
 (2)راه هایی جهت جبران کمبود محبت همسر 

  خالق باشید

ضًد سيجیه خاللیت تٍ خزج  َای متىًع در اتزاس محثت است؛ تًصیٍ می لذم سًم استفادٌ اس ريش

َایی َمچًن وًضته وامٍ، ارسال پیامه،  َای متىًعی اوجام دَىذ، ريش دَىذ ي اتزاس محثت را تٍ ضىل

تًاوذ ویاس تٍ دریافت محثت را  می …يی اضیای مىشل ي اتاق خًاب، ارسال ایمیل يیادداضت گذاضته ر

مُزی ي وم تًجُی تیطتزی  ضمىا افزادی وٍ ماوىذ ضما مخاطة محتزم احساس تی .تیطتز ارضا وىذ

 .تًاوىذ اوتظارات ي ویاسَای خًد را تٍ صًرت مىتًب ویش تیان وىىذ وىىذ می می

  دقدردان محبت همسرتان باشی

َای ضىل دادن رفتار اطزافیاومان  یىی اس راٌ. لذم چُارم لذرداوی ي تطىز اس محثت ي تًجٍ َمسز است

تا ایه ريش َمسز ضما . است( َزچىذ وٍ ممذار آن وم تاضذ)َا  لذرداوی ي تطىز اس رفتارَای مثثت آن

آن رفتار را افشایص  وىذ ي َایص چىیه پاسخ مثثتی ایجاد می ضًد وذام یه اس رفتار وم وم متًجٍ می

 .خًاَذ داد

 یک طرفه به میدان محبت نروید

معمًال ایه . است  لذم پىجم وٍ مىمل لذم لثل است خًدداری اس مُزيرسی یه جاوثٍ ي یه سًیٍ

عطك مه تاالخزٌ اي را عًض »یا « وىم تا َمسزم تغییز وىذ مه محثت می»تصًر اضتثاٌ يجًد دارد وٍ 

ضًد چزا وٍ  محثت یىسًیٍ ي َمیطگی وم وم وادیذٌ گزفتٍ می. ت استایه تاير وادرس. «وىذ می

 .گیزد َای یىىًاخت ي تىزاری را وادیذٌ می خاصیت سیستم رياوی اوسان ایه است وٍ محزن

  در روزهای خاص بیشتر محبت کنید

 َز فزدی. َا ي ريسَای خاظ ویاس تٍ محثت ي تًجٍ تیطتز است لذم ضطم ي آخز ویش ضىاخت مًلعیت

تٍ عىًان مثال تزخی مزدان در ضزایط . در ريسَایی اس َفتٍ ي ماٌ تٍ تًجٍ ي محثت تیطتزی ویاس دارد

َا در ايایل ديران لاعذگی ویاس تٍ تًجٍ ي محثت  ضًوذ ي یا تزخی خاوم واری سخت، آسیة پذیز می

اَی تذَىذ ي َا ي ایام خاظ تٍ یىذیگز آمًسش ي آگ سيجیه تایذ در خصًظ ایه ديرٌ. تیطتز داروذ

 .درتارٌ اوتظاراتطان اس یىذیگز تٍ تًافك تزسىذ
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