
 گذارد؟ یم تأثیریچه  ییزناشو یبر زندگ یعاطف  انت یخ ،د یدانیم ایآ

از    ریغ  ،یرا با فرد  یادیخود و زمان ز   یعاطف   یکه فرد تمام انرژ  یاما زمان  .شودیآغاز م  ،ساده  یبا رابطه دوست یعاطف  انتیخ    

نت  .شودمی   لیتبد  یقو  یبه رابطه عاطف   ،در گذر زمان  یدوست  نیا  ،گذراندمی  اش زندگی   کیشر  یی روابط زناشو  تیمیصم  جهیدر 

 . رودمی  نیاز ب مرورزمانبه

خود را  یزندگ کیکه شما سر شر رودمیتقلب به شمار  ینوع ،یعاطف  انتیخ ،معتقدند ،راجع به ازدواج پردازاننظریه از  یاریبس    

منجر به داشتن  بتدریج  ،یروابط عاطف  نیاز ا یاریبس اگرچه .کنیدنمیطرف مقابل برقرار با  یرابطه جنس ، حتی اگردیگذاریکاله م

 .گرددمی زین یرابطه جنس

  دروغ   او  به  کندمی حس    ،کرده  انتیکه همسرش به او خ  یاست که فرد  نیا  ،یعاطف   انتیخ  جهینت  زجرآورترینو    تریندردناک    

هر قسمت از    پایه های شراکت یعنی اعتماد فرو ریخته می شود و در نتیجه بزرگترین شده  انتیو به او خ خوردهفریب  ،گفته شده

 . گرددمیشما  اعتمادیبی باعث  همسرتان، یزندگ

را  انتیخ نیوجود ا هاینشانه . کرد میصحبت خواه ،گذاردی م ییزناشو  یبر زندگ یعاطف  انتیکه خ یتأثیراتما از  ،در ادامه مقاله    

 حتماً  ،یمشکالت  نیدر صورت بروز چن  دهیم.هایی برای جلوگیری از بروز چنین مشکالتی به شما ارائه می و راهکار  میکنی م  یبررس

مشاوره راز    مرکز  تیبه سا  ،شتریاطالعات ب  یبرا  .دییتماس حاصل فرما  ،متخصص مرکز مشاوره راز ماندگار  شناس روان ین  با مشاور 

 .دیمراجعه کن شناسیروان مشاوره بخش   ،ماندگار

 ؟ افتدمی چه موقع اتفاق  یعاطف انتیخ 

 زین یعاطف  تیبلکه حما  ،کندمیاز همسرش  ریغ ،یخود را صرف کس یعاطف  یتمام انرژ  ،فرد تنهانهاست که   یوقت یعاطف  انتیخ   

فرد جد  افتیدر با  و  نزد  . کندمیمعاشرت    دیکرده  احساس  پ  طرفبه   یادیز  یکیفرد  بروز   تواندمیکه    کندمی  دایمقابلش  باعث 

 .و گرددادر  یاحساسات جنس

از   ریغ ینسبت به کس یامانهیافکار و احساسات صم ،و بالعکس کندیخرج شما نم احساس همسرتان عاطفه و  ،کنیدمیاگر حس    

 .است گیریشکلدر حال  یعاطف  انتیخ ،شما دارد

 ی با دوست یعاطف  انتیتفاوت خ 

از حد  ،شده ردوبدل یکه اطالعات خصوص دهدی رخ م یاتفاق هنگام نیاتبدیل شود.  یعاطف  انتیبه خ راحتیبه تواندمی یدوست    

راز   صورتبه  شهیهم  ،یعاطف   انتیاست که خ   نیا  ،هاخیانت  گونهاینو    ی دوست  نیب  هایتفاوت  تریناساسیاز    یکی  .خود فراتر برود 

  ان یو از ب کندی م انیخود را ب ی دوست راحتیبه فرد  ،یمعمول یدر دوست کهدرصورتی  ،کندمی آن  نکرد پنهاندر   یو فرد سع ماندیم

ترس  . ندارد  ی آن 

   .دارند لیتما یکدیگربه  یاز لحاظ جنس کنندمیحس  شوندمی  گرید یکه وارد روابط عاطف  یکه افراد نیا گریتفاوت د

به  انتیدر حال خ دیشا ،دهدمیکه به شما هشدار  کنیممی اشاره  یعالئم به نجایدر ا  :یعاطف  انتیخ  یبرا هشداردهندهعالئم  

 .دیباش تانزندگی  کیشر
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 ید. گذرانمیاز همسر خود  ریغ یرا با فرد تانتنهایی هایزمان  •

 . کندمیبهتر از همسرتان شما را درک  شخص نیا کنیدمیتصور   •

 تانزندگی  کیگذران وقت کمتر با شر   •

 .دیکنی پنهان م گرانیاز د را دتانیرابطه جد  •

 . دیهمسرتان دار با یو دوست تیمیبه صم یعالقه کمتر  •

 رابطه  نیراجع به ا رؤیاپردازیو  دیفرد جد بامشغول بودن   •

 همسر صحبت با جایبه  ،دیجد فردبا  مشکالت  و احساسات ،صحبت در مورد افکار  •

 .میتنها با هم دوست :گویدمی بالفاصله  ،شما بپرسد از دیراجع به رابطه جد یاگر کس  •

   یزندگ  کیاز شر یریگکناره  •

  خود واردتازه با شخص همسر  کردنقایسه م •

 :همسرتان است یعاطف انتیخ دهندهنشان که  هایینشانه 

 . است یگریهمسر شما با شخص د عاطفیروابط  دهندهنشان که   پردازیممی یعالئم انیدر ادامه به ب     

   کندیم یریگکناره  شما تان ازهمسر •

 . از شما است ددر حال انتقا وقتتمام  •

 گذارد. یا روی آن رمز می  کندیم قایمخود را  لیموبا دائماً ،مثالً، شودمی ادیهمسرتان ز  کوکمرموزانه و مش یرفتارها  •

 .کندمیخود را خاموش  وتریصفحه کامپ ،شویدمیوارد اتاق  یگهانکه به طور نا ی هنگام  •

 . دهدیخاص از خود نشان م یهاتیو فعال یبه تکنولوژ یعالقه خاص به طور ناگهانی، همسرتان  •

 گذراند. ه، بیرون از خانه می را به بهانه پروژ یادیز هایزمان  ،تانزندگی  کیشر  •

 . کندیمرتب استفاده م ،موردنظرفرد   از نام،همسرتان   •

 . دیباش دهیشن تانممکن است بارها از زبان همسر ،فرد نیا نظراتشما راجع به   •

 . در راه است یاتفاق ،دیگویم شمابه  ،حس ششم  •

 .کندمیخطاب  وانهیرا د اشم و از خودش دفاع کند  کندیم یاو سع ،دییموارد را به همسرتان بگو  نیاگر تمام ا  •

در    زندگیحفظ  یدر مورد چگونگ یادیز یهابحث  ؟ مییمحافظت نمای، عاطف  انتی خود در برابر خ ییزناشو یچگونه از زندگ 

است که هر دو طرف با کمک   ن یا  ،کاربردبه  یحفظ زندگ یبرا توانیکه م یراه حل نیبهتر .وجود دارد یعاطف  انتیو خ بیبرابر آس

 .ندیروابط خود را مستحکم نما ،و اعتماد یدوست هیپاهم بر 

افراد با   ،دهدیم شنهادیپ او ،راز داشتن روابط خوب ۱۰بات ازدواج و ث راهکارهای ارتقاء وو یعاطف  انتیبه نام خ ومنیندر کتاب     

و  یدوست محدودکردن بود، معتقد. او دارند  دورنگه یعاطف  انتیازدواج خود را از گزند خ توانند، میبا جنس مخالف یاز دوست یدور

 .است ییزناشو ینجات زندگ یبرا ،تنها راه مهم ،روابطمان 



 یریگباعث کناره  ،هادوستیاز  یاست که دور نیا ،را دوست ندارند و مخالف آن هستند هینظر این از افراد  یاریکه بس نیا لی دل     

حق ندارد    ،یزندگ  کیشر  .باشدمیاز همسر    یعاطف   سوءاستفاده  یهااز نشانه   یکی  دوستان،از    یریگکناره   .شودمی  زوج  یاجتماع

 .د یدرصد محدود نما ۱۰۰ ،را همسرش  یو محدوده شخص قیعال ،هادوستی

ها کمتر از لحاظ آن  ،شودمیکارها باعث    نیانجام ا  .ارائه داده است  نیبهبود روابط زوج  یبرا  زین  یگرید  شنهادیالبته پ  ،ومنین   

 موارد زیر هستند: لشام پیشنهادها .کنندخیانت  گریکد یبه  یعاطف 

 . داشته باشند مدتطوالنی  گفتگوهای گریکدیبا  نیزوج بار ۴ ایهفته •

 ید.از خانه مالقات کن رونیرا ب گرید یک ،روز کیای هفته   •

 . زند یبر ،در کنار هم کیداشتن شب رمانت یبرا ای،برنامه  کباری یماه  •

 .دنرا نوازش کن گریدیک قهیدق ۵ یروز  •

  و عاری   محکمرابطه    جاد یا  یبرا  یاتشنهادیپ ما.  دییبرقرار نما   یبر اعتماد و دوست  یرابطه مبتن  گریکد ی یبا همکار  توانیدمیشما      

 : میدهیمشما به  یعاطف  انتیاز خ

 .دیکن تیحما یرا در مراحل مختلف زندگ گریکدی •

 (.دیصحبت کن یو احساسات شخص هابرنامه  ،در مورد مشکالت) دیمکالمه راجع به مسائل روز داشته باش هر روز  •

 دهید. بخش را در اولویت زندگی خود قرار های لذتلحظات شادی را برای یکدیگر رقم بزنید، فعالیت  •

 دیرفتار نامناسب در ازدواج داشته باش دورازبهو  چگونه تعارضات سالم یاد بگیرید، •

   دیحفظ کن  تانزندگی را در  تعادل  •

 . برآیید  فع آنرد و فوراً درصد دیریبگ یرا جد هاآسیب •

 .دیذار احترام بگ گریکدیبه    •

تنها به نکات   ،طرف مقابل  ، همهم شما  ،شویدمیهمسرتان  از    ریغ  یبا فرد  یکه وارد رابطه عاطف   یهنگام  :یعاطف   انتیخ  تأثیرات  

.  کنیدنمی  ز ین  ،یعادات منف   افتنی  یبرا  ی تالش  و هیچ   بینیدنمی  گریکدیرا در    عیب و ایرادی  چ یه  .دیکنیتوجه م  گریدیکمثبت  

عوامل باعث    نیا  .شما است  یشخص   هایپردازی ایدهو    تخیالت  ،یبر اساس فانتز  در ذهن دارید،  بلکه شما از طرف مقا  یریتصو

 .دینشان ده یفراوان اق یساختن رابطه اشت یشما برا شودمی

روابط  نیکه در ا یتیمیصم .گذاردمی  ییزناشو  یاثرات مخرب خود را بر زندگ ،مبدل شود یرابطه جنس  به روابط نیکه ا یهنگام    

.  ایدشده رابطه    نیخود وارد ا  تمام عاطفه و احساس   با  شما  چون  ،خواهد بود  تر،عمیق  یرابطه جنس  از  مراتببه   ،آیدمیبه وجود    یعاطف 

 .دیینما یر یجلوگ تانزندگی در  یعاطف  انتیاز بروز خ ،نکات گفته شده تیرعابا سعی کنید  ،یحفظ زندگ یبرا

 شهنه پور زرانی: خمیو تنظ  ترجمه


