
 جلوگیری کنیم ؟ یچگونه از سوء استفاده احساس

 مقدمه 

 شهیتا انتقادات وحشتناک، و هم زیرآمیتحق یداشته باشد، از جوک ها یتواند انواع مختلف یم یسوءاستفاده عاطف

 رونیب تیاست، خودتان را از وضع یهدف از سوء رفتار عاطف دیکن ی. اگر فکر مستیقابل مشاهده ن یبه راحت

 یم ی، سوءاستفاده عاطفیدسته یکه خود جد ی. در حالدیو روابطتان را با سوء استفاده از خود قطع کن دیبکش

در معرض  دیکه دوست دار یکس ایدارد. اگر شما  عیبه مداخله سر ازیافزوده شود که ن یکیزیتواند به خشونت ف

 .دیریتماس بگ یاست، بالفاصله با خدمات اضطرار یکیزیف بیخطر آس

 گام اول 

 یسوء استفاده احساس ینشانه ها صیتشخ

که شما دائما در  دینامناسب بودن و انتقاد کردن. شما ممکن است احساس کن ر،یتحق یتوجه به تالش برا - 1

سوء تفاهم کننده ممکن است به  کی. دیافراد هست گریرها شدن، به خصوص در مقابل د ای بیحال قضاوت، تخر

 یکه شما نگران یاست. هنگام زیشما ناچ یکه دستاوردها دییبگو ایندهد  یشما اعتبار یها تیموفق یشما برا

 دیحساس هست یلیکه خ دیممکن است به شما بگو یسوءاستفاده کننده احساس کی د،یآور یخود را باال م یها

 .دیکن یشوخ دیتوان ینم دیگوئ یم ای

 دوست، نسل،  کیدهد.  یفقط در روابط عاشقانه رخ نم یاحساس استفاده که سوء دیتوجه داشته باش

دائما نظر  ای دهدکند شما را خجالت  یتواند سع یخود م یدر زندگ یگریشخص د ایهمساالن، معلم 

 را رد کند.شما

 دیعاشقانه شما ممکن است احساس کن کیشر ای. دوست دیمربوط به سلطه و کنترل باش یبه دنبال رفتارها - 2

 دنی. آنها ممکن است تالش کنند که شما را از ددیباش ینیافراد مجبور به عقب نش ریبا سا دیکه مجبور هست

 . دیرا انتخاب کن میتصم نیکوچکتر دیتوان ینم یکه حت دیکنند. شما ممکن است احساس کنمنع  زانیعز

  را کنترل کند و قبل از  شما یکند امور مال یتواند سع یمزاحم م کیشر کیرابطه عاشقانه،  کیدر

 پرداخت هر نوع پول، از شما بخواهد.

 یو درخواست رمز عبور را برا دیکن یخواهند بدانند که در همه زمان ها چه کار م یم نیآنها همچن 

 .دیده یخود م یاجتماع یرسانه ها یو حساب ها لیمیتلفن، ا



ممکن است از  یسوءاستفاده کننده عاطف کی. باشید  توجه داشته یو دستکار یاز فاصله احساس ینشانه ا به– 3

حل و فصل اختالفات،  یممکن است به جا د،یتوجه به عنوان مجازات انکار کند. اگر اختالف نظر دار ایمحبت 

در گسل  شهیکه هم دیکن حساسآن است که شما ا یبه معنا یشما را به درمان خاموش بسپارند. فاصله احساس

 . دیانجام نده یکار اشتباه چیه اگر شما یحت د،یهست

 به صدمه زدن  دیممکن است تالش کند تا احساسات خود را با تهد نیسوءاستفاده کننده همچن کی

 دیبه خود انجام ده

را  یعذرخواه ایسرزنش  ،یفرد مضر عاطف کی. دیشما سرزنش را قبول کرده اند، تصور کن یکه شرکا یوقت - 4

 . نندیبب یها شوند تا خود را مانند قربان تیواقع نیتزئ ایکند. آنها ممکن است دائما انکار  یقبول نم

تحمل کنند  توانندیاغلب نم یسوء استفاده کنندگان احساس د،یکه هرگز به اشتباه اعتراف نکرد نیعالوه بر ا     

 .طعنه نزنند گرانید به و که نخندند

که از لحاظ  ی. کسریخ ایکند  یم ریشما را تحق یشخص یشما مرزها یزندگ کیشر ایکه آ دیاز خود بپرس - 5

 یشما را بدون اجازه شما به اشتراک بگذارد. به جا یکند ممکن است اطالعات شخص یسوءاستفاده م یاحساس

زمان  نیبهتر دیکن یکه فکر م یکار هرانتظار دارند که  د،یریبا اراده خود در نظر بگ یشما را به عنوان فرد نکهیا

 شما باشد.  یبرا

 افراد داشته باشند. آنها ممکن است از توجه مداوم  گریبا د یاریممکن است ارتباطات بس ن،یعالوه بر ا

 متاثر کنند. گرانیبا د یروابط شخص جادیخود درخواست کنند و شما را از ا

 گام دوم 

 رابطه آزاردهنده کیخارج شدن از 

که رابطه شما ناسالم است. ممکن است دشوار باشد که اعتراف کنید یا تشخیص داده شود، اما  دیکن دییتأ - 1

 ینسب نگران ایدوست  کیاولین گام آن است که اذعان کنید که هدف شما رفتار عاطفی سوءاستفاده است. اگر 

  دیخود را به شما آورده است، به آنها گوش کن یها

 کند اما مطمئن  یبدرفتار شما با استدوست عاشقانه ممکن  ای کیشر کیکه  دیکن یاگر فکر م

در میان بگذارید  یبهداشت روان نیمتخصص ایمورد اعتماد  زانیاز عز یکیاحساسات خود را با  د،یستین

 . 



 خواهد کرد رفتار خود را رد کند، شما فکر  یسع یفرد مضطرب احساس کیکه  دیبه خاطر داشته باش

 کنند. یشما را سرزنش م ایهستند  یعیکه اعمالشان طب دیکن یم

. شما ممکن دیستین گرانی. شما مسئول رفتار سوء رفتار ددیکن یکه شما سرزنش نم دیکن یادآوریبه خودتان  - 2

کار خراب  نیانجام ا یخودتان را برا ایکرده  یریشگیرا پ تیوضع دیتوانست یکه چگونه م دیاست از خودتان بپرس

به سوء استفاده  میسوء استفاده کننده تصم کیمعتبر به سوءاستفاده هستند،  یها پاسخ ها نیکه ا ی. در حالدیکن

 . دیستیافراد ن نیو شما مسئول انتخاب ا رد،یگ یم

 یکه در گذشته م ییها میتصم ایشناخته شده  دیبا دیکن یکه فکر م یقبل یدر مورد نشانه ها 

تواند  یم یکه سوءاستفاده عاطف دیداشته باش ادی. به دیدر مورد آنها صحبت نکن د،یریبپذ دیتوانست

هشدار  یهانشانه  چیتواند ناگهان بدون ه یم نیا ایقابل توجه باشد  یو به سخت فیدر ابتدا ظر

 دهنده رخ دهد.

 دیکن یسع ای دینظر در مورد اعمال سوء استفاده نکن دیتجد ی. برادیراه ممکن متوقف کن نیرابطه را در بهتر - 3

شما  باکه  یروابط عاشقانه است، روابط را با فرد ای یدوست کی نیا ایکه آ نی. ادیده رییرا تغ استفادهرفتار سوء 

 . دیکه شما سزاوار درمان بهتر هست دیکن یادآوریو به خودتان  .دیکند، قطع کن یم یبدرفتار

 و  دیکن یم یزندگ یعاطف کیشر کی. اگر شما با دیاست انجام ده منیکه ا یروابط را تا زمان نیا

. در صورت دیاز حق دور شو دیباشد، ممکن است نتوان زیممکن است خشونت آم دینگران آن هست

 . دیریکمک بگ یو مقامات حقوق زانیو از طرف عز دیکن جادیا یمنیطرح ا کیلزوم، 

  تیاز سازمان ها حما ییکمک و راهنما یبرا دیتوان یم شهیهم د،یکن یم ییتنها ایاگر احساس ترس 

 .دیریرا فرا بگ یخشونت خانگ یخط تلفن مل دیتوان یمتحده، م االتی. به عنوان مثال، در ادیکن

. دیکن یخصوصا اگر با سوءاستفاده کننده زندگ د،یرا ترک کن بد تیبالفاصله وضع دیشما ممکن است بتوان  - 4

 تخشون یباشد. اگر آنها از لحاظ جسم منیکه ا یتا زمان د،یریبگ دهیاست که رفتار خود را ناد نیکار ا نیبهتر

 .دیخود را به عمل برسان یمنیو طرح ا دیریتماس بگ یباشند، با خدمات اضطرار زیآم

 دهیو آنها را ناد دیکه آرام باش دیکن یسع د،یخود را رد کن دیعقا ای نیبه عنوان مثال، اگر آنها را توه 

 طیمح دیکن ینظرات خودتان، سع حیتوض ایتعامل با آنها با نشان دادن آنها ناراحت  ی. به جادیریبگ

 .دیخودتان بخوان یآهنگ شاد برا کی ای دیاطراف را آرام کن



 ندیگو یآنچه را که م د،یکن یریجلوگ یکیزیتا از خشونت ف دیدار ازیکه شما ن دیکن یاگر فکر م 

در  د،یکن یتلفن خود بررس قیالزم باشد که آنها را از طر. به عنوان مثال، ممکن است دیانجام ده

 کنند. یم دیکه آنها خشونت را تهد یصورت

 


