بلوغ عاطفی

دانشگاه آزاد اسالمی مركز لشت نشا -زیباكنار
مركز مشاوره و راهنمایی
بلوغ عاطفی چیست؟

نمايد ،مگر اين كه خود فرد اين اجازه را به آن چيز يا كس

بلوغ عاطفی عبارت است از رسیدن به آن میزان از

بدهد .

توانایی در شناخت هیجانات خود و دیگران و مدیریت

برجسته ترين عالمت بلوغ عاطفي توانايي تحم تن

این هیجانات و احساسات در راستای ایجاد شرایط

است و يك عالمت ديگر ،بي تفاوتي به برخي از انواع

مطلوب تر در زندگی است .این توانایی می تواند به فرد

محركها است كه بر فرد ،اثر مي گذارد و او را بي حوصله

کمک کند که رویدادها را از دید دیگران نیز ارزیابی

يا دستخوش احساسات مي نمايد .

نماید و در برنامه ریزی و حل مسایل زندگی به گونه

به عالوه ،شخص بالغ از نظر عاطفي پيوسته داراي

ای عمل کند که هم خود و هم دیگران را در نظر گیرد.

شادي و تفريح است .او از كار و تفريح ،هر دو

بلوغ عاطفی جریانی است که طی آن شخصیت فرد به

گنجاي

لذت مي برد و توازن بين آنها را حفظ مي نمايد .
معیارهاي رفتار عاطفی بالغ

طور مداوم برای احراز بیش از پیش سالمت عاطفی ،از
لحاظ روانی و فردی می کوشد.
هفت مولفه ي صميميت ،همدلي ،ابراز وجود ،ثبات رواني،
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افرادي كه به بلوغ عاطفي كافي رسيده اند ،ويژگيهاي
رفتاري زير را دارند:

استقالل ،تعادل رواني و توانايي رعايت مورد عاطفي را به

 بيان آزادانه احساس و عواطف

عنوان تعريف كاملي از بلوغ عاطفي معرفي مي كنند .بلوغ

 احترام به عواطف و احساسات متفاوت ديگران

عاطفي ناشي از تحقق اين درك است كه هيچ چيز يا هيچ

 پرورش عواطف مثبت و پيشرو

كس ديگري نتواند فرد را بيازارد ،تحريك كند و يا عصباني

 تکام تحم در شرايط نامطلوب
 افزاي

رضايت از پاسخهاي اجتماعي مطلوب

 افزاي

عدم بلوغ عاطفی

فقدان استقالل  :چنين فردي وابستگي انگلي نسبت به

 رهايي از ترس نامعقول

عدم ثبات عاطفی :اين عام مجموعه اي از عدم قابليت

ديگران نشان مي دهد،خود بين است و رغبت هاي

 درك و عم مطابق محدوديت ها

در ح و فص مشکالت،زودرنجي ،نيازها ،نياز به كمك

محسوس ندارد.

رضايت وابستگي به اعمال

 آگاهي از توان و پيشرفت ديگران

در كارهاي روزمره ،آسيب پذيري ،لجاجت و تندخويي

 توانايي انجام اشتباه بدون احساس رسوايي

اهمیت بلوغ عاطفی در موفقیت افراد

است .عدم تعادل و ناپايدار بودن هيجانهاي فرد يکي از

 توانايي تاخير ارضاي نيازها

افراط و تفريط در عواطف افراد را منجر به ناسازگاري،

بارزترين ويژگيهاي اين مولفه است.

 لذت از زندگي روزمره

واپس روی عاطفی  :واپس روي عاطفي نشان دهنده

پرخاشگري ،خشم ،نفرت و اضطراب مي كند كه به
صورت كنترل نشده ،بهداشت رواني و عاطفي افراد را به

عواملي چون احساس حقارت ،بيقراري ،خصومت،

گونه اي جدي تهديد مي كند .هيجانها هشداردهنده هاي

پرخاشگري و خودمداري است.

زندگي هستند  ،باعث رشد عاطفي و سالمت رواني مي

ناسازگاری اجتماعی  :چنين شخصي فاقد قابليت انطباق

شوند و بالعکس مي توانند سالمت رواني و عاطفي افراد

 خود آگاهي هيجاني دارد.

اجتماعي است .در موقعيتهاي اجتماعي به سختي مي تواند

را تحت تاثير قرار دهند .سالمت رواني و عقلي شخص به

 عواطف و احساسات متفاوت ديگران را محترم

انعطاف پذير باشد و معموال در موقعيتهايي اجتماعي به

بلوغ عاطفي او نيز بستگي دارد .زيرا نظر شخص نسبت به

صورت ناپخته عم مي كند.

خودش ،ديگران ،اوضاع اجتماعي و زندگي به طور كلي

 روابط بين فردي مطلوب دارد

فروپاشی شخصیت  :اين عام شام كليه عالئمي است

از چگونگي رشد و تکام عواطف وي متاثر مي شود .بلوغ

 مسئوليت پذير است.

كه نشان دهنده فروپاشي شخصيت است مانند واكن

عاطفي در افراد سبب مسئوليت پذيري ،تفکر قب از عم ،

 رفتارهاي اجتماعي پخته دارد.

سازي ،دلي تراشي ،بدبيني ،رفتار ضداخالقي و مانندآن .

حفظ روابط صميمي و مثبت با ديگران ،صبر و شکيبايي و

ویژگیهاي افراد داراي بلوغ عاطفی

 به خود تمايز يافتگي رسيده و خود را از ديگران
جدا مي داند(مستق است).

مي داند.

 براي رويارويي با مشکالت از راه حلهاي پيچيده
استفاده مي كند.

… خواهد شد.

