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  هاي رفتاري زنان و مردان برخی از تفاوت

  http://www.marriagebuilders.com                  : منبع
ــاي      ــی رفتاره ــانمی از برخ ــت خ ــر وق ــته ه در گذش

ــود، بزرگترهــا مــی همــسرش گلــه ــا گفتنــد  منــد ب کــه او ب
شـود، امـا واقعیـت        گذشت زمان تغییـر کـرده و خـوب مـی          

  .چیز دیگري است
وقتی قرار باشـد شـما بـا تـالش خـود سـعی در تغییـر             
طـرف مقابــل داشـته باشــید، او بـه طــور طبیعـی مقاومــت     

در ایـن  . خواهد کـرد و در الك دفـاعی فـرو خواهـد رفـت             
 در. ایـد  شرایط شما فقـط انـرژي و وقـت خـود را هـدر داده       

تـر بـودن فقـط الزم اسـت کـه            حالی که بـراي خوشـبخت     
  .هاي یکدیگر آگاه شوید مقداري از تفاوت

ــه   ــه جــاي گل ــوارد بهتــر اســت کــه ب در بــسیاري از م
ــشان را    ــت رفتارهای ــد و عل ــردان را درك کنی ــکایت، م وش

ــد در ــت    . یابی ــود را ناراح ــر خ ــم کمت ــورت، ه ــن ص در ای
ــی ــدگی خواه   م ــشتري از زن ــایت بی ــم رض ــد و ه ــد کنی ی

کـه همـسرتان بیـشتر از قبـل شخـصیت             داشت و هم ایـن    
ــی   ــسین م ــما را تح ــما    ش ــی ش ــدد همراه ــد و در ص کن

  .برخواهد آمد
ــی     ــا برخ ــما را ب ــن بخــش ش ــم در ای ــصد داری ــا ق م

ــد   هــا و ویژگــی تفــاوت ــا بدانی ــیم ت هــاي مــردان آشــنا کن
بــسیاري از رفتارهـــاي همـــسرتان بــه دلیـــل سرشـــت   

عمـداً قـصد آزار شـما     کـه     طبیعی اوست، نه بـه دلیـل ایـن        
  .را دارد

ــانم  ــسیاري ازخ ــی در     ب ــه وقت ــد ک ــکایت دارن ــا ش ه
شــان  اي توجــه شـرایطی، مــوردي یــا مــسأله 

 را بــا همــسرشان در  کنــد و آن را جلــب مــی
گذارنـــد، همـــسرشان از آن   میـــان مـــی 

ــی  ــار ب ــی موضــوع اظه ــی م ــد اطالع در . کن
کننـد همـسرشان      چنین شرایطی تـصور مـی     

آنهـا یـا شـرایط توجـه        ي کافی بـه       به اندازه 
ــد ــی . ندارن ــردان کل ــه م ــورتی ک ــر  در ص نگ

هستند و زنـان بـه جزئیـات توجـه بیـشتري            
بـراي مثـال وقتـی خـانمی بـا وجـود       . دارنـد 

بیمـاري یـا مـشکل جـسمی کـه دارد، خانــه      
انـدازد تــا همـسرش کـه از ســر     را بـرق مـی  

کــــار برمیگــــردد، متوجــــه فــــداکاري و 

ان مثبتــی از ي او شـود ممکــن اسـت واکــنش چنـد    عالقـه 
امـا ایـن بـدان معنـا نیـست          . سوي شوهرش دریافت نکنـد    

کــه از نظــر آقــا،  بــل. کــه او بــراي شــوهرش ارزش نــدارد

خانه قبالً هم چنـدان کثیـف نبـوده و شـاید بـراي دلـداري           
بــه خــانم بگویــد اگــر حالــت خــوب نبــود بایــد اســتراحت  

ایـن موضـوع    . کردي، خانه احتیـاج بـه نظافـت نداشـت           می
ــسیا ــراي ب ــانمب ــی  ري از خ ــی م ــوهین تلق ــا ت ــود ه در . ش

ي  اي کــه گوشــه کــه آقــا واقعــاً بــه یکــی دو لکــه صــورتی
  .آشپزخانه را کثیف کرده بود توجهی ندارند

ــل     ــه دلی ــان ب ــت آقای ــن اس ــب ممک ــین ترتی ــه هم ب
نگـر بـودن، برخـی نقـاط ضـعفی را کـه از نظـر خـانم             کلی

  .بسیار آزار دهنده است نبینند
را مـرور نکنیـد، زیـرا آنهـا بـه         با همـسرتان مـشکالت      

در بـسیاري   . دنبال حـل آن هـستند نـه بـاز کـردن مـسأله             
ــاره از مــوارد خــانم ي مــسائل و مــشکالت خــود و  هــا در ب

کننـد، امـا آقـا یـا      یا فرزنـدان بـا همـسرشان صـحبت مـی         
. دهـد   کننـد و یـا واکـنش رفتـاري نـشان مـی              سکوت مـی  

ي این بـدان معنـی نیـست کـه موضـوعِ مـورد بحـث، بـرا                
کـه بـه ایـن معناسـت کـه مـرد در               آقا اهمیـت نـدارد، بـل      

ذهن خود بـراي آن مـشکل بـه دنبـال یـک             
راه حل اسـت و تمـایلی نـدارد بـه همـسرش        
ــشکل چقــدر       ــن م ــه از بــروز ای ــد ک بگوی

ــت ــشانه. ناراحــت اس ــرا آن را ن ــعف  زی ي ض
مردهــا فقــط در صــورتی در . دانــد خــود مــی

کننـد کـه احـساس        مورد مشکل صحبت مـی    
ــ ــد ب ــافتن راه حــل  کنن ــه ی ــادر ب ه تنهــایی ق

بـه  . براي آن نیستند و نیـاز بـه کمـک دارنـد           
ــع      ــه در مواق ــست ک ــم ه ــل ه ــین دلی هم

ــر  ــاراحتی، ب ــانم  ن ــسِ خ ــاي    عک ــه ج ــا ب ه
صــــحبت در مــــورد موضــــوع، ســــکوت 

  .کنند می

با همسرتان مشکالت را مرور نکنید، زیرا آنهـا      
. به دنبال حل آن هستند نه باز کردن مـسأله         

ي مسائل    ها در باره    در بسیاري از موارد خانم    
و مشکالت خود و یا فرزنـدان بـا همـسرشان           

کنند و    کنند، اما آقا یا سکوت می       صحبت می 
 .دهد کنش رفتاري نشان مییا وا
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هـا بـه شـدت نیـاز بـه مـورد توجـه             طور که خـانم   همان
و واقع شدن و محبـت دارنـد آقایـان نیـز نیـاز بـه پـذیرش          

آنهــا دوســت دارنــد وقتــی کــاري انجــام  . تحــسین دارنــد
ــی ــوند   م ــع ش ــدردانی واق ــورد ق ــد، م ــسیاري از . دهن در ب

گـردد ممکـن      موارد وقتی آقا از سر کـار بـه خانـه بـاز مـی              
است براي خوشـحال کـردن خـانم یـا فرزنـدان بـه دنبـال            

ي  مـورد عالقــه آنهـا بـرود و آن را خریــداري     خریـد میـوه  
گـردد،   ی اگـر وقتـی بـه خانـه بـر مـی          در چنـین زمـان    . کند

بـین بگـذارد و بـه جـاي       هـا را زیـر ذره       تک میـوه    خانم تک 
ــا  هــا لکــه کــه دو  ســه عــدد از میــوه قــدردانی از ایــن دار ی

همــسرش تمــایلی بــه تکــرار . نرســیده هــستند، گلــه کنــد
ــد داشــت  ــار دوم نخواه ــراي ب ــد ب ــت  . خری ــد نی ــس بای پ

مــردان . اشــتمــردان را هــم دریافــت و بــه آن احتــرام گذ
رسـد   در اکثر موارد بهترین کـاري را کـه بـه فکرشـان مـی              

دهنـد و تمایـل بـه آزردن همـسر یـا فرزندشـان          انجام مـی  
اما اطرافیان شـاید بـه دلیـل انتظـار متفـاوتی کـه از          . ندارند

  .عملکرد آنها دارند چندان رضایتی از خود نشان ندهند

   ؛دین و پذیرش آداب اجتماعی
  ي آخر    ادامه از صفحه

ــ :ج .... ــ ایدر گفتگــو و بحث  گونــه چی هــینــیچن نی
ـ نبا» خط قرمـز « به عنوان   يمورد  وجـود داشـته   یستی

 موارد در هر حوزه قابل بحـث و چـالش           یباشد و تمام  
ـ  کـه ا   سـت  ا نی مورد ا  نیآخر :د .رندیپذ ـ الکتی د نی  کی
ـ  ی به عبارت  ، است ندی فرا کی  اسـت نـه    ي اسـتراتژ  کی
سـت کـه     ا   انتظار بـر آن     نیا بنابر؛   صرف کی تاکت کی

 نـد ی اصول مدارا و تـساهل را بنما تیعا متون، ر انیمتول
  .ندی نماقی تزرزی نروانیفکران و پ و آن را به هم

 ی اسـالم دی پر از مهر و اميها  ماست که از آموزه    بر
 دهیکـش   ملت ستم نی دفاع از ا   ي برا می گرم بساز  یمحفل

 دو هری ـ   و مذهبی مليها  بر آموزههیو مظلوم و با تک
ـ ندی و مـدارا ب يبرکـت آزاد  به صبح پرم ـ  با ه  و میشی

 را اگـر بـا   ی اسـالم يها  که آموزه  میقلباً باور داشته باش   
 می کنـ نیی مرسوم تبی دور از تفکر قالبه و ب  ينگر روشن

  .ردها ندارد کُی با آداب اجتماعی منافاتچیه
 بحث هر چند کوتـاه و   نی که ا  دمی بر آن ام   انیدر پا 

 باشـد بـر گـسترش فرهنـگ گفتگـو و از             یموجز راهـ  
 حـوزه انتظـار دارم نظـرات      نیستان صاحب نظر در ا    دو
ـ  هر چه پربارتر کردن ا     ي را  برا   شیخو  بحـث ابـراز    نی
 .ندینما
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