سًء استفادٌ عاطفي
ٌّگاهي وِ افشاد استثاط تشلشاس هيوٌٌذ ،گاّي اٍلات لشتاًي سَء استفادُ ػاعفي هيضًَذ .اص آى خايي وِ دس
صًذگي داًطدَيي ،استثاعات تا ّوساالى تسياس صياد ٍ هتٌَع است ،تِ هٌظَس پيطگيشي اص سَء استفادُ ػاعفي ٍ
تاثيشات ضذيذ ٍ گستشدُ آى تش صًذگي داًطدَياى ،دس ايي همالِ تِ هشٍس سَء استفادُ ػاعفي هيپشداصين.
سًء استفادٌ عاطفي چيست؟
سَء استفادُ ػاعفي ًَػي الگَي سفتاسي است وِ دس يه ساتغِ ضىل هيگيشد تِ عَسي وِ يىي اص اضخاظ
سؼي داسد سفتاسّاي ضخع ديگش سا وٌتشل وٌذ .سَء استفادُ ػاعفي تاػث وٌتشل يىي اص افشاد تش ديگشي هيضَد
تِ عَسي وِ تاػث تخشية خَدپٌذاسُ ضخع ديگش ضذُ ،دس حذي وِ ضخع ديگش حتي ًسثت تِ خَد ًيض ضه
هيوٌذ ٍ ومي تًاود بٍ قضايت خًدش ويس اعتماد كىد.
سَء استفادُ ػاعفي ،دس ّش ساتغِاي هوىي است تِ ٍخَد آيذ :ساتغِ ّن اتاليّا ،ساتغِ دٍستاى لذين ٍ خذيذ،
سٍاتظ ػاضماًِ ،ساتغِ تيي ًاهضدّا ،آضٌاييّاي دختش ٍ پسش ،صى ٍ ضَّشّا . ... ٍ ،تِ ّويي دليل ،هوىي است ايي
پذيذُ سا دس سٍاتظ هختلفي هطاّذُ وٌيذ .هْن آى است وِ هشالة تاضيذ دس چٌيي ساتغِاي ٍاسد ًطَيذ يا اگش دس
ضخع ديگشي هطاّذُ وشديذ ،تِ اٍ ووه وٌيذ تا تتَاًذ خَد سا اص ايي ساتغِ هخشب ٍ ًاسالن تيشٍى آٍسد.
ساتغِ اي وِ دچاس سَء استفادُ ػاعفي است ،يه ساتغِ تيواس است .استثاط ًيض ّواًٌذ سايش پذيذُّاي سٍاًي ٍ
اختواػي داساي هحذٍدُ ّاي سالن ٍ ًاسالن است .تشاي آًىِ سَء استفادُ ػاعفي سا تْتش تطٌاسيذ ،اتتذا تايذ
ٍيژگيّاي ساتغِ سالن سا تذاًيذ.
ييژگيَاي يك رابطٍ سالم
اص ّش ساتغِ سالن اًساًي چِ تِ غَست سٍاتظ غويواًِ ،دٍستي ،سٍاتظ ػاضماًِ ،سٍاتظ خاًَادگي ،فاهيل ٍ ...
اًتظاس هيسٍد وِ تاػث سضذ ،تمَيت ػضت ًفس ،خَشحالي ٍ پشٍسش ضَدٍ .الؼيت ايي است وِ سٍاتظ سالن
تاثيشات هثثت صيادي تش اًساىّا داسد ٍ تِ ّويي دليل است وِ يىي اص ػَاهل تؼييي وٌٌذُ اساسي سالهت اًساىّا
چِ خسوي ٍ چِ سٍاًي ،داضتي سٍاتظ سالن است .سٍاتظ سالن داساي ٍيژگيّاي خاغي است.
دس يه ساتغِ سالن اًتظاس هيسٍد:

 تا يىذيگش هحتشهاًِ تشخَسد وٌٌذ،
 احساس اهٌيت ٍ ساحتي وٌٌذ،
 پشخاضگشي ٍ خػَهت ًذاضتِ تاضٌذ،
 اختالفّاي خَد سا تا آساهص حل وٌٌذ،
 اص اٍلاتي وِ تاّن هيگزساًٌذ لزت تثشًذ،
 اص يىذيگش حوايت وٌٌذ،
 تِ ديگشي ٍ صًذگي ٍي اّويت دٌّذ ،اص خولِ :سالهت ،خاًَادُ ،واس ٍ ،...
 تِ حشينّاي ضخػي يىذيگش احتشام تگزاسًذ،
 تِ يىذيگش اػتواد وٌٌذ،
 يىذيگش سا هدثَس ًىٌٌذ تش خالف هزّة ،اخالق ،اػتمادات ٍ ػادتّاي خَد سفتاس وٌٌذ،
 تِ غَست سٍضي ٍ ضفاف ًظشاتضاى سا تياى وٌٌذ،
 حشين ضخػي دسهَسد ًاهِّا ،تلفي ،ايويل ٍ  ...داضتِ تاضٌذ،
 يىذيگش سا تِ سفتاسّاي سالن تطَيك وٌٌذ،
 اوثشيت اعشافياى اص ٍخَد چٌيي ساتغِاي خَضحال ٍ ساضي تاضٌذ،
 تيطتش اٍلات ساتغِضاى خَب تاضذ ٍ ًِ تذ،
 يىذيگش سا تشاي داضتي استثاعات سالن ديگش تطَيك وٌٌذ ًِ هحذٍد (استثاط تا خاًَادُ ،دٍستاى لذيوي ٍ
.)...
ييژگيَاي يك رابطٍ واسالم
دس يه ساتغِ ًاسالن ،يىي اص عشفيي يا ّش دٍ عشفيي هوىي است تؼذادي اص ٍيژگيّاي صيش سا داضتِ تاضذ:
 سؼي داضتِ تاضذ ديگشي سا وٌتشل وٌذ،
 سؼي وٌذ تِ ديگشي احساس تذ تَدى تذّذ،
 ديگشي سا هسخشُ وٌذ يا تا ًامّاي صضت غذا وٌذ،
ً حَُ پَضص ديگشي سا تؼييي وٌذ،
 فحص ٍ ًاسضا تگَيذ،

 صهاى تشاي ديگشي ًگزاسد،
 اص سفتاسّاي ديگشي هشتة اًتماد وٌذ،
ً گشاى تشخَسد ٍ سفتاسّاي ديگشي تاضذ،
 ديگشي سا اص داضتي سٍاتظ غويواًِ ٍ ًضديه تا ديگشاى هٌغ يا دلسشد وٌذ،
ٌّ گام غحثت وشدى عشف هماتل ،تيتَخْي وٌذ،
 سفتاسّاي هالىاًِ ًسثت تِ ديگشي داضتِ تاضذ،
 تِ ضذت غيشتي ٍ پشحسادت تشخَسد وٌذ،
 اص هزّةً ،ژاد ،لَهيت ،ضؼف ٍ  ...ديگشي اًتماد وٌذ يا اص افشادي وِ اًتماد هيوٌٌذ ،حوايت وٌذ،
 پَل ٍ اهَال ديگشي (هثل هاضيي يا خاًِ) سا وٌتشل وٌذ،
 تِ عشف هماتل ،اهَال تا اسصش ،يا آضٌاياى يا ًضديىاى ٍي غذهِ تضًذ يا تْذيذ تِ غذهِ وٌذ،
 سفتاسّايي هثل ّل دادى ،صدى ،پشت وشدى اضياء ٍ  ...داضتِ تاضذ.
 تي تَخْي تِ احساسات عشف هماتل،
 دائواً تْذيذ تِ لغغ ساتغِ وٌذ،
 هاًغ اص ديذى يا غحثت وشدى تا دٍستاى ،آضٌاياى ٍ فاهيل ضَد،
 تشاي اداهِ ساتغِ اص تْذيذ ٍ اخثاس استفادُ وٌذ.
تا تَخِ تِ هغالة تاال ،هي تَاى گفت ػوذتأ ،سَء استفادُ ػاعفي تِ غَست ّاي صيش سخ هي دّذ:
 اخثاس تِ اًدام خَاستِ ّا،
 تحميش،
 خذا ٍ هٌضٍي وشدى،
 واّص اػتواد تِ ًفس،
 تشتش تَدى اص ًظش لذست.
دس ايي لسوتّ ،شيه اص هَاسد تاال ،تيطتش تشسسي هي ضًَذ.
اجبار در اوجام خًاستٍ َا

دس سَء استفادُ ػاعفي ،فشد سؼي هي وٌذ سفتاسّاي فشد هماتل سا وٌتشل وٌذ .يىي اص سٍش ّايي وِ چٌيي
وٌتشلي سا اػوال هي وٌذ آى است وِ عشف هماتل سا ٍاداسد عَسي سفتاس وٌذ وِ اٍ هي خَاّذ ،لثاسي سا
تپَضذ وِ اٍ هي خَاّذ ٍ ّوِ واسّايص سا تِ خاعش اٍ وٌاس تگزاسد.
تحقير ي تًَيه
دس استثاعات آلَدُ تِ سَء استفادُ ػاعفي ،يىي اص عشفيي تِ خَد اخاصُ هي دّذ ّش ًَع تحميش ،تَّيي،
اّاًت ٍ تْوتي سا تِ عشف هماتل سٍا داسد .آًاى اًتظاس داسًذ عشف هماتل ،واسّايي اًدام دّذ وِ تشخالف
اسصش ّا ٍ ػمايذ هزّثي ٍ اخالليص است ٍ ٍيژگي ّاي فشد هماتل سا وِ هؼوَال هَسد تحسيي ٍ توديذ
ديگشاى است ،هسخشُ هي وٌذ .هايل اًذ عشف هماتل احساس وٌذ وِ اسصضي ًذاسد ٍ وسي تِ ٍي اّويت ًوي
دّذ .اص فشد هي خَاٌّذ واسي سا اًدام دّذ ٍ تؼذ ،تشاي ّويي واسي وِ اًدام دادُ ،تِ ٍي احساس ضشم ٍ
گٌاُ هي دٌّذّ .وچٌيي ،فشد سا هدثَس هي وٌٌذ تشاي واسي وِ ًىشدُ ،هؼزست خَاّي وٌذ .آًاى اغشاس داسًذ
فشد تشاي خشج وشدى وَچه تشيي پَلي اص آى ّا اخاصُ تگيشد ،حتي اگش پَل خَدش ٍ يا خاًَادُ اش تاضذ.
هَضَع ٍفاداسي ،يىي اص ضايغ تشيي هَاسد اتْام دس چٌيي سٍاتظ است .آًاى ،هشتثا ايي اتْام سا ٍاسد هي وٌٌذ
وِ عشف هماتل ٍفاداس ًيست ٍ خياًت هي وٌذ.
مىسيي كردن
يىي اص ٍيژگي ّاي هْن سَء استفادُ ػاعفي ايي است وِ سؼي هي وٌٌذ ،عشف هماتل خَد سا اص ديگشاى دٍس
وٌٌذ ،تِ عَسي وِ فمظ ٍ فمظ تا آًْا استثاط داضتِ تاضذ.تِ ػثاست ديگشّ ،ذف آًْا ،داضتي تسلظ ٍ ايداد
هالىيت تش فشد ديگشي است.تِ ّويي دليل ،سؼي هي وٌٌذ عشف هماتل سا اص سايش دٍستي ّا ٍ سٍاتغطاى دٍس
وٌٌذ.هؼوَال فؼاليت ّايي وِ تشاي هٌضٍي وشدى ديگشاى اًدام هي دٌّذ تِ غَست ّاي صيش است:
 تحميش ،تَّيي ٍ حسادت ًسثت تِ افشادي وِ ديگشي دٍست ضاى داسد اص خولِ دٍستاى ،آضٌاياى ٍ
حتي وَدواى ون سي ٍ سال،
 چه وشدى تلفي ّا ،تواس ّا ٍ ًاهِ ّا ٍ حتي ايويل ّاي عشف هماتل،
 ػػثاًيت ،آضفتگي ٍ ون وشدى يا اص تيي تشدى اضتياق عشف هماتل تِ سفت ٍ آهذ ٍ هؼاضشت تا
افشادي وِ تِ آًْا ػاللوٌذ است.

 هحذٍد ٍ ون وشدى استثاط تلفٌي عشف هماتل تا ديگشاى تِ دليل ًاساحتي اص ايي وِ ديگشاىٍ ،لت
هطتشن آى دٍ ًفش سا هي گيشًذ.
 سًدصً ،اساحتي ٍ ػػثالًيت اص ايي وِ تِ ٌّگام حضَس ٍي ،عشف هماتل دس وٌاس يا ّوشاُ دٍستاى
ٍ آضٌاياًص تاضذ.
برتري از وظر قدرت ي تًاوايي َا
افشادي وِ دس سٍاتظ خَد سَء استفادُ ػاعفي هي وٌٌذ هؼتمذ اًذ وِ:
 داساي تَاًايي ّاي خاسق الؼادُ اي ّستٌذ هثال تسياس تاَّش اًذ ،هؼلَهات ٍ اعالػات صيادي داسًذ ٍ
،...
 دًيا سا تْتش اص عشف هماتل خَد هي ضٌاسٌذ،
 دٍستاى ٍ آضٌاياًي داسًذ وِ سفتاسّاي عشف هماتل دس تيشٍى سا تِ ٍي اعالع هي دٌّذ،
 تشخالف عشف هماتل ضاى هي داًٌذ وِ سفتاسّاي دسست چيست.
ًىتِ تسياس هْوي وِ خَب است تِ آى تَخِ وٌيذ ايي است وِ الصم ًيست وليِ ٍيژگي ّاي پٌح گاًِ تاال دس
يه ساتغِ ٍخَد داضتِ تاضذ .تلىِ دس ّش سَء استفادُ ػاعفي ،چٌذ هَسد اص ٍيژگي ّاي تاال ٍخَد داسًذ.
خاتوِ دادى تِ ساتغِ اي ًاسالن ،واس آساًي ًيست .تِ خػَظ ،صهاًي وِ ساتغِ ،هذت صهاى صيادي تِ عَل
اًداهيذُ است .اگش تػوين گيشي تشاي پاياى دادى ايي ساتغِ ،دٍ عشفِ تاضذ تاص ّن آساى تش اص صهاًي است وِ
يىي اص عشفيي ،تػوين هي گيشد خذا ضَد ٍ ساتغِ سا لغغ وٌذ .دس ّش حال ،دس چٌيي سٍاتغي ،خذاضذى سالن
تشيي تػويوي است وِ هي تَاى گشفت.
دس ضواسُ ّاي تؼذ ضيَُ پاياى دادى تِ يه ساتغِ ًاسالن خَاّذ آهذ.
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