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 های زنانه چیست؟حسادت 

 

 ستا ممکن حسادت. است متفاوت آن اشکال و زمینه و نیست اختیاری معموال زنانه حسادت

 .است پذیرامکان آن درمان ولی شود یکدیگر با زوجین اختالف باعث

 را رفتارهایی آنان شودمی موجب کودکی دوران از مردان و زنان متفاوت اجتماعی تحول

 ردوه جانب از یکسانی رفتار نیز گاهی. شودمی مربوط آنها جنسیتی نقش به که بیاموزند

 موختهآ رفتار یک نیز زنانه حسادت. گیردمی خود به متفاوتی قضاوت و نام مردان و زنان گروه

 حسادت موضوع به مقاله این در. شودمی تعبیر غیرت به مردان در آن مشابه که است شده

 .ایمپرداخته بیشتر دیگر زنان با همسرشان رفتار به نسبت زنان

 

 

 عملکرد بر گاهی که گیردمی نشات شده آموخته بد رفتارهای سری یک از زنانه هایحسادت

 به نیز مردان به هازن موارد بعضی در. گذاردمی تاثیر نیز فرد شغلی و تحصیلی خانوادگی،

 .کنند حسادت است ممکن هایشانآزادی خاطر

 

 اجتماعی، روابط در مخالف جنس افراد به نسبت خود همسران رفتار به مردان از برخی

 با که خواهندمی خود همسر از و دانندمی غیرت را آن که دهندمی نشان هاییحساسیت

 هشد نامگذاری زنانه حسادت زنان در رفتار، این. کنند برخورد متانت با خود مخالف جنس

 متفاوت آن اشکال و زمینه و نیست اختیاری معموال دارد، وجود هازن در که حس این. است

 نبهج است ممکن گاهی ولی شده همسرشان با آنها اختالف باعث اغلب هاحساسیت این. است

 .شود زناشویی زندگی پیشرفت باعث آن مثبت
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 زنانه حسادت دالیل

 

 گرا دارند، همسرخود از بیشتری محبت و حمایت توجه، به نیاز اینکه دلیل به زنان از برخی

 نسج به آنها همسر و نیست آنها توان در اما دارد عالقه چیزی به آنها همسر که کنند احساس

 حسادت و شده دشوار و سخت برایشان موضوع این تحمل دهد،می نشان توجه خود مخالف

 .شودمی برانگیخته آنها

 یعنی. دارد خودش از تصوراتی چه که فرد آن خود به گرددبرمی هاحساسیت این از بخشی

 .ندارد همسرش برای را جذابیت یا و فیزیکی شرایط آن دیگر شاید کندمی احساس فرد

 هستند نگران مدام و شودمی تبدیل فکری وسواس به رفتار این زنان در موارد برخی در

 تاسفانهم. کند برقرار ارتباط مخالف جنس با و کرده وفاییبی یا و خیانت آنها به همسرشان که

 عثبا است زناشویی هایخیانت یا و زنان و مردان بین ارتباطات از ناشی که اخباری یا و آمار

 .شود بیشتر حساسیت این که شودمی

 رب مبتنی آنها رابطه که گرددبرمی زوجین بین رابطه نوع به هاحساسیت این از برخی ریشه

 سوابق گذشته در هم اگر بخصوص. ندارند اعتماد هم به زوجین و نبوده صمیمیت و عشق

 .شودمی تقویت بیشتر آنها در حسادت حس این باشد؛ آنها پرونده در منفی

 ار گذشته در مخالف جنس با که ایقاعدهبی روابط ازدواج از قبل زوجین از برخی متاسفانه

 به نسبت آنها اعتماد شود،می باعث مسئله این که کنندمی بازگو همدیگر برای اند،داشته

 .شود سلب یکدیگر

 

 شوند؟می زنان در حسادت باعث مردها چگونه

. کنندمی امنیت عدم احساس درون، اعماق از همسرشان، با خود روابط در مردان از برخی

 ،کنند حسودی وی رفتار و اعمال به نسبت همسرشان چقدر هر که است این بر مردها تصور

 .کنندمی جلوه تر خواستنی و ترجذّاب وی، نزد
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 هب مرد بین این در و باشد آنها زندگی در خفته اطمینان عدم یک نیز ابتدا از که صورتی در

 مشکالت و بیدار نیز زن در خفته حس این که است وقت آن کند، نگاه یا توجه دیگر زنی

 .دارد دنبال به را خطرسازی

 جلب و زده الس خود اطراف دیگر زنان با آنها. کنندمی را کار این منظور بدون مردها از خیلی

 از آنان. است ران هوس و چران چشم مرد یک تنها دیگران نظر در مرد این. کنندمی توجه

 ار اوضاع خود اقتدار و زنانه روشی با توانندمی همسرانشان و ندارند خاصی نیت کار این

 .بگیریند اختیار تحت دوباره

 توجه کمبود مشکل از مردها این که است این رفتارها، این اصلی ریشه موارد از خیلی در

 شدت به زن بین این در. ندارند را همسرشان کردن اذیت قصد درون از آنها. برندمی رنج

 ،باشد داشته دوست را خود زندگی اگر شود،می برانگیخته او زنانه حسادت و شده عصبی

 صورت، این غیر در کند،می ترمستحکم را زندگی روابط و کرده بیشتری توجه خود مرد به

 .شودمی خود رابطه شدن متالشی منتظر و کرده نظاره تنها مطمئنا

 

 

 زنانه حسادت درمان برای راهکارهایی

 

 كنید تقویت را تاننفس به اعتماد -1

 

 را تاننفسبه اعتماد که است این حسادت حس از شدن دور برای هاقدم ترینمهم از یکی

 هب تاننفس به اعتماد تا دهید انجام آید،برمی تاندست از که کاری هر پس. کنید تقویت

 و واناییت ندارید، کافی نفس به اعتماد خودتان به نسبت وقتی. شود بیشتر و بیشتر تدریج

 اب مشورت نیاز صورت در. کنیدمی حسادت دیگران به و گیریدمی کمدست را تانامکانات

 .نبرید یاد از را روانشناس
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 بشناسید را تانهایتوانایی -2

 

 .دهید بها وجودتان به و باشید داشته دوست بیشتر گذشته از را خودتان بعدی گام در

 زندگی مدام خود، هایتوانایی پرورش جای به که شودمی ایجاد بیشتر افرادی در حسادت

 ار اگرخودتان. است داشته نتایجی چه آنها زندگی ببینند تا کنندمی وجوجست را دیگران

 .کنیدنمی حسادت دیگران هاییافتهدست به بدانید، توانا فردی

 

 باشید خوشبخت -3

 

 دبای اما کنیممی حسادت دیگران به آن داشتن برای ما از خیلی که است ایواژه خوشبختی

 فرمول بودن خوشبخت. بود خوشبخت شودمی هم دیگران به حسادت بدون بگیریم یاد

 شما ببرید، لذت آورید،می دست به زندگی در که چیزهایی و هاداشته از اگر. دارد ایساده

 و کوچک هایخوشبختی و بردارید کاغذ و قلم یک حاال همین پس. شویدمی خوشبخت هم

 از نیازبی:»کنید تکرار تانذهن در و کنید نگاه آنها به روز هر کنید؛ یادداشت را تانبزرگ

 «.خوشبختم دیگران، به حسادت

 

 نکنید مقایسه دیگران با را خود -4

 

 دامن شما حسادت کاربه این چون نکنید مقایسه دیگران با را خودتان شرایطی هیچ تحت

 تاناجتماعی شرایط و جایگاه. باشید داشته آگاهی خودتان واقعی هایارزش به نسبت. زندمی

 مککم وجودتان حسادت صورت این در. کنید افتخار دارید، زندگی در آنچه به و بپذیرید را

 رخاط به و بیایید کنار واقعیت با. خورندمی غبطه شما زندگی به دیگران و شودمی خاموش

 . نبازید را تاناهداف و ندهید دست از را تاننفس به اعتماد کمبودها، از برخی
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 اطرشانخ به نباید و هستند پشتکار و تالش برای خوبی انگیزه هاکاستی این که کنید قبول

 .کنید حسادت دیگران به

 

 كنید بازنگری را هایتانآلایده -5

 

 موجود هایواقعیت براساس و کنید دور تانذهن از را جامعه تبلیغات و ایکلیشه افکار

 دسترس از دور تان،هایتوانایی به توجه با که کنید انتخاب خودتان برای را ایتازه اهداف

 .نباشند

 

 

 كنید مراجعه روانشناس به -6

 

 کرده تقویت خود درون در را زنانه حسادت دارد، همسرش به نسبت زن که منفی تصورات

 اختالالت آن ریشه که شودمی تبدیل بدبینی و سوءظن به برسد؛ آن افراطی حد به اگر و

 رابطه و داشته درمانی زوج باید هم زوجین از بعضی. شود درمان باید که است روانی

 .باشند داشته کامل و خوب رابطه یک تا بسازند نو از را خود زناشویی

 

 باشید شکرگزار -7

 

 را چیزی زندگی در اگر. باشید شکرگزار همیشه و بدانید را تانهایداشته و هانعمت قدر

 در ار دیگری مسیر باید شاید و ایدنکرده کوشش کافی اندازه به شاید ایدنیاورده دست به

 .بگیرید پیش
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 زنانه حسادت جهت مفید های توصیه

 را آن کنید سعی اول بینید، می حسادتی خود در زنانهاگر حسادت جهت مفید های توصیه

 انمی در شماست اسرار حافظ که دوستی با امکان صورت در سپس کنید، اعتراف خود پیش

 .شود می شما شدن آرام باعث کار همین بگذارید،

 

 میان در همسرتان با را ان اول بود، درست شوهرتان رفتار خصوص در شما حدس اگر

 او به هرگز اما است، کرده«  خاطر آزرده»  تومرا کارهای این که بگویید او به و بگذارید

 شما بخواهد که هرگاه او صورت این در! است کرده«  خشمگین»  مرا تو کار این که نگویید

 .نکنید افشا جهت بدون را خود ضعف نقطه و کرد خواهد تکرار را عمل آن کند خشمگین را

 فالن در زن فالن بپرسید، شوهرتان از که نیاورید پایین قدر آن را خود شخصیت هرگز

 رتانهمس به را شما پذیری آسیب و حساسیت مطلب، همین بیان بوده؟ چطور رتو نظ به مجلس

 .داد خواهد نشان

 به رقیب، کردن در به میدان از برای هرگز اید، نکرده ازدواج مردی با هنوز که صورتی در

 !نگذارید دام او برای و نکنید استفاده هرگز زنانه، معمول های حیله از. نخیزید بر مبارزه

 ازدواج، از پس که باشید مطمئن ولی کند، ازدواج شما با عمل این اثر در مردی است ممکن

 .ماند نخواهد وفادار شما به که است وقت آن برد، خواهد پی موضوع اصل به

 ایدنب شما دوست! هستید بازنده صورت این در که نفهمانید او به را خود منیت عدم احساس

 پا بگیرد، تصمیم خودش تا بدهید فرصت او به. بشوید دست کس همه از شما خاطر به

 .کند می تر خراب را کار شما فشاری

 شما هاجاز بدون همسرتان که خودنبالید به و نباشید خویش مرد«  اختیار صاحب» کنید سعی

 .دارد فرق سالم و اصیل عشق با مرد، یک تملک. خورد نمی آب
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 رقابت ی گردونه در پس! است شما ی کننده نابود شود، رفاقت به تبدیل اگر حسادت،

 بعداً است ممکن. بشوید کسی همسر دیگران، به حسادت روی از که صورتی در. نیفتید

 خاطرهم در دوستیتان ادامه ئاگر. کند می تار و تیره رت قضاوت حسادت، زیرا شوید، پشیمان

 ارک حسادت با باشید، صبور نکرد، تغییر اوضاع اگر. گردد نمی بر او شما حسادت با است،

 وا دارید که این از نداشتن و حوصله، اندکی با توأم بودن متکی خود به. شود می تر خراب

 .کند می بیشتری کمک شما موقعیت به. دهید می دست از را

 کرده ازدواج او با یا هستید نامزدی های دوره در اینکه از اعم. دارید دوست را مردی اگر

 نکهای برای نکنید حسادت او به کنید سعی. کنید می سپری را زندگی اولیه های سال و اید

 آنها روی بر دایم بدهیدو بها خود های توانایی و ها ارزش به بیشتر. برسید مرحله این به

 حس تا کنید فعالیت فنی و حرفه یا و هنری کاری، زمینه یک در است ممکن اگر. کنید تکیه

 .شد خواهد کمتر شما حسادت میزان صورت این در رود باال خودتان به نسبت شما احترام

 


