


2

جســم و روح دو روی یــک ســکه انــد .بــه همــان میــزان که جســم 
ــرد ، روح و  ــرار بگی ــد در معــرض آســیب و بیمــاری ق ــا می توان م
ــه  ــاز ب ــد و نی ــرا نباش ــون مب ــن قان ــد از ای ــز می توان ــا نی روان م
ــدا کند.مــا انســان هــا  ــت و پیشــگیری و بعضــا درمــان پی مراقب
در روابــط بــه دنیــا مــی آییــم و در روابــط بــزرگ شــده و زندگــی 
می کنیــم و در روابــط می میریم.همیــن قانــون هســتی زیســتن را 
بــه چالشــی دائمــی تبدیــل مــی کنــد و مــا را ملــزم می ســازد تــا 
مراقــب روابــط خــود باشــیم کــه تــا حــد امــکان مانــع آســیب بــه 

خــود و دیگــران شــویم.
ــل  ــده و می ــر ش ــاس ت ــا حس ــی م ــت ارتباط ــگاه موقعی در دانش
بــه دوســت داشــتن و دوســت داشــته شــدن و انتخــاب شــریک 
زندگــی ، بــی شــک بــرای همــه مــا تبدیــل بــه ضرورتــی اجتنــاب 
ناپذیــر می گردد.همیــن بســتر ارتبــاط  اگــر بــا هشــیاری مدیریــت 
ــد آســیب زا باشــد.بنابر ایــن  نگــردد و هدایــت نشــود ، می توان
روابــط عاطفــی اینگونــه  شــکل می گیرنــد ودر مســیر رابطــه برخــی 
ــا  ــی شــده می رســند و برخــی ب ــوب و پیــش بین ــج مطل ــه نتای ب
ــعاع  ــت الش ــرد را تح ــامت روان ف ــده و س ــه ش ــت مواج شکس
قــرار داده و چــه بســا بــرای او معضــات دیگــری چــون افــت در 
عملکــرد تحصیلــی و خانوادگــی و اجتماعــی و شــغلی و ارتباطــی 

... ایجــاد کنــد.
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      تعریف شکست عاطفی :

حالــت ســرخوردگی و حقــارت کــه پــس از طــرد و عــدم پذیــرش 
ــران  ــا درد هج ــد و ب ــت می ده ــرد دس ــه ف ــوب ، ب ــرف محب از ط

همــراه اســت.

      تفاوت روابط سالم و ناسالم:

ــالم و  ــه س ــن رابط ــک بی ــد تفکی ــه می توان ــا در رابط ــانه ه نش
ناســالم باشــد بــرای درک چنیــن مســاله ای بایــد از خود ســواالتی 

را پرســید:
آیــا بــه حــد و مرزهــا و خطــوط قرمــز احتــرام گذاشــته می شــود؟ 
آیــا در بــرآورد رابطــه احســاس امنیــت و نشــاط و آرامــش بیشــتر 
اســت یــا عــدم آرامــش و امنیت؟ آیــا حمایــت و احتــرام در رابطه 
جریــان دارد؟ آیــا مجبــور بــه اجابــت تقاضایــی کــه تمایــل ندارید 
ــخص  ــر مش ــر دو نف ــرای ه ــاط ب ــدف از ارتب ــا ه ــوید؟ آی ــی ش م
اســت؟آیا اعتمــاد فــی مابیــن به حدی هســت که یکدیگــر را چک 
نکنیــد؟ آیــا قــادر بــه کنتــرل هیجانــات خــود هســتید ؟ آیــا برای 
فــرار از تنهایــی بــه رابطــه پنــاه بردیــد و یــا چــون همــه دوســتانی 
دارنــد شــما هــم نبایــد از قافلــه عقــب بمانیــد ؟ و ســواالت بــی 
ــد شــما را در تفکیــک ســامت و عــدم  شــمار دیگــر کــه می توان

ســامت رابطــه کمــک کنــد .
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همیشــه نشــانه هــا خبر از کــم و کیــف رابطه می دهند و شــناخت 
آنهــا بــرای دختــران و پســران باعــث پیشــگیری از چشــیدن طعــم 
شکســت عاطفــی خواهــد شــد .اصــوال برقــراری ارتبــاط بــا افــرادی 
ــیب  ــه آس ــر ب ــد منج ــتند می توان ــده هس ــیب دی ــود آس ــه خ ک

دیگــری شــود.
افراد آسیب دیده ویژگی هایی دارند مانند :

   انتقاد)هر رفتار شما مورد انتقاد قرار می گیرد(
ــی  ــرار م ــه ق ــورد مقایس ــری م ــراد دیگ ــرد و اف ــا ف ــه )ب    مقایس

ــری( گی
   محروم کننده )با هر حرکتی شاهد قهر و تهدید بودن(
   بی ثبات)رفتارهای متناقض و خلق و خوی پر نوسان(

   اعتماد ناپذیر )شنیدن دروغ های متعدد(
   فاصلــه گیــر )بــا بهانــه هــای متعــدد مترصــد دوری و بــی میلــی 

بــه ارتبــاط(
-دالیل و ضرورت پیشگیری از شکست عاطفی :

   بروز اختاالت سازگاری )افت تحصیلی و اضطراب (
   اختــال افســردگی )حــس گنــاه ،عــدم تمرکز و مشــکل در خواب 

و خوراک (
ــا  ــان ی ــیب رس ــود آس ــران خ ــایکوتیک گذرا)تفک ــاالت س    اخت

ــری( ــد دیگ تهدی
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-اقدامات اولیه در صورت تجربه شکست عاطفی:
   پذیــرش دردنــاک قطــع ارتبــاط و اجــازه بــرون ریــزی هیجانــی 

ماننــد گریــه وزاری و بــی تابــی
   صبــوری و خویشــتن داری متکــی بــر ایــن بــاور کــه زمان مســکن 

ست ا
ــا ورزش و  ــردن وقــت خــود ب ــر ک ــی و پ ــه تنهای ــردن ب ــاه نب    پن

ــس ــتان همجن ــا دوس ــاط ب ارتب
   ممنوعیت جدی و عدم ورود به رابطه جدید 

   در صــورت احســاس فشــار انــدوه و غــم ، نوشــتن نامــه جهــت 
بــرون ریــزی ســموم شکســت

ــدون  ــه ب ــت اجتماعــی متشــکل از دوســتانی ک    داشــتن حمای
قضــاوت و ســرزنش باشــند

   تهیه لیستی از ویژگی ای مثبت از خود 
   عدم استفاده از الکل و مواد مخدر 

   کمــک بــه خــود بــرای گــذر از ایــن درد و تبدیــل نکــردن آن بــه 
رنــج

در صورتــی کــه هیجانــات منفــی ادامه دار شــد و همچنان شــاهد 
افــت عملکــرد خــود در جنبــه هــای مختلــف زندگــی خــود بودیــد 
حتمــا بــه روانشــناس متخصــص در درمــان شکســت هــای عاطفی 

ــه فرمایید. مراجع

توجه
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