1

حساب سن و عشق جدا نیست

جواد غفوری نسب | مشاور خانواده

هنرمنــدان از
مشاوره
اقشاری هستند
زوجین
که نوع زندگی،
روابــط و نحوه
معاشرتشــان مورد توجه مردم
اســت .ازدواج و زندگی شخصی
هنرمندان برای طرفدارانشــان
جذاب اســت .گاهــی اوقات نوع
ازدواج هنرمندان تا حدودی خالف
عرف جامعه است و اختالف سنی
زیــاد میــان ســلبریتی هــا و
همسرانشان به تازگی مورد توجه
قرار گرفتهاســت .چند وقت قبل
ویدئویی منتشر شــد که «ساعد
ســهیلی» در آن گفت همسرش
«گلوریا هاردی» شــش سال از او
بزرگتر است .در برنامه جمعه شب
خندوانه نیز «الدن مســتوفی» از
ازدواجش با «شهرام اسدی» که
 20سال از او بزرگتر است گفت.
این قبیل موضوعها بازتاب زیادی
در فضای مجازی داشتهاست .به
همین بهانه در ادامه از هنرمندانی
میگوییــم که با همسرانشــان
اختالف ســنی زیادی دارند و چند
نکته روا نشناسی درباره اختالف
سنی در ازدواج و موفقیت زندگی
مشترک در اختیارتان میگذاریم.

رضا رویگری ۴۳ :سال

رامبد جوان 11 :سال

بهرام بیضایی 30 :سال

سارا صوفیانی ۲۸ :سال

ارتباط های کالمی غلط و جایگزین صحیح آن

«رضا رویگری» بازیگر و خواننده
متولد  ۱۳۲۵بــا «تارا کریمی»
متولــد  ۱۳۶۸ازدواج کــرده
است .اختالف ســنی این زوج
 ۴۳سال است.

«رامبد جوان» مرد خندوانهای
تلویزیــون از همســرش «نــگار
جواهریان»  ۱۱ســال بزرگتر
اســت .رامبــد جــوان متولــد
 1350و نگار جواهریان متولد
 1361است.

«بهــرام بیضایــی» کارگردان و
نمایشنامهنویس با همســرش
 ۳۰ســال تفاوت ســنی دارند.
همســر او «مــژده شمســایی»
متولد  ۱۳۴۷و بازیگر سینما،
تئاتر و چهرهپرداز است.

«ســارا صوفیانــی» متولــد ۲۶
فروردیــن  ۱۳۶۴اســت .ایــن
بازیگر با «امیرحسین شریفی»
متولــد  ۵اردیبهشــت ۱۳۳۶
ازدواج کرده است.

امیریل ارجمند 15 :سال

شهرام شکیبا 14 :سال

بهروز افخمی 17 :سال

الدن مستوفی 20 :سال

«یاســمینا باهر» عروس خاندان
ارجمنــد  ۱۵ســال کوچکتر از
همســرش اســت« .امیریــل
ارجمنــد» متولــد  1353و
«یاســمینا باهر» متولــد 1368
است.

«شهرام شکیبا» متولد 1351
و همســرش «ســتاره ســادات
قطبی» متولد  1365است .او
 ۱۴ســال با همسرش اختالف
سنی دارد.

«بهــروز افخمــی» کارگردان،
متولــد  ۱۳۳۵اســت و بــا
«مرجان شــیرمحمدی» متولد
 ۱۳۵۲ازدواج کــرده اســت.
اختــاف ســنی ایــن زوج ۱۷
سال است.

«شهرام اسدی» کارگردان روز
واقعــه بــا «الدن مســتوفی»
بازیگر چند سال پیش ازدواج
کردند و  ۲۰سال تفاوت سنی
دارند.

در تمــام دورههــا از گذشــته تا حــال ،افــراد برای
انتخاب همســر مالکهــای متعددی داشــتهاند.
برخی از این مالکها در گذر زمان از لحاظ اهمیت
و قدرت تعیینگری دستخوش تغییراتی شدهاند.
یکی از مهمترین آنها سن همسر است .اینکه چرا این اتفاقات
رخ میدهد و مبنای روانشناختی چنین ازدواجهایی چیست،
مقوله گســتردهای اســت اما بهطورکلی افراد در فرایند انتخاب
همســر ،ناخودآگاه دنبــال ویژگیهای پدر یا مــادر دلخواه خود
در طرف مقابل هســتند .به عبارت دیگر مالکهــای ازدواج در
آقایان و خانمهــا ،اگر به صــورت دقیق بررســی شــود ،به نوعی
بیانگر خواســتههای درونی افراد از والدین ایدهآلشــان است.
معموال در ازدواجهایی که اختالف سنی زیاد است و بهخصوص
وقتی ســن آقا کمتر از خانم اســت ،به صورت مبنایی و ریشــهای
می توان رگه هایی از والد مطلوب را در مالکهای فرد پیدا کرد.
از منظــر اجتماعی یکــی از مهمتریــن ریشــههای ازدواجهای با
اختالف سنی زیاد ،بی اعتمادی دختران و پسران نسل فعلی به
یکدیگر است .به دالیل جامعهشناختی و روانشناختی متعددی
دختران و پسران به صداقت و توانمندی همنسالن خود اعتمادی
ندارند .بنابراین به افرادی از نسل باالتر روی میآورند که تجربه
بیشتری نسبت به آنها داشته یا به حدی از بلوغ فکری و رفتاری
رسیدهباشند.
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عشق مهمتر است یا سن؟

اینکه ســن مالک نیست و عشــق مهم است ،جذاب
بهنظر میرسد اما صحیح نیست .در واقع باید تفاوت
ســنی منطقی بیــن خانمهــا و آقایــان بــرای ازدواج
وجود داشتهباشــد زیرا فراینــد رشــدی و تکاملی در
زنان و مردان متفاوت اســت .پژوهشها نشــان دادهاســت حداقل
اختالف سنی سه سال مطلوبترین حالت ممکن برای یک ازدواج
است اما این میزان بر اســاس تواناییهای فردی و قابلیتهای بین
فردی میتواند متغیر باشــد .با این حال نمیتوان به صراحت گفت
اختالف سنی باال در ازدواج اشتباه است یا خیر .هر چه تفاوت سنی
بیشتر باشد ،امکان نزدیک کردن دیدگاه و فلســفه زندگی افراد با
یکدیگر سختتر میشود .سن و مقتضیات مربوط به آن نقش مهمی
در خواستههای انسان از زندگی دارد.
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یک توصیه به همسرانی که اختالف سنی زیادی
دارند

همسرانی که اختالف ســنی زیادی با یکدیگر دارند
باید به یاد داشتهباشــند که هر اندازه از لحاظ ذهنی
بتوانند خود را با مسئله تفاوت سنیشان سازگار کنند
باز هم باید مهارتهایــی بیاموزند تا با چالشهای پیش رویشــان
منطقیتر برخورد کنند .خانمها یا آقایانی که تفاوت ســنی بیشــتر
از 10سال دارند ،ممکن است همواره درباره وفاداری همسرشان
نگــران و مضطرب باشــند .ایــن گــروه نیازمند کســب مهارتهای
بیشتری در خصوص توانمند کردن خود و ارتقای سطح روابطشان
در زندگی مشترک هستند .یک مشاور خانواده حرفهای میتواند در
این زمینه کمککننده باشد.
منبع ســن بازیگران و همســرهای شــان :فردانیوز ،سیمرغ،
نمناک ،برترین ها

(یک شنبه ها  -چهار شنبه ها)

کسب و کار

مهم ترین عوامل پایداری
یک کسب و کار
مهندسحسینصادقفر
مشاور مدیریت

پایــداری کســبوکار بــه عوامــل
مختلفــی بســتگی دارد .وجــود
مشــتریان وفادار یکــی از مهمترین
عوامل اســت .آنهــا نماینده کمتر
از  20درصد کل مشتریان هستند
امــا موجــب نهایی شــدن بیــش از
 50درصــد فــروش مــی شــوند.
مشتریکهبتواندخریدهایمجدد
داشتهباشد،برایادامهفعالیتیک
شرکتبسیارحیاتیاست.

زندگیسالم
یک شنبه  
     23دی 1397
شماره 1234

خانوادهومشاوره

نکاتی درباره اختالف سنی در ازدواج به بهانه خبرساز شدن فاصله سنی 20ساله «الدن مستوفی» و همسرش

علت ازدواجهای با اختالف سنی زیاد چیست؟

یکشنبهها

دنبالمشتریانوفادارباشید

بــرای افزایــش فــروش بایــد دنبال
هســتهای از مشــتریان وفــادار
باشــید کــه همیشــه محصــوالت و
خدمات تان را خریداری میکنند.
تغییراتدورهایدرپایگاهمشتریان
نشــانه ایــن اســت کــه کســبوکار
نتوانســته بازار خــاص خــود را پیدا
کند .درنتیجه پــول ،زمــان و منابع
بــه دنبــال پیــدا کــردن مشــتری
خــاص هــدر رفتهاســت .برخــی
مدیــران کســبوکار در چشــم و
همچشمی بهکارگیری نرمافزارها
و سختافزارهای مدشــده ،دنبال
توسعه ســریع پایگاه مشتریان خود
هســتند .غافل از اینکه ایــن کار به
تنهاییضامنادامهرشدکسبوکار
نیستودنبالهرویباچشمانبستهو
بدونتحقیقوتوسعهسببگمراهی
مسیرحرکتکسبوکارمیشود.
یوفادار
روشیافتنمشتر 

مشــاغل کوچــک ماننــد خــرده
فروشــیها یا مغازههــای خدماتی
کوچــک بــه علــت منابع محــدود،
بیشتر در معرض خطر عمل نکردن
بــه تعهداتشــان قــرار دارنــد .این
موضوع در میان مدت سبب از بین
رفتــن کســبوکار آنها میشــود.
داشتن مشتریان راضی و وفادار به
معنی کســبوکاری موفق اســت.
بهترین روش برای راضــی و وفادار
نگهداشتن مشــتریان به نام تجاری
خود ،عملی کردن تعهدات اســت.
اگرقولخدماتخاصیرادادهاید،
آن را انجــام دهیــد .در غیــر ایــن
صورت کســبوکارتان اعتبار خود
را از دســت میدهد و تاثیری منفی
بر وجهه عمومی آن می گــذارد .به
یــاد داشتهباشــید موفقیــت نهایی
کســبوکارتان تنها مربوط به شما
نیســت ،این مشــتریان هستند که
قدرت ســاخت یا شکســت یک نام
تجاریرادارند.
مشتریانرادرجهبندیکنید

پیامکهایشما

لطفادرسواالتخود«سن،میزانتحصیالت،شغل،سطحاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیخودوخانواده»(همیناطالعاترادربارهفردمقابلخود)
درجکنیدابتدایپیامککلمه«مشاوره»رابنویسید

راه ارتبـاطی ما در تلگرام و پیام رسان های داخلی09215203915 :
من 45سالههستموخانمم 40سالهاست.
بعــد از 20ســال زندگی مشــترک ،خیلی برای
یکدیگر تکراری شدیم .مشکل حادی با یکدیگر
نداریــم ولی مــن از بــودن در کنارش مثل ســال
های قبل ،لــذت نمی بــرم .نظــر او را در این باره
نمی دانــم .وضعیــت اقتصــادی مــان معمولی
است و من دوست دارم که او شــاداب تر باشد اما
انگار دچار روزمرگی است .آشپزی ،بچه داری،
خانهداریوشستنلباسها ،تمامکارهایروزانه
اششدهاستوحواسشبهمننیست.

شماره پیامک:

2000999

دختری  30ساله ام و دو برادر  36و 38
ســاله دارم .پدر و مادرم تقریبا پنج سال است
که با عروس و داماد شدن من و برادرهایم ،تنها
زندگی می کنند .چند وقتی است که به نظرم
مثل گذشته ،سرحال نیستند .پدرم  65ساله
و مادرم  55ســاله اســت .قبال که مــا در خانه
شــان بودیم ،خیلی اهل تفریح و بیرون رفتن
بودند ولی االن مدام می گویند که خسته ایم
و حوصلــه نداریــم .آیــا دچــار افســردگی
شده اند؟

بدونشکبایدتفاوتیبینمشتریان
وفــادار و مشــتریان جدیــد وجــود
داشتهباشــد .تفاوتی که مشتریان
وفادار بهخوبی متوجه شــوند برای
شما ارزشمند هســتند .اگر با همه
مشتریان مانند افراد عادی برخورد
کنید،چطورازآنها انتظاروفاداری
دارید؟ راه های زیادی برای نشــان
دادن ارزش مشــتریان وجود دارد؛
بهطورمثالمیتوانیدبارعایتادب،
مشــتریان وفــادار را با نــام کوچک
صدا کنید یا به آنها کارت تخفیف
بدهید .همچنین برای مشــتریانی
که افــراد دیگری را به شــما معرفی
میکننــد امتیازاتی قائل شــوید یا
حداقل ســعی کنید با کســانی که
مشتاق هستند کســبوکار شما را
به دیگــران توصیه کننــد ،ارتباطی
مناســب برقرار کنید .اگر فروشــی
انجــام دادهاید ،مشــتریان خــود را
فرامــوش نکنید .بــرای آنهــا پیام
تشکریاتخفیفبفرستیدتاآنهارااز
مشتریانعادیبهحامینامتجاری
خود تبدیل کنید .ایــن افراد همان
کسانیهستندکهکسبوکارشمارا
بدونهیچهزینهایبرایمخاطبان
دیگرتبلیغخواهندکرد.
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