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 با همسر شکاک خود برخورد کنیم؟چگونه 

 

 از برخی. کنندمی نگاه تردید و شک دیده با خود همسر رفتار به که هستند زیادی افراد

 رفتار یا هاحرف به قاطع دلیل بدون که روندمی شمار به شکاک فردی کلی طور به هاآن

 آمده ادامه در که مطلبی مطالعه افرادید، از دسته این همسر اگر. کنندمی شک همسرشان

 .است مفید برایتان

  

 ماش نباشد شناسروان به مراجعه نیازمند و روانی جدی مشکل یک همسرتان شکاکیت اگر

 ستدر اگر. کنید اعتمادسازی هایش،خواسته با سازگاری و همدلی احساس کمی با توانیدمی

 .کند اعتماد شما به نگرانی بدون گیردمی یاد و کرد خواهد تغییر مرور به او کنید رفتار

 از آزاردهنده و مبهم صدای یک تردید و شک -روان از نقل به سرا جم جام گزارش به

 این» ،«شوی موفق توانینمی تو» که آوردمی استدالل ما برای دائماً که ماست ذهن انتهای

 ...و «نباشد بهترین انتخاب، این شاید» ،«نیست خوبی انتخاب

 شک. شودمی تعریف محکم، عقیده فقدان یا و قطعیت عدم احساس معنای به لغت در شک،

 لویج توانیدنمی شما زمانیکه است، تاریکی در برداشتن گام و زدن قدم به شبیه تردید، و

 رد و خیر؟ یا است درست دارید برمی که بعدی گام که ندارید اطمینان ببینید، را خود پای

 .گیردمی شکل هاتردید که اینجاست

 

 صالخصوعلی و زمان و زمین به بدگمان، شوهر یا زن. هستند ازدواج قاتل اعتمادی،بی و شک

 گراندی رفتارهای از سوءبرداشت مستعد شدیدا و کندمی نگاه بدبینی عینک با خود، همسر

 کش همسرش، رفتن خرید مثال روزمره، زندگی اتفاقات ترینعادی به حتی فردی چنین. است

 و ناپاکی اتهام همسرش به خود، یبیمارگونه توهمات با که است تالش در دائما و کندمی

 و آزردگی احساس ها،اعتمادیبی قبیل این یمشاهده با معموال مقابل طرف. بزند خیانت

 . گیردمی جدایی و طالق به تصمیم حاد، موارد در و کندمی توهین
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 علت به را خود مشترک زندگی که است کسانی با ویژهبه مانسخن روی مطلب، این در

 اشیدب همراه ما با ادامه، در. بینندمی فروپاشی یآستانه در همسرشان موردبی هایبدگمانی

 .شوید آشنا شکاک همسر با برخورد طرز درمورد الزم دانستنی ۷ با تا

 

 نیستید همسرتان هایبدگمانی عامل شما .۱

 

 هم گرا یا نیستید همسرتان بودن شکاک علت شما که بپذیرید کنید سعی چیزی، هر از قبل

 دارد ادتع همسرتان شاید مثال. نیست زیاد خیلی تاننقش باشید، داشته قضیه این به ربطی

 املع شما که بدانید باید اما کند، چک مدام را تانتلگرامی هایپیام یا تلفنی هایتماس که

 به ت،اوس متفاوت برداشت طرز علت به همسرتان بدگمانی بلکه نیستید، رفتارهایی چنین

 .دارد فرق دیگران نگاه نوع با زندگی وقایع به نگاهش نوع که معنی این

 

 مشکل هیچ مرد همکاران با همسرش کردن صحبت در نیست، بدگمانی به آلوده که شوهری

 به معمولی، کاری یمکالمه یک از است ممکن بدگمان شوهر اما بیند،نمی خاصی

 بیلق این به بتوانید که است بعید. برسد اساسبی توهمات و عاشقانه هایپردازیداستان

 بهتر چه پس بدهند، تغییر را شاننگاه نوع باید و است غلط شانبرداشت کنید ثابت افراد

 ن،کرد شک به هاشکاک افراطی تمایل واقع، در. نکنید شخصی را همسرتان هایبدگمانی که

 هب را دیگران شودمی باعث که است داریخویشتن فقدان یا ناامنی احساس یدهندهنشان

 . کنند توجیه را خود اعتمادیبی و شک بتوانند تا ببینند مقصر و خطاکار چشم

 

 

 

 شما ودِخ متوجه نهایتا نیستید، عاملش شما اینکه با حتی همسرتان، بدگمانی که است درست

 نگیرید خود به را همسرتان دائمی هایجواب و سؤال تا بکوشید امکان حد تا اما بود، خواهد

 .نشوید خاطرآزرده و
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 بشنوید را همسرتان هایحرف .۲

 باشید ورصب کنید، بگومگو بیهوده یا ببندید همسرتان هایگالیه بر را تانگوش اینکه جایبه

. بشنوید را حرفش شود،می ورشعله حسادتش و کندمی گِله چیزی از همسرتان وقتی و

 و هاترس. کند بازگو شما نزد را احساساتش تواندمی که بداند مقابل طرف بگذارید

. ندخورمی آب کجا از منفی احساسات این که بفهمید کنید سعی و بشنوید را هایشنگرانی

 کند، طرحم شما با دوستانه را مشکالتش تواندمی و کنیدمی درکش که ببیند همسرتان وقتی

 .بگذارد کنار را موردشبی هایدلهره و منفی احساسات که شد خواهد ترغیب

 

 نگیرید خود به تدافعی حالت .۳

 

 زدیدیم حرف کسی چه با تلفن پای مثال که پرسدمی شما از بارچندمین برای همسرتان وقتی

 ینکها جایبه کنید سعی اما شود، لبریز صبرتان یکاسه است ممکن لحظه هر گفتید،می چه و

 حرف طوس عصبانیت با اگر. کنید برخورد خونسردی و آرامش با بگیرید، خود به تدافعی حالت

 اعاوض فقط بدهید، نشان خودتان از تندی هایواکنش و کنید بداخالقی یا بپرید همسرتان

 احساس به عوض، در. کنیدمی تشدید را همسرتان هایبدگمانی و کنیدمی تروخیم را

 یا «… نکن شروع دوباره خواهشا! واااااای» مانند جمالتی. بدهید اهمیت همسرتان حسادت

 دامن مقابل طرف سوءبرداشت به فقط «… کنیمی فکر جوریاین که خرابه حالت واقعا»

 یدبگذار کننده،تحریک جمالت این جایبه. کنندنمی باز تانمشکل از ایگِره هیچ و زنندمی

 هایحرف یهمه وقتی. باشد داشته شدنشنیده فرصتِ و بزند را حرفش همسرتان

 .کنید بیان را خودتان موضع توانیدمی وقتآن شنیدید، را همسرتان
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 باشید کردارتان و رفتار مراقب .۴

 همسرتان دست بهانه که کنیدمی رفتار طوری باشد، تانحواس اینکه بدون گاهی شاید

 شود،یم خارج شهر از خبربی یا کندمی صحبت تلفن با دیروقت هاشب که کسی مثال. دهیدمی

 است ممکن. باشد خودش نامتعارف رفتارهای همین فقط همسرش هایبدگمانی علت شاید

 این ماا نیستند، بدگمانی برای موجهی یبهانه رفتارهایی چنین که کنید فکر خودتان پیش

 هاینشانه عنوانبه رفتارهایی چنین به مقابل طرف شاید که بگیرید نظر در نیز را احتمال

 با کنید سعی باید نیایند، وجودبه هاییشُبهه و شک چنین اینکه برای. کندمی نگاه کاریپنهان

 را همسرتان اعتماد و پُر را تانارتباطی هایشکاف رفتارهایتان، دلیل یدرباره کردن صحبت

 .کنید جلب

 

 نبازید را خود یروحیه .۵

 

 ،نیست آسانی کار شوید، روروبه همسرتان هایبدگمانی با مجبورید روز هر اینکه پذیرش

 را تانوحوصلهحال یا کنند خراب را روزتان مورد،بی هایبدگمانی این که ندهید اجازه اما

 افسار و کنید کنترل را خودتان احساسات توانیدمی فقط شما که باشد یادتان. بریزند همبه

 تانخود احساسات روی توانیدمی که را قدرتی پس. نیست شما اختیار در دیگران احساسات

 و هستید خودتان احساسات مسئول شما که نکنید فراموش. نگیرید نادیده کنید، اِعمال

 وحالحس که شود باعث یا کند تانناراحت بخواهید، خودتان اینکه بدون تواندنمی همسرتان

 .کنید پیدا ناخوشایندی
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 باشید تردسترس در .۶

 

 در اب توانیدمی نباشد، حاد روانی هایبیماری از ناشی همسرتان هایبدگمانی که صورتی در

 را لفنت گیرد،می تماس شما با وقتی مثال. کنید کم هایشنگرانی شدت از بودن تردسترس

 اریکاضافه است قرار اگر مثال یا. نگذارید پاسخبی امکان حد تا را تماسش و بدهید جواب

 عاطال همسرتان به است بهتر بمانید، کار محل در معمول زمان از بیشتر و باشید داشته

 یزانهرو یبرنامه درمورد کنید سعی عبارتی، به. گردیدبرمی منزل به دیرتر بداند تا بدهید

 .باشید شفاف خود

 

 هید،بد توضیح را چیز همه مدام مجبورید رفتاری چنین با که کنید فکر خودتان پیش شاید

 اشد،ب داشته دسترسی شما به تواندمی کجا و کِی بداند همسرتان وقتی. نیست طوراین اما

 همسرتان به. شودمی شکاک کمتر و کرد خواهد احساس عشق در بیشتری خاطر اطمینان

 رایب تالشی هیچ از و بود خواهید کنارش همیشه دارید، دوستش عاشقانه که کنید یادآوری

 .کنیدنمی فروگذار تان مشترک زندگی مشکالت حل

 

 کنید درددل .۷

 حاصل تغییری هیچ همسرتان بدگمانی میزان در و کردید امتحان را راهکارها این تمامی اگر

 مناسب، وقت یک در. بگیرید کمک تریمستقیم راهکارهای از که باشد الزم شاید نشد،

 هایوجوابسؤال از چقدر که بدهید توضیح برایش و کنید دعوت وگوگفت به را همسرتان

 هایشبدگمانی که بداند همسرتان بدهید اجازه. کنیدمی اندوه و ناراحتی احساس او ِدائمی

 از کار این با بلکه کنید، تالش هاسوءظن رفع و او رضایت جلب برای که شوندنمی باعث دیگر

 ود،خ خصوصی حریم به نسبت که دهدمی تاندست بهانه و کندمی دلسردتان تالش یادامه

 یبترت همین به اوضاع اگر که شوید یادآور همسرتان به همچنین. کنید پیدا تدافعی حالت

 .نباشید رابطه این یادامه به قادر زیاد ناامیدیِ علت به است ممکن کند، پیدا ادامه
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 بهبود روی حاضرید و هستید عاشقش که بدهید اطمینان همسرتان به مجددا پایان، در

 رودررو صحبتِ چنانچه. کنید کار شوند،می او آشفتگی تحریک باعث که رفتارتان از هاییجنبه

 هب اشاره ضمن نیز نامه در. بنویسید نامه همسرتان برای توانیدمی است، سخت تانبرای

 حمایتش و دارید دوستش عاشقانه که بدهید اطمینان همسرتان به خود، روحی وضعیت

 .کنیدمی

 

 ماند،یم باقی تانمشترک زندگی حفظ برای که راهکاری تنها نگرفتید، اینتیجه هم باز چنانچه

 انهمسرت افراطی بدگمانی علت تواندمی فردی چنین. است درمانگر یا مشاور یک به مراجعه

 این با باید چگونه بدانید که بگذارد اختیارتان در را راهکارهایی و بدهد تشخیص را

 کهبل نیست، ناامنی احساس فقط حد از بیش حسادت علت گاهی. کنید برخورد هابدگمانی

 مکک متخصص یک از حتما باید مورد این در که باشد شخصیتی اختالالت به مربوط شاید

 .بود نخواهید مشکل این حل به قادر تنهایی به همسرتان و خودتان که چرا بگیرید،
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