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 گونه جذابیت مردانه داشته باشیم؟چ

 

..  و برند های لباس خرید که دانم می بله.  ندارد هزینه صرف در ریشه تنها آقایان جذابیت

 ینع در خوانید می بخش این در که ساده ی نکته چند دانستن ولی است موثر تیپی خوش در

 .داشت خواهد آقایان شما تیپی خوش و جذابیت در گیری چشم تاثیر سادگی

 

 

 او به و بگذارد وقت او برای باشد، همسرش فکر به نظر هر از باید واقعی مرد یک 

 زنان، که صورتی در کردند؛ تصدیق هم مردان درصد 86 را مورد این. کند خدمت

 درصد 13 فقط و نکردند تصدیق و تایید را بودن زن خدمت در و نگران شخصیت این

 .کردند رد کلی طور به را آن درصد 86 و کرده عنوان را مورد این آنان

 

 مطرح زنان از درصد 44 و مردان از درصد 83 را عالیه تحصیالت و مناسب کار داشتن 

 یبیکار به زنان و است زنان از مهمتر مردان برای مورد دو این رسد می نظر به. کردند

 .دهند می اهمیت کمتر همسرشان عالیه تحصیالت نداشتن یا مردانشان

 

 اهمیت از زنان، درصد 66 و مردان درصد 55 برای مردان، دوستی انسان و شرافت 

 .است برخوردار بیشتری

 

 فقط دارند دوست که دانند می بدعادت موجوداتی را زنان مردان، درصد 56 حدود 

 گرانقیمت هدایای آنها برای مدام مردان که دارند توقع و کنند تکیه شوهرانشان به

 فقط .نیستند پرتوقع موجوداتی معتقدند و کرده رد کامال را مورد این زنان اما بخرند
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 گرانقیمت هدایای همسرشان دارند انتظار که کردند می ادعا جوان خیلی زنان درصد 

 !بدانند واقعی مردی را او تا بخرد برایشان

 

 تهداش تکنیکی - فنی استعداد باید که داشتند تاکید مردانه ویژگی این روی زنان

 درصد 85 که حالی در داشتند؛ تاکید مسئله این بر زنان درصد 86 حدود. باشند

 .کردند تصدیق را آن مردان

 

 78 فرزند دارای و باشد دوست بچه باید واقعی مرد کی بودند معتقد زنان درصد 

 .کردند تصدیق را مسئله این هم مردان درصد 87 حدود. شود

 

 کند کمک زنش به خانه کارهای در باید هم واقعی مرد یک... گفت توان می کلی طور به پس

 و بدارد دوست را او شد، فرزند دارای اگر و باشد داشته عالقه شدن دار بچه به باید هم و

 باید واقعی مرد یک واقع در. باشد کوشا او تربیت و تعلیم امر در و دهد پرورش خوبی به

 درآمدش و باشد داشته مهارت خاص زمینه یک در باید طرفی، از. باشد هم واقعی پدر یک

 هم عالی بانکی حساب یک اگر. بچرخاند را زندگی کند سعی و باشد بیشتر هایش هزینه از

 !بهتر چه باشد، داشته

 

 قرار مردان و زنان های خواسته اولویت در بودن، دوست کودک و دوستی انسان 

 دوست را همسرش اول یعنی است دوست زن همان دوست انسان از منظور. داشت

 .باشد فنی مهارت دارای بعد و را فرزندانش بعد و بدارد
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 جسمی جذابیت

 مطالعات. است محرز و مشخص کامال عاشقانه روابط به دادن شکل در جسمی جذابیت اهمیت

 هب که دارد بیشتری احتمال هستند، برخوردار جسمی جذابیت از که افرادی دهند می نشان

 ادتر،ش تر، احساسی تر، داشتنی دوست احتماال زیرا شوند انتخاب معشوق یا دوست عنوان

 ربرخوردا جسمی جذابیت از که رسند می نظر به افرادی از تر مهربان و تر اجتماعی تر، الیق

 از و فردی بین روابط در مهمی نقش چنین ظاهری زیبایی چرا که است این سوال اما نیستند

 باییزی های دیدگاه از باید سوال این به پاسخ کند؟برای می ایفا عاشقانه روابط در تر مهم آن

 نیدنش یا یا زیبا شخص یک یا گل فیلم، عکس، دیدن از ما همه کنیم؛ توجه مساله به شناسی

 یباز که افرادی معتقدند مردم بیشتر ظاهرا که است این بعدی عامل. بریم می لذت موسیقی

 .هندد می نشان خود از نازیبا افراد به نسبت تری مطلوب فردی های ویژگی احتماال هستند،

 

 هب ما و دانند می جسمی سالمت نشانه نوعی را ظاهری زیبایی مردم شواهد، نتایج براساس

 بوده لسوا این به پاسخ دنبال به همیشه محققان اما شویم می سالم افراد جذب بالقوه شکل

 اشکال به اندازه یک به یا شوند می ظاهری زیبایی جذب اندازه یک به دوجنس هر آیا که اند

 اننش زمینه این در مطالعات برخی دهند؟نتایج می نشان واکنش ظاری زیبایی بیان مختلف

 مقابل طرف ظاهری برجذابیت معناداری طور به مردان مدت طوالنی رابطه یک در است داده

 قام،م و شأن طلبی، جاه مانند دیگری های ویژگی بر عمدتا زنان که حالی در اند داشته تاکید

 .شخصیتی های ویژگی و عاطفه مالی، وضعیت

 

 یشترب مردان استثنا بدون است؛ داشته مشابهی نتایج نیز مختلف های فرهنگ در مطالعات

 یم ترجیح زنان مقابل در. کنند می توجه خود مقابل طرف جوانی و ظاهری جذابیت به زنان از

 بتهال. باشد کوشا فردی و اطمینان خوب،قابل مالی وضعیت دارای تر، مسن مقابل طرف دهند

 عنصر ظاهری جذابیت حقیقت در. ندارد اهمیتی زنان برای ظاهری جذابیت که معنا این به نه

 .ابلمق طرف بودن مطمئن و مالی وضعیت از بعد البته شود می تلقی آنها برای مهمی بسیار
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 جنسی جذابیت .۵

 

 روانشناس باس، دیوید بیولوژیکی اجتماعی دیدگاه از باید سوال، این به دهی پاسخ برای

 هب نیاز دیدگاه، این از. کند می مطرح را تکامل به نیاز باس، نظریه. گرفت کمک آمریکایی

 که حیوانات سایر همانند درست کند، می تعیین را وی ترجیحات که است بشر نوع در تکامل

 تر افتهی تکامل بعدی نسل تا گزینند برمی را جفت بهترین و ترین قوی خود، نوع تکامل برای

 .باشد

 

 مثلتولید موفقیت بالقوه شکل به ها ویژگی این زیرا شوند می زیبا و جوان زنان جذب مردان

 مسن، زن یک به نسبت جوان زن یک ساده طور به. کند می تضمین را بعدی نسل زایش و

 بدون و صاف پوستی داشتن عالوه، به. دارد پیش در موفق تولیدمثل برای بیشتری های سال

 هدهند نشان فیزیکی های ویژگی دیگر و درخشان موهای عضالنی، و قوی بندی اسکلت لک،

 .است فرد در سالمت مطلوب وضعیت

 

 می مناسب مالی و اجتماعی جایگاه با تر مسن فردی انتخاب برای زنان ترجیحات دیگر، طرف از

 اهمیت زنان برای ظاهری جذابیت و جوانی باشد، فرزندانشان آینده کننده تضمین تواند

 هب نسبت آنها، سال و سن و مردان فیزیکی توانایی ولد، زاد فرآیند در زیرا ندارد چندانی

 .داشت نخواهد چندانی تاثیر زنان، فیزیکی وضعیت و سن

 

  

 

 


