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 ویژگی مردانی که خیانت می کنند 15

 

 ارتباطات در وفاییبی جوامع تمامی در بشر فکری هایدغدغه بزرگترین از یکی امروزه

 اآنه روح سوهانی مثل هازوج از هریک گریپنهان باوجود بازهم که ایمسئله. است زناشویی

 نابودی به بودن یکدیگر مونس و مشترک زندگی هاسال از پس حتی گاهی و خراشدمی را

 .شودمی منجر زندگی آن

  

 نهاآ از آگاهی برای که شودمی شامل را مختلفی هایبحث و ابعاد زناشویی رابطه در وفاییبی

 نای در. نشستیم روانشناس، ،«منصفی سارا» هایصحبت پای «امروزنسل» شماره این در

 و آشنایی قصد اگر و کنیم معرفی را اجتماعی و شخصیتی هایویژگی داریم قصد مطلب

 ار تریصحیح و بهتر تصمیم توانیدمی آنها به باتوجه دارید، ازدواج برای را مردی شناخت

 مردان سوی از هم و زنان سوی از هم همسر نبودن وفادار مشکل امروزه هرچند. بگیرید

 جودو متقابل طوربه و است کلی شخصیتی هایویژگی این از سرییک همچنین. شودمی دیده

 .کندمی مقابل طرف به نسبت خیانت مستعد را آنان نیز، زنان در آنها

  

 وفاییبی ساززمینه عوامل

 که فردی بلکه برشمرد، را عامل یک تواننمی مشترک زندگی در وفاییبی برای کلی طوربه

 هاییژگیو از ترکیبی کند،می خیانت عبارتی به و نیست وفادار خود مشترک زندگی به نسبت

 را فرد و شودمی موضوع این باعث اتفاق یک تنها گاهی هرچند. داراست را اجتماعی و فردی

 نای در الزم هاییابیریشه اگر اما بزند، خیانت به دست ناگزیر که دهدمی قرار شرایطی در

 جامعه خانواده، محیط شخصیتی، کمبودهای چون عوامل از ایمجموعه به بگیرد صورت زمینه

 شخصیتی هایویژگی و فردی هایتجربه کرده، دریافت جامعه از فرد که هاییآموزش و

 کردن خیانت مستعد را فرد عامل چند همیشه که کرد فراموش نباید همچنین. رسیممی

 ازدواج قصد که فردی اگر بنابراین کرد؛ استناد ویژگی یا عامل یک به تنها تواننمی و کندمی

 بدهید را احتمال این راحتیبه توانیدنمی بود، دارا را هاویژگی این از یکی دارید، را او با

 .کرد خواهد خیانت شما به حتما او که
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 صبربی مردان .1

 یگرد از نه، یا است گرفته شکل فردی در داریخویشتن و صبوری ویژگی آیا که مسئله این

 مسئله این در البته. است فرد یک بودن وفابی احتمال سنجش مسئله در مهم هاینکته

 حملت فرد آیا دید باید مثال برای. هستند تاثیرگذار نیز جامعه و تربیتی عوامل تاحدودی

 آن است حاضر بازهم گذرد،نمی خوش او به خیلی جمعی در اگر و دارد را نامطلوبش شرایط

 .نه یا کند تحمل را جمع

  

 طلبآزادی مردان .2

 حریم رعایت و آزادی تفریح، به نیاز مانند طبیعی نیازهای سرییک فردی هر کلی طوربه

 باال اندازه از بیش فردی آزادی و جوییلذت اگر اما دارد، را دیگران سوی از اششخصی

 مانند مسائلی به نسبت هم همسرش به حتی و کند محدود را او چیز هیچ نخواهد و باشد

 چنین بازهم کند، ارائه توضیحی دهد،می انجام را کاری چرا یا کندمی چه رود،می کجا اینکه

 .هستند کردن خیانت مستعد افرادی

  

 غیرمطمئن مردان .3

 که یاصول یا همسر انتخاب به نسبت فرد نبودن مطمئن ابتدا، همان از رابطه به داشتن شک

 نکرد خیانت مستعد فردی که باشد آن دهندهنشان تواندمی هم گرفته نظر در ازدواج برای

 .است خود همسر به

  

 پذیرریسک مردان .4

. کندیم وفاییبی و خیانت مستعد را او نه، یا باشد پذیرریسک زندگی در فرد که مسئله این

 گرا که اندیشندمی هم موضوع این به حتی و پذیرترندریسک که هستند افرادی حقیقت در

 .دهندمی دست از را چیزهایی چه شود، فاش همسرشان برای آنها وفاییبی قضیه
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 سرمهم به نسبت وفاییبی با و است ارزشمند برایم اندازه چه تا زندگی این دیگر بیان به

 کلی طوربه. هستم تفاوتبی امزندگی به نسبت اصال یا دهممی دست از را چیزهایی چه

 ینا از منظور و کندمی حفظ را آنها رابطه یکدیگر، به نسبت هازوج وابستگی گفت توانمی

 نند،کمی فکر چراکه کنند،می خیانت افراد هم گاهی. است مثبت هایوابستگی ها،وابستگی

 دست از را آن بخواهند که ندارند چیزی اصال یا دهندنمی دست از زندگی این در را چیزی

 .بدهند

  

 بنیادی نیازهای

 اگر هک نیازهایی. است انسان اصلی نیازهای سر بر مشکالت از بسیاری زناشویی زندگی در

 نکند، دریافت پاسخی آنها برای انسان و نشوند ارضاء زناشویی زندگی در و ازدواج با

 جنسی نیاز نیازها، این از یکی. دهند افزایش را همسر به کردن خیانت احتمال توانندمی

 ایدش نشود، برطرف فرد نیاز اگر. گرفت نادیده را افراد بنیادی نیازهای دیگر نباید اما است،

 هر به اما کرد، مقاومت آن مقابل بتوان اخالقی اصول با سال یک و منطق و فکر با سال یک

 .دهدمی سوق وفاییبی سوی به و آورددرمی پای از را او نیازهایش روی

  

 !تربیتبی مردان .5

 نوع خانواده، در فرد جایگاه جامعه، هایارزش کند،می پیدا پرورش آن در فرد که ایجامعه

 زهحو این در که هستند عواملی از فرد ارتباطات و اجتماعی هایتعامل نوع خانوادگی، تربیت

 .تندهس خیانت مستعد شده، گذاشته کم آنها خانوادگی تربیت در که مردانی. شوندمی مطرح

  

 

 

 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 4 

 

 

 وجوگرجست مردان. 6

 حس دارای اندازه چه تا مقابل طرف که است این شود بررسی باید که ایمسئله مهمترین

 خیانت به دست جوییتازه و کنجکاوی دلیلبه افراد گاهی چراکه است، وجوگریجست

 شدن جدید و نو چیزهای جذب و کردن وجوجست حال در مدام افرادی چنین. زنندمی

 دست از آنها برابر در را خودش جذابیت سرعت به قدیمی یا تکراری مسائل و هستند

 فردی شودمی سبب و است معروف طلبیتنوع همان به عامیانه زبان در موضوع این. دهدمی

 همسرش به وفاییبی موضوع به نسبت طلبشتنوع و وجوگرجست خواه،هیجان ایروحیه با

 تغییر المث برای. هستند روروبه تغییر با دائما و ندارند ثبات افراد این. باشد پذیرترآسیب

 که گریدی نکته. است بیشتر افراد این سوی از اتومبیل و شغل تغییر یا همراهتلفن گوشی

 اتنه و بوده عمیق هارابطه این آیا. است مقابل طرف قبلی هایرابطه عمر کرد، بررسی باید

 فتهه دو یا یک از پس یا داشته را طوالنی مدت برای هریک و نفر چند با دوستی رابطه تجربه

 و اتثب دیگر عبارتبه. است داشته بسیاری متعدد دوستان و رسیده پایان به او هایرابطه

 .است مهم بسیار ماند،می باقی اشرابطه روی حد چه تا اینکه و فرد شخصیتی پایداری

  

 توجه کانون در مردان .7

 بر تواندمی کند، خودش جذب را همه و باشد توجه کانون همیشه جامعه در فردی اینکه

 قسو سمتی به را فرد تربیت، نوع گاهی هرچند. بگذارد منفی تاثیر او رفتار و شخصیت

 .نیفتد خود همسر به خیانت فکر به هرگز و کند پیدا نفسعزت که دهدمی

  

 غیرثابت زندگی سبک با مردانی .8

 که داشت توجه باید البته است، افراد زندگی سبک خیانت بحث در موثر فاکتورهای از یکی

 کنندمی تغییر زندگی در افراد گاهی دیگر عبارت به. شود بررسی زمان بستر در مسئله این

 . دهندمی تغییر را خود زندگی سبک و
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. ستا گرفته پیش در را زیستن از ایشیوه چه شما خواستگار ببینید باید کلی طوربه اما

 در که است هاییبحث از همگی داشتن، دوست را زندگی نوع چه یا کردن زندگی چگونه

 ریحتف به ایاندازه چه تا فرد اینکه مانند دیگری مسائل یا شودمی مطرح افراد زندگی سبک

 مسافرت به رفتن از آیا و دارد جایگاهی چه او برای خانواده است، کار اهل دهد،می اهمیت

 از سرییک گاهی. هستند افراد زندگی سبک مهم فاکتورهای از همگی کند،می استقبال

 به ازهاند چه تا فرد اینکه مانند شوند،می تبدیل فرد زندگی سبک به شخصیتی هایویژگی

 و متعدد هایدوستی اهل یا است جدید شغل یا تکنولوژی ماشین، جدید، همراهتلفن دنبال

 .است پیاپی شبانه هایمهمانی

  

 بقیه محو مردان .9

 نای به است بهتر رویدمی شاپکافی یا رستوران یک به خود موردنظر مرد با که مواقعی در

 چشمی ارتباط شما با و شماست محو اندازه چه تا مرد آن که باشید داشته توجه هم نکته

 چرخدمی مدام یا را، هایتانشانه و سر باالی یا کندمی نگاه شما چشمان به مستقیم آیا. دارد

 شما حضور یا شماست متوجه او حواس تمامی جمعی هر در. کندمی نگاه سرش پشت به و

 .ندارد فرقی او برای

  

 خیانتکار پدر با مردانی .10

 که شخصیتی هایویژگی از بسیاری چراکه موثرند، خیانت بحث در نیز ژنتیکی عوامل

 فرد دگیزن محیط تاثیرتحت ژنتیک فاکتور دارد احتمال اما هستند، ژنتیکی همگی برشمردیم

 ند،بز را نخست حرف اخالقی اصول و صحیح تربیت ایخانواده در اگر مثال برای. شود تعدیل

 مقابل در و گرفت خواهد پیش در خود مشترک زندگی برای را دیگری راه فرد حتم طوربه

 ادامه را پدر راه که دارد وجود احتمال این باشد، مادر به پدر هایخیانت شاهد کودکی از اگر

 .دهد
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 !نگو «نه» مردان .11

 ودخ شخصیت برای و بگویند نه توانندنمی نیستند، محکم ندارند، نفسعزت که افرادی

 فرد هیگا. هستند خود همسر به کردن خیانت مستعد نسبت همین به نیستند قائل احترامی

 فراهم او برای همسرش به کردن خیانت امکان که بگیرد قرار ایویژه شرایط در اگر حتی

 به یا دهدنمی را ایاجازه چنین او به شخصیتش چراکه کند،نمی خیانت هرگز بازهم باشد،

 اجازه او به هرگز کرده، تعریف خود برای که اصولی و چارچوب و انسانی هایارزش دیگر بیان

 .کند خطا پا از دست که دهدنمی

  

 !برنزه و تیپخوش مردان .12

 حساببه خطر زنگ یک است، دیگران توجه جلب دنبال اندازه چه تا آقا یک که موضوع این

 دنبالبه مدام افرادی چنین و شودمی دیده هم زنان در شخصیتی ویژگی این البته. آیدمی

 هب. هستند خود پوشش و لباس نوع و کردن برنزه اندام، پرورش و بدنسازی هایباشگاه

 برای دیگران توجه و شوندمی ظاهر روز مد مطابق معمول حد از بیش که افرادی دیگر بیان

 سرعت به دیگران بازهم ندهد اهمیت دیگران نظر به هم خودش اگر حتی یا است مهم آنها

 خود همسر به کردن خیانت مستعد دهند،می نشان توجه وی به همیشه و شوندمی او جذب

 .هستند

  

 همسر از کمتر مردان .13

 همسئل این دارد، هاییبرتری مالی و اجتماعی هایموقعیت نظر از مرد به نسبت زن یک گاهی

 چراکه کند، همسر به خیانت مستعد را او و ایجاد را کمبودهایی احساس مرد در است ممکن

 .است همسرش به هم و خود به هم هایشتوانایی و خود کردن ثابت پی در
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 اعتقادبی مردان .14

 آنها باشد، میان در منافعش پای اگر یا دارد اعتقاد زندمی که هاییحرف به شما خواستگار آیا

 کند؟می فراموش را

 تعریف را هاضدارزش و هاارزش باورها، اخالقی، اصول سرییک خود برای جامعه در فرد اگر

 خودش برای و بشناسد را قرمزهاخط دهد، اهمیت اندداده شکل را او آنچه به کند،

 از پس کند، مشخص شود آنها وارد هرگز نباید که را هاییحریم و تعریف را قرمزهاییخط

 هایارزش این و است خودش با دهد انجام که هرکاری مسئولیت داندمی خوبی به نیز ازدواج

 گاهی. کنندمی عمل فرد این در خیانت بحث مقابل در بازدارنده عامل یک عنوانبه اخالقی

 را آنها قضیه این و اندنکرده تعیین و تعریف هم خودشان برای را زندگی هایحریم افراد

 سخن خود اعتقادات از همیشه حرف در افراد که است حالی در این. کندمی پذیرآسیب

 عمل اعتقاداتش به اندازه چه تا عمل در آنها خواستگار ببینند باید هادخترخانم اما گویند،می

 .کندمی

  

 شنگ و شوخ مردهای .15

 و گویندمی سخن وفاییبی و خیانت از طنزآمیز هایحرف با و شوخی قالب در مردها از برخی

 دنبال را هدف دو کار این با مردانی چنین اغلب. دهندمی جلوه عادی را کار این نوعیبه

 ئلهمس خیلی بگویند خود مقابل طرف به و باشند کرده زداییحساسیت آنکه یکی کنند،می

 خواهندمی اینکه یا نیاور، خودت روی به هم تو دادم انجام کاری چنین من اگر و نیست مهمی

 .باشند کرده بیان طنز و شوخی قالب در را خود جدی حرف

  


