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درآمد بیشتر می تواند 
مشکالت مالی را حل کند؟

باشگاه موفقیت

ــده باشید. در  حتمًا برایتان پیش آمده که غرق در بدهی ش
ــرایطی اولین فکری که به ذهن هرکس می رسد، این  چنین ش

است که کاش درآمد بیشتری داشتم.
باور عموم براین است که درآمد پایین علت بدهکاری است، 
ــی از رفتارهای خود  ــوارد بدهکاری ناش ــیاری از م ولی در بس
شخص است. نداشتن درآمد باال می تواند عامل بدهکاری باشد 

ــا دقت به پیرامون  ــت ب ــی نه در همه ی مواقع زیرا کافی اس ول
ــود نگاه کنید در این صورت حتمًا می توانید افرادی را بیابید  خ
که با درآمدهای باال هم درگیر بدهکاری های سنگین هستند و 
بخش زیادی از انرژی روانی خود را صرف سر و سامان دادن به 
ــای خود می کنند. عبارت هرکه بامش بیش برفش  بدهکاری ه
بیشتر نیز در مورد این افراد صادق است زیرا هرچه درآمد آن ها 
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ــرج کردن حتی به قیمت بدهکار  ــان به خ باالتر می رود تمایلش
شدن باالتر می رود و این موضوع جالب جای بحث و تامل دارد. 
اما اگر همچنان بر این باورید که با کسب درآمد بیشتر می توانید 
جلوی بدهکار بودنتان را بگیرید پس ادامه این مطلب را از دست 

ندهید.

در چـه مواردی کسـب درآمد بیشـتر می تواند مانع 
بدهکاری شود؟

ــود مجبورید پول قرض  ــرای رفع نیاز های اولیه خ گاهی ب
کنید: این یعنی در شرایط خیلی بدی هستید و باید به فکر راه 
ــید. منظور از نیاز های اولیه، نیاز هایی است که بدون  چاره باش
رفع آن ها نمی توان زنده ماند، مثل خوراک، مسکن و سوخت. 
مواردی مثل آخرین گوشی هوشمند یا مسافرت رویایی، شامل 
ــما از پس تامین نیازهای  ــوند. اگر درآمد ش این نیاز ها نمی ش
اساسی و اولیه تان بر نمی آید پس قطعًا باید به فکر افزایش درآمد 

خود باشید زیرا در این موارد کسب درآمد بیشتر می تواند باعث 
جلوگیری از بدهی و قرض شود.

موقعیت های اضطراری و اجبار برای قرض گرفتن پول
ــای اضطراری وجود دارند که  در زندگی همه ما موقعیت ه
ــاب و کتاب ماهانه خود  ــتر از حس نیازمند پرداخت پولی بیش
ــت به جای قرض گرفتن  ــتیم در چنین شرایطی بهتر اس هس
ــاعده کنید،  ــت مس پول از دیگران، از کارفرما ی خود در خواس
ــر  ــما به صورت ماهانه از حقوقتان کس به این صورت بدهی ش
ــما فرصت دارید برای کسب درآمد بیشتر، اضافه  می شود و ش
کار کنید یا شغل دوم پیدا کنید. به این ترتیب نه تنها به دیگران 
ــاعده نیروی محرکی  مقروض نخواهید بود بلکه این گرفتن مس
ــتر خواهد شد. ــب درآمد بیش ــما در جهت کس برای تالش ش
ــکالت مالی ما را حل نمی کند.  ــه درآمد بیشتر مش اما همیش

جالب است نه؟
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در چه مواردی درآمد بیشتر مشکلی را حل نمی کند؟
ــند، درآمد  ــما عامل بدهکاری هایتان باش اگر رفتار های ش
ــتر دردی را دوا نمی کند. عاداتی مانند ولخرجی و اعتیاد  بیش
ــتند.  ــته رفتار ها هس ــیاء غیر ضروری، از این دس ــه خرید اش ب
ــانی که به دالیل رفتاری، بدهی زیادی باال می آورند،  تمام کس

ویژگی های زیر را دارند:
فکر می کنند بدهکاری چیزی کامًال طبیعی است. ●
مخارجشان را کنترل نمی کنند. ●
ــتر از درآمد شان خرج  ● ــان اهمیتی ندارد که بیش برایش

کنند.
ــان  ● ــان را از کارت های اعتباری ش ــتر هزینه هایش بیش

می پردازند.
ــد فقط موارد ضروری را در نظر  ● هنگام خرید نمی توانن

بگیرند.
ــانه های زندگی ایده آل  ● معتقدند زیاد خرج کردن از نش

است.
افرادی که ویژگی های فوق را دارند، اگر درآمد بیشتری  ●

ــته باشند، اعتماد به نفس باال تری پیدا می کنند و  داش
حتی بیشتر از قبل خود را غرق در بدهی می کنند. چرا 
که فکر می کنند به راحتی از عهده آن ها برخواهند آمد.

ــم و انظباط در  ــه دلیل عدم وجود نظ ــی افراد تنها ب برخ
ــوند. درآمد بیشتر به چنین افرادی  مسائل مالی بدهکار می ش
کمکی نخواهد کرد. اگر شما هم از این دسته هستید بهتر است 
ــان تجدید نظر کنید. راهکارهای زیر می توانند برایتان  در رفتار ت

مفید باشند:
سعی کنید با برنامه ریزی تمام بدهی هایتان را پرداخت کنید.

لیستی از هزینه هایتان تهیه کرده و موارد غیر ضروری را خط 
بزنید.

ــوید، از برنامه های  ــتر از این بدهکار ش ــل از اینکه ببش قب
آنالین، برای برآورد مقدار قرض هایتان و زمان الزم برای تسویه 

آن ها کمک بگیرید.
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ــتر در امور مالی متوجه می شوید  ــتن انضباط بیش با داش
ــم نبوده و به محض  ــان آن قدر هم که فکر می کردید ک درآمدت
اینکه از شر بدهی هایتان خالص شوید، خواهید دید که بیشتر 

ــرض می کردید ضرورت چندانی  ــه برای آن ها پول ق مواردی ک
نداشته اند.
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چقدر بخوابیم تا ثروتمند شویم؟
باشگاه موفقیت

همه ما داستان هایی درباره کارآفرینان موفق شنیده ایم؛ که 
چگونه هر روز پیش از سپیده دم از خواب بیدار می شوند و قبل 

از ساعت ۵ صبح کارهایشان را سر و سامان می دهند.
در ادامه توصیه هایی از چند کارآفرین موفق که چنین عادتی 

ندارند، خواهیم خواند. امیدواریم که این مقاله بتواند در انتخاب 
ــما کمک کند و بدانید که کدام  ــبک زندگی موفق تان به ش س

روش برای شما کارآمدتر و مفیدتر است.
ــتن یک خواب راحت و خوب مهم تر از بیدار شدن سر  داش
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ساعت مشخصی است. اگر خالقیت شما در ساعات پایانی شب 
ــود، قطعا اولویت تان این خواهد بود که دیرتر به  ــکوفا می ش ش

خواب روید.
ــال، هر روز صبح  ــان کالیتون، مدیرعامل فعلی گرین پ برای
ــود. او در این باره  ــاعت ۸ الی ۹ از خواب بیدار می ش حدود س
ــرکت جدیدم کار  ــاختن ش ــی که برای س ــد: «هنگام می گوی
ــاعت ۴ یا ۵ صبح  ــختی در تالش بودم که س ــردم، به س می ک
ــش ماه  ــوم. پس از آن که خودم را به مدت ش از خواب بیدار ش
این گونه به زحمت انداختم، تازه متوجه شدم با این روش حتی 
نصف کارایی زمانی را که ۸ یا ۹ ساعت در شبانه روز می خوابیدم، 
نداشتم. پذیرش این حقیقت که شما به یک خواب راحت شبانه 
ــت که تالش کنید تا خود را به چیزی  نیاز دارید، بهتر از آن اس

که نیستید تبدیل کنید.»
راس اندرو پکت، بنیان گذار و مدیرعامل شرکت ماروپست، 
صبح ها ساعت ۹ الی ۹:۳۰ از خواب بیدار می شود! او می گوید: 

ــده  ــته ش «من زمانی به تخت خواب می روم که ایده هایم خس
ــتن افراط  ــند، نه خودم. صبح خیلی زود از خواب برخاس باش
در کار است. اگر بهترین ایده های شما شب هنگام به سراغتان 
ــب ها کار کنید. شب های بی خوابی را نشانه ای  می آیند، پس ش
برای کار کردن روی چیزی ارزشمند تلقی کنید؛ و سپس از آن 

شب ها برای کار کردن روی آن چیز استفاده کنید.»
ــاخته، هر روز صبح سر ساعت  پائول کوگر، میلیونر خودس
ــه و تنها یک ربع پیش از آغاز کار بازار از خواب بیدار  ۹:۱۵ دقیق
ــت  ــود. او چنین توصیه می کند که اگر خوابیدن را دوس می ش
ــرطی که کارهای  ــید؛ به ش دارید، باز هم می توانید موفق باش
دشوارتان را به زمانی موکول کنید که بیش ترین کارآیی را دارید 
ــد. کروگر می گوید:  ــان تر را اول صبح انجام دهی و کارهای آس
ــان های موفق دیگران را به کم خوابی، زود از  ــیاری از انس «بس
ــوت می کنند؛ در  ــدت کار کردن دع ــدن و به ش خواب بیدار ش
حالی که مسئله مهم تر این است که ابتدا روش کارآمد خودتان 
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را بشناسید و جریان کارتان را بر آن اساس بهینه سازی کنید.»
اگر خوابیدن را دوست دارید، باز هم می توانید موفق باشید؛ 
ــوارتان را به زمانی موکول کنید که  ــرطی که کارهای دش به ش

بیش ترین کارآیی را دارید

هنگامی که از خواب بیدار شـدید، آماده آغاز کارتان 
باشید

ــلبری داک،  کریگ ولف، مولتی میلیونر و مالک کمپانی س
چنین می گوید: «برای موفق بودن مهم نیست که چقدر زمان 
در اختیار دارید، چه زمانی کارتان را آغاز می کنید و کی به پایان 
ــاعتی از روز را برگزینید که ١۰۰ درصد  ــانید. شما باید س می رس
آماده اید. به عنوان مثال، من حتی اگر در خواب شیرین باشم، 
ــاعت ٩ صبح بیدار می شوم؛ و مهم نیست چه اتفاقی  باز هم س
افتاده باشد، حتما به تماس هایم پاسخ می دهم. من برای موثرتر 
ــرده ام؛ مثال برای  ــردن، زمان بندی های خاصی تنظیم ک کار ک
کار کردن روی پروپوزال ها، پاسخ دادن به تماس ها و در نهایت 

ــئله این است که شما  برقراری ارتباط حضوری با دیگران. مس
ــد زمانتان را برنامه ریزی کنید و با باالترین کارآیی تان به این  بای
زمان بندی پای بند بمانید. ممکن است شما سحرخیز نباشید؛ 
اما باید در اولویت دهی و منظم بودن استاد باشید و بدانید که 
زمانتان را – چه شب و چه روز – چگونه باید برنامه ریزی کنید.»

زمان بندی، زمان بندی، زمان بندی
فارغ از زمانی که از خواب بیدار می شوید، راز کلیدی موفق 
ــت: مدیریت زمان بندی. فعال و سازنده بودن در  شدن این اس

ساعات بیداری مهم تر از زود برخاستن و سازنده نبودن است.
ناتاشا نلسون، مالک مولتی میلیونر کمپانی اسباب بازی سازی 
ــح از خواب برمی خیزد. او هر  ــاعت ٨ الی ٩ صب کائوزبوتس، س
شب پیش از خواب برای فردای خود برنامه ریزی می کند. نلسون 
می گوید: «آخرین کاری که در پایان روز کاری ام انجام می دهم، 
برنامه ریزی برای صبح بعدی است. این گونه من مجبور نیستم 
ــدن و آغاز کارهایم اختصاص  ــه صبح ها زمانی را به منظم ش ک
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ــب اجتناب ناپذیر  بدهم. از آن جا که دریافت ایمیل و پیام در ش
ــت، من آن ها را وارد لیست کارهای صبحگاهی ام می کنم و  اس
بالفاصله پس از بیدارشدن به آن ها رسیدگی می کنم. میان بیدار 
ــه زمانی وجود ندارد؛  ــدن من از خواب و آغاز کارهایم فاصل ش
ــاعت زمان خود را به منظم شدن و  ــتم که نیم س و مجبور نیس

برنامه ریزی اختصاص بدهم.»
ــت یابی به موفقیت یعنی شما واقعا بر  زمان بندی برای دس
ــمندتان متمرکز، و از آن ها آگاه باشید.  روی فعالیت های ارزش

هم چنین باید کارتان را اولویت بندی کنید.

سیستم های قدرتمند ایجاد کنید
موفق بودن یعنی این که سیستم های درستی به کار بگیرید تا 
بتوانید بیش ترین و مفیدترین استفاده را از زمان تان ببرید؛ فارغ 

از این که ساعت تان چه زمانی از روز را نشان می دهد.
میشل اسکیزم، مشاور کسب وکار، می گوید: «با بهره گرفتن 

ــتم ها و تیم های بزرگ، شما می توانید با خیالی آسوده  از سیس
ــه خوبی داده  ــب کارها ب ــید که ترتی ــد و مطمئن باش بخوابی

می شود.»
ــما هم چنین باید بدانید که کدام کار ارزش مندتر است و  ش
ــب وکارتان برای رسیدن به مراحل باالتر کمک  می تواند به کس
ــون اولویت بندی  ــت خود را مدی ــد. برایان کالیتون موفقی کن
ــای کارهای  ــای مهم تر به ج ــه کاره ــیدگی ب ــا و رس فعالیت ه
ــد: «بیش تر  ــد. وی چنین می گوی ــت و روزانه می دان کم اهمی
ــای اولویت باال اختصاص دهید. مانند  زمان تان را به فعالیت ه
ــتراتژی، گفت وگو با منتورها، افزایش بودجه از  برنامه ریزی اس
ــرمایه گذاران و سخنرانی های عمومی. این کارها شاید  طریق س

خیلی فوری نباشند، اما بسیار مهم اند.»
موفق بودن یعنی این که سیستم های درستی به کار بگیرید تا 
بتوانید بیش ترین و مفیدترین استفاده را از زمان تان ببرید؛ فارغ 

از این که ساعت تان چه زمانی از روز را نشان می دهد.
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به خودتان اهمیت بدهید
ــادل میان کار و  ــرده می تواند ایجاد تع یک زمان بندی فش
رسیدگی به امور شخصی و خانوادگی زندگی تان را دشوار کند؛ 
اما با این حال، اهمیت دادن به زندگی شخصی تان برای رسیدن 
به موفقیت اجتناب ناپذیر است. به عنوان مثال حضور در باشگاه 
ــالمتی فیزیکی مفید است، بلکه  و ورزش کردن نه تنها برای س
باعث آرامش ذهنی و آمادگی بیش تر برای حضور در محیط کار 
ــت یابی به موفقیت بدون اهمیت  ــود. باید بدانید که دس می ش

دادن به خویشتن میسر نخواهد بود.
به یقین، کلید موفقیت این خواهد بود که در میان فشردگی 
برنامه های کاری تان بتوانید زمان کوچکی را به استراحت، صرف 

غذا در کنار عزیزان و مواردی از این دست اختصاص دهید.
نتیجه بحث مان این شد: برای موفق شدن نیازی نیست که 
حتما پیش از طلوع آفتاب از خواب بیدار شوید. تنها باید بتوانید 
از ساعات بیداری تان بهترین استفاده را ببرید و این گونه خود را 

برای موفقیت و ثروتمندشدن آماده کنید.
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در جای خالی آموزش مهارت های مالی که کم وبیش در اکثر 
کشورهای دنیا وجود دارد، بازی های مالی گزینۀ بسیار مناسبی 
ــرگرم کنندگی می تواند بسیار آموزنده  هستند. بازی در عین س
باشد و با روش شبیه سازی هر آنچه نیاز است آموخته شود را، 

عمًال یاد بدهد.
ــدون انعطاف  ــک و ب ــای خش ــت از آموزش ه ــن اس ممک

بازی های مالی می توانند 
زندگی تان را تغییر دهند

دانستنی های مالی

ــی دی های آموزشی و ... خسته شده باشید و در  کالس ها، س
عین حال بخواهید سواد مالی خود را افزایش دهید. پیشنهاد 
ما البته هم برای شما و هم برای کودکانتان بازی هایی است که 
می تواند جنبه آموزشی نیز داشته باشد.  بازی های مالی عنوان 
مجموعه ای از مطالبی است که در ادامه مطالب بیشتری درباره 
ــر خواهیم کرد. پیش از آن بهتر است ابتدا بدانید که  آن منتش
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ضرورت و فواید این نوع از بازی ها چیست و بعد از آن ما به شما 
ــیاری از افراد  بازی های جذاب مالی را معرفی خواهیم کرد. بس
جامعه صرف نظر از سن وسالشان، در حوزه های مالی زندگی شان 
ــان را خرج یا پس انداز  ضعیف هستند. نمی دانند چگونه پولش
کنند و عادت های غلطی در مسائل مالی شان دارند. جوانان بعد 
از فارغ التحصیلی از مدرسه و دانشگاه، وقتی می خواهند به شکل 
جدی وارد دنیای کار شوند، متوجه ضعف های خود در مسائل 
مالی می شوند و بسیار عالقه مند هستند که دراین باره بیاموزند؛ 
اما دوره های آموزشی جامع و جذابی وجود ندارد که این مسائل 
ــائل مهم و کاربردی  ــت، مس را یاد بدهد. آن هایی هم که هس
ــل کننده هستند.  ــک و کس را نمی آموزند و در عین حال، خش
ــیاری از افراد هم به رغم موفق نشدن در امور مالی زندگی،  بس
ــکل از کجا می آید و چرا همیشه شکست  نمی دانند دقیقًا مش
می خورند. در مدرسه ها که اولین محل رسمی آموزش کودکان 

هستند، مهارت های زندگی و خصوصًا مهارت های مالی یاد داده 
ــود؛ در حالی که کودکان در سن مدرسه رفتن، ظرفیت  نمی ش
زیادی برای آموزش دارند و در آن زمان است که مهارت هایشان 
ــنیده می شود کالس هایی برای  شکل می گیرد. البته گاهی ش
آموزش مهارت های مالی به شکل خصوصی برگزار می شود، ولی 
اغلب آن ها کسل کننده و خشک هستند. در جای خالی آموزش 
ــورهای دنیا وجود  ــای مالی که کم وبیش در اکثر کش مهارت ه
دارد، بازی های مالی گزینۀ بسیار مناسبی هستند. بازی در عین 
سرگرم کنندگی می تواند آموزنده باشد و با روش شبیه سازی هر 
آنچه نیاز است آموخته شود را، عمًال یاد بدهد. بازی های آنالینی 
ــما را برای کسب درآمد آماده می کند بسیاری از کسب و  که ش
کارهای امروزی را می توان از طریق صفحه های موبایل، تبلت و 
ــرمایه  لب تاب خود راه اندازی کنید. حتی معامالت در بازار س
ــود. بنابراین بهتر است  هم امروزه به صورت آنالین انجام می ش
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ــوید.  ــب و کار در قرن حاضر غافل نش از این قابلیت جدید کس
ــما می تواند قبل از ورود به این عرصه با بازی های آنالین  اما ش
ــه نوعی تمرین برای آینده کنید. بازی های مالی آنالیِن رقابتی  ب
ــی مهیج برای کسب تجربه های مالی از طریق شبیه سازی  روش
ــما در کارهای روزانۀ مالی و کسب وکارهایتان  ــت که به ش اس
ــت  ــرمایه عامل مؤثری اس ــد. رقابت در بازار س ــک می کن کم
ــورس، تجارت و  ــت که افراد می توانند در ب ــن طریق اس و از ای
ــان به برتری دست یابند. بازی های مالی عالوه  کسب وکارهایش
بر اینکه به تجربه به شما می آموزد چه چیز موجب موفقیت یک 
نفر در امور مالی می شود، از طریق تمرین، شما را به این نتیجه 
می رساند که از فعالیت در کدام حوزۀ مالی بیشتر لذت می برید. 
بسیاری از بازی های مالی به صورت آنالین، در دسترس هستند. 
ــائل مالی را شبیه سازی  هر کدام از آن ها مفهوم یا عملی از مس
می کنند. شما می توانید با توجه به مهارتی که نیاز دارید، از بین 
بازی ها انتخاب کنید. این بازی ها انواع مهارت های مورد نیاز از 

قبیل بودجه بندی حقوق ماهانه، پس انداز کردن و به طور کلی، 
ــی را آموزش می دهند. کودکان مهم ترین  عادت های خوب مال
مخاطبان این بازی ها هستند؛ چون هنوز وارد دنیای کار با پول 
ــائل مالی نشده اند و می توانند با آموزش صحیح، از ابتدا  و مس
ــمندانه خرج یا پس انداز کنند. یک بازی مالی  پولشان را هوش
باید جنبه های مختلفی را پوشش دهد تا یک بازی عالی و کامل 
ــد. برای این مقصود به جای یک بازی باید چند بازی مالی  باش
مختلف را که هر کدام کارکردهای خاصی دارند، در نظر گرفت. 
بهترین راه این است که دربارۀ نکات آموزشی هربازی اطالعاتی 
ــب کرده و با آن رویکرد به سراغش برویم و به این منظور،  کس
نیاز به جمع آوری اطالعات زیادی است. اما آنچه این کار را آسان 
ــایت هایی است که فقط در حورة مسائل  می کند پیدا کردن س
مالی نوشته شده اند و به خصوص، به مسائل مالی پرداخته اند. 
ــی، به مرور این بازی ها را  ــا در مجموعه مطالب بازی های مال م

معرفی کرده و ویژگی هایشان را برخواهیم شمرد. 
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ــد و مخارج  ــند درآم ــما با س ــند هزینه های خانواده ش س
ــی ندارد. در واقع همان طور که دولت ها  دولت ها تفاوت چندان
ــاالنه کشور را تدوین می کنند،  در یک مقیاس کالن بودجه س
شما هم می توانید بودجه یا همان برنامه مخارج و درآمدهایتان 
ــاید  ــبه و برای آن برنامه ریزی کنید. با این مقدمه ش را محاس
ــد؛ اما  ــک کار دلهره آور به نظر برس ــدی به نظرتان ی بودجه بن
ــیدن از این فرایند وجود ندارد. اگر یک بار  هیچ دلیلی برای ترس

چگونه بودجه بندی کنیم؟
دودوتا چهارتای زندگی

بودجه بندی را امتحان کنید به سادگی متوجه خواهید شد که 
برای چه اموری پول خرج می کنید و چقدر پول برای پس انداز و 

باقی مخارج برایتان می ماند.

قدم اول: درآمدتان را مشخص کنید
ــاب کردن  ــرای بودجه بندی و حس ــه ب ــن نکته ای ک اولی
ــت که درآمدتان در ماه  ــت بدانید این اس هزینه هایتان الزم اس
ــید، برای هرکدام  ــت. اگر درآمد متغیری داشته باش چقدر اس
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باید به شیوه ی متفاوتی بودجه بندی کنید و یاد بگیرید چگونه 
درآمد های متغیرتان را با دقت مدیریت کنید. مهم این است که 
بدانید دقیقًا چه مقدار درآمد دارید تا بتوانید مشخص کنید که 

چه مقدار می توانید خرج کنید.

قدم دوم: هزینه های ثابت  را تعیین کنید
ــه از این  ــت ک ــور از هزینه های ثابت، هزینه هایی اس منظ
ــتند  ــان هس ماه به ماه دیگر تغییر نخواهند کرد و همواره یکس
ــاط وام ها.  مانند اجاره خانه، بیمه ی اتومبیل، قبض برق و اقس
نکته ی بسیار مهمی که در اینجا وجود دارد این است که مبلغ 
ــروه در نظر بگیرید.  ــا باید جزو این گ ــان را نیز حتم پس اندازت
ــوش نکنید؛ چراکه از اهمیت باالیی  پرداخت بدهی تان را فرام
ــت. در حالت ایدئال، شما باید حداقل ۱۰ درصد از  برخوردار اس
درآمد خود را به پس انداز ماهانه اختصاص دهید. مخارج ثابت 
ــد که هر ماه موظف به  ــه منزله ی قبض هایی در نظر بگیری را ب

پرداخت آن ها هستید.
برای بودجه بندی هزینه های ثابت و متغیر خود را یادداشت 
ــت که «پس انداز» شما باید در لیست  کنید. نکته مهم این اس

هزینه های ثابت جا بگیرد.

قدم سوم: هزینه های متغیر را تعیین کنید
بعد از اینکه مخارج ثابت خود را لیست کردید، مبالغی را که 

برای هزینه های متغیر خرج می کنید نیز تعیین کنید.
ــتوران رفتن،  ــواد غذایی، رس ــامل م هزینه های متغیر ش
پوشاک و تفریحات است. این قبیل هزینه ها به این دلیل متغیر 
در نظر گرفته می شوند که ممکن است به نسبت هر ماه برای هر 
دسته مبلغ متفاوتی را خرج کنید. می توانید با بازبینی مخارج 
ــه ماه گذشته مشخص کنید برای هر دسته چقدر باید  دو یا س

خرج کنید.
ــم دقت کنید و هر  ــگام برنامه ریزی به مخارج فصلی ه هن
ــفر  ماه مقداری پول برای آن ها کنار بگذارید. مواردی مانند س
در تعطیالت یا ثبت نام مدرسه ی بچه ها از جمله مخارج فصلی 

هستند.

قدم چهارم: مخارج را با درآمد مقایسه کنید
ــزی مالی کنید  ــوری برنامه ری ــال، باید ط ــت ایدئ در حال
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ــد. اگر میزان درآمد و  ــه مخارجتان با درآمدتان منطبق باش ک
هزینه هایتان با هم مطابقت نداشته باشد، الزم است مخارجتان 
را مطابق با درآمدتان تنظیم کنید. در این شرایط ممکن است 

مجبور شوید هزینه های متغیرتان را بازبینی کنید.
ــد، با انتقال  ــی اضافی برایتان مان ــان ماه مبلغ ــر در پای اگ
مستقیم این پول به حساب پس انداز به خودتان پاداش دهید. 
اگر هزینه های متغیرتان را به میزان قابل توجهی کاهش داده اید؛ 
ــته اید از پس هزینه های ثابت خود برآیید، باید  ولی هنوز نتوانس
راهی برای تغییر هزینه های ثابت خود پیدا کنید. گزینه ی دیگری 
که پیش رو دارید این است که به دنبال راهی برای افزایش درآمد 
خود از طریق اضافه کاری یا کار آزاد باشید، یا حتی به دنبال یک 

شغل جدید با حقوق بهتر بگردید.

قدم پنجم: هزینه هایتان را پیگیری کنید
ــم کردید، باید مخارج و  ــس از اینکه بودجه خود را تنظی پ
ــته بندی پیگیری کنید و ببینید برای  هزینه هایتان را در هر دس
هر یک از دسته بندی ها چقدر خرج کرده اید. می توانید این کار 
ــتن در یک  را با نرم افزارهای امور مالی و بودجه بندی یا با نوش
دفتر انجام دهید. پس از هر خرج کردن باید برآورد کنید که چه 

مقدار پول در هر دسته برایتان باقی مانده است. با این کار مانع 
خرج های افراطی می شوید.

به منظور اینکه زمان کمتری را برای محاسبات صرف کنید، 
بهتر است به جای اینکه آخر هر ماه برآورد هزینه کنید، هر روز 
به مدت چند دقیقه هزینه ها را پیگیری کنید. پیگیری هزینه ها 
به طور روزانه به شما کمک می کند بدانید چه زمانی باید دست 
از خرج کردن بکشید. همچنین می توانید از استراتژی پاکتی و 
ــتفاده کنید تا پیش از اتمام موجودی هزینه هایتان  پول نقد اس

را متوقف کنید.

قدم ششم: هر زمان نیاز بود مجددًا بودجه را تنظیم 
کنید

ــان را به راحتی در طول ماه انجام  می توانید مدیریت مالی ت
ــت یک هزینه ی اضطراری مثل تعمیر خودرو  دهید. ممکن اس
برایتان پیش بیاید. در این صورت می توانید مبلغی را از دسته ی 
ــاک برای هزینه ی تعمیر خودرو انتقال دهید. همانطور که  پوش
پول را در دسته ها به چرخش درمی آورید، اطمینان حاصل کنید 
ــه در چارچوب بودجه بندی پیش می روید. این کلید کاربردی  ک
ــدِن بودجه است. می تواند به شما برای مقابله با هزینه های  ش
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ــره کمک کند و اگر یک ماه هزینه های غیرمترقبه رخ  غیرمنتظ
داد، مجبور نشوید به کارت های اعتباری رجوع کنید.

ــم کردید، باید مخارج و  ــس از اینکه بودجه خود را تنظی پ
هزینه هایتان را در هر دسته بندی پیگیری کنید و برآورد کنید که 

چه مقدار پول در هر دسته برایتان باقی مانده است.

قدم هفتم: بودجه تان را ارزیابی کنید
ــک ماه دنبال  ــان را به مدت ی ــس از اینکه بودجه بندی ت پ
ــد که می توانید در بعضی از دسته ها  کردید، متوجه خواهید ش
ــت در دسته ای دیگر  صرفه جویی کنید، در حالی که ممکن اس
به پول بیشتری نیاز داشته باشید. بهینه سازی بودجه را باید تا 
زمانی که برای شما کارآمد شود، ادامه دهید. می توانید در پایان 
هر ماه ارزیابی کنید و با توجه به هزینه های ماه آینده تغییراتی 

ایجاد کنید.

این نکات را هرگز در بودجه بندی فراموش نکنید
ــانتی یا کمیسیونی حقوق دریافت  ● اگر به صورت پورس

می کنید کمی برنامه ریزی تان متفاوت خواهد بود؛ زیرا 

ــزی کرده اید. به هر حا،ل در  ــا بودجه متغیر برنامه ری ب
ــید؛ زیرا اگر بازار  خصوص پس انداز همچنان ُمصر باش
ــد، پس انداز به شما کمک می کند  کارتان بی رونق باش

هزینه هایتان را تأمین کنید.
ــا بودجه بندی برایتان  ● ــت مدتی زمان ببرد ت ممکن اس

ــد. اگر با مشکالت متعددی روبرو هستید  کارآمد باش
ــت یکی از این راه های اصالح بودجه را امتحان  بد نیس
کنید. همچنین می توانید این پنج ترفند بودجه بندی را 

امتحان کنید تا برنامه ریزی تان کارآمدتر شود.
ــوید، مهم است  ● به مرور که در بودجه بندی بهتر می ش

که بین هزینه ها، صورت حساب ها و اهداف پس اندازتان 
تعادل را حفظ کنید.

ــتان  ● ــی به مهارت های مالی ای که باید در دبیرس نگاه
ــد بیاندازید. آن ها می توانند مدیریت پول  یاد می گرفتی
ــت پول و تغییر  ــاده تر کنند. برای مدیری ــان س را برایت

وضعیت مالی هیچگاه دیر نیست.
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ــول را از  ــان اجازه دهید آن ها پ ــوزش به کودکانت برای آم
ــا زمانی که درمورد پول با  ــک ببینند و آن را لمس کنند ت نزدی
ــخن  ــوند از چه چیزی س آن ها حرف می زنید دقیقًا متوجه ش
می گویید. برای هر آموزشی به کودکان بهتر است از شیوۀ بازی 
ــورد موضوعات مالی نیز  ــره ببرید. برای آموزش در م کردن به
ــی توانید از بازی های پولی مختلفی که برای کمک به آموزش  م

کودکان طراحی شده اند، استفاده کنید.

آموزش مالی به کودکان: 
پول چیست؟

دانستنی های مالی

پول چیست؟
ــتر کودکان تا سه سالگی متوجه می شوند که می توان  بیش
ــد، مبادله کنند. هنگامی  ــزی که به آن نیاز دارن ــول را با چی پ
ــای چیزهایی مانند غذا،  ــه از کیف پول تان برای پرداخت به ک
اسباب بازی و کتاب پول بیرون می آورید، کودک تان با دقت در 
حال مشاهدۀ شماست. کودک تان می فهمد که از پول می تواند 
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ــتفاده کند. آن چه هنوز  ــرای خرید چیز هایی که نیاز دارد، اس ب
متوجه نشده  است این است که «پول» دقیقًا چه چیزی است 

و چطور از کیف پول شما سر درآورده است.

مبادله کاال به کاال
برای فرزندان خود تعریف کنید که قبل از اختراع پول، مردم 
ــته اند، تهیه  از طریق مبادلۀ کاالباکاال چیزهایی را که الزم داش
می کرده اند. آن ها از اجناسی مثل حیوان، خوراکی و لباس برای 
تبادل استفاده می کردند. تعیین ارزش هر کدام از کاالها نیز به 
ــود که با هر «داد»ی چه  ــان بوده، تا مشخص ش عهده خودش
ــتد»ی می توان کرد. برای مثال یک جین تخم مرغ ارزشی  «س
ــتند با یک  ــته و ۱۰ مرغ را می توانس برابر با یک قرص نان داش

گوسفند معاوضه کنند.
با این  که مبادلۀ کاالباکاال شیوه ای موثر بود و به مردم اجازه 
ــت بیاورند، اما دارای  می داد هر کاالیی را که الزم دارند به دس

معایبی هم بود:

ــخت بود. از فرزندتان  ــیار س جابجایی بعضی از کاالها بس  -۱
ــید: «آیا می شود یک گاو را در جیب خود بگذاری، به  بپرس

بازار بروی و مرغ بخری؟»
ــه اجزای کوچک تر  ــا را نمی توان مانند پول ب ــی کااله برخ  -۲
ــید: «چطور یک گاو را با یک  «خرد» کرد. از کودک بپرس
ــم گاو را به اجزای  ــرص نان مبادله کنیم وقتی نمی توانی ق
ــیم کنیم؟ و آیا یک گاو کامل ارزش یک تکه  کو چک تر تقس

نان را دارد؟»
ــا قابلیت  ــه کااله ــدن، هم ــد ش ــه علت خرابی یا فاس ب  -۳
ذخیره سازی نداشتند و بعضی کاالها در مدت زمان کوتاهی 
ــت می دادند. به او بگویید: «تخم مرغ  ارزش خود را از دس
ــوان مدت زیادی انبار کرد» و «زمانی که نان بیات  را نمی ت

می شود دیگر ارزش مبادله ندارد.»
به دلیل سختی مبادلۀ کاالباکاال مردم مجبور به پیدا کردن 
راه ساده تری برای خرید اجناس مورد نیاز خود شدند. بنابراین 
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ــکه بسیاری از مشکالت  ــکه های طال و نقره اختراع شد. س س
ــکه  ــاکاال را حل کرد. برای مثال، حمل و نقل س مبادلۀ کاالب
بسیار راحت  بود، از تنوع ظاهری و مالی زیادی برخوردار بود و 

در طول زمان ارزش خود را از دست نمی داد.
ــۀ کاالباکاال برای  ــختی های مبادل پس از اینکه در مورد س
ــول و ارزش آن توضیح  ــودکان خود صحبت کردید، درمور پ ک

دهید.

تمرین با کودکان برای درک ارزش پول
ــان به صورت عینی  ــدم، اجازه دهید کودکت ــرای اولین ق ب
ــکه ها را لمس کند و ببیند.  ــکناس ها و س انواع پول اعم از اس
به او کمک کنید با دقت در طرح و رنگ و اندازۀ اسکناس ها و 
سکه ها متوجه تفاوت آن ها بشود و سپس برایش توضیح دهید 
که اسکناس ها با توجه به طرح و رنگشان از هم متمایز می شوند 
و هر کدام ارزش متفاوتی دارند. برای کودک بسیار مفید است 

ــکناس را بداند و قادر به تشخیص  ــکه و اس که تفاوت میان س
اندازه، رنگ و ارزش هر کدام از آن ها باشد.

ــکه ها و اسکناس ها  ــامی و ارزش هر کدام از س آموزش اس
ــالتان توضیح دهید  ــاز به تمرین دارد. باید به کودک خردس نی
ــکناس، یک اسم مشخص و به مقدار معین  ــکه  و اس که هر س
ــکه و  ــم هر س ارزش مالی دارد. کودکان بزرگ تر می توانند اس
ارزش نوشته شده  بر روی آن را بخوانند؛ اما کوچک ترها مجبورند 

بیشتر از حافظه شان کمک بگیرند.
ــا ترکیب چند  ــر توضیح دهید که ب ــودکان بزرگ ت برای ک
ــخصی از پول را ساخت. برای مثال،  سکه، می توان مقدار مش
ــکۀ ۲۰۰ تومانی و دو سکۀ ۵۰۰ تومانی هر دو معادل یک  پنج س
ــاالن  ــکناس۱۰۰۰ تومانی اند. البته این آموزش برای خردس اس
ــت سخت باشد. بنابراین، به او بگویید هرموقع الزم  ممکن اس
بود با پولش چیزی بخرد می تواند از شما برای تخمین هزینه و 
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پرداخت اسکناس هایش کمک بگیرد. در هر خرید دوباره با دقت 
ــان توضیح  ــکناس ها و نحوۀ خرج کردنش و حوصله درمورد اس

دهید. کودکان در حال مشاهده هم می توانند بیاموزند.

آموزش پول از طریق بازی
به طور کلی، دنیای کودکان دنیای بازی کردن است. ذهن 
ــا این که بخواهد فکر  ــودک ترجیح می دهد بازی کند ت یک ک
ــی بهتر است از شیوۀ بازی کردن  کند. بنابراین برای هر آموزش
بهره ببرید. برای آموزش در مورد موضوعات مالی نیز می توانید 
ــناخت  از بازی های پولی مختلفی که برای کمک به آموزش ش
ــده، استفاده کنید. این بازی  سکه ها و اسکناس ها طراحی ش
ــبی دارد و  ــنین مختلف طراحی های مناس ها معموال برای س
ــی به آن ها چندان سخت نیست. با این حال می توانید  دسترس

خودتان هم بازی هایی را خلق کنید. مثًال:

ــکه با ارزش های مختلف در اختیار کود ک تان قرار  چند س
داده و از او بخواهید که آن ها را در ردیف های متفاوت روی هم 
بچیند. مطمئن شوید که کودک تفاوت بین رنگ ها و اندازه ها را 

به خوبی متوجه می شود.
ــدند، به او توضیح دهید که هر  زمانی که سکه ها ردیف ش
سکه چه اسمی دارد و چقدر می ارزد. به این مثال توجه کنید: 
«این یک سکه ۵۰۰ تومانی است و با آن می توان یک پفک خرید. 
با دو سکه ۵۰۰ تومانی هم می توان یک بستنی خرید.» استفاده 
ــکه برای خرید چه محصولی کافی  از این روش که هر مقدار س

است، برای درک بهتر کودک بسیار تاثیرگذار است.
از کودکان بزرگ تر که اصول شمارش را بلدند، بخواهید به 
ــکه ها را بگویند. از آن ها بپرسید: «با چه  شما تفاوت ارزش س
سکه هایی ۳۰۰ تومان پول بسازیم؟» یا «برای خرید این آدامس 

۷۰۰ تومانی از چه سکه هایی استفاده کنیم؟»
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ــکناس های مختلف را نشان داده و اجازه  به کودکانتان اس
ــته باشید که برخالف  دهید آن ها را خوب ببینند. در نظر داش
سکه ها، اسکناس ها دارای اندازه  تقریبا یکسانی اند؛ ولی ارزش 
مالی متفاوتی با یک دیگر دارند و این ارزش به عدد نوشته شده 

روی هر اسکناس بستگی دارد.
ــتن  به کودکانتان آموزش دهید چطور می توانند برای داش
ــخصی پول، سکه  ها و اسکناس  های مختلف را روی  مقدار مش
ــان، هم می توان از  ــتن ۱۲۰۰ توم ــم بگذارند. مثًال برای داش ه
ترکیب سکۀ ۲۰۰ تومانی با اسکناس ۱۰۰۰ تومانی و هم از ترکیب 

دو اسکناس ۵۰۰ تومانی و یک سکۀ ۲۰۰ تومانی استفاده کرد.
ــازه دهید تا با  ــار تمرین کردن، به کودک اج ــد از چندب بع
ــتفاده از پول، اجناس کوچکی از فروشگاه محل بخرند. در  اس
ــته باشید که این روش ممکن است زمان زیادی ببرد.  نظر داش

پس برای اجرای این امر، بهتر است زمانی به فروشگاه بروید که 
خلوت  باشد.

پرداخت پول به روش های غیر نقدی
ــت قدری برای فرزندتان  مفهوم «پول اعتباری» ممکن اس
ــح بدهید که مردم حتی  ــد. به کودک توضی چالش برانگیز باش
بدون داشتن سکه و اسکناس هم قادر به پرداخت مایحتاجشان 
ــی و چک برای  ــردم از کارت های بانک ــتند. هم چنین، م هس
ــان استفاده می کنند؛ همین طور به وسیلۀ  پرداخت هزینه هایش
ــان. به  ــده بر روی موبایلش ــای پرداخت» نصب ش «نرم افزاره
فرزندتان بفهمانید که چک ها و کارت های بانکی بدون پول کار 
نمی کنند و باید با «پول حقیقی»، یعنی اسکناس و سکه هایی 
که با کار کردن به دست می آورید، تأمین شوند. اهمیت این امر 

را از سن کم برای کودک تان روشن کنید.
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ــر دارد؛  ــتقالل فرزندان تأثی ــیتی در اس تفاوت های جنس
ــورها به استقالل پسران بیش تر اهمیت  به طوری که اغلب کش
ــور انگلستان و  می دهند تا دختران. طبق مطالعاتی که دو کش
ــورد هر دو گروه به یک اندازه به  ــن انجام داده اند، باید در م ژاپ
ــئله توجه کرد. آنچه مهم است این است که استقالل  این مس
فرزندان به خصوص در زمینه های مالی منجر به موفقیت بیشتر 

چرا برخی از فرزندان 
هیچ گاه مستقل نمی شوند؟

قلک

ــیار ضروری است که والدین  ــود و برعکس. بنابراین بس می ش
قدم هایی را برای بهبود استقالل فرزندان خود بردارند.

گام های مهم والدین در جهت استقالل مالی فرزندان
ــورها برای کودکانی که همیشه به  در همۀ فرهنگ ها و کش
ــان چسبیده اند و بسیار وابسته هستند، تعابیر جالبی  والدینش
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وجود دارد. ایتالیایی  ها آن ها را «ماُمن»، یعنی همان «بچه ننه» 
ــایتو شینگورو» به معنی  می نامند؛ ژاپنی ها از اصطالح «پاراس
«مجرد انگل» استفاده می کنند. در آمریکا از کلمۀ «بومرنگ» 
و در انگستان نیز از کلمه «کیپرز» استفاده می کنند، به معنی 
ــود می کند.»  ــتگی والدینش را ناب ــه پول بازنشس «کودکی ک
براساس مطالعات مرکز تحقیقاتی «ِپئو»، نزدیک به ۳۳ درصد 

افراد ۲۵ تا ۲۹ سال، با پدر و مادر هایشان زندگی می کنند.

بررسـی منافعی که فرزندان در صورت ماندن در 
خانه از آن ها بهره مند می شوند

ــت،  ــه جذاب اس ــر کودکی اگرچ ــرای ه ــدن ب ــزرگ ش ب
ــب درآمد  ــگاهی و کس ــل تحصیالت دانش ــواری هایی مث دش
ــتان به فکر تحصیالت  ــز دارد. برخی جوان ها بعد از دبیرس نی
دانشگاهی می افتند. چهار سال بعد، آن ها با وام های تحصیلی 
سنگین مواجه می شوند؛ چیزی بالغ بر ۳۰ میلیون تومان برای 
دانشگاه آزاد، و  رقمی بیش  از ۲۰ میلیون تومان برای تحصیل 

ــه هم چنان روبه افزایش  ــه غیرانتفاعی. رقمی ک در یک موسس
ــت. به این  مخارج، هزینۀ خوردوخوراک، پوشاک، مسکن  اس
ــی اجتماعی را اضافه کنید. فرد ناگهان خود را با کوهی  و زندگ
ــاط رودررو می بینند. بنابراین مسلم است که  از بدهی ها و اقس
ــتقالل و  ــزد پدر و مادر خود بماند و فکر اس ــح می دهد ن ترجی

تشکیل زندگی مستقل را از سر بیرون کند.
ــۀ گرم و نرمی که فرد دیگری قبض هایش را می پردازد؛  خان
شخص دیگری نگرانی وام یا کرایه اش را دارد؛ نگهداری از آن به 
عهدۀ افراد دیگر است و در کنار این موارد، فرد وظیفۀ پخت وپز، 
نظافت خانه و بسیاری از کارهای دیگر را ندارد. مثل آن می ماند 
که یک سرآشپز، یک پیشخدمت و یک عموی ثروتمند را یک جا 
ــته باشید. در این وضعیت، شخص نه استرس دارد؛  باهم داش
نه فکر پرداخت قبوض است؛ نه نگرانی ای بابت اخراج از شغلش 
ــش  ــی هم که او را از خانه بیرون نمی کند. چرا خوش دارد. کس

نیاید؟
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ــول نیاز دارند،  ــدان «بچه ننه» زمانی که به پ معموًال فرزن
به خوبی می دانند که پدر و مادر بهترین گزینه برای پول گرفتن 
هستند. فقط کافی است که دستشان را جلوی آن ها دراز کنند تا 
یکی از آن دو، پول را در دستشان بگذارد. در این بین، فرزندانی 
هستند که از درآمد حاصل از شغل آزادشان استفاده می کنند؛ 
ــتر از  ــتقالل بلکه در جهت لذت بردن بیش اما نه در جهت اس
ــی و تفریحات غیر ضروری و حتی تجملی. زندگی مجانی  زندگ
در خانه ای که  نه کرایه اش را می دهند، نه دیگر هزینه هایش را، 
خریدن خودروی جدید، لباس های مارک دارو تعطیالت ویژه در 
جزیرۀ زیبای کیش را برای آن ها ساده تر می کند. حتی اگر درآمد 

کمی داشته باشند.

به فرزندت ماهیگیری بیاموز تا همیشه سیر بماند
ــده و برای  ــک ماهی به یک نفر ب ــنیده اید که «ی حتما ش
ــه او ماهیگیری بیاموزی، تمام  ــیرش کن؛ اما اگر ب یک روز س
ــیرش می کنی». رفتار بین والدین و فرزندان نیز مشابه  عمر س
همین ضرب المثل است. اگر همیشه اتاق و خدمت مجانی در 

ــاید مجبور باشید تا آخر عمر او را  اختیار فرزندتان بگذارید، ش
تغذیه کنید. با این روش، آن ها هیچ گاه خودشان قادر به «سیر 
ــد. اکثر آدم ها تا وقتی به آن ها  ــان نخواهند ش کردن» خودش
چیزی بدهی، از تو می گیرند؛ حقیقت تلخی که شامل فرزندان 

نیز می شود.

قوانینی بگذارید
اگر فرزند بالغ شما تصمیم به جدا شدن از شما را نداشت، 
ــد قوانینی وضع کنید. به او بگویید که از غذای مجانی  مجبوری
خبری نیست. مدیریت و گرداندن خانه کاری پرهزینه است؛ پس 
هرکسی که زیر سقف شما زندگی می کند، موظف است که بار 
خود را به دوش کشیده و مخارجش را به طور منصفانه بپردازد. 
این مخارج شامل پرداخت سهم کرایه خانه، قبض ها و خوراک 

هر فرد می شود.
اگر فرزندانتان از زیر بار مخارج تلفن و اینترنت خانه فراری  
ــاب کنید. آن ها  ــول به آن ها اجتن ــما نیز از دادن پ بودند، ش
بایدخودش مخارج خودشان را بپردازد. این مخارج شامل هزینۀ 



راهنماى سرمايه گذارى

 آبان مـاه 1398 / ســال چهارم / شــماره 2634

ــتفاده از خودرو (بنزین، تعمیرگاه و...)، بیمه و قبض تلفن  اس
ــد بیاموزند که اگر خرجی  ــود. فرزندان بای همراهش نیز می ش
ــیدند، موظفند آن را بپردازند. این کار هم چنین می تواند  تراش

خوبی های تنظیم بودجه را برایشان روشن کند.

وظایفی تعیین کنید
برای این که فرزندتان هزینه هایش را بپردازد، باید بفهمد که 
کارهای خانه خودبه خود انجام نمی شوند و او وظیفه دارد در این 
کار ها کمک کند. هر فردی که در خانه زندگی می کند، موظف 
است کارهایی مانند تمیز نگه  داشتن و گرداندن آن را به خوبی 
ــدن علف های هرز باغچه، رنگ آمیزی دیوارها  انجام بدهد. چی
ــتی کارهای همیشگی هر خانه  ــرویس بهداش و تمیز کردن س

ــتند. اگر فرزند تمایل به ماندن در خانه داشت، می بایست  هس
سهم خود را در کارهای خانه انجام دهد.

سروکله زدن با چنین فرزندانی مسلمًا کار ساده ای نخواهد 
بود، خصوصًا وقتی که بالغ شده  باشند. «عشق سخت گیرانه» 
ــما، فرزندتان را برای روبه رو شدن با واقعیت آماده می کند.  ش
ــان بگردند و مخارجش  پدر و مادر نباید تا آخر عمر دور فرزندش

را بپردازند.
اگر کودکان یاد بگیرد که پول خود را درست مدیریت کنند، 
ــی از پس گرداندن خانه  ــدن از خانواده به خوب و قبل از جدا ش
ــما بسیار بهتر  ــان و ش بربیایند، در طوالنی مدت برای خودش

خواهد بود.
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ــتند که بسیار موفقند و  ــیاری در سراسر دنیا هس زنان بس
ــی کرده اند. اما به نظر  ــیدن به آن تالش فراوان حتما برای رس
شما راز این موفقیت در چیست؟ بدون شک زنانی که از لحاظ 
مالی موفق هستند پشتکار زیادی دارند و استراتژی به خصوصی 
برای سبک زندگی شان انتخاب کرده اند. این سبک زندگی می 
ــاز باشد. شما  ــرایطی در هر نقطه از جهان کارس تواند در هر ش
ــید یا یک خانم مجرد؛ اما موفق  می توانید یک مادر خوب باش

ده عادت مالی زنان موفق
ورود آقایان ممنوع

ــید. کارشناسان عمل کردن به ۱۰ عادت مالی را که کمک  باش
می کند، نظم مالی خوبی داشته باشید، به زنان توصیه می کنند. 

در ادامه با هم آن ها را مرور می کنیم.
ــان چقدر است و  ۱. زنان موفق دقیقا می دانند که حقوقش

پول از کجا برایشان می آید
ــوق گرفته اید؟ آیا  ــل چقدر حق ــال قب ــه، ماه یا س در هفت
درآمدتان از طریق سوددهی سرمایه گذاری تان به دست می آید؟ 
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ــت؟ آیا اجناسی را که به صورت  آیا می دانید این پول چقدر اس
خرد و پراکنده فروخته اید نیز حساب کرده اید؟ آیا حساب تمام 

مخارج خود را دارید؟
ــوده و از کجا  ــد که درآمد او چقدر ب ــک زن موفق می دان ی
ــر دارد، نه فقط پولی که از طریق  ــد. او از تمام پول ها خب می آی

درآمد به او می رسد.
ــا را دارد و از ریال به ریال پولش به  ــاب تمام چیزه او حس
نحو احسن استفاده می کند. یک زن موفق همیشه می داند که 
ــاب همه چیز را داشته باشد هیچ اتفاق غیر منتظره ای  اگر حس
ــه، کنترل خوبی بر روی  ــد او را غافلگیر کند؛ درنتیج نمی توان

وضعیت مالی خود خواهد داشت.
ــند و از زمان  ــان موفق تمام مخارج خود را می شناس ۲. زن

دقیق برای این خرج ها اطالع کامل دارند
ــاده را پرداخت  ــاط عقب افت ــق هیچگاه اقس ــک زن موف ی
نمی کند؛ چون او برای همه چیز برنامه ریزی کرده و می داند هر 

ــاس او قسط عقب  چیزی در چه زمانی رخ می دهد. پس از اس
ــط خودرو یا  ــاده ندارد! او می داند که برای مثال موعد قس افت
ــارژ ساختمان چه زمانی است و برای آن بودجه بندی الزم را  ش

انجام داده  است.
البته یک زن موفق تا حد امکان از خرج های ناگهانی دوری 
می کند اما حادثه خبر نمی کند. پس اگر چنین خرج هایی پیش 
آمد چه؟ او برای این خرج ها نیز بخشی را در بودجه خود منظور 

کرده است.
ــردن کار می تواند از  ــه برای راحت  و مؤثرتر ک او می داند ک
ــاط را در تاریخ مشخصی به صورت خودکار  بانک بخواهد اقس
پرداخت کند. با این کار او دیگر انرژی خود را صرف این که بداند 
ــطی در چه تاریخی است، نمی کند؛ چون این کار قبال  چه قس
ــده  است. او همچنین می تواند پس انداز کردن خود را  انجام ش

نیز خودکار کند تا همه چیز برایش کامًال راحت شود.
ــد که موفق شدن یک شبه اتفاق نمی افتد. برای  یادتان باش
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این کار باید مواردی را یاد بگیرید و مهارت هایی را کسب کنید. 
از این ۱۰ عادت استفاده کنید و آن ها را در زندگی روزمره ی خود 

به کار بگیرید تا نتیجه اش را ببینید.
۳. زنان موفق هر ماه بودجه بندی متفاوتی دارند

ــه برای  ــده اید ک ــه ش ــرادی مواج ــا اف ــز ب ــما نی ــا ش آی
ــد؟ دارن ــدی  بودجه بن ــوع  ن ــک  ی ــط  فق ــود  خ ــال  س کل 
ــت آن ها را از زندگی خود بیرون کنید. از خودتان  بله؟ بهتر اس
بپرسید چطور ممکن است که بعد از هر ماه بتوان با بودجۀ ماه 

پیش زندگی کرد؟
حتی اگر شما خیلی خوش شانس باشید و حقوق تان ثابت 
بماند، مخارج شما متغیر خواهد بود. مثال هزینه برای یک سفر 
اضطراری. یا این که یک مهمانی فوری پیش می آید و شما باید 
خرج یک رستوران را که هزینه زیادی است، بپردازید. آن وقت 

چه؟  باز هم می شود با یک بودجه ثابت پیش رفت؟
ــند و برای هر خرجی که رخ  ــا باید واقع گرایانه باش بودجه ه
دادن آن محتمل است مبلغی را در نظر بگیرند و برای جلوگیری 

از اتفاقات ناگوار نیز مبلغی را کنار بگذارند.
ــود را می داند، می  ــه بودجۀ اصلی خ یک زن موفق همیش
ــد و فقط خرج هایی را که اضافه  ــد برای آن برنامه ریزی کن توان
ــوند در این بودجه مرکزی منظور می کند. او می داند که  می ش
مطلع بودن از وضعیت مالی اهمیت زیادی دارد و همیشه از این 

وضعیت اطالع کامل دارد.
۴. زنان موفق اقساط زیاد را اول پرداخت می کنند.

ــط دارد و برای آن ها  ــک زن موفق می داند که چقدر قس ی
برنامه ریزی کرده و همیشه قسطی را که مبلغ بیشتری دارد اول 
ــط  از همه پرداخت می کند. همچنین او فرق بین قرض و قس
ــط برای او هزینه  ــن مورد را نیز می داند که قس ــد و ای را می دان

بیشتری دارد.
ــد که ابتدا  ــاره دارن ــاوران به این اش ــتر مش با این که بیش
قسط های کوچک را پرداخت کرده و بعد به سراغ اقساط بزرگ تر 
ــاط خود را ارزیابی می کنند و می بینند  بروید، زنان موفق اقس
ــط برایشان بیشترین هزینه را دارد و همان را اول  که کدام قس
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ــه از چرخه مخارج خارج می کنند. زنان موفق یک برنامه  از هم
ــته و برای عملی کردن آن قدم برمی دارند و هدفشان این  داش

است که تا حد ممکن به آزادی مالی برسند.
ــید  ــه بعد از اینکه به هدف هایش رس یک زن موفق همیش
ــرای خود یک جایزه تعیین می کند. او برای خودش پول خرج  ب

می کند و هزینۀ آن را در بودجه اش محاسبه می کند.
۵. زنان موفق ارزش سرمایه گذاری روی خود را می دانند

ــد و این را نیز می داند  ــک زن موفق ارزش خود را می دان ی
ــد و برای این کار در  ــرمایه گذاری کن که باید بر روی خودش س

بودجه اش مبلغی را منظور می کند.
اگرچه راحت است که به یک بودجۀ ثابت پایبند مانده و از 
ــور برخی اهداف صرف نظر کرد؛  خرج کردن برای خود به منظ
ــودش را در هیچ دورۀ زمانی ای  ــا یک زن موفق هیچوقت خ ام

محدود به یک بودجۀ ثابت نمی کند.
یک زن موفق همیشه بعد از اینکه به هدف های خود رسید 
ــرای خود یک جایزه تعیین می کند. او برای خودش پول خرج  ب
می کند و هزینۀ آن را در بودجه اش محاسبه می کند. این جایزه 
می تواند یک مجله یا حتی لوازم آرایش باشد. او به این مسئله که 

ارزش شاد بودن چقدر باالست کامًال آگاه است و سعی می کند 
خود را شاد نگه دارد.

ــعی  ۶. زنان موفق از خرج های اضافی پرهیز می کنند و س
می کنند آن ها را از زندگی خود دور نگه دارند.

ــت کردن قهوه در خانهۀ  ــک زن موفق می داند که با درس ی
ــرون بخرد می تواند در هفته  ــودش به جای اینکه آن را از بی خ
برای خود به راحتی ۴۰ هزار تومان پس انداز کند. او لوازم آرایشی 
ــتی مورد نیازش را از حراجی ها می خرد تا مبلغ کمی  و بهداش
ــب افتاده را پرداخت  ــاط عق را پرداخت کند. او هیچوقت اقس
نمی کند چون همان طور که گفتم از اساس قسط عقب افتاده ای 

ندارد!
ــای خرج کردن  ــد که می تواند به ج ــک زن موفق می دان ی
ــش برای موارد غیر ضروری، این پول را بر روی موارد مهم تر  پول
ــرمایه گذاری کند. نیازی نیست که اقتصادی زندگی کند، او  س
ــته باشد. او می تواند در هر لحظه ای که  فقط باید پشتکار داش
ــته باشد. فقط باید بداند که  اراده کند یک زندگی تجملی داش

دراین باره باید هوشمندانه عمل کند.
ــتن توانایی خرید چیزی به  ۷. زنان موفق می دانند که داش
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معنای خرید حتمی آن نیست
ــد روز و جدید یا  ــما می توانید یک لباس کامًال م این که ش
مثًال جدیدترین تلفن همراه را بخرید، لزوماٌ به این معنا نیست 
که حتما باید آن را بخرید. ما باید نسبت به هر چیزی محتاطانه 
ــی و ناگهانی پرهیز کنیم.  ــم و از خریدهای احساس ــل کنی عم
ــرایط اقتصادی را در نظر گرفته و در آخر  دراین باره باید تمام ش
شرایط احساسی را وارد مسئله کنیم. یادتان باشد یک زن موفق 
ــه خودش را دور نگه  از خرید های غیر ضروری و ناگهانی همیش

می دارد.
ــتفاده  ــویق خودش اس به جای این کار او از خرید برای تش
ــویق می کنند به دنبال  می کند و چیزهایی می خرد که او را تش

کردن هدف هایش بپردازد.
۸. زنان موفق پس انداز دارند

ــی کرده و افزایش  ــه پس اندازش را بررس زن موفق همیش
ــت اتفاق غیر  ــق می داند که ممکن اس ــد. یک زن موف می ده
ــۀ او را در آن زمان تحت  ــه تمام بودج ــره ای رخ بدهد ک منتظ
الشعاع قرار دهد، یا اینکه یک موقعیت اضطراری پیش بیاید که 
به توجه فوری نیاز داشته باشد، فرقی نمی کند که چه وضعیتی 

باشد، یک زن موفق همیشه برای آن آماده است.
او همچنین می داند که پس اندازها باید در مواقع اضطراری 

به راحتی در دسترس باشند.

۹. زنان موفق برای بازنشستگی خود پولی را کنار گذاشته اند.
این پول جدا از پس انداز است. برخی کشور ها مانند استرالیا 
ــهمی اجباری برای بودجۀ بازنشستگی یا دوران پیری  دارای س
هستند. در بقیه کشورها مانند ایاالت متحده این مبلغ را باید 
ــرده و آن را مدیریت کنید.  در ایران اگر بیمه  ــان جمع ک خودت
باشید بعد از سی سال مستمری می گیرید. در هر حال اگر هم 
بیمه نباشید می توانید با پرداخت مبلغی در ماه برای خود سابقۀ 

بیمه بسازید.
ــم به فکر  ــنین ک ــما باید از س ــه هرحال فرقی ندارد. ش ب
ــید؛ مثًال از ۲۰ سالگی. یادتان باشد که  جمع آوری این پول باش
ــتگی  حتمًا نباید پا به سن  برای جمع کردن پول برای بازنشس

گذاشت.
ــان را  ــان موفق به پول اجازه نمی دهند که شادی ش ۱۰. زن

کنترل کند
ــت که یک زن موفق می داند که  از همه چیز مهم تر این اس
ــحال بودن او به میزان پولی که در حساب بانکی اش دارد  خوش
ــت. بنابراین زن موفق می داند که شادی اش را باید  مربوط نیس
در جایی غیر از فکر کردن به حساب بانکی اش جست وجو کند. 
ــک نکنید که با این کار حساب بانکی تان هم اوضاع بهتری  ش

خواهد داشت.
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ــت در خانه باشند یا  ــال ها از این تفکر که زنان بهتر اس س
ــتار، می گذرد. امروز کمتر کسی به این طبقه بندی  معلم و پرس
ــو با مردان به  ــاد دارد. زنان در عرصه های مختلف همس اعتق
فعالیت اجتماعی و اقتصادی مشغولند. این روزها کمتر سازمان 
ــرکت دولتی و خصوصی را می توان پیدا کرد که خود را از  یا ش
ــد. حضور  خدمات اجتماعی و اقتصادی زنان محروم کرده باش

زنان؛ سرمایه گذاران 
منفعل یا پویا؟

ورود آقایان ممنوع

فعال و گسترده زنان در جامعه به بازارهای مالی و سرمایه گذاری 
ــت. آنها از توانایی های ویژه ای برای این  ــرایت کرده اس هم س
بازارها برخوردارند، البته ممکن است در این راه به سد محکمی 
تحت عنوان ”سیطره مردها بر بازار“ برخورد کنند. اما آیا مردها 

در این بازارها برتری ویژه ای نسبت به زنان دارند؟
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زنـان یا مـردان، کدامیک در سـرمایه گـذاری بهتر 
هستند؟

ــتی از موفق ترین سرمایه گذاران جهان  اگر به دنبال فهرس
ــتی مواجه خواهید شد که نام هیچ زنی در آن  بگردید، با فهرس
به چشم نمی  خورد. بنابراین شاید طبیعی باشد که برخی نتیجه 
گیری کنند که مردان، در مقایسه با زنان، سرمایه گذاران بهتری 
هستند اما بهتر است بدانید که زنان ویژگی هایی دارند که آنان 

را در سرمایه گذاری موفق تر از مردان می سازد.
ــرمایه  ــان می دهد که بازده مالی س نتایج یک تحقیق نش
گذاری زنان نسبت به مردان بیشتر است . در سال ۲۰۱۴، زنان 
ــم بیش تر از ۴.۱  ــتند که این رق ــد بازده ی مالی داش ۴.۷ درص
ــاالنه را برای ۳۰ سال در نظر  درصد مردان بود. اگر این رقم س
ــرمایه گذاری ۵۸ هزار دالر  ــم، زنان برای ۱۰۰ هزار دالر س بگیری

سود اضافی به دست می آورند.
ــت دادن پول توسط مردان بیش تر  به عالوه، احتمال از دس
ــل ۲۰.۴ درصد) و درآمد  ــت (۲۵.۸ درصد در مقاب ــان اس از زن
ــت  بیش تری هم دارند (۱۵ درصد در برابر ۹ درصد). جالب اس
۱۷ درصد مردان فکر می کنند می توانند در بازار موفق شوند، در 

حالی که تنها ۱۱ درصد زنان چنین عقیده ای دارند.

سه ویژگی زنان که سرمایه گذاری های آنان را متفاوت 
می کند

۱) زنان با طرز فکر متفاوتی سرمایه گذاری می کنند
نلی اوستر (Nelli Oster) استراتژیست سرمایه گذاری موسسه 
BlackRock می گوید زنان تمایل دارند که سرمایه گذاری را با 
طرز فکری بلندمدت و غیر مالی ببیند که باعث برقراری تعادل 
بین استقالل، امنیت مالی و کیفیت زندگی می شود. او به نکته ی 
ــان می داد زنان زمان زیادی را بر روی  دیگری نیز رسید که نش
تحقیق برای سرمایه گذاری خود می گذارند و مهم ترین کارشان 
ــت که از افراد با تجربه این کار قبل از سرمایه گذاری  نیز این اس
ــت که  ــن دقیقا نقطه مقابل مردان اس ــورت می گیرند. ای مش
تصمیم گیری های یک نفره را ترجیح می دهند و مشورت گرفتن 
ــب به شرایط بازار را کاری بیهوده می دانند. برای واکنش مناس
ــتر می گوید زنان از توصیه ی افراد حرفه ای استفاده  در آخر اوس
بیشتری را می کنند و زمان زیادی را با مشاوران خود می گذرانند 

و با افراد راهنمای خود رابطه طوالنی مدتی را دارند.

۲) زنان در سـرمایه گذاری کمتر تحت تاثیر احساسـات خود 
هستند

ــرمایه  ــی دیگر از تفاوت های کلیدی زنان و مردان در س یک
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گذاری، تفاوت احساسی بین زنان و مردان است. دنیس شول 
ــام ”بازی های ذهنی بازار:  ــاب خود به ن (Denis Shull) در کت
ــی بنیادی سرمایه گذاری“، بیان می کند که خیلی از  روانشناس
ــدر اضطراب،  ترس و یا عصبانیت می تواند بر  افراد از اینکه چق
ــات  ــرمایه گذاری آنان تاثیر بگذارد و یا این احساس تجارت و س
ــبت به مردان به شرایط  ــتر کند آگاهی ندارند. زنان نس را بیش
ــد و از آنجایی که زنان آگاهی  ــی خود آگاهی کامل دارن احساس
بیشتری نسبت به احساسات خود دارند، خیلی بهتر می توانند 
از این شرایط خود را رهایی داده و در زمانی که دچار اضطراب، 

ترس و عصبانیت و.. هستند تصمیمات بهتری را بگیرند.

۳) زنـان بـرای برنده شـدن و مردان برای شکسـت دادن 
سرمایه گذاری می کنند

ــرمایه گذاری زنان این است که  یکی دیگر از ویژگی های س
ــبکه ای  آنها تنها به برد فکر می کنند. زنان دنیا را به صورت ش

ــردان تمایل دارند دنیا را  ــات می بینند در حالی که م از ارتباط
ــان می دهد  به صورت مکانی برای رقابت ببینند. این نکته نش
ــتر به این دلیل می گیرند که  که مردان تصمیمات خود را بیش
می خواهند کسی را شکست دهند. این نوع از رفتار باعث خطر 
کردن می شود، دقیقا چیزی که زنان خیلی کمتر دوست دارند 

انجام دهند.
زنان سرمایه گذاران بهتری نسبت به مردان هستند زیرا:

در سرمایه گذاری، بلند مدت فکر می کنند
مدت زمان مناسبی را برای تحقیق برای نحوه سرمایه گذاری 

اختصاص می دهند
از افراد با تجربه برای سرمایه گذاری مشورت می گیرند ●
قبل از تصمیم گیری برای یک سرمایه گذاری به احساساتی  ●

نظیر اضطراب، ترس و عصبانیت غلبه می کنند
ــدن در سرمایه گذاری  ● فارغ از حس رقابت صرفا به برنده ش

فکر می کنند.
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ــی رخ می دهد که مردم جنس  ــان خرید اغلب هنگام هیج
ــر می کنند. این هیجان  ــی را می بینند و به خریدش فک مطلوب

ممکن است اعتیادآور شود.
بیشتر ما با کلمۀ وسواس آشنا هستیم و می دانیم که افراد 
ــی خود را مجبور به انجام کارهای تکراری می کنند تا از  وسواس
شر افکار آزاردهنده خالص شوند. در واقع، وسواس در این افراد 

اختالل رفتاری «خرید اجباری» 
از کجا ناشی می شود؟

پشت پرده خرید

ــود. مثًال فکر  ــروع می ش از یک فکر تکراری و ناراحت کننده ش
کردن به آلودگی و اینکه میکروب ها و کثیفی ها می توانند رشد 
ــی برای خالص  کنند و همه جا را بگیرند. بنابراین فرد وسواس
ــروع به  ــر این افکار ناراحت کننده برمی خیزد و ش ــدن از ش ش
تمیزکاری می کند. مثًال بیشتر از چندبار دست هایش را می شوید 
و آب می کشد؛ زیرا فکر میکروب ها راحتش نمی گذارد. بنابراین 
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افکار وسواسی و اعمالی وسواسی فرد را دچار اختاللی می کند 
که متخصصان به آن اختالل وسواسی جبری می گویند. اما آیا 

این وسواس می تواند در مورد مسائل مادی نیز رخ بدهد؟
ــوان اختالل خرید  ــی را تحت عن ــی اختالل علم روانشناس
ــانه های این اختالل  ــی می کند. از نش اجبـاری (CBD) معرف
ــورد خرید کردن و کنترل  ــوان به درگیری فکری زیاد در م می ت
هیجانی پایین، در مقابله با خرید کردن اشاره کرد. به این معنا 
ــی باالیی برای خرید کردن  ــه این افراد تمایل فکری و هیجان ک
ــن هیجان و تمایالت را  ــد؛ اما در مقابل توانایی کنترل ای دارن
ندارند. درنتیجه دچار نوعی اختالل می شوند که می تواند روی 
ــویی آن ها اثرات  ــد زندگی طبیعی و به خصوص روابط زناش رون

مخربی بگذارد.

وسواس خرید در خانم ها بیشتر است؟
تحقیقات نشان می دهند که در ایاالت متحده حدود شش 
درصد از مردم گرفتار CBD هستند. این اصطالح مخفف واژۀ 
 Compulsive Buying) ــد اجباری التین اختالل رفتاری خری
Disorder) است. همچنین جالب است بدانید هشتاد درصد از 

این شش درصد را خانم ها تشکیل می دهند. یعنی این اختالل 
ــت. شاید یکی از دالیل این مسئله  در خانم ها بیشتر شایع اس
همین باشد که خیلی از خانم ها از کودکی این طور بزرگ شده اند 
که از خرید با مادر یا دوستانشان لذت ببرند؛ تجربه ای که آقایان 
معموًال از آن بی نصیب بوده اند. از طرفی امروزه با تکامل تجارت 
دیجیتال این امکان یعنی خرید کردن آسان و مفرح برای آقایان 
ــده و اتفاقاٌ ممکن است به زودی شاهد رشد  نیز امکان پذیر ش
ــمگیر تمایل به خرید در مردها نیز باشیم. چراکه اختالل  چش
ــای رفتاری پرخوری یا  ــابه اعتیاده خرید اجباری یا CBD مش
ــت. بنابراین هرچه دسترسی ما به کاالها آسان تر باشد  قمار اس
ــال درگیری ما با خرید کردن و تبدیل این درگیری به یک  احتم
ــتر می شود. این ولخرجی اجباری همچنین  عادت رفتاری بیش
ــردگی، اضطراب و  ــی مثل افس ــا بیماری های روان ــد ب می توان
اختالل های غذایی به صورت هم زمان رخ بدهد که در این صورت 

اثرات مخرب آن بیشتر نیز خواهد بود.
ــیوع این اختالل است.  ــن ش نکتۀ جالب دیگر در مورد س
برخالف اعتیادهای دیگر که عمومًا در نوجوانان ایجاد می شوند، 
اعتیاد به ولخرجی اکثرًا در افرادی رخ می دهد که در دهٔه چهارم 
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زندگی شان به سر می برند و استقالل مالی دارند.
اگرچه این اختالل در دسته بندی انواع اعتیاد قرار نمی گیرد، 
ویژگی های مشترکی با رفتارهای اعتیادگونه دارد که در ادامه به 

آن ها اشاره می کنیم.

۱- خرید اجباری معموال هیجانی و بدون فکر انجام می شود
ــرل بر روی  ــت یا کنت ــدون مقاوم ــاری (ب ــداران اجب خری
ــان) اغلب با هیجاناتی خرید می کنند که از کنترلشان  خریدش
خارج است. آن ها اغلب سعی در مخفی کردن عادات خریدشان 
ــتند و اصًال  ــان راضی نیس ــان هم از رفتارش دارند؛ زیرا خودش
نمی دانند چرا این همه خرید بیهوده کرده اند. این افراد معروف 
به داشتن اجناس دست نخورده و حتی بالاستفاده (جعبه های 

کفش یا لباس) در کمدهای خانه شان هستند.

۲- خرید کردن به افراد مبتال به CBD احساسـی شـبیه 
نشئگی می دهد

ــای مهارناپذیر هیجانی به  ــی که در هنگام خریده احساس
ــت می دهد، تنها تجربٔه رضایت از خرید به دلیل  خریداران دس
ــاس قدرت و مالکیت بر کاالها نیست، بلکه صرف نظر از  احس

ــت که برای فرد مبتال به این  کاالها، خود عمل خرید کردن اس
اختالل لذت بخش است. این هیجان اغلب هنگامی رخ می دهد 
که آن ها جنس مطلوبی را می بینند و به خریدش فکر می کنند. 

این هیجان ممکن است اعتیادآور شود.

۳- خرید برای سرکوب احساسات ناخوشایند
ــی برای پر کردن چاله های روحی مثل  خرید اجباری تالش
ــت. اغلب یک  ــی، عدم کنترل یا اعتمادبه نفس پایین اس تنهای
ــتگی باعث ایجاد عالقه به  خلق وخوی منفی مثل بحث یا خس
خرید می شود. گرچه، کاهش احساسات منفی موقتی است و با 

افزایش اضطراب یا حس گناه جایگزین می شود.

۴. احسـاس گناه و پشیمانی پس از خرید های اجباری دامن 
خریداران را می گیرد

ــداران برای  ــه می یابند. خری ــاه ادام ــا با حس گن خریده
ــر اجبار و به صورت هیجانی و بی فکر انجام  خریدهایی که از س
ــی  ــاس گناه و وظیفه نشناس ــدت احس ــد معموال به ش داده ان
می کنند. درنتیجه ممکن است چرخه ای باطل به وجود بیاید: 
احساس منفی تبدیل به «افیون» شده و آن هم منجر به خرید 
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دیگری خواهد شد.

۵. درد پرداخت پول بابت خریدهای اجباری
ــت با کارت بانکی  ــا پول نقد دردناک تر از پرداخ پرداخت ب
ــت. نیروی روانی اصلی کارت بانکی این است که آن ها لذت  اس
ــد را از درد پرداخت پول جدا می کنند. کارت های بانکی ما  خری
ــد تا به جوانب مثبت خرید فکر کنیم. درواقع  را فریب می دهن
ــت؛ چون در  ــعه یافته رایج اس ــورهای توس CBD فقط در کش
فرهنگ چنین کشورهایی تفکر «هر مشتری یک کارت بانکی» 

جا افتاده است.

اما چگونه میتوانیم هیجان برای خرید را مهار کنیم؟
ــرا و چگونه  ــت که بفهمیم چ ــدم درمانی این اس اولین ق
خریدمان به یک مشکل تبدیل شده است. یک استراتژی مفید 
این است که عوامل تحریک کنندٔه خود (احساسات منفی مثل 

ــی) را دنبال کنیم، در  ــی، اضطراب یا تنهای ــری خانوادگ درگی
ــئله قرار بگیریم و دست  ــیر مواجهه با مشکالت و حل مس مس
ــاه بردن به رفتارهای هیجانی و  ــکالت و پن از فرار کردن از مش
ــیم. در عین حال مدام به خودمان یادآوری کنیم که  گذرا بکش
ــاط  ــادی و نش ــاید در ابتدا باعث ایجاد ش محصوالت مادی ش
ــادی به زودی رنگ  ــوند؛ ولی این حس موقتی است. آن ش ش

می بازد.
ــت کارت های بانکی هم  ــن تأکید بر اهمیت مدیری همچنی
ــد. این یک حقیقت شناخته شده است که  می تواند مفید باش

استفاده از پول نقد می تواند تمایل به ولخرجی را کاهش دهد.
ــواس در خرید  در مجموع باید گفت که اختالل cbd یا وس
ریشه در مشکالتی دارد که برای حل آن می توانید حتما به یک 

مشاور مراجعه کنید.
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