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نکته طالیی:

تستهایی که در این ویژهنامه تقدیم میشود جنبه سرگرمی دارند؛
تحلیل هر تستی صرفا به عهده افرادی با تخصص مرتبط است

شوهرشنایس اب  ۲۴سوال
هر زنوشوهری در اولین قدم برای داشتن یک زندگی آرام ،باید شخصیت و نیازهای
یکدیگر را بشناسند .اگر زوجی با نیازهای یکدیگر و مهارتهای صحیح پاسخ به آن آشنا
باشند ،شانس بسیاری برای چشیدن طعم واقعی آسایش در زندگیمشترک خواهند
داشت .در این بین ،اگر خانمها میخواهند با نیازها و
شخصیت شوهرشان بیشتر آشنا شوند ،میتوانند با شرکت
1
کامال مخالفم
در این تست روانسنجی عالوه بر آگاهی بیشتر از نیازهای
2
تا حدودی مخالفم
شوهرشان ،خودشان را هم بسنجند که چقدر به نیازهای
3
تا حدودی موافقم
شوهرشان توجه میکنند .برای پاسخ دادن به سواالت
4
موافقم
آزمون باید در مقابل هر عبارت ،از یک تا  5بر اساس جدول
امتیازات ،به خودتان امتیاز دهید.
5
کامال موافقم

تحلیل آزمون

ببینید امتیازتان در هر دسته از آزمون،
در کدام یک از تقسیمبندیهای زیر
قرار دارد تا از تحلیل این آزمون مطلع
شوید.

تست روان شنایس

 -1مردی که نیاز دارد مورد توجه و اهمیت قرار گیرد

وقتی شوهرم بیمار میشود ،تقریبا هیچ کاری انجام نمیدهد و نیاز به توجه عاطفی من دارد
وقتی با تلفن صحبت میکنم یا سرگرم کاری هستم ،شوهرم مدام من را صدا میزند طوری که انگار منتظر حضور من است
وقتی خانه به هم ریخته است ،با من بحث میکند تا خانه را تمیز کنم
شوهرم به من میگوید وقتی به او محبت میکنم ،آرامش پیدا میکند
جمع امتیاز

 -2مردی که نیاز دارد از تالشهایش قدردانی شود

هنگامی که شوهرم در خانه کاری را انجام میدهد یا وسیلهای را تعمیر میکند ،اگر تشویقش نکنم خیلی ناراحت میشود
به محض اینکه شوهرم به خانه میآید ،درباره تمام موفقیتها و پیشرفتهایش در محل کار با من صحبت میکند
شوهرم نتیجه تمام کارهایی را که انجام میدهد ،به من نشان میدهد
وقتی شوهرم لباس جدیدی را میپوشد که خودش خریده است ،دوست دارد او را ببینم
جمع امتیاز

 -3مردی که در بیان عشق و تاسف مشکل دارد

شوهرم معموال به من نمیگوید «دوستت دارم» و وقتی هم میگوید ،به نظر میرسد بیان کردن آن برایش راحت نیست
وقتی سعی میکنم بنشینم و درباره احساساتم با شوهرم صحبت کنم ،او احساس ناآرامی میکند
شوهرم به ندرت میگوید ،ببخشید
شوهرم درک نمیکند که چرا من از دوستانم معذرتخواهی میکنم و در چنین مواردی میگوید تو کاری نکردهای که به
خاطر آن متاسف باشی و از آنها عذرخواهی کنی
جمع امتیاز

 -4مردی که از خانوادهاش حمایت و حفاظت میکند

وقتی دوستانم به من زنگ میزنند و مشکالتشان را با من در میان میگذارند ،شوهرم ناراحت میشود
وقتی میخواهیم با خودروی خودمان رانندگیهای طوالنی مدت داشته باشیم ،شوهرم با کنترل کردن میزان بنزین ،آب و
باد الستیکها از وضعیت سالمت خودرو مطمئن میشود
وقتی هوا برفی است ،شوهرم زودتر بیدار میشود تا مسیر رانندگی یا پیاده رو را پارو کند
شوهرم به داشتن بیمه عمر و بیمه ازکارافتادگی اهمیت میدهد
جمع امتیاز

 -5مردی که میخواهد دقیق و مسلط باشد

وقتی شوهرم در حال تماشای مسابقات ورزشی با دوستانش است ،درباره اینکه آیا داور به درستی بازی را قضاوت میکند
یا نه بحث میکند
وقتی من به تصمیمات شوهرم اعتراض میکنم ،او اخم میکند یا عصبانی میشود
شوهرم وقتی درباره موضوعی پیشبینی درست میکند ،با غرور میگوید که دیدی گفتم؟
هر وقت که در حال تماشای تلویزیون هستیم کنترل تلویزیون باید همیشه دست او باشد
جمع امتیاز

 -6مردی که نیاز به فعالیت و کار دارد

شوهرم از اینکه در مواقعی مجبور است مدت طوالنی بنشیند و منتظر باشد ،متنفر است

شوهرم به طور منظم خود را با ورزش یا فعالیتهای ورزشی سرگرم میکند
وقتی که فعالیتهای ورزشی مثل پیادهروی را با هم انجام میدهیم ،شوهرم آرامش بیشتری دارد
وقتی به دیدن خانوادهمان میرویم ،شوهرم اغلب خودش را با انجام دادن برخی کارها سرگرم میکند یا با دیگران
گفتوگو میکند
جمع امتیاز

مجله
سرگرمی

امتیاز

امتیاز باالی 15
شــمــا بــایــد ببینید شــوهــرتــان در کــدام
گ ــروه از خصوصیات مــردانــه ،باالترین
امتیاز را کسب کــرده اســت؟ دستههایی
کــه همسرتان امــتــیــاز  ۱۵یــا بیشتر را
دارد ،نشان دهنده مــواردی است که در
زندگیتان مشکل سازند و باعث ایجاد
مشاجره میشوند .اگر شما از این مسئله
آگــاه شوید که این نیازها به شدت رفتار
شوهرتان را بــه هیجان مـــیآورد ،بــرای
رسیدن به خوشبختی حقیقی زناشویی
فرصت بیشتری خواهید داشت و مسلما
او نیز در زندگی خوشحالتر و راضیتر
خواهد شد.
امتیاز بین  8تا 12
به دنبال عقاید مشترک باشید :امتیازاتی
کــه بین  ۸تــا  ۱۲هستند ،ممکن است
گویای این موضوع باشند که شوهر شما در
یک مورد خاص دارای برخی خصوصیات
ویژه است اما اینها مهمترین خصوصیات
او نیستند .یعنی فرصت پیدا میکنید که
عقاید مشترک بسیاری را با همسرتان پیدا
کنید و در خیلی از موارد شما و او ممکن
است با شیوهای مشترک از عهده شرایط
و پیشامدها برآیید و آنها را کنترل کنید.
در واقــع بــا ایــن امتیاز خیالتان راحــت
میشود که همسرتان نیاز جدی ندارد که
واجب باشد به آن توجه ویژه و تمام فکر و
ذهنتان را به آن مشغول کنید ،شما یک
قدم جلو هستید و تنها برای ارتباط بیشتر
با همسرتان باید دنبال عقاید مشترک
باشید.
امتیاز کمتر از ۸
نگرانی وجود نــدارد :اگر در یک دسته از
سواالت چنین امتیازی به دست آوردهاید،
باید بدانید یکی از بهترین مردهای دنیا،
همسر شماست زیــرا مردانی که در این
گ ــروه شخصیتی هستند ،منشأ اصلی
مــشــاجــره و جــر و بحث در محیط خانه
نیستند .آنه ــا خــودشــان بــه راحــتــی از
پس نیازهایشان برمیآیند و احتیاجی
نیست وقت بگذارید و تالش کنید تا این
خصوصیات را بفهمید و به آن بپردازید.
مثال توجه بیش از انــدازه یا حمایت زیاد،
خیلی بــرای او تفاوتی نــدارد و برکارها و
رفتارهایش تاثیری نخواهد داشت.

