
چند سؤال
é شما از همسرتان چه انتظارهايي داريد؟
é همسرتان از شما چه انتظارهايي دارد؟

é آيا تاريخ تولد همسرتان را مي دانيد؟
é آيا تاريخ ازدواجتان را مي دانيد؟

é آيا براي سالگرد ازدواجتان، به همسرتان هديه داده ايد؟
é آيا براي سالگرد ازدواجتان، از طرف همسرتان هديه اي دريافت 

کرده ايد؟
ــالگرد تولدتان، از طرف همسرتان هديه اي دريافت  é آيا براي س

کرده ايد؟
é چقدر براي همسرتان، زن يا شوهري ايده آل و مطلوب هستيد؟

ــما از همسرتان و انتظارهاي همسرتان از شما تا  é انتظارهاي ش
چه حد واقع بينانه، روشن، شفاف و مشخص اند؟

é شما و همسرتان تا چه حد سعي کرده ايد به انتظارهاي واقعی 
يکديگر پاسخ مثبت بدهيد؟

ــما مي دانيد انتظارهاي واقعي زن از شوهرش و شوهر از  é آيا ش
زنش کدام است؟

ــوهر از يکديگر دو  ــد چرا انتظارهاي زن و ش ــما مي داني é آيا ش
جانبه است؟

é آيا شما مي دانيد چگونه زن و شوهر به تفاهم و توافق مي رسند؟

ــوهر يا  ــط ش ــما مي دانيد ناديده گرفتن حقوق زن توس é آيا ش
حقوق شوهر توسط زن چه پيامدهايي دارد؟

ــق ميان زن و شوهر يا  ــود عش ــما مي دانيد چطور مي ش é آيا ش
شوهر و زن، به نفرت تبديل مي شود؟

ُهنَّ لباٌس لکم و انتم لباٌس َلُهنَّ
ــما را و شما لباس ايد مر آن ها را (سورة بقره،  آن ها لباس اند مر ش

آية ١٨٤)
ــعادت  ــدس و بي بديل که حيات و س ــت مق خانواده، نهادي اس
جامعة بشري وابسته به آن است. به بيان ديگر الزمة داشتن جامعة 
ــالم، داشتن خانواده هاي سالم است و اين خانواده هاي سالم اند که  س
ــهروندان سالم به جامعه تحويل مي دهند و در اين مسير، خانواده  ش
ــت و هم خود به آموزش نياز دارد. به زبان  ــي اس هم يک نهاد آموزش
ــوهر)  ــت که حداقل از يک زوج (زن و ش ــاده، خانواده نهادي اس س
ــرعي با يکديگر ازدواج کرده اند  ــکيل شده که به طور رسمي و ش تش
ــترک کنار هم زندگي مي کنند. در خانواده،  و در خانه اي به طور مش
ــيم شده است و زن و شوهر  ــئوليت ها و وظايف ميان اعضا، تقس مس
ــام وظايف خود  ــکاري يکديگر به انج ــي و هم ــا همفکري، همدل ب
مي پردازند. در اين شرايط ضرورت دارد هر يک از زوجين به نقش ها 
و وظايف خود آگاهي داشته باشد و آموزش هاي الزم را دريافت و به 

آن ها عمل کند. 

دکتر احمد به پژوه
استاد روان شناسی دانشگاه تهران

شما از همسرتان چه شما از همسرتان چه 

انتظارهايی داريد؟انتظارهايی داريد؟
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پرورش نسل آينده، انتقال ميراث فرهنگي، پاسداري از ارزش ها، 
زبان آموزي و تأمين نيازهاي جسماني و رواني انسان از وظايف عمدة 
ــالمت جامعه وابسته  ــک، اساس س ــمار مي آيد. بي ش خانواده به ش
ــالمت رواني و جسماني افراد جامعه  ــالمت خانواده هاست و س به س
تأمين نمي شود مگر آنکه خانواده هايي متعالي، سالم، بالنده، متعادل 
ــته باشيم. در فرايند مشاورة خانوادگی و زناشويي، يکي  و صالح داش
ــي که مورد توجه مشاوران خانواده قرار مي گيرد،  از محورهاي اساس
ــويی در ماهيت روابط زن و شوهر به طور  ــي انتظارهای زناش بررس
ــدن انتظارها و نيازهاي آنان است. به طور  متقابل و عدم برآورده ش
حتم شنيده ايد که مي گويند «عشق يکسره، ماية درد سره» يا «جادة 
ــق دو طرفه است». معناي ساده و در عين حال عميق اين گونه  عش
ضرب المثل ها اين است که رابطة زن و شوهر يا شوهر و زن بايد دو 
جانبه و تعاملي باشد. بدين منوال، انتظارها، حقوق، تکاليف و وظايف 

زن و شوهر هم دو جانبه و متقابل است. 
داشتن يک خانوادة سالم و موفق، خواست هر زن 

ــئول است  ــوهر  يا هر پدر و مادر آگاه و مس و ش
ــتحکام و بالندگي خانواده ها به مثابة  و نيز اس
ــيدن به جامعه اي  دغدغه اي دائمي براي رس
ــه نگراني هاي همة  ــالم و متعالي از جمل س
مسئوالن، برنامه ريزان، مديران، کارشناسان، 
معلمان و مربيان محسوب می شود. از اين رو، 

ضرورت دارد عوامل مؤثر در بالندگی، شکوفايی 
و استحکام خانواده شناخته شده، در خانوادة شما 

حاکم شود و تحقق يابد.
ــتحکام خانواده، مشخص  در ميان عوامل گوناگون مؤثر بر اس

کردن انتظارهای متقابل همسران و اعضای خانواده از يکديگر، شناخت 
ــايان توجه برخوردار است. بديهي  آن ها و عمل به آن ها از جايگاهي ش
است برای موفقيت در ازدواج و داشتن خانوادة سالم، هر دو جانب، يعنی 
هم زن و هم شوهر، يا پدر و مادر و يکايک اعضای خانواده بايد احساس 
مسئوليت کنند، به وظايف خود عمل کنند، به انتظارهای يکديگر پاسخ 
مناسب دهند و حقوق يکديگر را رعايت نمايند. در اين شرايط همدلي 
ــتحکام مي يابد. در غير اين  و تفاهم به وجود مي آيد و بنيان خانواده اس
صورت، در شرايط و موقعيتي که فقط يک جانب (فقط زن يا فقط شوهر) 
به  مسئوليت و وظايف خود عمل کند، ليکن طرف مقابل به وظايف خود 
بي توجه باشد و احساس مسئوليت نکند، فضاي خانواده سرد و بي روح 
ــود و روابط زوجين مختل شده، دچار آسيب مي گردد. همچنين  مي ش
عدم توجه به انتظارهای متقابل و ناديده گرفتن حقوق متقابل موجب 

ناکامي و شکست و سرانجام جدايي و طالق مي شود. 

انتظارهای متقابل همسـران و اعضای خانواده از 
يکديگر

ــوهر، پدر و مادر، فرزند يا  ــدون ترديد اعضاي خانواده (زن و ش ب
ــاز دارند، زيرا  ــا و مادربزرگ ها) به آموزش ني ــدان و پدربزرگ ه فرزن
انسان همة رفتارها را ياد مي گيرد، پس بايد همة رفتارها را در مراحل 
ــوم ميالدی و  ــون زندگي به او آموزش داد. اکنون در هزارة س گوناگ
عصر جهاني شدن و پيچيده شدن شرايط، شما به سؤال های مطرح 

شده در آغاز مقاله، چگونه پاسخ می دهيد؟
ــق همدلي و  ــتحکام خانوادگی و تحق ــة اس ــک، الزم بدون ش
ــوهر و اعضاي خانواده، توجه به انتظارهای  همفکري ميان زن و ش
ــن مقاله به منظور به تصوير  ــت. در اي متقابل و نيازهاي يکديگر اس
ــوهر) يا يک خانوادة موفق  ــاندن يک همسر مطلوب (زن يا ش کش
ــوهر و  ــت به انتظارهاي زن از ش ــده اس (پس از ازدواج) تالش ش
ــوهر از زن با زبانی ساده و فشرده اشاره شود. از يکايک  ش
ــي صميمانه و  ــي رود در فضاي ــران انتظار م همس
ــه تالش کنند هر کس با بيان خودش  محرمان
ــي و ارزيابي  ــورد بررس ــا را م ــن انتظاره اي
ــود تا چه حد زن  ــخص ش قرار دهد تا مش
ــوهرش بوده و  ــخگوي انتظارهاي ش پاس
ــخگوي انتظارهاي  ــوهر تا چه حد پاس ش

زنش بوده است. 
ــود آگاهانه  ــورت توصيه مي ش در هر ص
ــالش کنيد به  ــد و ت ــم بگيري ــا اراده تصمي و ب
ــه عنوان زن يا  ــما ب ــرتان از ش انتظارهايي که همس
ــانيد و خانوادة سالم، با نشاط و با  ــوهر دارد، جامة عمل بپوش ش

طراوت داشته باشيد.
ــوهران، پدران و مادران  ــت که چنانچه زنان، ش ــاور ما اين اس ب
ــترة حيات و در چرخة رشد با نيازها و انتظارهای يکديگر و  در گس
فرزندان آشنا شوند، به طور قطع در ايفاي نقش ها و مسئوليت هاي 
خود بيش از پيش موفق  و توانمند خواهند بود و در نتيجه دستيابي 
ــان تر خواهد شد. به ديگر سخن، باور ما  به خانواده هاي متعالي آس

اين است که: «توانا بود هر که دانا بود».
بياييد باور کنيم که چه بخواهيم و چه نخواهيم ما مسئول رشد 
و تعالي خود و خانوادة خود و تعليم و تربيت فرزند يا فرزندان خود 
ــرمان و فرزند يا فرزندانمان را به خوبي  ــتيم و اگر خود و همس هس
ــب کنيم، به احتمال قوي  ــيم و دانش و آگاهي الزم را کس بشناس
ــتي زندگي کنيم و سعادتمند شويم. ان  ــت به درس خواهيم توانس

شاء اهللا.

ë ë ë ë ë ë ë
   خانواده، نهادي است مقدس 

و بي بديـل کـه حيات و سـعادت جامعة 
بشري وابسته به آن است. به بيان ديگر الزمة 

داشتن جامعة سـالم، داشتن خانواده هاي سالم 
اسـت و اين خانواده هاي سالم اند که شهروندان 
سالم به جامعه تحويل مي دهند و در اين مسير، 
خانواده هم يک نهاد آموزشي است و هم خود 

به آموزش نياز دارد.
ë ë ë ë ë ë ë
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مشـخص کـردن انتظارهای متقابل همسـران و 

اعضای خانواده از يکديگر و شناخت آن ها
ــوهرش  ــوهری از زنش و هر زنی از ش ــر ش ــت که ه گفتنی اس
ــت هر کدام  ــته اس ــرايط شايس ــاي خاصي دارد. در اين ش انتظاره
ــت کنند و مورد بررسي قرار دهند. بديهي  انتظارهاي خود را فهرس
ــت زن يا شوهر بايد تالش کند از همسرش انتظارهاي غيرواقعي  اس
ــد. در صورتي که زن و شوهر به توافق و تفاهم  ــته باش و نابجا نداش
الزم نرسيدند، ضرورت دارد به مشاوري امين و معتمد مراجعه کنند 
ــرد. در اين بخش  ــان دوباره جان بگي ــد در روابط آن ــق و امي تا عش
ــران و اعضای  ــردن انتظارهای متقابل همس ــخص ک هدف های مش

خانواده از يکديگر و شناخت آن ها به شرح زير بيان می شود:
ــطح آگاهي اعضاي خانواده دربارة نقش ها و وظايف  é ارتقاي س

خانواده 
ــکل گيري رفتار  é تالش براي آگاهي از کم و کيف و چگونگي ش

در خانواده 

ــتيزه های  ــه ها و علت هاي بروز س ــالش براي آگاهي از ريش é ت
خانوادگی

ــگيري از  ــالح و  پيش ــان،  اص ــي، درم ــراي چاره جوي ــالش ب é ت
مشاجره های خانوادگی 

é به سازي محيط زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي
ــيب هاي خانوادگي و طالق،  ــگيري از به وجود آمدن آس é پيش

به ويژه طالق عاطفی 
ــت به اختصار به برخی از  ــده اس ــعی ش بنابراين در اين مقاله س
ــران و اعضای خانواده از يکديگر دارند، به شرح  انتظارهايی که همس
ــما زن و شوهرها درخواست می شود با توجه  ــاره  شود. و از ش زير اش
ــرتان داريد، اين انتظارها را به طور نسبی و  ــناختی که از همس به ش
صادقانه و در فضايی صميمانه در روابط خود مورد بررسی و ارزيابی 

قرار دهيد:
من از همسرم انتظار دارم:  همواره و در همه حال، خداوند را 

حاضر و ناظر بداند.
ــع و توان من، از من  من از همسـرم انتظار دارم: به اندازة وس

انتظار داشته باشد.
من از همسرم انتظار دارم: از من انتظارهای واقع بينانه داشته باشد.

ــن حرف بزند و انتظارهای    من از همسـرم انتظار دارم: با م
خود را به طور شفاف بيان کند.

من از همسرم انتظار دارم: به نيازها و انتظارهاي من و اعضاي 
خانواده توجه كند و آنها را برآورده سازد.

من از همسـرم انتظـار دارم: از ازدواج با من اظهار رضايت و 
افتخار کند.

من از همسرم انتظار دارم: موجب افتخار و سربلندي من شود.
  من از همسـرم انتظار دارم: نسبت به من و اعضاي خانواده 

وفادار باشد.
  من از همسـرم انتظار دارم: من و اعضاي خانواده را دوست 
ــت خود را به روش های گوناگون  ــتانه رفتار کند و محب بدارد و دوس

ابراز کند.
ــن و اعضاي خانواده مهربان  من از همسـرم انتظار دارم: با م

باشد و با محبت رفتار کند.
ــن و اعضاي خانواده احترام  من از همسـرم انتظار دارم: به م

گذارد و با احترام صحبت کند.
من از همسرم انتظار دارم: به من و اعضاي خانواده اعتماد کند.

من از همسـرم انتظار دارم: همواره مرا دوست بدارد و وجود 
فرزند يا فرزندان موجب نشود که به من کم توجهی يا بی توجهی کند.

من از همسـرم انتظار دارم: در زندگی خانوادگی، از جايگاه و 
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منزلتي خاص برخوردار باشم.
من از همسرم انتظار دارم: به جای پرخاشگری و فرياد زدن، 
دربارة اموری که واقعًا او را ناراحت کرده است، به آرامی با من حرف 

بزند و آنها را مطرح کند.
ــبت به من و اعضاي خانواده  من از همسـرم انتظار دارم: نس
قدرشناس باشد و در مقابل محبت هايی که به او می شود، ابراز تشکر 

کند.
ــبختي خانواده  من از همسـرم انتظار دارم: براي رفاه و خوش

تالش کند.
من از همسـرم انتظار دارم: در فعاليت هاي مشترک خانواده 
ــرکت کند و زندگی  ــردن، گذران اوقات فراغت) ش ــد: خريد ک (مانن

متنوعی داشته باشيم.
من از همسرم انتظار دارم: زماني  معين را برای صحبت کردن 
ــادي ها و رنج هاي  ــوی خانوادگی اختصاص دهد و در ش و گفت و گ

اعضاي خانواده مشارکت داشته باشد.
من از همسرم انتظار دارم: حافظ اموال خانواده باشد.

من از همسرم انتظار دارم: نزد فرزند يا فرزندانمان و ديگران 
از من به نيکی و خوبی ياد کند.

من از همسرم انتظار دارم: نزد فرزند يا فرزندانمان و ديگران 
با من به نزاع و مشاجره نپردازد.

من از همسرم انتظار دارم: در زندگی خانوادگی يار و ياور من 
باشد و در امور خانوادگی مشارکت کند.

من از همسرم انتظار دارم: در زندگی خانوادگی و در مشکالت 
زندگی به من کمک فکری دهد.

من از همسرم انتظار دارم: در زندگی خانوادگی، برنامه ريزی 
اقتصادی و مديريت مالی داشته باشد و دچار افراط و تفريط نشود.

ــد و به  مـن از همسـرم انتظـار دارم: فردی خوش قول باش
وعده های داده شده عمل كند.   

من از همسرم انتظار دارم: در زندگی خانوادگی، فردی صبور 
و بردبار باشد و زود از کوره درنرود.

ــن و اعضاي  ــه توانايي هاي م مـن از همسـرم انتظار دارم: ب
خانواده تکيه کند.

من از همسرم انتظار دارم: در تصميم گيري ها و انجام امور با 
من و اعضاي خانواده مشورت کند.

ــان فعاليت ها و  ــرا در جري مـن از همسـرم انتظـار دارم: م
برنامه های خود قرار دهد.

ــا من به عنوان  ــکالتش را ب من از همسـرم انتظار دارم: مش
مشاوری دلسوز و فردی امين در ميان بگذارد.

ــي امور به من و  من از همسـرم انتظـار دارم: در انجام بعض
اعضاي خانواده کمک کند.

من از همسـرم انتظار دارم: دربارة ويژگي هاي جسماني من 
ايراد نگيرد و مرا تحقير و سرزنش نکند.

من از همسـرم انتظار دارم: به اعتقادات و باورهاي ديني من 
توجه کند و به آن ها احترام بگذارد.

ــش  من از همسـرم انتظار دارم: از نظر حجاب، عفت و پوش
ظاهری، شئون خانوادگی را رعايت کند.

من از همسـرم انتظار دارم: به آراستگی ظاهری، طرز لباس 
پوشيدن و بهداشت شخصی خود توجه کند.

ë ë ë ë ë ë ë
   زن يـا شـوهر بايد تالش 

کند از همسرش انتظارهاي غيرواقعي 
و نابجا نداشته باشـد. در صورتي که زن 

و شـوهر به توافق و تفاهم الزم نرسـيدند، 
ضـرورت دارد به مشـاوري اميـن و معتمد 
مراجعه کنند تا عشق و اميد در روابط آنان 

دوباره جان بگيرد.
ë ë ë ë ë ë ë
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ــتيبان من و اعضاي  من از همسـرم انتظار دارم: حامي و پش
خانواده باشد.

ــد و  من از همسـرم انتظار دارم: در زندگي راهنماي من باش
لغزش هاي مرا صميمانه و محرمانه تذکر دهد.

من از همسـرم انتظار دارم: در زندگي، گذشت داشته باشد و 
اشتباه هاي احتمالي مرا مورد عفو قرار دهد.

ــا فرزندانمان را با  من از همسـرم انتظـار دارم: مرا و فرزند ي
عنوان ها و القاب زيبا و پسنديده مورد خطاب قرار دهد.

من از همسرم انتظار دارم: فرزندان دختر و پسرمان را به طور يکسان 
و عادالنه مورد لطف و محبت قرار دهد و بين آنان تبعيض قائل نشود.

من از همسرم انتظار دارم: به امور تحصيلی فرزند يا فرزندانمان 
توجه کند و گاهی با مسئوالن مدرسه در ارتباط باشد.

ــاوندان من با  من از همسـرم انتظار دارم: با والدين و خويش
احترام و ادب رفتار کند.

ــوم،  من از همسـرم انتظار دارم: هنگامی که من بيمار می ش
سعی کند آرامش خود را حفظ و با صبوری از من مراقبت کند.

ــد همه  من از همسـرم انتظار دارم: فرصت هايي را برای رش
جانبه و سعادت من و اعضاي خانواده فراهم کند.

من از همسرم انتظار دارم: فرصت هايي را به ورزش، مطالعه و 
فعاليت های فرهنگی و اجتماعی مشترک اختصاص دهد.

ــعي کند شاکر نعمت هاي بي  من از همسـرم انتظار دارم: س
پايان الهي باشد.

من از همسرم انتظار دارم: همان قدر که به منافع و نيازهای خودش 
فکر مي کند، به منافع و نيازهای من و اعضاي خانواده نيز بينديشد.

ــواده صلح ، صفا، آرامش،  من از همسـرم انتظار دارم: در خان
نظم و امنيت ايجاد کند.

ــافرت هاي  من از همسـرم انتظـار دارم: در مهمانی ها و مس
خانوادگي در کنار من و اعضاي خانواده باشد.

من از همسرم انتظار دارم: استقالل فکري خود را حفظ کند 
و تحت تأثير بدگويي هاي ديگران نباشد.

ــبت به من،  من از همسـرم انتظار دارم: در قضاوت هايش نس
پيش داوری نکند و جانب اعتدال و انصاف را رعايت نمايد.

ــه تفاوت هاي فردي و  من از همسـرم انتظـار دارم: همواره ب
روان شناختي زن يا مرد توجه کند و آن ها را بپذيرد.

من از همسرم انتظار دارم: همواره به تفاوت هاي فردي توجه 
کند و مرا با ديگران مقايسه نکند.

من از همسـرم انتظار دارم: شخصيتي مستقل داشته باشد و 
کورکورانه و ناآگاهانه از ديگران تقليد نکند.

من از همسـرم انتظار دارم: شخصيتي مستقل داشته باشد و 
اجازه ندهد ديگران در امور خانوادگی مان دخالت کنند.
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ــا من و اعضاي خانواده  من از همسـرم انتظار دارم: همواره ب
صادقانه رفتار کند.

ــد و  من از همسـرم انتظار دارم: همواره فردی راز نگه دار باش
امور خانوادگی مان را نزد ديگران افشا نکند.

من از همسـرم انتظار دارم: در خانه و خانواده فضاي معنوي 
و انساني ايجاد کند.

ــق و  ــيوه هاي گوناگون عش من از همسـرم انتظار دارم: به ش
محبت خود را به من و اعضاي خانواده نشان دهد و ابراز کند.

من از همسرم انتظار دارم: رفتار جنسی مناسب با من داشته 
باشد و به نياز جنسی من توجه کند.

من از همسـرم انتظار دارم: از مشاجره کردن با من و اعضاي 
خانواده و «گير دادن» خودداري کند.

من از همسـرم انتظار دارم: در زندگی خانوادگی به نظرهاي 
ــاب بدهد و از تحميل رأي و  ــن اهميت دهد، به من هم حق انتخ م

نظر خود اجتناب کند.
من از همسرم انتظار دارم: در امور گوناگون اعتدال را رعايت 

و زندگی متنوع  برای اعضای خانواده فراهم کند.
من از همسرم انتظار دارم: فشارها و ناکامی های محيط کارش 

را به داخل خانه و خانواده منتقل نکند.
ــاي خانواده اميد،  من از همسـرم انتظـار دارم: به من و اعض

روحيه و انگيزه دهد.
من از همسرم انتظار دارم: فردی عاقل، صبور، منصف، صادق، 

سخت کوش، با نشاط، اميدوار و با انگيزه باشد.
من از همسرم انتظار دارم: به حرف های من و اعضاي خانواده 

فعاالنه گوش کند و واکنش های مناسب از خود نشان دهد.
ــاي خانواده رابطة  من از همسـرم انتظـار دارم: با من و اعض

عاطفی و کالمی مناسب برقرار کند.
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ë ë ë ë ë ë ë
  بديهي اسـت بـرای موفقيت 

در ازدواج و داشـتن خانوادة سـالم، هر 
دو جانـب، يعنی هم زن و هم شـوهر، يا پدر 

و مادر و يکايک اعضای خانواده بايد احسـاس 
مسـئوليت کننـد، بـه وظايف خـود عمـل کنند، به 
انتظارهای يکديگر پاسـخ مناسب دهند و حقوق 
يکديگـر را رعايـت نماينـد. در ايـن شـرايط 

همدلـي و تفاهـم به وجـود مي آيـد و بنيان 
خانواده استحکام مي يابد.

ë ë ë ë ë ë ë
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