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سالمت روان برای همه

سـامت روان مـا به عوامل متفاوتی بسـتگی دارد. خلق و خویمـان از بدو تولد، 
شـرایط اجتماعـی و اقتصـادی جامعـه و از همـه مهم تـر تعامـات پایـدار ما با 
دیگـران، مخصوصـًا آنهایی که در دایـره ارتباطی نزدیکتری با ما قـرار دارند. اگر 

ایـن روابـط آزارمـان دهند چه بر سـر روان مـا می آید؟ 

معاونت دانشجویـی

مرکز مشاوره دانشگاه

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دفتر مشاوره و سالمت
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  آزار عاطفی چیست؟ 

آزار انواع مختلفی دارد، از جمله آزار مالی، آزار فیزیکی، آزار جنسی، و آزار عاطفی. 
آزار عاطفی نوعی از آزار است که می تواند هیچ صدایی نداشته باشد و با سکوتی 
زجرآور همراه باشد! آزار عاطفی می تواند نامحسوس بوده و در بین کلمات و در 
زمینه زندگی ما مخفی شده باشد. دردی که پایانی ندارد و چون دیده نمی شود، 
درمان هم نخواهد شد. شاید عبارت "روابط سمی" به گوشتان خورده باشد. سم 
این روابط چیست؟ آیا پیش آمده قربانی چنین روابطی شده باشیم؟ انتقاد مداوم 
و بی اساس، تاش برای کنترل طرف مقابل، شرمنده کردن، کنایه زدن، استفاده 
از ادبیات تحقیرآمیز، استفاده ابزاری از محبت، ناسزا گفتن و داد زدن، تنبیه و یا 
تهدید به تنبیه، سکوت و قهر کردن و... همه مصادیقی از آزار عاطفی هستند که 

روابط را سمی کرده و سالمت روان ما را به خطر می اندازند.

آزار عاطفی انواع متفاوتی دارد که پنهان ترین اشکال آن عبارتند از:

1. نادیـده گرفتـن هیجانـات و کام دیگـری )عکس العمـل هیجانـی 
مناسـب نشـان نـدادن و...(

2. پرخاشـهای ریـز و نامحسـوس )حـاالت بدنـی، چشـم غـره رفتـن، 
مسـخره کـردن، رو برگردانـدن و...(

3. قهـر کـردن )وجود فرد را برای تنبیه او و رسـیدن به هدف شـخصی 
کردن( انکار 

4. منـزوی کـردن )رانـدن فـرد از  از دایـره روابط و طرد کـردن وی برای 
اثبـات قدرت و کنتـرل خودمان(

از جانــب  مطالعــات روانشــناختی نشــان داده انــد کــه وقتــی 
ــران  ــکوت دیگ ــیم. س ــویم، درد می کش ــرد می ش ــان ط هم گروهی هایم
می توانــد بــر عملکرد سیســتم ایمنــی بــدن تاثیــر گذاشــته و در دراز مدت 
بیماری هــای خودایمنــی ایجــاد کنــد. احســاس نادیــده گرفتــه شــدن از 
جانــب دیگــران هیجانــات منفــی شــدیدی ایجــاد می کنــد کــه می توانــد 
منجــر بــه افســردگی، اضطــراب، احســاس گنــاه، بی خوابــی، کناره گیــری 

از اجتمــاع، و پاییــن آمــدن اعتمــاد بــه نفــس شــود.
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درد ناشی از آزار عاطفی

پژوهشــها نشــان داده انــد کــه درد عاطفــی بســیار بــه درد جســمانی شــبیه 
ــًا  ــد دقیق ــی نیســت چطــور احســاس رهاشــدگی می توان ــاور کردن اســت. ب
همــان ناحیــه از مغــز را درگیــر کنــد کــه وقتــی دســتمان را بــا چاقــو میبریــم 
درگیــر می شــود و درمانــش هــم می تواند همــان اســتامینوفن خودمان باشــد! 
البتــه کســی بــرای کــم کــردن درد تنهایی اســتامینوفن نمی خــورد ولــی آنچه در 
مغــز اتفــاق می افتــاد فراینــدی مشــابه اســت: ســکوت درد دارد! در آزار عاطفــی 
نیــز ماننــد دیگــر انــواع آزار، کــودکان و ســالمندان بــه دلیــل وابستگی هایشــان 
آسیب پذیرترهســتند. پژوهشــها همچنیــن نشــان داده انــد کــه مــورد آزار رونی 
ــه  ــرات درازمــدت جبران ناپذیــری از جمل ــد اث ــرار گرفتــن در کودکــی می توان ق
ــد  ــی مانن ــای روان ــی، و رنج ه ــای روان ــمانی، بیماری ه ــن جس ــای مزم درده

عــدم احســاس تعلــق در بزرگســالی را بــه همــراه داشــته باشــد.

در آزار عاطفی نیز مانند دیگر انواع آزار، کودکان و سالمندان 
به دلیل وابستگی هایشان آسیب پذیرترهستند.
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راهکارهایی برای شکستن سکوت و حفظ سالمت روابط 

1. از حقــوق عاطفــی خــود و دیگــران آگاه باشــیم: وقتــی از ایــن حقــوق آگاه 
باشــیم کمتــر پیــش می آیــد کــه اجــازه دهیــم دیگــران آزارمــان دهنــد و کمتــر 

ــم. ــرار دهی ــد دیگــران را مــورد آزار ق پیــش می آی
  احساسات ما معتبر هستند

  دوست داشته شدن حق هر انسانیست

  عقیده و نظر مخالف داشتن حق هر انسانیست

  تحقیر شدن به هیچ انسانی روا نیست

  حق هر انسانیست که مدام مورد انتقاد بی جا قرار نگیرد

  حق هر انسانیست که مورد سرزنش و تحقیر واقع نشود

  فحش و ناسزا و داد و پرخاش به هیچ انسانی روا نیست

ــا احتــرام مــورد    حــق هــر انسانیســت کــه محتــرم شــمرده شــود و ب
خطــاب قــرار گیــرد

2. آشــنایی بــا احساســات خودتــان: افــرادی کــه از احساســات خود در شــرایط 
ــورت  ــد در ص ــند، می توانن ــر می شناس ــا را معتب ــتند و آنه ــف آگاه هس مختل
مواجهــه بــا رفتــار آزاردهنــده بــا اســتناد بــه هیجانــات منفــی کــه در لحظــه 
تجربــه می کننــد رفتــار خــود را متناســب بــا شــرایط تغییــر داده و آزار را متوقف 
ــکار بایــد بتوانیــد احساســات خــود را شــناخته و در صــورت  ــرای این ــد. ب کنن
لــزوم بــه جــای ســکوت آنهــا را بــا دیگــران مطــرح کنیــد. طبیعتــًا فــردی کــه 
احساســات خــود را درک کــرده و می پذیــرد قــادر بــه درک و پذیرش احساســات 

دیگــران نیــز هســت.
3. رفتــار جراتمندانــه: جراتمنــدی یکــی از مهمتریــن مهارتهــای زندگیســت و 
راهکارهــای متفاوتــی دارد. انســان جراتمنــد بــه حقوق انســانی خــود و دیگران 
ــا  ــد را ب ــود می دان ــق خ ــه ح ــکوت آنچ ــای س ــه ج ــه ب ــت و درنتیج آگاه اس
احتــرام و بــا در نظــر گرفتــن حقــوق دیگــران بــه طــور مســتقیم ابــراز می کنــد.
4. مهارتهـای ارتباطـی: کالم بهتریـن ابـزار ارتباطیسـت. افرادی کـه در مهارتهای 
ارتباطـی ضعـف دارنـد اغلـب برای بقای روابطشـان دسـت بـه کنتـرل، و تنبیه 
می زننـد و یـا سـکوت می کنند. سـکوت اینجا تنها وسـیله تنبیه دیگـری و نوعی 
پرخـاش بـه او نیسـت بلکـه ابزاریسـت بـرای انتقـال پیـام. روشـی ناکارآمد و 
آسیب رسـان! از آنجایی که رابطه همیشـه دو سـر دارد، گاهی باال بردن مهارتهای 

ارتباطـی خودمـان بـه مـا کمک می کنـد کمتر مـورد آزار واقع شـویم.
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5. کمــک گرفتــن از یــک متخصــص: در شــرایطی کــه در رابطــه ای مــدام مــورد 
ــوان  ــواره می ت ــویم هم ــارج ش ــه خ ــم از رابط ــم و نمی توانی ــرار می گیری آزار ق
بــه یــک متخصــص مراجعــه کــرد. وابســتگی متقابــل، خشــونت خانگــی و 
مســایل اجتماعــی و روانــی دیگــر عواملــی هســتند کــه می تواننــد منجــر بــه 
تــداوم آزار در روابــط شــوند.  یــک روانشــناس می توانــد بــه مــا کمــک کنــد بــا 
احساســات خــود ارتبــاط برقــرار کــرده، جراتمنــد باشــیم، مهارت هــای ارتباطــی 

خــود را بهبــود بخشــیم و از مخمصه هایــی گاهــا خودســاخته بیــرون آییــم.
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