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ـــا  ـــدن ب ـــار آم ـــد از ازدواج، کن ـــی از دشـــوارترین کارهـــا بع یک
اختالفـــات و دیدگاه هـــای متفـــاوت اســـت. بهتریـــن کار ایـــن 
ـــا  ـــرار کنیـــم. ب ـــه برق اســـت کـــه میـــان ایـــن دو حالـــت موازن
ـــقی  ـــم عش ـــر می توانی ـــان یکدیگ ـــای پنه ـــناخت تفاوت ه ش
ـــا توفیـــق بیشـــتر داد و ســـتد  را کـــه درقلبمـــان وجـــود دارد ب
کنیـــم. بـــا پذیرفتـــن و احتـــرام گذاشـــتن بـــه تفاوت هایمـــان 
ـــه  ـــه ب ـــتیابی ک ـــی دس ـــج و راه حل های ـــه نتای ـــم ب می توانی
ـــر از  ـــیم و مهمت ـــم برس ـــه می خواهی ـــه آنچ ـــا ب ـــک آنه کم
ـــی  ـــا کس ـــم و ب ـــق بورزی ـــه عش ـــه چگون ـــم ک ـــاد بگیری آن ی
ـــه  ـــت چگون ـــت ماس ـــورد حمای ـــم و م ـــتش داری ـــه دوس ک

ـــم. ـــار کنی رفت
عمده ترین این تفاوت ها را می توان در موارد زیر ذکر نمود:

1- تفاوت در عواطف و احساسات
2- تفاوت در حس زیبایی شناختی

3- تفاوتهای کالمی زن و مرد
4- تفاوت در نحوه مقابله با استرس )فشار روانی(

5- تفاوت در ارزشها
6- تفاوت در نحوه کسب ارزشمندی
7- تفاوت در کلی نگری و جزئی نگری

8- تفاوت در توانایی تمرکز

کنار آمدن با اختالفات
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یکــی از عواملــی کــه باعــث می شــود زن و شــوهر همدیگــر 
ــواده و  ــائلی در خان ــروز مس ــه ب ــر ب ــد و منج را درک نکنن
ــف  ــرد در عواط ــاوت زن و م ــود  تف ــترک بش ــی مش زندگ
و احساســات می باشــد. هــر زنــی و هــر مــردی بــا توجــه 
بــه عواطــف و احساســاتش نســبت بــه محیــط اطرافــش 
عکــس العمــل نشــان می دهــد. پــس بــی دلیــل نیســت 
کــه مــردان و زنــان متفــاوت عمــل می کننــد آنهــم بــه گونه 
ای کــه رفتــار هــر یــک از آنــان بــرای دیگــری قابــل قبــول 

نیســت.
محــور اصلــی روحیــات زن کــه او را از مرد متفــاوت می کند، 
عاطفــه و احساســات است.داشــتن عواطــف و احساســات ، 
ــر  ــت ، اث ــن عل ــه همی ــت. ب ــت روح زن اس ــب لطاف موج
پذیــری زن از عواطــف و احساســات ، بســیار بیشــتر از مــرد 
اســت ؛ تاجایــی کــه زن در بســیاری از مــوارد مســائل را از 
دریچــه ی عاطفــی می نگــرد و بیشــتر ، احســاس و عاطفــه ، 

نقــش تعییــن کننــده ای در زندگــی او دارد.
ــی،  ــدی و توانای ــردان از نیرومن ــورداری م ــل، برخ در مقاب
شــجاعت، قاطعیــت ، مدیریــت و امثــال آن از ویژگی هــای 

وجــودی مــرد اســت.
خانــواده بــه همــان انــدازه کــه بــه احساســات و عواطــف 
زن نیازمنــد اســت ، بــه قــدرت ، قاطعیــت ، تدبیــر ، مدیریــت 
ــور  ــه ط ــا ب ــن ویژگیه ــون ای ــاج دارد و چ ــری احتی و رهب
طبیعــی و فطــری در مــرد قوی تر اســت ، اســالم مســئولیت 
اداره و مدیریــت خانــواده را بــر عهــده ی او نهــاده اســت. 

تفاوت زن و مرد در عواطف و 
احساسات زیبایی شناخیت
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حــال بــا توجــه بــه ایــن تفــاوت ، وظیفــه مــردان 
چیســت؟

ـــراز  ـــد اب ـــدت نیازمن ـــه ش ـــی ب ـــر زن ـــه ه ـــد ک ـــردان بدانن م
محبـــت و عشـــق و احساســـات شـــوهرش اســـت ، هیچـــگاه 
ـــت  ـــرای دریاف ـــود و ب ـــیر نمی ش ـــای او س ـــراز عالقه ه از اب
ـــی  ـــی توجه ـــر و ب ـــل قه ـــد. زن تحم ـــی می کن ـــی تاب آن ب
ـــن  ـــدارد .بدی ـــدت ن ـــاه م ـــور کوت ـــی به ط ـــوهرش را حت ش
ـــردان در  ـــه م ـــت ک ـــیرین آن اس ـــی ش ـــه زندگ ـــت الزم جه
ـــت را  ـــراز محب ـــترین اب ـــد و بیش ـــی نکنن ـــر کوتاه ـــن ام ای
ـــن کار  ـــا ای ـــند. ب ـــته باش ـــود داش ـــر خ ـــه همس ـــبت ب نس
ـــد  ـــق و امی ـــار از عش ـــاط ، سرش ـــا نش ـــرانی ب ـــان همس آن

ـــت. ـــد داش ـــی خواهن ـــه زندگ ب

با توجه به این تفاوت ، وظیفه زنان چیست؟
ـــردان  ـــه م ـــند ک ـــه آگاه باش ـــن نکت ـــه ای ـــد ب زن هـــا بای
ــر بـــودن احساســـات و عواطـــف،  بـــه دلیـــل ضعیف تـ
ـــتند. ـــان هس ـــوی آن ـــات ق ـــف و احساس ـــد روح لطی نیازمن
هـــر مـــردی خواهـــان همســـری مهربـــان و دوســـت داشـــتنی 
اســـت کـــه بـــا عشـــق و محبـــت خویـــش ، زندگـــی را 
سرشـــار از نشـــاط و ســـرزندگی کنـــد، در تمـــام غم هـــا 
و شـــادی های زندگـــی در کنـــارش باشـــد و کام او را بـــا 

ـــد. ـــیرین کن ـــت ش ـــی و مالیم مهربان

4

14



حـس زیبایـی شـناختی زنان قوی تـر از مردان اسـت ؛ به این 
معنـا کـه آنـان بـرای زیبایـی ظاهر خـود اهمیـت قائلنـد . با 
پوشـیدن لباس هـای متنوع و زیبا ، شـانه زدن موهـا و آرایش 
کـردن ، بـه ظاهـر خـود می رسـند و تـالش می کننـد بـا ایـن 
کارها مورد پسـند شوهرشـان قرار گیرنـد و او را مجذوب خود 
سـازند. وجـود ایـن ویژگـی در زنان ، نـه تنها بد نیسـت بلکه 
باعـث قـوی تر شـدن پیوند میان زن و شـوهر و اسـتحکام و 

لـذت بخش تـر شـدن رابطه  زناشـویی می شـود.

 با توجه به این تفاوت وظیفه مردان چیست؟
الـف( بـه دلیـل اهمیـت زیبایـی زن بـرای او ، الزم اسـت مرد 
بـه هنـگام ورود بـه منزل ، به همسـرش کـه خود را بـه خاطر 
جلب توجه او آراسـته اسـت ، توجـه کند ؛ از زیبایـی او تعریف 
و خوشـنودی خـود را نسـبت به زیبایی همسـرش ابـراز کند. 
بـه ویـژه ، الزم اسـت مـرد از خدشـه دار کـردن حـس زیبایی 
شـناختی زن و بدگویـی از ظاهـر او ) مثـالً از چـاق بـودن یـا 
ظاهـر نازیبایـش ( اجتناب کنـد ، چون ایـن کار نه تنهـا دردی 
را دوا نمـی کنـد ، بلکـه حـس ارزشـمندی و عزت نفـس زن را 
بـه شـدت جریحـه دار می کنـد و ایـن باعـث بـر هم خـوردن 

آرامـش هـر دو خواهد شـد.
ب( الزم است مردان امکانات الزم جهت ارضای این حس را 
در حد معقول و متعارف و به دور از اسراف در اختیار همسر قرار 
دهند و او را در این امر یاری دهند. البته این مورد ) آرایش و 
آراستگی زنان( باید فقط برای همسرانشان باشد و آرایش زن در 
پیش روی نامحرمان باعث فروپاشی کانون گرم خانواده خواهد 
شد ، به همین علت اسالم آرایش زن در اجتماع و معرض دید 

نا محرمان را به شدت نهی نموده است.

 تفاوت های زن و مرد 
در حس زیبایی شناخیت
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تفاوت های کالیم زن و مرد

ــم زن و  ــای مه ــی از تفاوت ه ــه یک ــت ک ــوان گف ــاید بت ش
مــرد کــه دائمــا هــم در محیــط خانوادگــی بیــن زن و شــوهر 
ــی زن و  ــای کالم ــث تفاوت ه ــد بح ــاد می کن ــکل ایج مش
مــرد اســت . چقــدر بــا مردانــی برخــورد کرده ایــم کــه زنــان 
را وراج و پــر حــرف می داننــد و زنانــی کــه مــردان را گنــگ و 

ــد ! ــرض می کنن الل ف

الــف ( بــرای آقایان، حــرف زدن و گفتگو برای تبــادل اطالعات 
اســت و تــا ایــن امــر در میــان نباشــد حــرف نمی زننــد. اما 
بــرای خانمهــا، حــرف زدن وســیله ای اســت بــرای تخلیــه 
ــراز  ــاط و اب ــراری ارتب ــی، برق ــات و فشــارهای درون هیجان
ــی طــرف  ــوش دادن، نشــانه توجــه و دلدادگ ــه؛ و گ عالق

مقابــل اســت.
ــه  ــان در خان ــه چــرا آقای ــح می دهــد ک ــاوت توضی ــن تف ای
زیــاد اهــل حــرف زدن نیســتند و چــرا زنهــا از کم حــرف بودن 
ــد. همچنیــن توضیــح میدهــد کــه  شوهرشــان ناراضــی ان
چــرا زنهــا زیــاد حــرف می زننــد و چــرا مردهــا از پــر حرفــی 

همسرشــان گالیــه دارنــد.
البتــه ایــن ســخن به معنــای آن نیســت کــه زنهــا از صحبت 
کــردن بــرای انتقــال اطالعــات اســتفاده نمیکننــد؛ چراکه یک 
زن بــرای انجــام امــور روزمــره اش نیازمنــد به گرفتــن و دادن 
اطالعــات اســت؛ مثــالً مگــر می شــود زنــی بــه مغــازه پارچــه 
فروشــی بــرود و بــا صاحــب مغــازه صرفــًا بــه احوالپرســی 
بپــردازد؟! بلکــه نیــاز بــه اطالعاتــی از قبیــل جنــس، رنــگ، 

دوام و قیمــت پارچــه دارد.
مــرد هــم بــه صمیمیــت، آرامــش و عواطــف انســانی نیــاز 
دارد و مطمئنــًا هیــچ وســیله ای بهتــر از گفــت و گــو، او را بــه 
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ایــن مقصــد نمــی رســاند. بنابرایــن، نــه در مــورد آقایــان و 
نــه در مــورد خانــم ها، مســئله گفتگــو بــرای تبــادل اطالعات 

یــا صمیمیــت، مطلق نیســت.

ــی،  ــی قبل ــه چین ــه و زمین ــدون مقدم ــًا ب ــا غالب ب(   مرده
شــروع بــه گفتگــو و صحبــت میکننــد و بــه عبارتــی دیگر، 
بــه طــور مســتقیم آنچــه را بایــد بگوینــد میگوینــد، نــه 
ــه خاطــر آنکــه  ــی کــه خانم هــا ب ــه کــم؛ در حال ــاد و ن زی
ــار عاطفــی و احساســی دارد، بیشــتر  صحبتهــای شــان ب
مواقــع، در هنــگام شــروع صحبــت، الزم میبیننــد که ذهن 

شــنونده خــود را بــا یــک مقدمــه چینــی آمــاده کننــد.
بــرای مثــال اگــر قــرار باشــد لباســی بــرای عیــد یــا مهمانــی 
بخرنــد، احتمــاالً خانــم به جــای آنکه مســتقیم به شــوهرش 

بگوید:
ــزارناموت  ــًا 5 ه ــول الزم دارم، لطف ــد پ ــاس عی ــرای لب »ب
بدهیــد«، چنیــن خواهــد گفــت: » میدونــی هفتــه دیگــه 
عیــده. منــم خیلــی وقتــه لبــاس نخریــدم. البته لباســام دیگه 
تکــراری شــده و همــه دیــدن و... میتونــی 5هــزارناموت بدی 
لبــاس بخــرم یــا بــه نظــرت بــا 5 هــزارناموت میشــه لبــاس 

خــوب خریــد؟«

ج( زنهــا بــا توجــه به ویژگی هایشــان بیشــتر ســؤال میکنند. 
بــه اعتقــاد بعضــی از پژوهشــگران، میل بــه ســؤال کردن، 
نشــانه عالقــه آنهــا بــه صحبــت بــا دیگران اســت. ســؤال 
کــردن آنهــا نشــانه ایــن اســت کــه دوســت دارند بــا طرف 

مقابــل به صحبــت کــردن ادامــه دهند.
مردهــا در مقایســه بــا زنهــا کمتــر ســؤاالت خصوصــی مطرح 
میکننــد و بــرای ایــن رفتــار خــود منطقی هــم دارند: »ســؤال 
بــرای چــه؟! اگــر بخواهند، بدون ســؤال هــم حــرف میزنند.« 
امــا منطــق زنهــا فــرق میکنــد: »اگــر ســؤال نکنــم، میگوینــد 
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آدم بــی توجهی هســتم.«!
در نظــر مردها، پرســش، گاه بــه مفهوم دخالــت در جنبه های 
خصوصــی زندگــی دیگــران اســت، امــا بــرای زنهــا، بیشــتر 

نشــانه محبــت و ابــراز عالقه اســت.

ــان  ــه نش ــام عالق ــار و ارق ــن آم ــه دادن و گرفت ــان ب د( آقای
میدهنــد و بــا دقــت بــه آن توجــه میکننــد؛ در حالــی کــه 
خانمهــا عالقــه چندانــی بــه آمــار و ارقــام ندارنــد؛ مگــر در 
محیط هــای موظــف کاری، چــرا کــه آمــار، وســیله انتقــال 
ــان  ــورد توجــه آقای ــن بیشــتر م ــه ای ــات اســت ک اطالع

اســت.
مثــالً اگــر از یــک آقــا بپرســید: »در محیــط کار شــما چند نفر 
ســیگار می کشــند؟« احتماالً جــواب میدهد: » فــالن درصد«. 
ولــی اگــر همیــن ســؤال از یک خانــم بشــود، احتمــاالً جواب 

خواهــد داد: »بیشــتر مردم«.

هـــ (زنهــا برای تشــویق دیگران بــه صحبت، تالش بیشــتری 
میکننــد ولــی هنــگام گــوش دادن، بیشــتر مردهــا؛ مثــالً از 

طریــق ســر تــکان دادن، احساســات بــه خــرج میدهند.
 بیشــتر مردهــا از ایــن واکنش تنهــا در موافقت بــا گفته های 
همسرشــان اســتفاده میکننــد و هنــگام گــوش دادن )بــدون 
ابــراز موافقــت یــا مخالفــت( فقــط ســکوت میکننــد. بــرای 
زنهــا، ســر تــکان دادن و توجــه کــردن، تنهــا نشــانه گــوش 
ــن نشــانه  ــن، شــوهر ممکــن اســت ای دادن اســت. بنابرای
گــوش دادن همســر را بــه حســاب موافقــت او بــا خــودش 
بگــذارد و اگــر بعــدًا بــه ایــن نتیجــه رســید کــه زنــش بــا 
نظــرات او موافــق نبــوده، رنجیــده خاطــر شــود. او متوجــه 
نیســت کــه ســر تــکان دادن و توجــه فعــال همســرش تنهــا 
نشــانه گــوش کــردن بــوده و ایــن گــوش کــردن بــه معنــای 
موافقــت بــا نظــرات او نیســت. بــه همیــن شــکل، زنــی کــه 
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ــا ایــن حــال، بــه دلیــل  ــا او موافــق اســت و ب شــوهرش ب
ــیت  ــوش دادن حساس ــگام گ ــه اش، هن ــت مردان خصوصی
بــروز نمیدهــد، ممکــن اســت خــود را شــتاب زده بــه نادانــی 

متهــم ســازد.

ــواع    و( تفــاوت دیگــر، در طــرز اســتفاده از اســتعاره ها و ان
صفــات عالــی و تعمیم هــای مبالغــه آمیز اســت کــه آقایان 
بــه خاطــر آنکــه گفــت و گو را بیشــتر، یــک وســیله انتقال 
پیــام میداننــد تــا وســیله انتقال احســاس، کمتــر از صفات 
عالــی اســتفاده میکننــد. در حالــی کــه خانمهــا برعکــس 
ــر، باعــث ایجــاد ســوءتفاهم  ــن ام ــان هســتند و ای آقای

ــان زن و شــوهر می شــود. می
به چند مثال توجه کنید:

 همه مرا نادیده میگیرند.
ــه  ــده گرفت ــم مــرا نادی ــام پنهــان: مــن احســاس می کن )پی

انــد، پــس نیــاز بــه توجــه بیشــتری دارم.(
تفســیر آقایــان: ایــن طــور نیســت؛ حتمــا کســانی بــه تــو 
توجــه دارنــد. اشــتباه می کنــی تــو همیشــه اولویــت زندگــی 

مــن هســتی.
 همیشه دیر به خانه میآیی.

)پیام پنهان: من تو رو دوست دارم، زود به خانه بیا.(
تفســیر آقایــان: بعضــی وقتهــا دیــر میآیــم، چــرا همیشــه؟! 
مگــه وقتــی دیــر میــام کجــا هســتم؟ دارم کار میکنــم دنبــال 

تفریــح و گــردش کــه نیســتم.
 هیچ کس به حرف من گوش نمیدهد.

ــو  ــه توجــه بیشــتری از طــرف ت ــاز ب ــام پنهــان: مــن نی )پی
ــًا توجــه کــن.( ــی ، لطف ــه مــن توجــه نمیکن ــی ب دارم ، ول

تفســیر آقایــان: ولــی همیــن حــاال مــن دارم بــه حرفهایــت 
گــوش میکنــم. 
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ز( خصوصیــت کالمــی دیگــر آقایــان ایــن اســت کــه هرجــا 
ــی وجــود نداشــته باشــد،  ــان اطالعــات، ضرورت ــرای بی ب
خامــوش و ســاکت هســتند و ایــن باعث ناراحتــی خانمها 
میشــود، چــرا کــه آقایــان وقتــی در خانــه هســتند بیشــتر 
وقتهــا ســاکت هســتند و یــا جواب هــای کوتــاه میدهنــد، 
در حالــی کــه زنهــا بــا آغــاز صحبــت بــه دنبــال گفتگــوی 

صمیمانــه و ابــراز احساســات هســتند.
مثال:

زن: خــب چــه خبــر؟ )منظــور خانــم شــروع گفتگــو و ایجــاد 
صمیمیــت و همدلــی اســت(.

ــم را از  ــه خان ــا جمل ــرد: هیچــی، کارهــای همیشــگی. )آق م
دیــد خــودش تفســیر می کنــد؛ یعنــی می بینــد اتفاقــی کــه 

گــزارش آن بــه درد خانــم بخــورد، وجــود نــدارد.(
زن: خــب. ســرکار چــه خبــر؟ )خانــم کــه میبینــد گفتگویــی 
کــه میخواســت بــا آن بــه صمیمیــت بیشــتر برســد، بــا ایــن 

جــواب ناتمــام مانــده، بیشــتر اصــرار میــورزد(.
مــرد: ســالمتی، خبــر خاصــی نبــود. )آقــا کــه اصــرار خانــم را 
میبینــد، بــاز نگاهــی بــه اطالعــات آن روز میانــدازد، ولــی بــاز 

هــم چیــز بــه درد بخــوری نمییابــد(.
ــای  ــدی؟ آق ــانی رو دی ــه کس ــروز. چ ــردی ام ــکارا ک زن: چی
فالنــی هــم اومــده بــود؟ راســتی ناهــار چــی خــوردی؟ )خانم 
دیگــر احســاس می کنــد شــوهرش بــا او صمیمــی نیســت و 
گرنــه بــه ایــن همــه اصــرار او بــرای ایجــاد صمیمیــت، جــواب 
مثبــت میــداد. او ناامیدانــه بــا ایــن گفتهــاش، تــالش دیگری 

را شــروع میکنــد(.
مــرد: چقــدر حــرف میزنــی؟! )آقــا هــم کــه از ایــن همــه اصرار 
ــات  ــه اطالع ــان ارائ ــه از نظــر او هم ــردن ک ــت ک ــرای صحب ب
اســت، خســته شــده ناراحتــی خــود را بــا گفتــن ایــن جملــه 

ابــراز میکنــد(.
ــی  ــی )یک ــه فالن ــاال اگ ــم ح ــی گفت ــن چ ــه م زن: واااا ! مگ
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ــرف  ــاش ح ــاعت باه ــه دوس ــگ بزن ــا( زن ــکاران آق از هم
میزنــی ولــی واســه مــن حــرف نــداری. )خانــم کــه حــاال از 
برقــراری ارتبــاط صمیمانــه بــا شــریک زندگیــاش ناامید شــده، 

ــد(. ــه انتقــاد میکن خشــمگین میشــود و شــروع ب
مــرد: میــذاری راحــت باشــم؟! )آقــا کــه هــم از ســؤاالت و هم 
از برخــورد خانمــش گیــج و کالفــه شــده اســت، بــه دنبــال 

خالصــی از ایــن مخمصــه میگــردد(.
میبینیــد چــه راحــت یــک گفتگوی ســاده میتواند منشــأ یک 
اختــالف و ســوء تفاهــم شــود؟! در حالــی کــه نــه مــرد و نــه 
زن هیچکــدام نیــت بــدی ندارنــد و فقــط هــر کدام مســائل 
را از دیــدگاه خودشــان نــگاه کــرده انــد. مــرد در جســتجوی 
اطالعــات بــرای ارائــه بــه خانمــش و زن در جســتجوی راهی 

بــرای ایجــاد رابطــه و صمیمیــت اســت.
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ح( وقتــی آقایــان مشــکلی را مطــرح میکننــد صرفًا بــه دنبال 
جــواب آن هســتند و از همــکاران و دوســتان یــا همســر 
خــود انتظــار ارائــه کمــک دارنــد. ولــی در مــورد خانمهــا 

قضیــه ایــن گونــه نیســت. 
هنگامــی کــه زن مســئله ای را مطــرح میکنــد، قبــل از آنکــه 
ــی و احســاس همــدردی  راه حــل بخواهــد خواســتار همدل
اســت. شــوهر بــه دنبــال ارائــه راه حل هــای عملــی اســت. 
ــن جهــت مــرد، برداشــت اشــتباه زنــش را از موضــوع  بدی
بــه میــان میکشــد و بــرای برطــرف شــدن مشــکل همســر، 
پیشــنهادهایی میدهــد. در ایــن شــرایط، احتمــاالً زن دلگیــر 
میشــود. او پیــش خــود میگویــد: »چــرا شــوهرم نمیفهمــه 
کــه خــودم خــوب میتونــم مشــکلم رو حل کنــم؟ چــرا متوجه 

نیســت کــه منظــور مــن، همــدردی و تأییــد اوســت؟!«.
ــار زن  ــاد از رفت ــام انتق ــوهر در مق ــر ش ــرایط، اگ ــن ش در ای
حرفــی بزنــد و اشــتباه او را بــه رخــش بکشــد، همســرش را 
بیــش از پیــش ناراحــت کــرده اســت. زن در ایــن مواقــع، 
بیــش از هــر چیــز انتظــار دارد کــه شــوهرش رفتــار او را در 
قبــال وضعیــت پیــش آمــده، تأییــد و بــا او همدلــی کنــد.

ــی  ــه وقت ــت ک ــردان، آن اس ــی م ــر کالم ــی دیگ ط( ویژگ
بخواهنــد مطلبــی یــا خواســته ای را بــه صــورت جــدی و 
قاطــع مطــرح کننــد، لحــن گفتارشــان تــا حــدی حالــت 

ــه خــود میگیــرد.  پرخاشــگرانه ب
در ایــن حالــت، مــرد قصــد بــد اخالقــی و تنــدی نــدارد؛ در 
حالــی کــه زن از ایــن طــرز ســخن گفتن شــوهرش به شــدت 
میرنجــد.در نظــر زنهــا، صحبــت پرخاشــگرانه، بــه مناســبات 
موجــود لطمــه میزنــد. در حالــی کــه بــرای مردهــا، صحبــت 

پــر حــرارت، نوعــی از گفتگوســت.
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زن و مرد در نحوه مقابله با استرس یا فشار روانی واکنش های 
استرس  با  مواجه  در  اختالف  این  نشان می دهند.  متفاوتی 
بسیار بیشتر از آن چیزی است که ما تصور می کنیم. نتیجه هم 
ایجاد اختالل و تعارض در زندگی مشترک می شود. وقتی مردی، 
در زندگی یا کارش دچار مشکل میشود هرگز درباره مشکل با 
هیچکس صحبت نمیکند و مشکل خود را با فرد دیگر در میان 
نمی گذارد؛ مگر آنکه احساس کند کمک او برای حل مشکلش 
ضرورت دارد. در این حالت، او حرفی نمیزند فقط فکر میکند 
تا سرانجام راه حلی بیابد. وقتی به راه حلی دست پیدا کرد، از 
احساس خوبی برخوردار میشود و اگر هم نتواند راه حلی بیابد 
خودش را مشغول کاری مثل روزنامه خواندن، تماشای تلویزیون 

و… می کند تا مشکل را فراموش کند.
در این حالت، زن که از این ویژگی مرد اطالعی ندارد، از بی 
اعتنایی و سکوت همسرش آرزده خاطر شده، با غر زدن، بهانه 
گرفتن و شکایت کردن، در صدد جلب توجه و حمایت شوهر 
بر می آید. از طرف دیگر، مردها معموالً از این امر آگاهی ندارند 
که در این حالت تا چه اندازه از همسرشان دور میشوند. برای 
زنها، در میان گذاشتن مشکالت با دیگران، در واقع نشانه عشق 
و محبت و اعتماد تلقی می شود. وقتی زن درباره مشکالتش 
صحبت میکند، مرد که از این ویژگی همسر اطالع ندارد، به 
جای توجه به همسر و گوش دادن به درد دلهایش، شروع به 
ارائه راه حل میکند تا مشکالت همسرش را برطرف کند. اما 
این کار مرد، همسرش را بیشتر آزرده خاطر میسازد. او فقط به 
دنبال بیان مشکل است تا احساس خوبی بیابد و آرامش پیدا 
کند، نه به دنبال راه حل. مرد با دانستن اینکه زن نیاز به توجه 
و درک شدن دارد، میتواند با گوش دادن و همدردی با همسر، 
هم از مشکالت همسر بکاهد و هم با اجتناب از دادن راه حل، 

از دلخوری و رنجش زن جلوگیری کند.

تفاوت در نحوه مقابله اب 
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ــی، ارزش دارد.  ــتگی و توانای ــدرت، شایس ــردان ق ــرای م  ب
مــردان دوســت دارنــد تا قــدرت و مهــارت خویــش را افزایش 
دهنــد. موفقیــت و پیشــرفت، بیــش از هــر چیــزی موجــب 
ــی  ــردان وقت ــود. م ــا میش ــر آنه ــت خاط ــندی و رضای خرس
احســاس خــوب در مــورد خــود دارنــد کــه بــه اهدافشــان 
رســیده باشــند. بــرای مــردان افتخــار اســت کــه خودشــان 
ــا،  ــد. از نظــر آنه ــی کارهایشــان را انجــام می دهن ــه تنهای ب

اســتقالل، نشــانه توانایــی، قــدرت و شایســتگی اســت.
شــناخت ایــن ویژگــی مــردان، بــه زنــان کمــک میکنــد تــا 
بفهمنــد چــرا »مــردان در قبــال اصــالح رفتارشــان یــا انجــام 
ــت  ــدازه مقاوم ــا آن ان ــود، ت ــه میش ــا توصی ــه آنه ــه ب آنچ
می کننــد«. ارائــه راه حــل بــه مــردان توســط همسرانشــان، 
ایــن تصــور را در ذهــن آنهــا ایجــاد می کنــد کــه بــه عقیــده 
همسرانشــان آنها خودشــان از پس کارهایشــان بــر نمی آیند. 

مســأله شایســتگی بــرای مــردان بســیار اهمیــت دارد.
زنــان ارزشــهای متفاوتــی دارنــد. آنهــا بــرای عشــق و محبت 
و برقــراری ارتبــاط، ارزش قائلنــد. خویشــتن وجــود آنــان از 
طریــق احساســات و چگونگــی روابطشــان معنا پیــدا میکند.  
یــک زن، پیشــنهاد کمــک بــه او را اهانــت تلقــی نمی کنــد و 
نیــاز بــه کمــک از ســوی دیگــران را نشــانه ضعــف و ناتوانــی 
ــد  ــد. مــردان از اینکــه خــود را کارشــناس ببینن ــان نمیدان آن
احســاس غــرور می کننــد؛ بــه ویــژه وقتــی موضــوع، مربــوط 
بــه تعمیــر وســائل فنــی، مکانیکــی یــا حــل مشــکلی باشــد. 
در چنیــن مواقعــی اســت کــه زن بــه جــای توصیه یــا انتقاد، 
ــه ای محبــت آمیــز موافــق شــوهرش  ــه گون بهتــر اســت ب

. شد با
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مــرد، احســاس ارزشــمندی خــود را بیشــتر بــه خاطــر کار و 
حرفــه اش تأمین میکند. احســاس ارزشــمند بــودن در مردان 
بــه میــزان موفقیتهــا و پیشــرفتهای آنــان بســتگی دارد و اگر 
ایــن مقولــه بــه هــر دلیلــی مخــدوش شــود در آن صــورت 
بایــد گفــت: بهداشــت روانــی او بــه شــدت دچــار اختــالل 

شــده اســت.
ــن  ــا چنی ــد ب ــرای زن نمیتوان ــئله ب ــن مس ــه ای ــی ک در حال
ــمندی  ــاس ارزش ــان احس ــون زن ــد، چ ــراه باش ــادی هم ابع
خــود را بیشــتر از طریــق رابطــه جویــی و مهــرورزی کســب 
میکننــد. احســاس ارزش شــخصی زنــان به این بســتگی دارد 
کــه چقــدر از عشــق ورزیــدن و ارتبــاط بــا همســر، احســاس 

رضایــت داشــته انــد.
زنهــا همــواره نســبت بــه زندگــی و عشــق خــود هشــیار و 
خــود آگاه انــد و بســیار تــالش میکننــد تــا مطمئــن شــوند 
ــه او  ــان ب ــه راه اســت و همسرشــان همچن همــه چیــز رو ب
عالقــه منــد اســت. بنابرایــن هنگامی که همــه چیــز در روابط 
زناشــویی خــوب و عــادی اســت، حــال آنهــا هم خوب اســت 
و احســاس خوبــی نســبت بــه خودشــان دارند، امــا هنگامی 
کــه وضعیــت غیــر عــادی باشــد احســاس ناامنــی میکننــد. 
صــرف نظــر از اوضــاع کاری یــا وضعیــت مالــی خانــواده، یــا 
عــدم تحقــق عالئــق و خواســته هــای زن، چنانچــه مشــکلی 
در رابطــه صمیمــی او بــا شــوهرش بــه وجــود آمــده باشــد، 
احســاس بدبختــی میکند. ممکــن اســت در محیــط کار )اگر 
شــاغل باشــد( روز خوبــی را پشــت ســر گذاشــته باشــد، امــا 
اگــر اوضــاع خانــه یــا روابــط عاطفــی اش خیلــی مســاعد 
نباشــد، آن روز بــرای او و همچنیــن بــرای شــوهرش روز بدی 
اســت.الزم نیســت مشــکل بزرگــی در خانه میان زن و شــوهر 

تفاوت در نحوه کسب 
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ایجــاد شــده باشــد؛ بلکــه ممکــن اســت شــب پیــش بگــو 
مگویــی جزئــی بــا هــم داشــته باشــند؛ همیــن کافــی اســت 
تــا بــه رغــم تمامــی موفقیتهــای آن روز، قلبشــان بــه درد آید 
و ناراحــت باشــند. امــا تجربــه بیشــتر مردهــا دقیقــًا نقطــه 
مقابــل تجربــه زن هاســت. چنانچــه زندگــی زناشــویی آنــان 
عالــی و بــی عیــب و نقــص باشــد، امــا روز بــدی را در ســر 
کار گذرانــده باشــند بــه ســختی می تواننــد احســاس خوبــی 

ــته باشند. داش
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تفــاوت در کلــی نگــری و جزئــی نگــری بــه تنهایــی عامــل 
ــا و  ــا ، ناراحتی ه ــار رفتن ه ــا ، کلنج ــو مگو ه ــیاری از بگ بس
جــر و بحث هــای میــان زن و مــرد در خانــه و خانــواده اســت 
بــه گونــه ای کــه کمتــر کســی شــاهدی دال بــر صحــت ایــن 

مســائل در خانــواده خویــش پیــدا نمــی کنــد.
از آثــار و نتایــج ایــن تفــاوت میــان خانم هــا و آقایــان ایــن 

اســت کــه:
الــف ( زنــان به دلیــل جزئی نگــری و در کنار آن برخــورداری از 
حافظــه ای قــوی، همــواره حرف هــای بســیاری بــرای گفتــن 
دارنــد، در حالــی کــه مــردان کــه توجــه چندانــی بــه جزئیات 
حــوادث نمیکننــد حــرف زیــادی بــرای گفتــن ندارنــد. یکــی 
از دالیــل پــر حرفــی خانمهــا و کــم حرفــی آقایــان در خانــه، 

ــت. همین اس
در اینجــا، بــه خانم هــا توصیــه میشــود بــا بــه خاطر داشــتن 
ایــن ویژگــِی خــود و نیــز در نظــر گرفتــن ایــن خصوصیــت 
ــدری  ــد، ق ــی توجــه ان ــات حــوادث ب ــه جزئی ــه ب ــان ک آقای
از پرگویــی کــم کننــد و نیــز بــی توجهــی مــرد بــه ســخنان 
طوالنیشــان را بــر او خــرده نگیرنــد و بــه آقایــان نیــز توصیــه 
میشــود در مقابــل پرگویی هــا و ســخن گفتن هــای طوالنــی 
همســر، شــکیبا باشــند و ســعی کننــد بــا توجــه بــه ســخنان 
او گــوش فــرا دهنــد، چــون او بــه ایــن ســخن گفتــن نیــاز 
دارد. همچنیــن بــه آنــان توصیه میشــود قــدری بــه جزئیات 
توجــه کننــد تــا آنــان نیــز حرفــی بــرای گفتــن بــه همســر 

داشــته باشــند.
ب(  در کنــار جزئــی نگــر بــودن زنــان، الزم اســت برخــورداری 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــز م ــوی را نی ــی ق ــه قدیم ــان از حافظ آن
ــام  ــی تم ــه گوی ــتند ک ــان هس ــی چن ــا در زندگ داد. خانمه

تفاوت در کیل نگری و جزیئ نگری 
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رخدادهــای بیشــمار زندگــی در برابــر آنهــا میدرخشــد. آنهــا 
ــی  ــات حــوادث ســالهای گذشــته زندگ ــال جزئی ــام و کم تم
ــان از  ــل، آقای ــد.در مقاب ــاد میآورن ــه ی ــی ب ــه خوب خــود را ب
حافظــه قدیمــی روشــنی برخــوردار نیســتند. بســیاری از آنها 
قــادر بــه یــادآوری جزئیــات حــوادث قدیمــی نیســتند. برخی 
از آقایــان، نــه تنهــا حــوادث قدیمــی را بــه بوتــه فراموشــی 
میســپارند، بلکــه وقایــع نزدیــک را نیــز به درســتی بــه خاطر 
نمیآورنــد یــا از یــاد میبرنــد. یــک خانــم همیشــه بــه خاطــر 
دارد کــه همســرش ســاعت دو بعــد از ظهــر ســال گذشــته در 
چنیــن روزی چــه گفتــه اســت )البتــه به شــرط آنکــه مطلب، 
کمــی مهــم بــوده باشــد(، تــا ده ســال دیگــر نیــز ایــن خاطره 
را بــا همیــن وضــوح و روشــنی در ذهــن دارد. امــا آقایــان، 
در بیشــتر مــوارد، وقایــع 24 ســاعت گذشــته را نیــز فراموش 
میکننــد؛ چــه رســد بــه وقایــع ده ســال قبــل. حافظــه دقیــق 
و ســریع خانمهــا کــه ده برابــر قویتــر از حافظــه کنــد و غیــر 
دقیــق آقایــان اســت، تضــادی را ایجــاد میکنــد کــه بــه طــور 
معمــول باعــث اختالف و مناقشــه میشــود. به همیــن خاطر 

توصیــه میشــود:
اول: آقایــان در گفتــن هــر کلمــه بــه خانمهــا، بایــد نهایــت 
ــباب  ــه اس ــد ک ــزی نگوین ــا چی ــد ت ــل آورن ــه عم ــت را ب دق
ــا  ــرا خانمه ــا را فراهــم آورد؛ زی ــی مــدت آنه ــت طوالن خجال
ــه  ــا قضــاوت نادرســت را هیچــگاه ب ــک کالم نادرســت ی ی

فراموشــی نمــی ســپارند.
دوم: بایــد در نظــر داشــت کــه در بســیاری از مواقــع، زنــان، 
مثــالً ســفارش خریــد چیزهایــی را بــه شــوهر میدهنــد، امــا 
آقایــان ایــن سفارشــها را فرامــوش میکننــد و خانمهــا زبــان 
بــه اعتــراض میگشــایند و ایــن فراموشــی را بــی توجهــی به 
حســاب میآورنــد؛ در حالــی کــه یکــی از دالیــل ایــن وضــع، 

عــدم تشــابه زن و مــرد در یــاد ســپاری موضوعــات اســت.
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آیــا شــوهر شــما هــم گــوش هایــش نمــی شــنود ؟ تــا بــه 
ــگار  ــد و ان ــد دفعــه شــده شــوهرتان را صــدا بزنی حــال چن
نــه انــگار... البتــه بقیــه داســتان رو بارهــا و بارهــا خودتــان 
بــه چشــم دیــده ایــد ، داد زدن و جــر و بحــث و … . مشــکل 
کجاســت ؟ چــرا آقایــان اصــال بــه حرفهــای زنشــون جــواب 

نمــی دن ! 
زنــان از ایــن توانایــی برخوردارنــد کــه می تواننــد چنــد کار را 
بــا هــم انجــام دهنــد. بــه عنــوان مثــال ، ممکــن اســت زنی ، 
در هنــگام شســتن ظــروف ، بــا همســرش نیــز صحبــت کند ، 
بــه برنامــه تلویزیــون هــم توجــه کنــد ، در عیــن حال ســخن 

شــوهرش را هــم گــوش کنــد.
در مقابــل ، مــردان معمــوالً تنهــا می تواننــد فقــط بــه یــک 
کار بپردازنــد و در هنــگام تمرکــز بــر آن ، از ســایر امــور غافــل 
ــه ی  ــه برنام ــردی ب ــر م ــل اگ ــن دلی ــه همی ــوند. ب می ش
تلویزیــون توجــه کنــد ، بــه طــور کلــی از صداهــای اطرافــش 
غافــل می شــود ، بــه گونــه ای کــه گویــا هیــچ صدایــی را نمی 
ــردان ،  ــان و م ــان زن ــاوت می ــن تف شــنود.عدم آگاهــی از ای

ــان از شوهرشــان شــود. ــد باعــث رنجــش زن می توان
 بر اساس این تفاوت وظیفه زنان چیست؟

ــا  ــه آنه ــه توجــه نکردن هــای مــرد ب ــن گون اول اینکــه از ای
ناراحــت نمــی شــوند ؛ دوم اینکــه می تواننــد پیش از شــروع 
صحبــت بــا شــوهر ، توجــه او را بــه ســوی خــود برگرداننــد ، 
ســپس حــرف خــود را بزننــد تــا مــرد بــه ســخن آنــان توجه 
ــن مــواردی )  ــه در چنی ــد ک ــد بدانن کند.پــس خانوم هــا بای
مثــل توجــه مــرد بــه تلویزیــون و …( اگــر مردهــا حــرف آنان 
ــان  ــای زن ــه حرف ه ــه ای ب ــا توج ــد ی ــی دهن ــوش نم را گ
ندارنــد ، دلیــل بــی توجهــی و بــی اعتنایــی بــه آنان نیســت.

تفاوت در تواانیی مترکز 8
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بحــث دربــاره تفــاوت بیــن زن و مــرد را می تــوان 
ــب  ــه مطل ــا از حوصل ــه قطع ــه داد ک ــاعت ها ادام س
ــه  ــا چ ــن تفاوت ه ــتن ای ــا دانس ــت ام ــارج اس ــا خ م
کمکــی بــه مــا می کنــد؟ آیــا می تــوان بــا ایــن 
ــا  ــان ی ــر از آقای ــا برت ــت خانم ه ــه گرف ــب نتیج مطال
آقایــان برتــر از خانم هــا هســتند؟ قطعــا خیــر، دانســتن 
ایــن تفاوت هــا بــه شــناخت بیشــتر هــر دو جنــس و 
در نتیجــه درک بیشــتر یکدیگــر کمــک می کنــد. وقتــی 
بدانیــم آقایــان دیرتــر از خانم هــا احساســات را تحلیــل 
ــم  ــاس نگویی ــا بی احس ــه آنه ــر ب ــاید دیگ ــد ش می کنن
ــه  ــم خانم هــا محیــط اطراف شــان را ب ــی بدانی ــا وقت ی
واســطه قــدرت کالمــی متفــاوت درک می کننــد شــاید 
برچســب پرحرفــی بــه آنهــا نزنیــم. بــه هرحــال جــدا 
از زن بــودن و مــرد بــودن، هــر فــرد نیــاز دارد توســط 
اطرافیــان، خانــواده و همســرش بــا وجــود تفاوت هــای 

ــرد. ــرار گی فــردی اش مــورد پذیــرش و حمایــت ق

سخن آخر
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