
سالمت روان

يكي از بزرگ ترين و در عين حال مهم ترين 
بخش از وجود هر فرد عواطف و احساساتي 
است كه دارد زيرا با اين احساسات و عواطف 
است كه او مي تواند از زندگي خود لذت ببرد.  
فرض كنيد روزي كه خوشحال، بشاش و 
سرحال هستيد چقدر مي توانيد بيشتر »حال« 
و »احساس« خوب را تجربه كنيد يا زماني 
را در نظر بگيريد كه از ديدن يك فيلم مهيج 
هيجان زده  يا با شادي و غم ديگران همراه 
مي شويد. در واقع تجربه اين گونه احساسات 
براي ما ضروري است و باعث مي شود زندگي 
معناي عميق تري برايمان داشته باشد و بتوانيم 
بيشتر از زندگي لذت ببريم. اما متاسفانه بعضي 
افراد از تجربه چنين احساسات و عواطفي 
محروم هستند و نمي توانند هيجانات مختلف 
را تجربه كنند. چرا چنين اتفاقي براي بعضي 
كودكان مي افتد؟ نام بيماري آنها و روش هاي 

مختلف برخورد با آن چيست؟

نقش احساسات 
يكي از مهم ترين نقش هاي عواطف اين است كه 
عاطفه هر فرد وسيله اي براي برقراري ارتباط با 
ديگران محسوب مي شود و او مي تواند از طريق 
عواطف خو  د اطالعاتي را در مورد احساسات، 

نيازها و اميال خود به ديگران منتقل كند.
بازشناسي  فهميدن،  باعث  عواطف  عالوه  به 
هيجانات ديگران و همچنين رفتارهاي ناشي 
از همدلي با ديگران مي شود؛ رفتاري منطبق و 

مناسب با هيجانات ديگران. 
پس با توجه به نقش مهم عواطف در ارتباطات 
موثر، شناسايي احساسات، نيازها و اميال، پذيرش 
مسووليت در قبال هيجان هاي شخصي، حفظ 
انگيزش در برخورد با ناماليمات  و رهايي از 
هرگونه پريشاني عاطفي و بازگرداندن آرامش به 
ذهن و جسم از مهم ترين راهبردهاي زندگي هر 

انسان سالمی در حوزه عواطف است.

بي سوادي هيجاني 
 به زبان ساده مي توان گفت فرد دچار »الكسي تايميا« 
يا »كوري هيجاني« نمي داند هيجانات گوناگون 
چه ويژگي ها و تفاوت هايي با هم دارند و وجود 
هيجان يا حاالت عاطفي و خلقي را تشخيص 
افسردگي  در  اغلب  وضعيت  اين  نمي دهد. 
بيمارگونه، سوء مصرف و اعتياد به مواد و نيز به 
دنبال مواجهه با رويدادهاي تلخ و فاجعه آميز ديده 
مي شود. شواهد بسيار نشان مي دهند افرادي كه در 
زمينه احساسات و عواطف قوي هستند مي توانند 
به خوبي احساسات خود را كنترل كنند. همچنين 
قادرند احساسات ديگران را بهتر درك كنند، در 
نتيجه ارتباط بهتري هم با آنها داشته باشند و در 
هر زمينه زندگي)روابط خصوصي، خانوادگي و 

اجتماعي(موفق تر خواهند بود.
 بعضي افراد در تشخيص و توصيف احساسات 
دروني خود مشكل دارند كه در اصطالح به آنها 
»بي سواد هيجاني« يا »كور احساسي« گفته مي شود.
 متاسفانه آنها نمي توانند هرگونه احساساتي را 
كه به زندگي شان رنگ می بخشد، درك يا ابراز 
كنند. همين درك يا ابراز نكردن احساسات، آنها 
را به انواع اختالالت روان تني و روان پزشكي مانند 
افسردگي، اختالالت اضطرابي، سوءمصرف مواد، 

اختالالت خوردن، وسواس، سوء استفاده هاي 
جنسي و حتي مشكالت گوارشي، فشارخون 
و...  نشانگان روده تحريك پذير  باال، سرطان، 

سوق مي دهد.

شكل گيري بيماري 
سال  در  اولين بار  تايميا«  »الكسي  اصطالح 
به عنوان وجه  پيشنهاد و سپس  1972ميالدی 

مشترك همه بيماران روان تني پذيرفته شد.
و  كردن  احساس  از  بيماران  اين  واقع  در   
توصيف عاطفه و تخيل ناتوان هستند و اغلب 
از روان درماني هاي مرسوم هم نتيجه نمي گيرند. 
ابتدا گمان مي رفت الكسي تايميا ممكن است تا 
حدودي ناشي از يك نقص جسمي يا زيستي- 
شيميايي باشد اما بعدها با توجه به اينكه بسياري 
از اين بيماران توانستند با فنون درماني ويژه بر اين 
نقص غلبه كنند، اين ديدگاه عموميت خود را از 
دست داد. امروز پژوهشگران معتقدند الكسی تايميا 
به مفهوم ناتواني از احساس هيجانات و ابراز 
هيجانات ناشي از نارسايي در يادگيري براي ابراز 
هيجانات در كودكي است. براي نمونه زماني كه 
پدر و مادر احساسات خود را بروز ندهند يا درباره 
هيجانات خود و فرزندشان صحبت نكنند يادگيري 
انجام نمي شود. گاهي نيز والدين به علت نمايش 
هيجانات خود به كودك خرده مي گيرند، درنتيجه 
فرزندشان سرخورده مي شود. بعضي كودكان هم 
به اين نتيجه مي رسند كه ابراز هيجانات خطرناك 

است چون اغلب باعث مي شود تنبيه شوند.
اگر بخواهيم بيماري هاي روان تني را به صورت 
ساده در ارتباط با الكسی تايميا توصيف كنيم 
مي توان گفت گاهي عواطفي مانند افسردگي، 
اضطراب، ترس يا مشتقات آنها به صورت احساس 
گناه و شرم با چنان شدتي برانگيخته مي شوند و 
تداوم مي يابند كه دفاع هاي معمول روان شناختي 
را به هم مي ريزند. اين حاالت هيجاني منجر 
به نابساماني هايي در دستگاه عصبي مي شود كه 
به طور عمده از طريق فرايندهاي فيزيولوژيك ابراز 
مي شوند و بخش احساسي يا ذهني آن سركوب 
مي شود و از خودآگاه شدن آن ممانعت به عمل 
مي آيد زيرا آگاهي از اين احساس هاي ناخوشايند 

براي فرد قابل تحمل نيست. 

ويژگي هاي كوري احساسي 
نشانگان  به  كه  احساسي  كوري  دچار  افراد 
»الكسي تايميا« يا »ناگويي خلقي« هم معروف 
است،3 ويژگي مهم و اساسي مانند مشكل در 
شناسايي احساسات، توصيف احساسات و شيوه 
تفكر بيروني دارند. مشكل در شناسايي احساسات 
زماني ايجاد مي شود كه فرد در تمايز ميان احساسات 
و عواطف دچار پريشاني مي شود. در اين هنگام 
نمي تواند آنچه را از لحاظ هيجاني احساس مي كند، 
بيان كند. افرادي با چنين مشخصات حتي اگر از 
نظر هوش، اطالعات عمومي و تحصيل بسيار 
عالي باشند، توانايي بيان احساسات و عواطف 
خود را ندارند. البته اين وضعيت تقريبا در نيمي از 
مبتاليان به اوتيسم مشاهده مي شود اما بسياری از 
الكسي ها، رفتارهاي ديگر مبتاليان به اوتيسم مانند 
كارهاي غيرقابل پيش بيني يا تكراري را ندارند. 

شناخت بيماري
 آنچه تحت عنوان الكسی تايميا روي مي دهد، 
كه  است  روان شناختي  مشخصه هاي  بعضي 
عبارتند از: محدوديت شديد در تخيل و رويا، 
تمايل براي توصيف جزييات ناچيز در محيط 
زندگي كه ربطي به مشكل اصلي بيمار ندارند، 
ناتواني در بيان روشن احساسات، سركوب كردن 
گريه و عاطفه نامتناسب )براي نمونه جايي كه 
انتظار مي رود عصباني شوند با حالت تسليم، 
قبول و رضايت واكنش نشان مي دهند(، اعمال 
ناگهاني بدون انديشه قبلي، وابستگي شديد به 
ديگران يا برعكس؛ اجتناب از ديگران و درنتيجه 

روابط ضعيف بين فردي. 
به عالوه اين بيماران هنگام نشستن و ايستادن 
هم حالت فيزيكي انعطاف ناپذيري دارند. در واقع 
حساسيت و پاسخگويی مراقب اوليه به احساس 
و حالت های هيجانی كودك يكی از مشخصه هاي 
مهم يادگيری و روش تنظيم عواطف و روابط با 
ديگران است. كودكان دارای دلبستگی ناايمن در 
مقايسه با كودكان دارای دلبستگی ايمن، سطح 
پايين تری از عواطف مثبت را تجربه می كنند و 
در توانايی خودتنظيم گری، اضطراب، افسردگی 
و ديگر عواطف منفی ناتوانی بيشتري از خود 

نشان مي دهند.

مولفه هاي كوري احساسي
 مولفه های كوری احساسی فرد را وارد يك دور 
باطل می كند كه درنهايت باعث افزايش ميزان 
ناگويی احساسی او می شوند. فرايند اين دور باطل 
به اين صورت است كه ابتدا با ايجاد  درماندگی 
روان شناختی درشخص، سيستم پردازش شناختی 
او مختل و فرايند شناسايی و توصيف احساساتش 
هم دشوار می شود.  به عنوان مثال فرد ناراحت است 
اما نمی تواند برای احساس خود واژه مناسبی پيدا 
كند چون نمی داند غمگين است، ترسيده يا عصبانی 
است؟ وقتی فرايند شناسايی مختل شود، تنظيم و 
مديريت احساسات را تحت تاثير قرار می دهد و 
اجازه نمی دهد احساسات فرد بر رفتارش تاثيري 
بگذارد. در اين حالت او نمی داند چرا عصبانی 
است و نمی تواند آن را به دوستانش ابراز كند. 
به اين ترتيب قدرت تخيل و تفكر منطقی از او 
سلب می شود و ترجيح می دهد تنها شاهد وقايع 
باشد. و با توجه به اينكه نمي تواند آنها را تحليل 
و تفسير كند، احساس درماندگي بيشتري مي كند.
از آنجايي كه برانگيختگی هيجانی با برانگيختگی 
فيزيولوژيك همراه است، اگر فرد قادر به شناسايی، 
توصيف و تفكيك آنها از هم نباشد، در بلندمدت 
دستگاه  و  عصبی  دستگاه  در  اختالل  باعث 
ايمنی و همچنين بيماری هايي مانند آرتريت 
روماتوييد، بيماری های قلبی-عروقی، سرطان، 
سوءمصرف مواد، سردرد هاي ميگر نی، نشانگان 
روده تحريك پذير، آسم، حساسيت، اختالل های 

افسردگی، اضطراب و خوردن می شوند.
تحقيقات نشان مي دهد شيوع ناگويی احساسی 
در سنين و تحصيالت باال و در مردان بيشتر ديده 
می شود.  يكی از توجيهات شيوع بيشتر نشانگان 
الكسی تايميا در مردان به اين دليل است كه مردان 
در مقايسه با زنان از لحاظ كالمی ضعيف تر هستند. 
بنابراين در توصيف احساسات خود به صورت 
كالمی هم مشكالت بيشتری دارند. از طرف 
ديگر با توجه به عاطفی بودن زنان، آنها می توانند 
عواطف و هيجانات خود را تجربه كنند و آنها 
را تشخيص دهند و برای ديگران توصيف كنند

علل بروز كوري احساسي 
تحقيقات نشان مي دهد افراد مبتال به »كوري 

نواقص  از  يا  خلقي«  »ناگويي  يا  احساسي« 
فيزيولوژيكي مثل اختالل در سيستم ليمبيك، 
هيپوتاالموس و اشكال در كارآمدي ارتباط بين 
نيمكره رنج مي برند يا به دليل روياروييهاي مكرر 
با تروماهاي دوران كودكی)از جمله طردشدگی، 
خيانت، آزارهاي جسمی و جنسی يا شاهد بودن 
خشونت خانگی و به طور كلی شيوه فرزندپروري 
نادرست(دچار نشانگان »الكسي تايميا« شده اند. 
در بحث شيوه فرزندپروري، توجه داشته باشيم 
هر كودك با يك پتانسيل طبيعي به دنيا مي آيد 
كه اين پتانسيل را والدين مي توانند از طريق شيوه 
فرزندپروري خود، پرورش دهند يا از آن غافل 

شوند و تخريبش  كنند.
تصور كنيد كودكي كه والدين بسيار سختگير و 
متعصبي دارد، به دليل وجود قوانين خشك و 
انعطاف ناپذير والدين، بروز احساسات در زندگي 

براي او يك ضعف محسوب مي شود. 

خاموشي احساسات 
و  تحول  حال  در  هيجان هاي  و  احساسات   
شكل گيري كودك به رسميت شناخته نمي شوند. 
چنين والديني اغلب در مقابل هيجان هاي كودك 
خود بدرفتاري مي كنند و احساسات و هيجانات 

خود را بر احساسات كودك غالب مي دانند. 
اين گونه رفتارهاي والدين تاثير عميقي بر چگونگي 
شكل گيري عواطف در مراحل بعدي زندگي 
كودكان مي گذارد و در مواردي هم باعث ايجاد 
كوري عاطفه در آنها مي شود زيرا تمام احساسات 
و عواطفشان به دليل سوء رفتار والدين به مرور 
زمان سركوب مي شود و كودك هميشه ياد مي گيرد 
كه بايد ساكت باشد و اجازه بيان احساسات را به 
خود نمي دهد.  برعكس والديني كه به عواطف 
خود و فرزندشان اعتبار مي دهند و هميشه با 
عبارات احساسي و بامحبت با كودك صحبت 
مي كنند، نه تنها عشق و محبت را با بيان احساسات 
به كودك آموزش مي دهند، بلكه با آموزش صبر 
و تحمل در برابر احساسات منفي، آسيب پذيري 

عاطفي كودكشان را هم كاهش مي دهند. 
متاسفانه بعدها با ورود كودك به محيط هاي 
آموزشي اين موضوع روي درس و اطاعت از 
معلم متمركز مي شود و در محيط هاي كاري هم 

كه تنها كار، درآمد و بهره شغلي مدنظر است و 
هيچ ارزشي براي هوش عاطفي و ايجاد فرصت 
بررسي و بيان احساسات افراد قائل نمي شوند، 
بالطبع  بيشتر تقويت مي شود. تقويت آن هم 
منجر به گسترش بسياري از اختالالت روان تني 

و روان پزشكي مي شود.

درمان
معموال درمانگران در اين حوزه برای درمان كودك 
از »بازی درمانی« استفاده می كنند. بازی برای كودك 
لذت بخش است و نه تنها باعث سازماندهی ذهن 
و ايجاد امنيت روانی در او می شود، بلكه به دليل 
ويژگی نمادی بودن آن اجازه می دهد كودك 
احساسات، نيازها و افكار خود را به صورت 
كارآمد در موقعيت های مختلف زندگی به عنوان 

يك مهارت شناسايی و توصيف كند. 
نشانگان  به  مبتال  كودكان  برای  بازی درمانی 
الكسی تايميا به دو صورت انفرادی و گروهی انجام 
می شود. در بازی انفرادی معموال بازی درمانگر با 
استفاده از بازی كلمات احساسی كمك می كند  
كودك به شناسايی و ابراز احساسات و هيجانات 
خوشايند و ناخوشايند خود در قالب كلمات 
بپردازد و از اين طريق خودابرازی او بهبود يابد، 
اما در بازی گروهی هدف درمانگر اين است 
كه كودك عالوه بر يادگيری مهارت ارتباطی و 
اجتماعی با ديگران، ويژگی های مثبت و منفی 
خود را در نتيجه ارزيابی ديگران و بازخورد 
آنها، شناسايی كند و بهداشت روانی خود را 

افزايش دهد. 

مقابله با بيماري 
خوشبختانه بيماري الكسی تايميا با مراجعه به 
مشاور و روان درمانگر قابل درمان است؛ يعني 
كار درمان زيرنظر روان پزشك است كه به طور 
عمده از روان درماني استفاده مي كند. برای درمان، 
شناخت فرد را نسبت به احساسات و عواطف 
خود و ديگران افزايش می دهند و از اين طريق 
موجب ارتقاي خودابرازی و ايجاد روابط همدالنه 
در او می شوند. با اين حال اگر افراد به درمانگر 
يا روان شناس دسترسی ندارند می توانند با انجام 
اين كارها به بهبود احساسات و درنهايت توانايی 

توصيف و ابراز احساسات دست يابند. 
در گام نخست افراد بايد از احساسات خود آگاه 
باشند و اين آگاهی نيز از راه پذيرش احساسات 
خوشايند و ناخوشايند، شناسايی عكس العمل های 
فيزيكي در برابر احساسات مختلف، يادگيری 
كلمات بيشتر برای بيان احساسات و فهميدن 
علت بروز احساسات در خود و تجزيه و تحليل 

احساسات پيچيده به دست می آيد. 
در گام دوم افراد بايد احساساتشان را به ديگران 
بگويند. بنابراين در اين مرحله بايد خودشان برای 
حرف زدن درباره  احساسات  خود با ديگران 
پيش قدم شوند؛ يعني وقتی می خواهند درباره 
احساساتشان حرف بزنند بايد جمله خود را با 
ضمير »من« شروع كنند چون  ضريب امنيت 
ارتباط را باال می برد و از طرف ديگر نشان می دهد 
افراد مسووليت احساسات خود را می پذيرند. به 
عالوه وقتی كسی حرف می زند كامال به او توجه 
كنند و با استفاده از پاسخ های غيركالمی بازخورد 
همدالنه اي داشته باشند. در گام سوم هم روی 
احساسات خود از طريق نوشتن آنها، آرام سازی، 
تنفس آگاهانه، ورزش و تشويق خود هنگام داشتن 
احساسات خوشايند كار كنند و مهارت های الزم 

را در ابراز آن به دست آورند.

آشنایی با نشانگان الکسی تایمیا

کوری احساسی چیست؟
اصطالح »الكسي 
تايمیا« اولین بار 

در سال 
1972میالدی 

پیشنهاد و 
سپس به عنوان 

وجه مشترك 
همه بیماران 

روان تني 
پذيرفته شد.
 در واقع اين 

بیماران از 
احساس کردن 

و توصیف عاطفه 
و تخیل خود 

ناتوان هستند 
و اغلب از 

روان درماني هاي 
مرسوم نتیجه 

نمي گیرند

 دکتر سارا ساعدی
متخصص روان شناسی سالمت 

و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد 
اسالمی

15 شماره ششصدوپنجاه وهفت  شنبه بيست و هشت بهمن نودوشش


