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 کنیم رفتار چگونه خود حساس و رنج زود همسر با

 

 نيستند كم.  دارد گوناگوني مسائل در ريشه كه چندوجهي است ايپديده زودرنجي

 اپ پيش مسائلي خاطر به نگذشته شانزندگي از كوتاهي مدت هنوز كه نوپايي هايخانواده

 هك هاييتنش و موضوعات از وي زودرنجي و زوجين از يكي حساسيت دليل به تنها و افتاده

 كانون راحتي همين به و روندمي جدايي سراغ به ، آيدمي پيش هاخانواده همه در حال هر به

 هب شودمي تبديل مرد يا باشد زن حال ، فرد يك شخصيتي ضعف دليل به خانواده يك گرم

 يككل بير اينترنتي مجله از بخش اين در.  جدايي جز نيست چيزي اشنتيجه كه جوالنگاهي

 . باشيد همراه ما با پس بپردازيم مشكل اين به داريم قصد

 

 رنج زود افراد

 

 وقت و قول خوش خيلي دوستم شوهر چيه، دوني مي» ،«نشدي؟ چاق كمي عزيزم»

 هرهچ است ممكن هم معمولي و ساده جمالت همين گفتن اما نشود، باورتان شايد. …«شناسه

 از لب هم روزي چند و كرده قهر حتي يا شده ناراحت است ممكن.  ببرد هم در را همسرتان

 سمتي هب را آنها پذيري، آسيب و حساسيت گاه ، گونه منزوي رفتار اين بر عالوه.  نكند باز لب

 دادقلم منفي را رفتار يا تذكر هر.  دهند مي بسط جوانب تمام به را مشكل كه برد مي پيش

 وردهابرخ اين. دارد همراه به را ترشرويي و قهر يا خشم و بوده اشتباه نيز معموال كه كنند مي

 ،گيرند مي قرار احترامي بي و توجهي كم مورد يا شده نتقادا آنها از كه زماني مانند درست

 .است
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 رفتارهاي و ها حرف تمام معموال شوند، مي ناراحت زود و دارند حساسيت اينقدر كه كساني

 .كنند مي صحبت مسائل درباره منفي نگرشي با و دهند مي نسبت خود به هم را ديگران

 ندندپس مي بيشتر را تنهايي و نكنند پيدا حضور جمع در دهند مي ترجيح معموال همين، براي

 انش منفي احساسات و تشديد را شان حساسيت گيري، گوشه و ماندن تنها كه اين از غافل. 

 مثبت نگاهي با كنند مي توصيه افراد اين به متخصصان و شناسان روان.  كند مي بيشتر را

 . نكنند فرار واقعيت از و دهند قرار جديد هاي موقعيت در را خود

 

 رنجی زود دلیل

 

 اسبراس را آنها و كرده نگاه زندگي مختلف موضوعات به وسواسي نگاهي با معموال افراد اين

 ييك حد از بيش حساسيت گويند مي هم اساس همين بر.  كنند مي ارزيابي خودشان نظرات

 نشان را خود شكل اين به تواند مي رفتاري يا فكري وسواس و است وسواس هاي نشانه از

 موارد اين از يك هيچ به شان مشكل كه هستند هم ها خيلي ، افراد اين كنار در.  دهد

 ، رماد و پدر تربيتي شيوه كه برند مي رنج خصوصيت اين از و حساسند اما ، ندارد ارتباط

 رد كودک گرفتن ناديده و توجهي كم يا خانواده حد از بيش توجه فرزندان، تعداد و ترتيب

 . كند ايجاد افراد وجود در را احساسي چنين تواند مي كه است عواملي از خانه محيط

 

 نفس به اعتماد افزایش 

 

 در و كنند مي تجربه هم را بهتري زندگي معموال ، دارند خوبي نفس به اعتماد كه افرادي

 تماداع كمبود كه رود مي پيش جايي تا شرايط اين.  داشت خواهند تري مناسب شرايط زندگي

 ميزان بودن پايين.  بشود هم رنجي زود و حساسيت ايجاد موجب تواند مي حتي نفس به

 .  دكن رنج زود و حساس را فرد تواند مي كه است داليلي ترين مهم از يكي ، نفس به اعتماد
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 به.  ددار بستگي آنها نفس به اعتماد به ، افراد حد از بيش حساسيت كنيم فراموش نبايد

 و هستند حساس دارند، كه شرايطي و زندگي نوع به نسبت چون افراد اين كه معني اين

 تحمل را ديگران نظرات و ها حرف توانند نمي ، دانند مي ديگران از تر پايين را خودشان

 مطالب اين از ميتوانيد منظور اين براي.  دهند مي نشان خود از را رفتارهايي چنين و كنند

 . شويد مند بهره سايت

 

 

 مثبت روحیه داشتن

 

 از زود خيلي و است حساس. آيد برنمي دستش از هم كاري اما باشد، طور اين ندارد دوست

 روابط كند، كم را آمدهايش و رفت گيرد مي تصميم. شود مي ناراحت ديگران هاي حرف

 را كسي نه و شود ناراحت حرفي از نه تا ماند مي خانه در و كند مي حذف را اش اجتماعي

 موجب و كند مي بدتر را شرايطش فقط كردن گيري كناره اين كه اين از غافل. كند ناراحت

 مي سعي و شود مي كار به دست هم ها وقت خيلي البته. شود مي هايش حساسيت تشديد

 ايابتد همان در است، سخت برايش كار اين چون ولي دهد تغيير را اشتباهش رفتارهاي كند

 حساس و رنج زود همسر با.  گردد برمي قبل روال همان به دوباره و شود مي پشيمان كار،

 

 نشا دست از كاري هر و كنند تقويت را شان نفس به اعتماد بايد قدم اولين در افراد اين

 همچنين.  دهند انجام نفس به اعتماد تقويت براي ـ مثبت هاي گويي خود مانند ـ آيد برمي

 عفض نقاط از دقيقي شناخت و رسيده آگاهي خود به نفس، به اعتماد تقويت براي است خوب

 . كنند نگاه زندگي به مثبت ديد با و كنند پيدا شان قوت و

 

 

 

 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 4 

 

 

 خونی کم

 

 خوني كم به مبتال كه كسي معموال.  است خوني كم عصبانيت، و رنجي زود شايع علل از يكي

 كنيد تالش رو اين از.  شودمي روحي و جسمي هايناراحتي دچار و بوده زودرنج بسيار است،

 ، صحيح اي تغذيه اصول رعايت با.  كنيد بررسي را خود جسمي وضعيت خون، آزمايش يك با

 .  كنيد حل را مورد اين ميتوانيد

 

 اجتماع در فعال حضور

 

 شدن مواجه داد، انجام افراد از گروه اين براي توان مي كه كارهايي بهترين از يكي و اولين

 رد گرفتن قرار از كنيد مي احساس كه زماني نيست قرار كه معني اين به. است موقعيت با

 و رفت نداريد، خوبي احساس ديگران نظرات و ها حرف از يا شويد مي ناراحت جمع

 قبل ماا باشيد، داشته بيشتري اجتماعي روابط شود مي توصيه بلكه.  كنيد قطع را آمدهايتان

 آن زا پس و كنيد تقويت را تان نفس به اعتماد و بشناسيد بهتر را خودتان مرحله، اين از

 كه افرادي.  كرد برخورد بايد چطور اي رابطه هر در بدانيد و بياموزيد را ارتباطي هاي مهارت

 ندتوان نمي و برند مي رنج هم وجود ابراز قدرت كمبود از معموال دارند، حد از بيش حساسيت

 بيشتر شان منفي احساسات هم همين براي.  كنند مطرح بدرستي را شان نظرات و ها حرف

 هداشت توجه هم موضوع اين به همچنين.  كند بدتر را آنها شرايط تواند مي همين و شود مي

 از خيلي بدانيد و ندهيد نسبت خودتان به را ديگران هاي حرف و رفتارها تمام كه باشيد

 . كند نمي پيدا ارتباطي شما به رفتارها و ها حرف
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 کنید کمک خود رنج زود همسر به

 

 برخورد او با بايد چطور دانند نمي معموال كنند، مي زندگي زودرنج و حساس فردي با كه كساني

 نداشته كارش به كاري خيلي اگر و اند كرده ناراحت را او بگيرند، سخت خيلي اگر ، كرد

 مكك براي و است بهترين كاري چه پس. اند كرده تشديد را اخالقي خصوصيت اين باشند،

 اب متناسب بايد ما بدن زبان طور همين و كالم نوع و لحن ؟ كرد بايد كار چه افراد اين به

 دهد تغيير را رفتارش كنيد كمك او به بايد ها حرف همين با اما باشد، فرد شخصيت و نيازها

 كنيد كمك است حساس كه فردي به خواهيد مي اگر.   بگيرد قرار مناسب موقعيت در و

 را موقعيتي كنيد كمكش آن از پس و دهيد قرار موقعيت در را او ، دهد تغيير را رفتارش

 ينا بايد همچنين.  باشد داشته بيشتري پذيرش و كند درک بخوبي ، گرفته قرار آن در كه

 اشتهد بهتري وضع و كنند تقويت را شان نفس به اعتماد تا بگذاريد آنها اختيار در را فرصت

 . باشند

 

 گرا مثال عنوان به.  كنيد رعايت را احتياط جانب شديدا هاخانم از بخصوص انتقادها بيان در

 آيا هك كنيد آغاز را بحث جمله اين با كه است بهتر كنيد انتقاد همسرتان ظاهر به خواهيدمي

 بهتر ار انداممان تناسب هم كه كنيم پياده نفرمان دو هر براي ورزشي برنامه يك نيست بهتر

 رخيب.  كرد بيان مستقيم را انتقادها هميشه نيست قرار شود؟ بهتر دو هر روحيه هم و كنيم

 تقيممس انتقادهاي از بيشتر مراتب به دارد بر در غيرمستقيم انتقاد يك كه تاثيري اوقات

 . است

 

 وعيموض از ديروز تا كه آقايي يعني شوندمي زودرنجي دچار استرس دليل به آقايان از بعضي

 نتريكوچك از امروز حال داشته، بااليي ظرفيت معروف قول به و شدهنمي دلخور وجه هيچ به

 وضوعم كالبدشكافي و دلجويي با بايد را هازودرنجي نوع اين معموال. شودمي ناراحت موضوعي

 آقايان برخي شرايط اين در. كرد حل خودش حال به آقا گذاشتن تنها اوقات برخي در حتي و

 خود حال به را آنها اوقات برخي است بهتر پس.  كنند فكر كمي تا باشند تنها دارند دوست

 . كنند پيدا را خود بتوانند تا واگذاشت
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 سوي از عالمتي زودرنجي اوقات برخي.  دهيد پاسخ كامل طور به را همسرتان عاطفي نيازهاي

 دقت به را موضوع اين پس.  بفهماند وي به را همسرش مهريبي نوعي به تا است همسر

 لحاظ اين از كمبودي تا كنيد سيراب عاطفي نظر از را همسرتان هميشه و دهيد قرار مدنظر

 . باشد نداشته

 لجاجت هرگز وي با.  بگذاريد احترام آنها به و كنيد شناسايي را همسرتان هايحساسيت

 رنجش از ابتدا كه كندمي حكم همسرداري سياست.  كنيد درک نوعي به را او بلكه نكنيد

 ابتدا رد است بهتر رو اين از باشيد هاحساسيت تعديل فكر به سپس و كنيد پيشگيري خاطر

 . كنيد پرهيز هاحساسيت نوع اين بروز از

 

 


