
 ؟ چیست   ایجاد تفاهم در زوجین   ی راهکارها با همسر و    تفاهم نداشتن 

از   و  بسیاری  این .  کنندی ممراجعه    شناسروان  با همسر خود به مشاور   تفاهم نداشتن  خاطربه   شوهرهازن 

بین شما وکسی که دوستش دارید مشترک    هاسوءتفاهم اگر  .  افتدی مهم اتفاق  روابط    نی تریقواتفاق حتی در  

این نکات  .  را در زندگی خود تجربه نمایید  هااضطراب و    هااسترس خیلی اوقات بدترین  است، ممکن است  

زمانی که یک زن و  .داشته باشید تانیهاتفاوتو  به شما کمک کند درک بیشتری نسبت به یکدیگر تواندی م

عالقه و اشتیاقی در بین آنها حاکم است که بسیاری از نکات منفی را در رابطه   شوندی م مرد وارد یک رابطه  

خواهد شد و در آخر زوجین به این فکر    ترپررنگ این نکات منفی در یک ارتباط    مرورزمانبهو    رندیگی مندید  

اهم نداشتن باید از یکدیگر جدا شوند که این یک تصمیم عامیانه  تف   خاطربه که با هم تفاهم ندارند و    کنندی م

را بشناسید و بعد تصمیم به حل آن بگیرید و در نهایت راه حلی برای ارتباطتان   تانیها تفاوتاول باید  . است

 . کمک بگیرید باتجربه شناسروان از یک مشاور  دیتوانی مداشته باشید که تمام این موارد را 

 آن:   تفاهم نداشتن با همسر و راهکارهای دالیل  

 ترع یسر هرچه پاسخگو نبود    برای حل مشکالت بین شما و همسرتان  که اگر راهکارهای ارائه شده توجه کنید  

مراجعه کنید و مشکالت خود را پیش از آنکه زندگی شما و همسرتان را بیش از حد   شناسروان  مشاور یک  به  

کوچک    هرچندآمده    وجودبه دنبال راهی برای درمان مشکالت   ترع یسرهر چه و   قرار دهد حل کنید ریتأثتحت  

 زندگی و روابط بین شما است.   یفروپاش باشید. زیرا این مشکالت زنگ خطری برای 

و دو    رودی م و در ابتدای آشنایی همه چیز خوب پیش    که در ابتدا با شخصی آشنا شویم  شودی معشق باعث 

  حل قابل   دیآی مدرک کنیم و تمام مواردی پیش    میتوانی م همدیگر را    کامالًکه    میکنی م طرف به این فکر  

ایرادات  .  است و  موضوعات  تمام  از  آشنایی  اوایل  مقابلمان    یرفتارها  و در  و   میکنی م  یپوشچشم طرف 

او    یاعالقه   خاطربه  از  رفتاری  یا  و  اگر اشتباه  داریم  فرد  آن  به  موضوع    میریگی مندید    سرزدهکه  این  به  و 

اشتباه است. زمان قبل از ازدواج زمان    کامالًمشکالت است و این طرز فکر    کنندهحل که زمان    میشیاندی م

شناخت   برای  زمانی طالیی  است،  زوجین  رفتارها.   هاتفاوتآشنایی  و  تغییرات  ارتباطیمشکال  و  هر   ت  در 

تفاهم    مثل  و   دهدی متفاهم نداشتن در هر موضوعی رخ  .  و ارتباطی به قدمت رابطه ندارد  شودی موارد    یارابطه 

 و بالعکس است. حلقابل غذا، رفتار، طرز فکر و ........ و خیلی از این موارد  ،نداشتن در انتخاب لباس



و اجتماع و  فکر طرز  و است. دو نفر از دو خانواده  تران ینما هاتفاوت  شودی م  تری طوالنکه یک رابطه  قدر چه هر 

و بعد از مدت زمانی به  برندی م پی  هاتفاوتطرز پرورش و طرز رفتار و سبک زندگی متفاوت بعد از مدتی به 

زن و  رآخ در در بین افراد است که  هاتفاوتکه چقدر باهم فرق دارند و این همان شکوفایی   کنندی ماین فکر  

 .که باهم تفاهم ندارند و نداشتن تفاهم اول جرقه مشکالت است کنندی ممرد فکر 

و انرژی    ییجوصرفه ما یک مغز اتوماتیک داریم که باعث   . مغز ما به طور خودکار آخرین شودیمدر وقت 

از تجربه  هاقضاوت خاطرات،   را  افکار  ما    ،در هر اتفاقی  ب،یترتن یابه.  آوردی مبه یاد  با فردی که داشتیم    و 

یاد    یهاتیموقع را به  زندگی مشترک  از  را در    میآور ی م مشابه  رفتار همسرمان   متفاوت  یهاتیموقعو 

  حتی بدتر از آن،   و   م یشوی مبا او  سوءتفاهمدچار    کند،ی نمو اگر اکنون مانند گذشته رفتار    میکنی ممقایسه  

 میکنیم  لیوتحله ی تجزهمسرمان را    یهاالعمل عکس و    رفتارها  ییتنهابهو    کندی م به مغزمان خطور    ییفکرها

  .ممکن است به او شک کنیم و 

مغزی است که    دستورالعملو این یک    میکنی مبیشتر روی اطالعات منفی تمرکز    ،انسانیک    عنوانبه ما  

  اکثر دارندو تجربیات منفی تأثیر بیشتری نسبت به همان تعداد مثبت    عیوقا  و   پردازدی ماول به نقاط منفی 

یک مشکل   بروز  در  نقاط منفی طرف مقابل    عاًیسر افراد  خود    پردازندی مبه  مقابل  مثبت طرف  نقاط  از  و 

 . دیآیم  وجود بهبود که  دخواهباعث بروز مشکالت دیگر که این خود   کنندی م  یپوشچشم 

هستند، اغلب به دنبال توضیحات منفی برای رفتار شریک زندگی خود  جروبحثو  جرهوقتی زوجین در حال مشا

زننده    و   دهستن و  ناخوشایند  آن    مکرراًو    آورندی مزبان    به   را رفتارهای  و   هانقص  یهارو آن    .پردازندی م به 

باید  . که همین موضوع باعث بر هم ریختگی یک رابطه خواهد شد کنندی میکدیگر و رابطه تمرکز   یهای کاست

  وجود بهبرای حل موضوعاتی که در رابطه  حتماًبتوانید هر دو نفر شرایط را به نحو احسن مدیریت کنید و  حتماً

نداشتن تفاهم در یک    واقعاًارتباط بگیرید تا مشکالت را حل نمایید و اگر    شناسروانآمده با یک مشاور  

مکرر جلوگیری نمایید که اگر   یقهرهاشد به حل آن بپردازید و از مشاجرات بیش از حد و دعوا و   دییتأ ابطه  ر 

 . گردد ی م این رفتارها تکرار شود باعث جدایی و فروپاشی در یک رابطه 

 ساده برای تفاهم بین زوجین در زندگی    حل راه   11

که  .1 جایی  و    دیتوانی متا  ندانید  مقصر  را  مقابل  بپردازید  دوطرفه طرف  موضوع   . به 

مشکال  آمدهش یپ  یهایدلخور  .۲ بینتانو  کن  ت  بیان  مختصر  و  کوتاه  از  را  و   .  بپرهیزید  ییگوادهیز ید 



شرایط   .۳ و  کنیدموقعیت  درک  را  بپردازید  همسرتان  قضاوت  به  بعد   . و 

کنید .۴ کنترل  را  خود  صدای  موضوع    یآرامبه و    بلندی  به  کنید  آمدهش ی پراجع   . صحبت 

کنید .۵ توجه  یکدیگر  بدن  زبان  در    به  انتقاد    کردنصحبتو   .  نکنید   یرو ادهیز و 

و سعی نکنید با دوری کردن از طرف مقابلتان او را متوجه    بیان احساسات را در مکالمات روزمره خود بیاورید .۶

کنید  .  رفتارهایش 

 با قهر کردن مشکلی حل نخواهد شد. . شودی مقهر نکنید زیرا این موضوع باعث تشدید مشکالت   .۷

 . خواهد کرد ترسختزیرا این موضوع شرایط را  انتقاد نکنید یا درخواست تغییر از همسرتان نداشته باشید .۸

تمام   .۹ رفع  توقع  خود  همسر  باشید  تان یهای ناراحتاز  نداشته    .را 

و بیش از حد یک موضوع را عنوان نکنید که پاسخی   انتخاب کنید وگوگفتمناسبی را برای  یهات یموقع .1۰

 .  بالعکس خواهد داشت

کمک بگیرید تا با    شناسروان. برای حل مشکالت تفاهم نداشتن و یا ایجاد تفاهم بین خود از یک مشاور  11

 علمی و عملی بتواند در حل مشکالت به وجود آمده به شما کمک کند  یهاکیتکن

 

و آشنایی    بهباتوجه  ارتباط  اوایل  برای    شناسرواناز یک متخصص    حتماًمواردی که عنوان شد سعی کنید 

و   یشناسروان یهاتست با  شناسروانیک مشاور شناخت شخصیت و عالیق و رفتار یکدیگر کمک بگیرید که 

مرک کرد.  خواهد  پایدار  و  موفق  رابطه  یک  داشتن  برای  شما  به  زیادی  بسیار  کمک  آن  مشاوره   زتحلیل 

با داشتن تیم مجرب در حوزه    ی شناسروان به شما   یشناسروان   یهاتست و تحلیل    یشناس روانراز ماندگار 

در    نی ترآلده یا را  کرد.  یریگمیتصمکمک  خواهد  موفق  ارتباطی  داشتن    و 
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