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 که زنان از همسرانشان دارندی انتظار 51

 

 وکمالتمام رضایتمندی داشتن برای شما عزیز همسر که ایدکرده فکر تاکنون محترم آقایان 

 العهمط اید،نیندیشیده موضوع این به عمیقا اگر دارد؟ انتظاراتی چه تانزناشویی زندگی در

 . بود خواهد مفید تانبرای مقاله این

 

 همسر نیازهای و هاخواسته با آشنایی .۱

 عبارتیبه و مختلف هایمناسبت در کادوها انواع و گل خریدن کنندمی فکر افراد از خیلی

 نینچ صدالبته. است احترام و توجه معنایبه احساسات ابراز عاشقانه هایروش سایر دیگر،

 و خانواده مشاور ،(Heather Gray) گری هیتر اما است مثبت و سازنده بسیار رفتارهایی

 .است اینها از فراتر چیزی همراهی جاده در زدن قدم که است معتقد نویسنده،

 

 چه همسرتان بدانید پرسش بدون اینکه یعنی همسر نیازهای و هاخواسته با آشنایی

 گوپیش ما مگر: »بگویید شاید. است وهواییحال چه در ثانیه و دقیقه هر در و خواهدمی

 شتهدا مسئولیت و عالقه کسی به نسبت وقتی اما نیستید گوپیش شما خیر. «هستیم؟

 ،مثال که دانیدمی درنتیجه. شویدمی آگاه او رفتاری و عاطفی جزئیات از ناخودآگاه باشید،

 توانیدمی پس. کندمی آماده را کار سر برای خود فردای ناهار خواب، از قبل محترم همسر

 .بدهید انجام را کار این و کنید دستیپیش او، کردن خوشحال برای

 

 و است همسرتان برای پرچالشی و سخت روز خیلی هاشنبهسه مثال که دانیدمی وقتی یا

 وا هوای منزل در اینکه ضمن کند،می گیریسخت کارمندان با جلسه در روز این در رئیسش

 .شویدمی احوالش جویای و کنیدمی سؤال او از نیز روز وقایع درباره دارید، بیشتر را
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 صددرصدی اعتماد .۲

 

 هایکنجکاوی گاهی. است بیهوده همسرشان درباره هازن هاینگرانی و هاشک از بسیاری

 اما شود،می بدل ایآزاردهنده حالت به حتی شوهرشان هایپیام و هاتماس درباره هاخانم

 در دارند دوست زنان. هستند آقایان خود خودِ هاشک این تمام ریشه که است این واقعیت

 و مهر به درصد ۱۱۱ توانمی و وفادارند آنها به که باشند داشته مردانی خود زندگی

  .است مردان رفتار دلیلبه شود،می سوءتفاهم و شک دچار زنی اگر. بود دلگرم شانعشق

 ۷ بادوام، عشقی ساختن» کتاب نویسندگان از یکی ،(Elizabeth Schmitz) اشمیت الیزابت

 چه اب همسرشان اینکه بابت نباید زنان: »گویدمی ،«موفق ازدواج برای گیرکنندهغافل راز

. دکنن نگرانی احساس دهد،می پیام کسی چه به یا شودمی صحبتهم کاری مهمانی در کسی

 «.باشد داشته کامل خاطر اطمینان مرد تعهد بابت از باید زن درواقع

 

 ازدواج از که زنانی. است شرط بی و چرا و چون بی ورزی عشق معنایبه واقعی بودن عاشق

 توصیف اعتمادقابل و وفادار صادق، چون واژگانی با را همسرشان دارند، رضایت خود

. گویدنمی دروغ و دارد را شانهوای همیشه همسرشان که هستند مطمئن آنها. کنندمی

 .اردد انتظار مشترک زندگی از زن یک که است چیزی تمام عاشقانه امنیتی حوالی در زندگی

 

 روزانه زحمات از قدردانی .۳

 مستقیم نتیجه خانه، آرامش زیاد بخش. هستند خانواده تپنده قلب همسران و مادران

 روزانه که زحمتی از نامحسوس حجم این دارند دوست آنها. است زنان زحمات و هاتالش

 کرتش آنها از همسرشان، ویژهبه خانه، افراد سایر و بگیرد قرار موردتوجه شوند،می متحمل

 دید از نباید روزمره کارهای انجام: »گویدمی گری هتر. بداند را کارهایشان ارزش و کند

 قدردانی آنها از تکراری یروزانه زحمات این برای است الزم و بماند جا فرزندان و همسر

 «.شود
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 فرزندان نگهداری در خودجوش کمک .۴

 ائلمس به نسبت و کند کمک آنها به فرزندان به رسیدگی در همسرشان دارند دوست زنان

 صورتبه باید فرزندان به رسیدگی در همکاری و یاریهم. باشد منددغدغه فرزندان

 د،کننمی گوشزد مرد به تکرار بار هزار با را کاری هر کهزمانی یعنی. بگیرد صورت خودجوش

 .بود خواهد فایده و لطف از خالی بدهد، انجام را آن هم مردی اگر حتی

 

 به تکالیف انجام مانند کارهایی در کند، گوشزد آنها به کسی اینکه بدون مردان وقتی

 بسیار کار این از مادر و شوندمی خانواده مادر دلگرمی باعث کنند،می کمک شانفرزندان

 امور در هازوج همکاری که است درمانگریروان (Vikki Stark) استارک ویکی. بردمی لذت

 نانز انتظارات به باید مردان که است معتقد او. کندمی توصیه بسیار را فرزندان به مربوط

 .باشند داشته توجه آنها اندازهبه مختلف امور در فرزندان تکالیف و نیازها به توجه در

 

 شنوا گوش .۵

 قیقد راهکاری دنبالبه لزوما گویند،می همسرشان برای خود مسائل و مشکالت از زنان وقتی

 وانیر تخلیه تا هستند کردن دل درد دنبالبه مشکل، کردن مطرح با درواقع. نیستند مؤثر و

 محک در آقایان نیست الزم مواقع، گونهاین در. کند عاطفی حمایت آنها از همسرشان و شوند

 شنوا گوش است کافی. کنند ارائه رنگارنگ راهکارهای و شود وارد دهندهنجات قهرمان یک

 محل ماجراهای از همسرتان وقتی: »گویدمی استارک. بدهند خرجبه همدلی و باشند داشته

 کند،می تعریف تانبرای زده مادرش با که هاییحرف و دیگران با خود جروبحث از یا کار

 برای تانغریزه و میل با مطابق نیست الزم و کنید گوش هایشحرف به که است این دنبالبه

 کافی شنوا گوشی داشتن و بودن خوب ایشنونده. کنید دادن نظر به شروع کارراه ارائه

 «.است
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 حل برای کردن دل درد محضبه شوهرشان اینکه از مراجعانش بیشتر گویدمی استارک

 همه چون است طبیعی شوهران واکنش این. هستند شاکی دهند،می ارائه راهکار مسئله

 توجه باید اما. باشد خوشحال و راضی شانخانواده که دارند دوست جهان سرتاسر در آنها

 ررسیب مسئله یک مختلف ابعاد کمکش به که هستند ایشنونده دنبالبه نیز زنان که کرد

 برای هنتیج باشند، داشته بانوان هایمشغولیدل شنیدن برای شنوا گوشی آقایان اگر. شود

 .بود خواهد تربخشرضایت دو هر

 

 بودن همراه و دوست بهترین .۶

 آنها. دارند زیادی هایمسئولیت روند،می کار سر اغلب که امروزی هایخانم ویژهبه زنان

 یتماشا مانند شانموردعالقه کارهای به آرامش در گردند،بازمی خانه به وقتی دارند دوست

 اییج تا و کندمی درک را آنها که شوند روروبه همراهی و دوست با و بپردازند سریال یا فیلم

 تا دکنن تالش باید آقایان. کندنمی دریغ همسر از را …و مالی و عاطفی هایحمایت بتواند که

 زندگی در دوستی و همراهی این گرمیدل کنید باور. شوند همسرشان برای خوبی دوست

 .سازدمی معجزه دو هر

 

 موضوع این درباره ابهامی هیچ: »است معتقد خانواده امور و ازدواج کارشناس اشمیت، چارلز

 مایه کند، حمایت آنها از که کسی. خواهندمی خود هایدغدغه برای شریکی زنان: ندارد وجود

. ندباش ارتباط در باهم مداوم و همواره شان،سالمت و رفاه به توجه ضمن و باشد شانمسرت

 .«باشد نیز آنها دوست که هستند شریکی دنبالبه زنان
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 هاشکست در حمایت .۷

 

 مختلف هایدشواری از پر و طوالنی راه در. نگذارید تنها را زنان هاشکست و هاسختی در

 ردندک احساس مردان اگر ،«گری هیتر» نظر بنابه. باشید تانزنان بستگیدل و امید زندگی،

 دبرون آنها کمک به باید است، شده ناتوانی و سردیدل دچار اندکی اگر حتی همسرشان که

 وا به و بدهند روحیه خود همسر به. هستند کنارشان در همیشه که کنند یادآوری آنها به و

 و نیست غیرعادی چیزی ضعف و خستگی دارد که زیادی هایمسئولیت وجود با که بگویند

 عمواق این در را مردان شکلهمینبه دقیقا باید نیز زنان البته. کنندمی درک را رفتارش

 .کنند همراهی

 

 

 کند گریه بگذارید،بگذارید احترام او عواطف به. 8

 به. دهند می اهمیت شان احساسات و عواطف به که هستند مردهایی قدردان همیشه زنان

 می گریه اگر و است ناراحت چه از بپرسید همسرتان از. ناراحتند چیزی از وقتی خصوص

 .شود می رابطه تقویت باعث احساسات ابراز باشید مطمئن. کنید تعارف دستمال او به کند

 

 بپوشید لباس او نظر با،پوشید می آنچه اهمیت . 9

 همان از این. باشد مداوم باید خود پوشش طرز به مرد یک توجه اما روند می و آیند می مدها

 چه همسرتان بفهمید کنید سعی باید. است اهمیت حائز زن یک برای آشنایی اول روزهای

 شا خواسته به باشد روشن شما شلوار رنگ دارد دوست اگر مثال. پسندد می را ظاهری نوع

 عالقه ایجاد در مهمی قدم دارد دوست همسرتان که آنطور شما پوشیدن لباس. کنید توجه

 رازی بپوشند، قرمز لباس گاهی نیست بد که بدانند باید مردان. است زنان در بیشتر

 رمزق رنگ معتقدند آنها. است زنان ناخودآگاه های اولویت از یکی این گویند می روانشناسان

 به گرن این که باشید داشته توجه اما. بیایند نظر به تر جالب و تر قوی مردها شود می باعث

 .کند نمی کمکی شما دادن نشان تر مهربان
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 باشید سنتی مرد یک،افتد نمی مد از وقت هیچ گذشتگی خود از .۱۱

 

 می ترجیح را سنتی مردان شیوه هنوز زنان از خیلی آید می میان به عواطف پای که زمانی

 نهمچو کارهایی پس از توانند می خوبی به آنها. مشترک زندگی ابتدای در خصوص به دهند،

 نتظارا شما از یعنی کنند می تامل وقتی ولی بربیایند صندلی کردن جا جابه یا در کردن باز

 .دهید انجام او برای را کارها این شما دارند توقع و دارند همکاری و احترام ادای

 

  

 

 کنید اعتراف باشید، شجاع،نکنید پنهان را خود اشتباهات .۱۱

 

 و دارند عالقه شخصیتی رشد به عموما زنان بیاورید؟ دست به را همسرتان دل خواهید می

 شاشتباه به دانند می وقتی خصوص به باشد، متفکر و مالحظه با که دارند دوست را مردی

 کار زا خستگی دلیل به آنها به توجهی بی یا خلقی بد از اعم تواند می اشتباه این. برده پی

 به و باشید شجاع پس. دارد آن جبران در سعی شوهرشان که ببینند مشتاقند آنها. باشد

 .کنید اعتراف تان اشتباه
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 ندهید ارائه حل راه کنید، گوش،نکنید بازی را مشکالت حالل نقش .۱۲

 

 مردها. نصیحت نه خواهد می را شما شنوای گوش او دهد می آزار را همسرتان چیزی وقتی

 کی برای اما. دارند مسئله حل به تمایل عموما زیرا کنند، حل را چیز همه باید کنند می فکر

 رابطه شدن تر عمیق به که کند می عمل ای معجزه مانند هایش حرف به سپردن گوش زن

 .کند می کمک

 

 در بیشتر عالقه ایجاد در مهمی قدم دارد دوست همسرتان که آنطور شما پوشیدن لباس

 می نروانشناسا زیرا بپوشند، قرمز لباس گاهی نیست بد که بدانند باید مردان. است زنان

 ودش می باعث قرمز رنگ معتقدند آنها. است زنان ناخودآگاه های اولویت از یکی این گویند

 رت مهربان به رنگ این که باشید داشته توجه اما. بیایند نظر به تر جالب و تر قوی مردها

 .کند نمی کمکی شما دادن نشان

 

 باشد عالقه نشانه تواند می تقلید. ۱۳

 

 او مثال. دهد می نشان شما به را اش عالقه میزان شما رفتار و اعمال از تقلید با شما همسر

 ار تان عالقه مورد رنگ به لباس یا دهد سفارش شماست میل باب که را غذایی است ممکن

 اشتهد بیشتری دقت رفتارها اینگونه به پس. دهد پاسخ لبخند با را شما لبخند یا بپوشد

 .باشید
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 بار یک نه بگویید، بار چند؛نکنید اکتفا گفتن بار یک به . ۱۴

 

 و نیدک تعریف اش زیبایی از مثال. کنید گوشزد را او مثبت فردی های ویژگی گاهی نیست بد

 اهشک قبیل از تغییراتی. کنید تحسین را اش ظاهری تغییرات بگوید شما به اینکه بدون

 خاصی اهمیت از آنها برای باشد هم کوچک چند هر قبیل این از و مو رنگ تغییر وزن،

 .دکن می مند عالقه شما به بیشتر را او همسرتان تحسین باشید مطمئن. است برخوردار

 

 کنید صحبت تان رابطه از.۱۵ 

 را مشکلی نیست قرار لزوما کند باز را تان روابط مورد در صحبت سر خواهد می او وقتی

 زندگی در همبستگی مورد در دارند دوست زنان که معتقدند روانشناسان. کند مطرح

 هک بزنند حرف گهگاهی زندگی به راجع کلی طور به و اوضاع رفتن پیش بد یا خوب مشترک،

 رت نزدیک هم به را زوج یک تواند می نفره دو صادقانه صحبت یک. است خوبی نشانه این

 .کند

 

  


