دیکنیمفکر  یبه خودکش زتانیعز ایشما  اگر

خود را حفظ نمایید و سعی نکنید فرد را    ی خونسردکمک بخواهید.    آمده شیپ  بحرانبرای مدیریت    شناسرواناز یک    دیتوانیم

  با آرامش شرایط را به سمت موقعیت مطلوب هدایت نمایید.  د ومورد سرزنش قرار دهی

 

و مداوم   دیمصرف کن موقعبهدارو را  د،یدر جلسات شرکت کن  د،یپشت سر بگذار کامالًبرنامه درمان را  دیاز شروع درمان، با بعد

متخصص مرکز مشاوره   میت. دییمشکل را حل نما نیا دیتوانی م طیشرا تیریو با مد یراحتبه  دیدر ارتباط باش شناسروانبا دکتر 

با مرکز    دیتوانی مو در هر لحظه    است   زانیشما عز  به   یروزشبانه   صورتبه   یشناسروانمشاوره    خدماتارائه    آماده راز ماندگار  

به    تیم متخصص اورژانسی راز ماندگار.  کمک بخواهید  آمده شیپمرکز برای مشکل    شناسروانتماس بگیرید و از متخصصین  

 . باشدی مبه شما عزیزان   یروزشبانه خدمات  ارائهآماده  مجموعه ره روانشناسیمشاوخصوص تیم 
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