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چگونه یک با یک می شود 
چهار؟ / قانون «اثر چندگانه» و 
تاثیر شگفت انگیز آن بر پیشرفت

دودوتا چهارتای زندگی

ــنیده اید که یک کار خوب می تواند اثری  حتمًا تا به حال ش
چندبرابری و مثبت برایتان به ارمغان بیاورد. در مسائل مالی نیز 
این فرمول جواب می دهد. اسم این قانون «اثر چندگانه» است. 
ــائل مالی در زندگی  ــه ی ظریف و کوچکی در خصوص مس نکت
شخصی وجود دارد و آن این است که هر قدم مثبتی که بردارید، 
نتیجه اش را چند برابر بیشتر خواهید دید. این قانون در رسیدن 

به استقالل مالی و زودتر بازنشسته شدن، به ما کمک می کند. 
ــۀ اعتقادی دارد  اما آیا این قانون مانند کار خیر کردن تنها ریش
ــما خواهیم گفت  یا راهکاری عملی برایش وجود دارد؟ ما به ش
ــود یک عمل کوچکتان در مسائل مالی نتیجۀ  که چگونه می ش

چندبرابری بدهد.
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قانون «اثر چندگانه» در مسائل مالی چگونه عمل می کند؟
ــت تحت تأثیر عوامل  ــائل مالی ممکن اس از آنجایی که مس
ــرفت  ــریع تر از آنچه انتظار دارید پیش ــددی قرار گیرند، س متع
می کنند. عملی کوچک می تواند تاثیر بزرگی بر اوضاع مالی شما 
ــته باشد. خواهید دید که ۴=۱+۱ می شود؛ ولی دقت کنید  داش

که این اثر فقط در جهت مثبت نیست.
ــت چندبرابر شوند  تاثیرهای تصمیمات غلط هم ممکن اس
و معادالت ما را به هم بریزند. بله، اشتباهات، بدون اینکه فرد 
متوجه شود، تبعات چندبرابر بدتری به همراه خواهند داشت. 
به همین علت است که افراد قبل از اینکه به خودشان بیایند در 

دردسرهای عظیمی می افتند.

اجرای قانون «۲۵»
ــتقالل مالی باید از دارایی هایتان برای  ــیدن به اس برای رس
تأمین مخارج استفاده کنید. به این منظور باید تقریبا ۲۵ برابر 
هزینه های سالیانه تان را پس انداز کنید. سود این پول هر سال 
می تواند هزینه های شما را پوشش دهد. این قانون «قانون ۲۵» 
نام دارد. برای هرچه سریع تر رسیدن به چنین پس اندازی، هم 
می توانید هزینه هایتان را کاهش دهید، هم درآمدتان را افزایش 

ــتفاده از قانون «اثر چندگانه» هر دو مورد  دهید. یا اینکه با اس
را باهم پیش ببرید.

با کاهش هزینه ها نه تنها پول کمتری خرج کرده اید بلکه به 
تالش کمتری برای پس انداز، در جهت رسیدن به استقالل مالی 
ــی را که اضافه آورده اید،  ــت. پایان هر ماه پول نیاز خواهید داش
ــاب پس اندازتان اضافه کنید. این گونه خیلی سریع تر به  به حس
ــدن می رسید. عالوه بر این،  رقم موردنظرتان برای ثروتمند ش
هرچه پس اندازتان بیشتر باشد، سود بیشتری از سرمایه گذاری 
ــود. به همین منوال پولتان بیشتر و بیشتر  آن نصیبتان می ش
می شود و قبل از اینکه متوجه شوید، حسابی پرپول دارید که با 

گذشت زمان رشد تصاعدی پیدا می کند.
این، همان قانون اثر چندگانه در مسائل مالی است.

قانون اثر چندگانه چگونه به کمک شما خواهد آمد؟
ــتفاده از این قانون روشن است ولی با ذکر چند  تأثیرات اس

مثال موضوع را روشن تر می کنیم.
اگر هزینه ای را مثل عضویت در باشگاه یا استفاده از ماهواره 

از زندگی حذف کنید:
ــتگی خواهید  نیاز کمتری به پس انداز برای دوران بازنشس

داشت؛
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هرچه به پس انداز کمتری نیاز داشته باشید، زودتر می توانید 
خود را بازنشسته کنید؛

همچنین هر ماه مبلغی اضافه خواهید آورد؛
این مبلغ مازاد را می توانید پس انداز یا سرمایه گذاری کنید، 

یا برای پرداخت بدهی هایتان کنار بگذارید؛
به این ترتیب قرض هایتان سریع تر تسویه می شود.

اگر یکی از قرض هایتان را پس بدهید:
ماهانه پول بیشتری برایتان می ماند؛

پس در ماه بیشتر می توانید پس انداز کنید؛
ــم می توانید زودتر  ــه ی بدهی هایتان را ه پس طبیعتا بقی

تسویه کنید؛
ــویه ی همه بدهی ها، سرمایه تان شروع به رشد  و پس از تس

می کند.
اگر پس انداز کنید:

سرمایه ی بیشتری خواهید داشت؛
هرچه سرمایه بیشتری داشته باشید، سود بیشتری دریافت 

می کنید، پس ثروتتان رشد تصاعدی خواهد داشت؛
با داشتن سرمایه ی بیشتر، زودتر به استقالل مالی می رسید.
قطعا مثال های دیگری هم هستند که از قلم افتاده اند. ولی 
ــت این است که مسیر رسیدن به استقالل  چیزی که واضح اس
ــت. سعی کنید تصمیمات اقتصادی  مالی راهی دورودراز نیس
ــریع تر بدهی ها و  ــردن، پرداخت س ــتی، مثل پس انداز ک درس
سرمایه گذاری بگیرید. قبل از آنکه متوجه شوید، این گام های به 

ظاهر کوچک به موفقیت های بزرگی منجر خواهند شد.
چه کارهایی باید انجام دهید؟

ــد، مبلغ مازاد را  ــی از درآمدتان را خرج کنی بخش کوچک
سرمایه گذاری کنید، قرض هایتان را تسویه کرده و سعی کنید 

دیگر مقروض نشوید.
از بین این سه متغیر، به بررسی اولین مورد می پردازیم. این 
مورد اگر عملی شود به تنهایی می تواند شما را به وضع اقتصادی 
خوبی برساند. ولی اگر تمام موارد را با هم به کار بگیرید، انگار 
از یک شتاب دهنده استفاده کرده اید و سریعًا به هدف می رسید!
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تنها به کم خرج کردن اکتفا نکنید، پول مازادتان را سرمایه 
گذاری کنید. وقتی بدهی هایتان تسویه شد، نرخ پس اندازتان را 
افزایش دهید. تا جایی که می توانید زیر بار قرض نروید، چراکه 

قرض آفت ثروت است و روند ثروتمند شدن را کند می کند.

تا جایی که می توانید زیر بار قرض نروید، چرا که قرض، 
آفت ثروت است و روند ثروتمند شدن را کند می کند.

چگونه می توانم یک شبه پولدار شوم؟
ــفانه چنین چیزی غیرممکن است! تنها دو راه برای  متاس
یک شبه ثروتمند شدن وجود دارد. یا قوانین احتماالت را زیر پا 

بگذارید یا قوانین انسان ها را!
ــدن را افزایش داد، ولی باز هم  می توان سرعت ثروتمند ش
زمان نیاز است. البته این زمان نباید به درازای کل عمر باشد! 

ــدارد و بر پایه ی عملیات  ــه ی پیچیده ای ن ثروت اندوزی، پروس
ــرف بخش کوچکی از  ــت که با مص ــاده ای اس جمع و تفریق س

درآمد آغاز می شود.
ــد،  ــتر ش به محض اینکه پس اندازتان از هزینه هایتان بیش
ــتر می شود. این که با این اندوخته چه کار  اندوخته تان هم بیش
کنید، معلوم می کند آیا فقط می خواهید به سرعت پولدار شوید 

یا برای بازنشستگی زودتر برنامه ریزی کرده اید.
بسته به وضعیت اقتصادی فعلی تان، دو راه برای استفاده از 

اندوختۀ خود دارید:
۱) سرمایه گذاری
۲) تسویۀ قرض ها

ــت در بازار سهام  ــلما بهتر اس اگر هیچ قرضی ندارید، مس
ــت  ــش را از دس ــرمایه گذاری کنید. پول، با گذر زمان ارزش س
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می دهد. حتی گذاشتن پول در بانک هم خیلی به صرفه نیست. 
بهترین کار همان سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری اصًال کار 

ریسک پذیری نیست.
اگر بدهکار هستید، یعنی در شرایط اضطراری قرار دارید و 
همان طور که گفته شد با مخرب ترین عامل ثروت طرفید، پس 
ــریع تر باید خودتان را نجات دهید. با پولی که ماهانه اضافه  س
ــد. در برخی موارد، پرداخت  ــد، بدهی هایتان را بپردازی می آوری
ــت، ولی این قسم بدهی ها  بعضی بدهی ها خیلی ضروری نیس
مربوط به بحث ما نمی شود. در این پست فقط دربارٔه بدهی های 

اورژانسی حرف می زنیم.
قانون اثر چندگانه، بازنشستگی زودتر از موعد را برای شما 
به ارمغان خواهد آورد. در مسائل مالی هر گام به ظاهر کوچکی 
اثرات عمیقی خواهد داشت. ولی فراموش نکنید که این قانون 
ــه به نفع ما نیست. همان طور که اعمال مثبت تاثیرات  همیش
ــاب منفی خواهند  ــتباه هم بازت ــی دارند، تصمیمات اش مثبت

داشت.

«هشدار! قانون اثر چندگانه همیشه مثبت نیست»

همان طور که گفتیم، قانون اثر چندگانه فقط در جهت مثبت 
عمل نمی کند. مثًال اگر پس انداز نکنید، ثروتتان افزایش نخواهد 
یافت، نمی توانید سرمایه گذاری کنید و طبیعتًا بازنشستگی در 
سن پایین تر را هم باید فراموش کنید. یا مثال تصور کنید، نرخ 
پس اندازتان صفر درصد باشد، یعنی اصًال نتوانید پس انداز کنید. 
ــتقالل مالی برسید، چراکه همیشه  پس هرگز نمی توانید به اس

تمام درآمدتان را خرج می کنید.
ــقف مشخصی بدهی برایتان مشکلی ایجاد  اگر ماهانه تا س
ــکالی ندارد، ولی فراموش نکنید  نمی کند، بدهی تراشیدن اش
که پرداخت این بدهی ها در روند پیشرفت شما وقفه می اندازد. 
ــرمایه گذاری را از دست  ــی از پولتان، پتانسیل س چون که بخش
می دهد. پس ماشینی نو را ترجیح می دهید یا استقالل مالی را؟
ــته در تصمیم گیری ها ضعیف عمل می کردید،  اگر در گذش
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ــات بهتری  ــد تغییر کنید و تصمیم ــعی کنی ــن به بعد س از ای
ــتید، ناامید نشوید و  بگیرید. اگر از اوضاع مالی تان راضی نیس
ــتر دقت کنید و به این کار ادامه دهید.  در انتخاب هایتان بیش
مطمئن باشید زودتر از آنچه انتظارش را دارید، خواهید دید که 

سرمایه تان روزبه روز بیشتر و بیشتر می شود.
اگر بدهکار هستید، یعنی در شرایط اضطراری قرار دارید و 
همان طور که گفته شد با مخرب ترین عامل ثروت طرفید، پس 

سریع تر باید خودتان را نجات دهید.

شما هم دست به کار شوید!
ــتید؛ ولی از  ــیدن به استقالل مالی هس ــیر رس آیا در مس
ــرفت تان دلسرد می شوید؟ شاید به این  کند بودن سرعت پیش
ــده اید و اوضاع فعلی برایتان  خاطر است که دیر دست به کار ش
ــده است. خوشبختانه با به کارگیری «قانون اثر  ناامید کننده ش

چندگانه» به زودی از پیشرفت خود شگفت زده خواهید شد.
تنها به کم خرج کردن اکتفا نکنید، پول مازادتان را سرمایه 
گذاری کنید. وقتی بدهی هایتان تسویه شد، میزان پس اندازتان 

را افزایش دهید.
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فعالیت در دنیای تجارت به عنوان یک زن به معنای تحمل 
ــبت به دیگران است؛ البته به علت کم بودن  فشار بیشتری نس
ــدن هم  ــتر دیده ش ــان فعال در تجارت موجب بیش ــداد زن تع
ــود. زنانی که می خواهند به موفقیت های زیادی برسند،  می ش

می توانند از این دیده شدن به نفع خودشان استفاده کنند.
امور مالی در سطوح باال به کلی در سیطرۀ مردان است. در 
ایران تعداد مردان نسبت به زنان در مدیریت مالی بیشتر است؛ 

شما هم می توانید مانند این 
هفت زن موفق باشید

ورود آقایان ممنوع

ــتیم که زنان بسیاری در کشورمان پا  ــاهد آن هس اما امروزه ش
ــته اند. این عدم  ــطوح باال گذاش به عرصه های امور مالی در س
ــور ما نیست.  تعادل بین تعداد زنان و مردان تنها مختص کش
ــان می دهد  ــال ۲۰۱۷، نش چنان که آمار وزارت کار آمریکا در س
زنان حدود ۵۳ درصد جامعۀ کارگری را تشکیل می دهند. اما در 
 Catalyst Research سال ۲۰۱۵، با توجه به تحقیقی که توسط
انجام شده، آن ها تنها ۱۷ درصد از مدیران بلند پایه را در بخش 
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ــت که  ــکیل می داده اند. به همین دلیل اس ــرمایه گذاری تش س
ــدت در خصوص قرار گرفتن در مسندهای  می گوییم زنان به ش

قدرت نادیده گرفته می شوند.
با توجه به پیشگام شدن زنان در این رشته، در دنیای امروز، 
ــتری برای آن ها نسبت به قبل وجود دارد. اگر  فرصت های بیش
ــما می خواهید رهبر یک جامعۀ مالی شوید و به دنبال الگو  ش
می گردید، ما می خواهیم به شما هفت زن را معرفی می کنیم که 
ــب کرده اند. آن ها خود را از کنج عزلت  موفقیت های بزرگی کس
بیرون کشیده، ریسک کرده، به یک جواب ساده بسنده نکردند 

و اکنون در این جایگاه قرار دارند.

جرالدین ویز (Geraldine Weiss)، مشاور سرمایه گذاری
جرالدین ویز جزء اولین زنانی بود که در امور مالی برای خود 
نامی دست وپا کرد و ثابت کرد که زنان نیز می توانند سرمایه گذار 
ــوش دادن به  ــق کتاب خواندن و گ ــند. او از طری موفقی باش
گفت وگوی والدین خود سرمایه گذاری را یاد گرفت و در دانشگاه 

نیز تجارت خواند تا کامًال با این مسائل آشنا شود.
ــتخدام  ــرمایه گذاری ای حاضر نبود او را اس ــز س هیچ مرک
ــت به عنوان منشی  کند. اما چون مدرک تحصیلی باالیی داش
ــود. جرالدین می گوید: «دنیا دنیای  ــتخدام ش می توانست اس
مردان بود و به زنان نیز نیازی نبود. به دلیل همین رد شدن های 
مکرر، در چهل سالگی تصمیم گرفتم اولین مرکز سرمایه گذاری 

خود را در سال ۱۹۶۶ افتتاح کنم.»
ــان داده  واکنش های زیادی به تبلیغات او برای مرکزش نش
ــد. مردم می گفتند: «من که نمی توانم تصور کنم از یک زن  ش
ــه از یک مرد  ــرمایه گذاری بگیرم.» یا «باید همیش ــاورۀ س مش

دراین باره مشورت گرفت.»
ــیتی ویز مرکز خود را با  ــرای جلوگیری از بحث های جنس ب
ــال ۱۹۷۰ او با این هویت کار  ــام G. Wiess افتتاح کرد. تا س ن
می کرد. تا این که تصمیم گرفت هویت مخفی خود را برمال کند. 
جرالدین ویز این کار را بعد از کسب موفقیت های پیوسته و ثبت 

کردن سوابق درخشان انجام داد.
ــت  طرح کاری باارزش، دقیق و کامًال اختصاصی ویز توانس
ــی در مورد  ــته و حت ــر گذاش ــت س تمام طرح های دیگر را پش
سرمایه گذاری های کم نیز سوددهی خوبی داشته باشد. او مرکز 
ــال اداره  ــود به نام Investment Quality Trends  را ۳۷ س خ
کرد و در نهایت در سال ۲۰۰۳ بازنشست شد. این مرکز همچنان 

هم فعال بوده و با همان طرح ویز به کار خود ادامه می دهد.

موریل سیبرت (Muriel Siebert) موسس کارگزاری
موریل سیبرت حتی بدون این که از دانشگاه فارغ التحصیل 
شود، توانست به حوزه ی تحقیقات مالی وارد شود و برای خود 
همکارانی پیدا کند. او در سال ۱۹۶۷ مرکز کارگزاری خود به نام 
مرکز موریل سیبرت و شرکا را تأسیس کرد. بخش سخت ثبت 
ــرکت او دربورس نیویورک (NYSE) این بود که تعداد  کردن ش
زیادی از مردان درخواست او برای حمایت مالی را رد می کردند و 
از طرفی برای ثبت و بازگشایی مرکز نیازمند وجود یک بودجه ی 
اولیه و حامی مالی بود. او باالخره این کار را انجام داد و تبدیل 
ــده است. این مرکز  ــد که عضوی از NYSE ش به اولین زنی ش
هنوز هم تنها مرکز کارگزاری ای است که توسط یک خانم اداره 

می شود.
ــال ۱۹۷۵، سیبرت تصمیم گرفت مرکز خود را تغییر  در س
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ــه اش را به  بدهد تا با هزینه ی کمتر و تخفیف، خدمات موسس
مردم عرضه کند. فکر او در آن زمان ایده ی بسیار نوپایی بود. این 
حرکت برای برخی افراد در وال استریت و مراکز مشابه آن مانند 
کمیسیون اوراق بهادار امریکا (SEC) تهدیدی جدی به حساب 

می آمد. اما او از همه ی این چالش ها نیز سربلند بیرون آمد.
ــیبرت تصمیم گرفت تا تجربه ی مالی خود را به عرصه ی  س
ــت نیز وارد کند، آن  هم در عرصه ای که مختص مردان  سیاس
بود. او بین سال های ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۲ رئیس بانک ایالتی نیویورک 
ــزرگ بانک در  ــت های ب ــت از شکس ــود و در آن دوران توانس ب
بازاری که دچار رکود شده بود، جلوگیری کند. او به عنوان یک 
ــد و در نهایت، در ۴  ــنا نیز ش جمهوری خواه کاندید مجلس س

آگوست سال ۲۰۱۳ درگذشت.

ابیگل جانسون (Abigail Johnson) مشاور سرمایه گذاری
ــون میلیاردر معروف بعد از دو سال کار (۱۶- ابیگل جانس
۲۰۱۴) به عنوان رئیس و عضو هیئت مدیره به مقام رئیس اصلی 
ــال  ــرمایه گذاری فیدلیتی در س و عضو هئیت مدیره ی مرکز س
ــس قبلی این مجموعه یعنی  ــد. او دختر رئی ۲۰۱۶ منصوب ش
 (Edward C. Johnson III) ــی. جانسون سوم آقای ادوارد س
ــود. او نزدیک به ۲۵ درصد از  ــوه ی پایه گذار این مجموعه ب و ن
شرکت را داراست و ارزش سهامش چیزی در حدود ۱۱ میلیارد 

دالر تخمین زده شده است.
ــون این است که در  ــکی نیست که علت موفقیت جانس ش
ــت. با  ــب برای این کار به دنیا آمده اس خانواده ای کامًال مناس

ــی از بزرگ ترین  ــه Fidelity به عنوان یک ــود، مجموع این وج
ــترک با دارایی منقول به ارزش  ــرکت های سرمایه گذاری مش ش
ــرمایه ی در گردش تا  ــارد دالر و ۲.۶ میلیارد دالر س ۶.۸ میلی
ــال، بعید بود که فقط  ــال ۲۰۱۸ و با قدمتی در حدود ۷۱ س س
ــوان رئیس خود انتخاب  ــی را به عن از روی نام خانوادگی، کس
ــون مدرک MBA  از هاروارد داشت و قبل از اینکه  کند. جانس
اولین شغل مدیریتی خود را در این مجموعه به دست آورد، در 
همین موسسه به عنوان مشاور فروش خدمات، آنالیزور و مدیر 

دارایی های مالی به مدت ده سال کار کرده بود.

ابی جوزف کوهن (Abby Joseph Cohen) استراتژیست 
پورتفولیو

کوهن به عنوان برنامه ریز و استراتژیست پورتفولیو برای دهه ها 
مورد احترام و تقدیر قرار گرفته است. بعد از فعالیت در جایگاه 
اقتصاددان ذخیره ی فدرال در سال ۱۹۷۳، در مقام اقتصاددان 
 T. Rowe Price ــز مالی در مراکز مالی بزرگی مانند و برنامه ری
ــت.  Barclays، و Drexel Burnham Lambert کار کرده اس
او در سال ۱۹۹۰ به مرکز Goldman Sachs پیوست و در سال 
ــه عضویت هیئت مدیره درآمد. پیش بینی های دقیق و  ۱۹۹۸ ب
مثبت کوهن در بازار بورس سال ۱۹۹۰ او را به ستاره ای در امور 

مالی و رسانه ها تبدیل کرد.
کوهن در سال ۲۰۱۸ به عنوان برنامه ریز اصلی و رئیس مرکز 
بازاریابی جهانی Goldman بازنشست شد. اما در سال ۲۰۱۹ نیز 
همچنان به عنوان رئیس بخش مشاوره و برنامه ریز سرمایه گذاری 
ــرمایه گذاری در اداره ی بازنشستگان  ــد و عضو کمیته ی س ارش

آمریکا مشغول به فعالیت است.
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ــه ای در مراکزی  ــای بلندمرتب ــن دارای مقام ه او همچنی
مانند دانشگاه Cornell، مرکز بررسی مالی Chartered، لیگ 
ــت  ــت. نام او در فهرس ــبال و مرکز روابط خارجی اس برتر بیس
ــت. در این  قدرتمندترین زنان مجله Forbes  نیز قرار گرفته اس
لیست زنانی از همه ی تخصص ها - نه تنها امور مالی - قرار دارند.

لوبنـا اس. اوالیـان (Lubna S. Olayan) رئیـس هیئت 
مدیره

لوبنا اس. اوالیان، رئیس شرکت مالی اوالیان در ریاض، یکی 
ــرکت های عربی، است. این خانم سعودی رئیس  از مهم ترین ش
بیش از ۵۰ شرکت بوده و نفر پنجاه ونهم فهرست قدرتمندترین 

زنان مجله Forbes  نیز هست.
اوالیان در اوایل ۱۹۸۰ در شرایط آن موقع که کار کردن زنان 
ــی عادی و مورد قبول جامعه نبود، وارد این کار خانوادگی  خیل
شد. در حقیقت، هنوز هم کار کردن برای زنان سعودی معمول 
نیست. مخصوصًا وقتی قرار باشد به تنهایی کار کنند و این ها از 

تأثیرات محدودیت در آزادی زنان است.
او بیش از ۵۴۰ کارمند خانم در شرکت خود استخدام کرده 
است و برای آن ها حکم قهرمانی در کارزار بازار مردمحور را دارد.
اوالیان نیز مانند جانسون در خانواده ی درست به دنیا آمده 
ــرکت را که  ــت این ش بود؛ اما فقط به خاطر نامش نمی توانس
ــرکت زیرمجموعه بوده و یکی از بزرگ ترین  دارای بیش از ۵۰ ش
شرکت های سرمایه گذاری در بازار سهام عربی است، اداره کند. 

او باید باهوش، ماهر و مصمم می بود.
ــرکت اوالیان، وی تبدیل  ــار کارنامه ی قوی اش در ش در کن
ــعودی شد.  ــرکت س به اولین زن عضو هیئت مدیره ی یک ش
ــال  ــتن او به بانک Hollandi در س این اتفاق همزمان با پیوس
ــرکت  ــان همچنین عضو هیئت مدیره ی ش ۲۰۰۴ رخ داد. اوالی
سرمایه گذاری امور مالی مصر و مجمع سرمایه گذاری بانکی نیز 

بوده است.

دبورا ای. فارینگتون (Deborah A. Farrington) شریک 
صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیر

ــرکت  ــون پایه گذار و رئیس بخش تجارت ش دبورا فارینگت
ــورای  ــت StarVest» و عضو ش ــزار مالی به نام «مدیری نرم اف
پایه گذاری سرمایه ی ریسک پذیر StarVest است. عناوین شغلی 
قبلی او شامل رئیس و عضو هیئت مدیره ی یک موسسه ی مالی 
ــرمایه گذار اول و رئیس یک شرکت موفق و مدیر  خصوصی،  س
چندین موسسه ی مالی بوده است. او نیز مانند جانسون مدرک 

MBA از دانشکده ی تجارت دانشگاه هاروارد دارد.
ــرکت عمومی را نیز اداره می کند: شرکت  فارینگتون دو ش
جمع آوری اسناد به نام Collectors Universe و شرکت تولید 
ــام NetSuite که هر دو نیز در کالیفرنیا  نرم افزارهای مالی به ن
ــرکت خصوصی و  ــده اند. به عالوه، او رئیس چندین ش واقع ش
یک شرکت غیرخصوصی است. فارینگتون همچنین، در صدر 
ــرمایه گذار  ــتMidas مجله Forbes به عنوان س جدول فهرس

ریسک پذیر قرار دارد.
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 (Linda Bradford Raschke) لینـدا بردفـورد راشـکه
بازرگان حرفه ای

ــکه از ابتدا رئیس دو موسسه ی مالی بوده است.  لیندا راش
ــاوره ی بازرگانی  ــرکت مش ــرکت گروه LBR که یک ش یکی ش
ــی LBR که در زمینه ی  ــت و دیگری مدیریت دارای اجناس اس
ــترک فعالیت دارد. او بازرگانی را به  هدایت سرمایه گذاری مش

صورت حرفه ای در اوایل ۱۹۸۰ شروع کرد و به عنوان یک بازاریاب 
سهام مشغول به کار شد. به مدت شش سال در شرکت سهام 
ــرکت سهام Philadelphia  شروع  Pacific Coast و بعد در ش
ــه کار کرد. او این کارها را قبل از اینکه یک بازرگان خصوصی  ب

شود، انجام داده است.
ــم و کارآمد  ــتراتژی های مه ــکه کتابی نیز درباره ی اس راش
ــترده ای در رسانه ها  ــت که به طور گس ــته اس در بازرگانی نوش
ــز مهم بازرگانی  ــت. او همچنین برای مراک ــته اس بازتاب داش
 Managed Future) ــر ــون همکاری های مدیریتی فیوچ همچ
Assocaition) و بلومبرگ (Bloomberg) مطالب خود را ارائه 

کرده است.

جمع بندی
فعالیت در دنیای تجارت به عنوان یک زن به معنای تحمل 
ــبت به دیگران است؛ البته به علت کم بودن  فشار بیشتری نس
ــتری هم  ــدن بیش تعداد زنان فعال در تجارت موجب دیده ش
ــود. زنانی که می خواهند به موفقیت های زیادی برسند،  می ش

می توانند از این دیده شدن به نفع خودشان استفاده کنند.
خیلی از زنانی که در امور مالی فعالیت می کنند، هنوز هم 
ــد کمی را در  ــتند و درآم ــیتی روبه رو هس با تبعیض های جنس
مقایسه با مردان هم رده ی خود دریافت می کنند. اما امروزه این 
محدودیت ها کمتر شده و نسبت به دوران ویز، سیربت و کوهن 

راه های زیادی برای موفقیت مالی زنان وجود دارد.
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استقالل مالی فقط به پول هایتان مربوط نمی شود؛ استقالل 
مالی داشتن اعتمادبه نفس برای تصمیم گیری و ایستادگی برای 
ــوند تا  ــویق ش ــت. زنان باید به طور ویژه تر تش خودتان هم هس
مسئولیت بیشتری بر عهده بگیرند و زندگی مالی شان را کنترل 

کنند.

جادوی استقالل مالی و زنان 
قدرتمند

ورود آقایان ممنوع

چرا استقالل مالی برای زنان اهمیت دارد؟
ــتر از مردان عمر می کنند، پس باید از  طبق آمار، زنان بیش
ــالوه بر این، آن ها با تبعیض در پرداخت  خود مراقبت کنند. ع
دستمزد هم مواجه هستند. طبق گزارش سازمان آماری نیروی 
ــط درآمد هفتگی برای زنان  ــال ۲۰۱۶، متوس کار آمریکا در س
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ــت که مردان  ــر تمام وقت، تنها ۸۲ درصد چیزی اس حقوق بگی
ــر از آن، اغلب زنان از نظر فرصت های  دریافت می کنند. مهم ت
ــرفت با تبعیض مواجه می شوند. همٔه این ها به این معنی  پیش

است که باید سخت تر کار کنند.
ــده است، از هر  ــاس تحقیقاتی که در آمریکا انجام ش بر اس
ــئول  ۱۰ زن ۹ نفر، در برخی از مراحل زندگی خود تنها فرد مس
ــتند. زنان با نسبتی معادل ۴۲  سامان دهی مالی خانواده هس
ــکیل  ــران ۱۶/۱ درصد) نیمی از نیروی کار را تش ــد (در ای درص
ــرن حاضر نیمی از  ــار می رود که در ق ــد و چنین انتظ می دهن
ــاغل بازرگانی موفق متعلق به آن هاست؛ اما در عین حال  مش
آن ها با چالش هایی غیر از آن چه مردان روزانه با آن ها مواجهند، 

روبرو هستند.
به طورمثال، زنان به اجبار باید کارشان را برای بزرگ کردن 
فرزندانشان ترک کنند؛ یعنی زنان امنیت شغلی کمتری نسبت 
به مردان دارند. از طرف دیگر شاخص طول عمر زنان باالتر رفته 
و همین مسئله آسیب پذیری آن ها را در برابر گرفتاری های مالی 

ــت. از آن جایی که درآمد زنان در در مقایسه با  بیش تر کرده اس
مردان در شغلی مشابه هم چنان پایین تر است، این امکان وجود 
ــن بازنشستگی برسند.  دارد که زنان با منابع مالی ناکافی به س
ــبختانه اگر زنان زود به فکر مدیریت منابع مالی خود  اما خوش
ــن  ــکل را خیلی زودتر از آن که به س بیفتند، می توانند این مش

بازنشستگی برسند، حل کنند.
ــاوت در  ــر از مردان و تف ــتر، حقوق کمت ــول عمر بیش ط
موقعیت ها، به این معنی است که زنان باید سخت تر کار کنند، 
پول بیشتری ذخیره کنند و مسئولیت هزینه هایشان را به عهده 

بگیرند.

چگونه به استقالل مالی برسیم؟
برنامه ریزی مالی داشته باشید ●

(کسانی که برنامه های مالی مناسبی داشته باشند اقدام های 
مالی بزرگی انجام می دهند)

ــٔه  زمین در   ۲۰۱۲ ــال  س در   Schwab ــایت  س ــی  بررس
ــان نشان داد زنان  اعتمادبه نفس زنان در مدیریت امور مالی ش
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با برنامه ریزی مالی مکتوب، به طور چشمگیری بسیار موفق تر از 
زنانی هستند که برنامٔه مکتوبی ندارند.

ــا ۱۹۷۳ در آمریکا انجام  ــال ۱۹۵۳ ت ــی که در س در تحقیق
ــگاه هاروارد پرسیده شد که چه  شد، از فارغ التحصیالن دانش
تعداد از آن ها اهدافشان را مکتوب کرده و برای رسیدن به آن ها 
ــگاه به آن اهداف جامٔه  برنامه ریزی کرده اند تا پس از اتمام دانش

عمل بپوشانند؟
۳ درصد اهدافشان را نوشته بودند، ۱۳ درصد هدف داشتند؛ 
ــتند.  ــد و ۸۴ درصد نیز، هیچ هدفی نداش ــته بودن ولی ننوش
ــدند که آن ۱۳ درصدی که هدف داشتند؛  محققان متوجه ش
ــته بودند، بعد از ۲۰ سال به طور متوسط درآمدشان  ولی ننوش
ــده بود، که هیچ هدفی نداشتند. ولی  حدود دو برابر گروهی ش
افرادی که هدف داشتند، یا همان گروه ۳ درصدی، درآمدشان 

حدود ۱۰ برابر ۹۷ درصد باقی مانده شده بود.
ــای  ــوال ها از فارغ التحصیل ه ــن س ــال ۱۹۷۹، همی در س
ــکدۀ MBA یعنی باهوش ترین و بهترین گروه دانشجوها  دانش
در آمریکا پرسیده شد و نتایج پژوهش قبلی در این زمینه دوباره 

تایید شد.

ــداز و  ــر از پس ان ــزی فرات ــٔه مالی چی ــک برنام ــتن ی داش
ــرمایه گذاری محض است و به شما کمک می کند به طورکلی  س
ــی مالی خود نگاه کنید. برنامٔه مالی،  به همٔه بخش های زندگ
ــتگی،  ــرمایه گذاری ها، برنامه ریزی بازنشس درآمد، هزینه ها، س
پوشش بیمه، بدهی مالیات بر درآمد و مهم تر از همه چگونگی 
کارکرد همٔه این بخش ها را در کنار هم بررسی می کند. عالوه بر 
آن، یک نقشه برای پیگیری برنامه ریزی عملی به شما می دهد.

ــود؛  ــه پول هایتان نمی ش ــط مربوط ب ــتقالل مالی فق اس
ــرای تصمیم گیری و  ــتن اعتمادبه نفس ب ــتقالل مالی داش اس
ــت که  ــت. حقیقت این اس ــتادگی برای خودتان هم هس ایس
ــد زندگی مالی خود  ــا متأهل، همٔه ما بای ــا مرد، مجرد ی زن ی
ــوند تا  ــویق ش را کنترل کنیم؛ اما زنان باید به طور ویژه تری تش
ــن کار، زنان  ــتری بر عهده بگیرند. با انجام ای ــئولیت بیش مس
ــی کنند و  ــرفت را ط ــری می توانند مراحل پیش ــور مؤثرت به ط
ــری بردارند. ــای برابر قدم های موث ــیدن به فرصت ه برای رس
ــور مالی خود قرار بگیرید و آن را کنترل  ــرای اینکه در رأس ام ب
کنید، می توانید با یک برنامه ریز و متخصص مالی کار کرده و یک 

برنامٔه جامع مالی تدوین کنید.
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فقط پس انداز نکنید، سرمایه گذاری هم کنید ●
نکتۀ مهم در سرمایه گذاری این است که یاد بگیرید از پولتان 
ــتفاده را بکنید. اولین فکر شما ممکن است این  بیشترین اس
ــک کنید. فرازونشیب های بازار یک  باشد که نمی خواهید ریس
ــودن به ضرر  ــت؛ اما بیش ازحد محتاط ب ــت حتمی اس واقعی

شماست.
ــت.  ــما خواهد داش ــرمایه گذاری مزایای زیادی برای ش س
ــیاری از مردم ترجیح می دهند که پولشان را نزد بانک ها به  بس
ــال دریافت کنند،  ــود ثابتی در پایان هر س امانت بگذارند و س
ــرمایه گذاری به طور اصولی انجام شود، قادر خواهید  اما اگر س
ــال، چند برابر کنید. راه های  بود ارزش پول خود را در چند س

ــرمایه گذاری وجود دارد. مهم ترین نکته برای  مختلفی برای س
ــرمایه گذاری های پرریسک و کسب  ــرمایه گذاری، دوری از س س
اطالعات در مورد اصول و قوانین سرمایه گذاری پیش از هرگونه 
اقدام در این مورد است. اگر فکر می کنید در این زمینه تخصص 
ندارید، جای نگرانی وجود ندارد، مشاوران مالی به شما کمک 

خواهند کرد.
از مشاور مالی کمک بگیرید ●

ــرمایه گذاری و مدیریت پول مطرح می شود،  وقتی بحث س
ــتیبانی می تواند اعتمادبه نفس تان را تا  ــتن یک گروه پش داش
ــروع کرده اید. با افزایش  ــادی باال ببرد، حتی اگر تازه ش حد زی
ــورت و همکاری با یک مشاور را در نظر داشته  دارایی تان، مش
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باشید.
یک مشاور می تواند به شما کمک کند به چشم انداز بزرگی 
نگاه کنید و روی برنامه ریزی بازنشستگی و ایجاد یک مجموعه 
ــاور که شما و  ــهام متنوع تمرکز کنید. کار کردن با یک مش س
ــع بزرگ آرامش ذهنی  ــان را درک می کند می تواند منب اهدافت

باشد.
ــاور پیش بروید به  ــه میزانی که می خواهید با یک مش البت
ــاوره، بررسی دوره ای یا  ــتگی دارد: تنها یک بار مش خودتان بس
مدیریت تمام وقت. فقط مطمئن شوید می دانید مشاورتان چقدر 

و چطور هزینه دریافت می کند. هزینه ها مهم هستند.
فکر کردن به بازنشستگی را به تأخیر نیندازید ●

ــان به این معروفند که قبل از هرچیز به نیازهای دیگران  زن
ــد به خودتان فکر  ــتگی بای توجه می کنند، اما درمورد بازنشس
کنید. با استفادٔه کامل از برنامٔه بازنشستگی یک شرکت بیمه، 
ــرکت های بیمه را  ــئولیت آیندٔه خود را بر عهده بگیرید. ش مس
مقایسه کرده و در صورت امکان شرکت های بیشتری را بررسی 
ــتگی بیمه ندارید، شاید بد نباشد که  کنید. اگر برنامٔه بازنشس

به بیمۀ بازنشستگی خویش فرما فکر کنید. هدف این است که 
هرچه زودتر، هرچقدر می توانید پس انداز کنید.

از جوانی شروع کنید و سعی کنید ۱۰ الی ۱۵ درصد از حقوق 
ــالیانٔه خود (ازجمله هر وجه پرداختی از طرف کارفرمایتان)  س
ــال های  ــتید در بقیٔه س را پس انداز کنید. احتماًال مجبور نیس
ــروع به  ــد را افزایش دهید. هرچه دیرتر ش ــان این درص کاری ت
ــد، این درصد باالتر می رود. برای مثال، اگر تا ۴۰  پس انداز کنی
سالگی صبر کنید، باید ۲۵ درصد از حقوق ساالنٔه خود را کنار 
ــد؛ اما توجه  ــت زیاد به نظر برس بگذارید. این درصد ممکن اس
ــتگی هم ممکن است طوالنی باشد. بسیاری  کنید که بازنشس
ــبات برنامه ریزی  از برنامه ریزان مالی توصیه می کنند در محاس
ــالگی را پیش بینی کنید. شما باید آماده  ــتگی تا ۹۰ س بازنشس

باشید.
ــٔه  زمین در   ۲۰۱۲ ــال  س در   Schwab ــایت  س ــی  بررس
ــان نشان داد، زنان  اعتمادبه نفس زنان در مدیریت امور مالی ش
با برنامه ریزی مالی مکتوب، به طور چشمگیری بسیار موفق تر از 

زنانی هستند که برنامٔه مکتوبی ندارند.
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ضرورت تفکر برای آینده مالی روشن تر
ــدن قطعًا برای شما آشناست. اقتصاد،  اصطالح جهانی ش
ــورها را پشت سر گذاشته اند  ــوم کش فرهنگ و… مرزهای مرس
ــد برای  ــاید همین دلیلی باش و بعدی جهانی پیدا کرده اند. ش
ــاز.  تاثیرپذیری اقتصاد های خرد از اقتصاد های کالن و جریان س
ــئله از دو جهت حائز اهمیت است: اول اینکه اقتصاد  این مس
ــی می تواند فرصت های جدیدی برای اقتصاد های کوچک  جهان
فراهم کند و موجب رشد آن ها شود. از جهت دیگر، بحران های 
ــت تاثیر زیادی بر همین اقتصاد های  اقتصاد جهانی ممکن اس
ــت، اقتصاد های خرد تا حدود زیادی در  خرد بگذارد. در حقیق
برابر روند جهانی اقتصاد شکننده هستند. این مسئله ضرورت 
ــراد دوچندان می کند. ــائل مالی را برای اف ــری در مس آینده نگ

در کنار این موضوع، باید توجه داشت بحران های مالی در صورتی 
که برنامه ریزی مالی درستی نکرده باشیم به سراغمان خواهند 
آمد. گام های اساسی در مدیریت مالی آینده نگر شامل پس انداز، 
ــاور مالی و به تعویق نینداختن  سرمایه گذاری، استفاده از مش
فکر کردن به بازنشستگی است. این گام ها در مجموع، شما را 

قدرتمند خواهد کرد.
ــرمایه گذاری و مدیریت پول مطرح می شود،  وقتی بحث س
داشتن یک گروه مشاوره و پشتیبانی می تواند اعتمادبه نفس تان 
را تا حد زیادی باال ببرد، حتی اگر تازه شروع کرده اید. با افزایش 
دارایی تان، مشورت و همکاری با یک مشاور را در نظر داشته باشید.
برای زنان اسـتقالل مالی تنها مسـئلٔه قدرت نیسـت، بلکه 

مسئلٔه ضرورت است.
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ــت وجوی راه های مختلف پول درآوردن برای کودکان  جس
بسیار هیجان انگیز است. شما می توانید روحیه ی خوداشتغالی 
آن ها را تقویت کنید و جهت ساختن یک شغل کوچک و خالقانه 
و کسب درآمدی که حاصل تالش خودشان است، تشویق شان 

کنید.

انواع مشاغل و درآمد ها را به کودکانتان آموزش دهید
ــنی، بنابر درک آن ها از روابط،  آموزش به کودکان در هر س
متفاوت است. بنابراین وقتی کودکتان بزرگ تر شد می توانید به 
او توضیح دهید بیشتر مردم به ازای مدت زمان مشخصی کار، 

آموزش مالی به کودکان: دنیای 
هیجان انگیز کسب درآمد

قلک

ــتمزد» گفته  مقدار معینی پول دریافت می کنند که به آن «دس
می شود. در ادامه، به کودکانتان بیاموزید که هر شغل نیازمند 
مهارت های خاص خودش است و هر شخص بنابر توانمندی و 

عالقه ای که دارد، آن را انتخاب کرده است.
ــت فرزندتان درباره ی شغل شما کنجکاو باشد.  ممکن اس
ــان را برای او  ــغل و نحوه ی دریافت حقوق ت ــما می توانید ش ش
ــات درآمدتان را  ــت تمام جزئی توضیح دهید. البته نیازی نیس
ــرکت کار  ــح دهید. مثًال بگویید: «من در یک ش برایش توضی
ــر ماه کار حقوق دریافت می کنم و با این  می کنم که به ازای ه
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ــاج آن را می دهم و مقداری هم  ــول هزینه ی خانواده و مایحت پ
برای آینده پس انداز می کنم.»

ــتفاده از  ــه کودکتان توضیح دهید که برخی از افراد با اس ب
توانایی و عالقه ی خودشان شغل متفاوتی دارند، یعنی شغلشان 
آزاد است. مانند مغازه دارها که درآمد ثابتی ندارند و بسته به نوع 

کار خود در هر ماه مبلغی درآمد خواهند داشت.
شاید از خودتان بپرسید آموزش این مسائل به کودکان چه 
فایده ای خواهد داشت وقتی کودکان به مرور زمان خود متوجه 
این روابط و مفاهیم خواهند شد؟ در پاسخ باید گفت که آموزش 
ــتن صحیح کودکان در  این مفاهیم مقدمه ای برای قدم گذاش

مسیر مدیریت صحیح مالی و اقتصادی آینده شان است.

کودکانتان خود صاحب درآمد می شوند
ــود هر فرد مجبور به کسب  زمانی که کودک متوجه می ش
ــت به این فکر بیفتد که برای خودش  ــت، ممکن اس درآمد اس
ــت آن ها را با  ــروع، بهتر اس ــد. برای ش ــته باش درآمدی داش

پول توجیبی آشنا کنید. یا از آن ها بخواهید در ازای پول، کارهای 
ــبت ها و روز  مربوط به خانه را انجام بدهند. هم چنین در مناس

تولدشان نیز می توانید به آن ها پول بدهید.
ــت وجوی راه های مختلف پول درآوردن برای کودکان  جس
بسیار هیجان انگیز است. شما می توانید روحیه ی خوداشتغالی 
آن ها را تقویت کنید و با بحث کردن پیرامون ایده های مختلف، 
ــغل کوچک و خالقانه تشویق شان کنید.  جهت ساخت یک ش
برای مثال اگر کودک تان تمایل به فروش محصولی داشت، به او 
کمک کنید. نه به این  صورت که همه ی کارها را خودتان انجام 
دهید؛ بلکه از طریق راهنمایی، نشان دادن مسیر و پشتیبانی 
کردن آن ها. شما باید تمام توان تان را به کار بگیرید، تا کودک تان 

را هرچه بیش تر از مزیت کسب تجربه بهره مند سازید.
بدون تردید، کودکان احترام نسبتًا بیش تری به پول خودشان 
ــما. به عبارت دیگر، اگر پای پول شما  می گذارند، تا به پول ش
ــد، فالن «اسباب بازی» حتمًا باید تهیه شود؛ اما  در میان باش
ــد پول خودشان خرج شود، متوجه می شوند بدون  اگر قرار باش
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ــباب بازی هم می توان زندگی کرد. اگر قرار باشد کودکان  آن اس
حتی مقدار کمی از پول خود را برای خرید محصولی با شما به 
ــتراک بگذارند، به این نتیجه می رسند که اصًال احتیاجی به  اش

آن چیز ندارند.

فرزندتان را برای شغل آینده آماده کنید
همه ی ما در کودکی معموًال با موضوع «در آینده می خواهید 
چه کاره شوید؟» انشا نوشته ایم. اکثر ما یا می خواستیم پزشک 
ــال، پدرومادرها  ــویم یا خلبان و معلم. در هر ح و مهندس ش
گاهی با این باور غلط که فرزندانشان باید برای رسیدن به چنین 
شغل هایی که به زعم خودشان دارای جایگاه اجتماعی اند، تالش 
ــد، ذهن کودکان را از پرورش خالقیت در خصوص آینده ی  کنن

شغلی مناسب، دور نگه می دارند.
ــما را از عالقه ی فرزندتان  ــین این مقاله، ش در بخش پیش

ــب درآمد آگاه کردیم. در این بخش با بیشتر  به کار کردن و کس
پرداختن به این موضوع کمک تان می کنیم که آن ها را از همین 

سن کم برای داشتن شغل مناسب در آینده آماده کنید.

وقتی بزرگ شدی می خواهی چه کاره شوی؟
ــه آن عالقه مندند  ــغلی که ب ــودکان، درمورد ش ــتر ک بیش
صحبت می کنند. به یاد داشته باشید که آن ها هنوز مجبور به 
ــغل آینده شان نیستند. شما می توانید از  تصمیم گیری برای ش
طریق پرسیدن سواالت زیر به آن ها کمک کنید که فکرشان در 

این زمینه بیش تر به کار بیفتد. مثًال بپرسید:
موضوع مورد عالقه ات در مدرسه چیست؟ ●
چرا به این موضوعات عالقه مندی؟ ●
به نظرت چه مشاغلی به موضوعات مورد عالقه  ی تو مرتبط  ●

هستند؟
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تفریح مورد عالقه ات چیست؟ ●
می توانی راهی بیابی که تفریحت را تبدیل به شغل کنی؟ ●

ــبت به  ــان نس اکثر والدین هنگامی که از عالقه ی فرزندش
ــی مطلع می شوند، بسیار  ــغل هایی نظیر پزشکی یا مهندس ش
ــوند. اما فرقی نمی کند که شغل دلخواه آن ها  خوشحال می ش
ــندتان باشد یا نه، وظیفه  ی شما تقویت عالقه و شوق  مورد پس
ــغل مورد  ــت. حتی اگر ش ــان اس آن ها برای اجرای ایده هایش
عالقه شان از نظر شما بد یا بیهوده به نظر بیاید. در نظر داشته 
ــیر حرفه ای  ــید که از اکنون تا زمانی که بخواهند پا در مس باش

خود بگذارند، خیلی چیزها ممکن است تغییر کنند.
به کودک اجازه بدهید آزادانه ایده های مختلف را برای یافتن 
ــی کند. به جای آن که قضاوتی درباره ی  ــب بررس حرفه  ی مناس
ــت در مورد واقعیات موجود  عالقه ی او انجام بدهید، بهتر اس
ــه  ی مخرب مانند  ــا او صحبت کنید. یک جمل ــغل ب در آن ش
«الزم نکرده فکر آن کار باشی. می دانی برای رسیدن به آن چه 
تحصیالت سختی را باید پشت سر بگذاری؟» یا «این ایده ابدًا 
ــت. امکان ندارد از این راه پولی به دست بیاوری»،  اجرایی نیس

ــد تمام اعتمادبه نفس و خالقیت فرزندتان را نابود کند.  می توان
ــس به حرف ها و ایده های او گوش فرا دهید، با او بحث کنید  پ
و به او اجازه دهید آینده ی خود را با دست های خودش طراحی 
کند. واکنش شما اثرات ماندگاری بر زندگی و آینده ی او خواهد 

داشت.

از پول توجیبی برای کودکان شروع کنید
از پول توجیبی هفتگی می توان به عنوان یک ابزار فوق العاده 
ــت پول به کودک  ــه آموختن مهارت های مدیری جهت کمک ب
ــتن پول توجیبی برای کودکانی که  ــتفاده کرد. با کنار گذاش اس
ــان می دهند، می توان تمرین  ــتن پول از خود نش تمایل به داش

«پس انداز کردن» یا «تصمیم گیری برای خرید» را آغاز کرد.
ــتگی  ــدار پولی که به فرزندتان می دهید، به عواملی بس مق
دارد، از جمله موقعیت مالی خودتان و نظر شما درباره ی این که 
ــت. روش متداول  فرزندتان قادر به مدیریت چه مقدار پول اس
برای تعیین پول توجیبی این است که با توجه به عدد سن شان 
برای آن ها پول در نظر بگیرید. مثال اگر ۳ ساله اند هفته ای ۳۰۰۰ 

تومان، و اگر ۵ ساله اند، هفته ای ۵۰۰۰ تومان.
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ــان در نظر  ــدار پول توجیبی برایش ــه چه مق ــار این ک در کن
می گیرید، سعی کنید به آن ها عادت «بازپرداخت» و «پس انداز» 
را با تمامی اصول مربوطه آموزش دهید. برای مثال، پول توجیبی 
را هر جمعه به او پرداخت کنید، و هر سالی که بزرگ تر می شود 

مقدار پول توجیبی اش را افزایش دهید.
ــت. مقطع  ــد بهترین زمان برای اجرای این امر اس روز تول
مناسبی که فرزندتان به مرحله  ی بعدی پول توجیبی ارتقا می یابد.

برای کارهای خانه به کودکانمان پول بدهیم؟
ــی» و «کار های خانه»  ــورد رابطه ی میان «پول توجیب درم
ــود دارد. برخی بر این باورند که اختصاص  نظرات مختلفی وج
پول توجیبی بر مبنای تکمیل وظایف مشخص، کار پسندیده ای 
است؛ به شرطی که کودک به خوبی رابطه ی میان «کار کردن» 
ــاد بگیرد. بعضی دیگر اما معتقدند  ــتمزد» را ی و «پرداخت دس
ــای خانه کمک کند و  ــرطی در کاره کودک باید بدون هیچ ش
پرداخت پول برای کاری که اساسًا وظیفه ی اوست، باعث تربیت 

غلط ش می شود.
اگر تصمیم گرفته اید که به کودک تان پول توجیبی بدهید، 
ــخص کنید که پرداخت این پول در گروی انجام  برای خود مش
دادن امور خانه است یا خیر. ثابت قدم بودن بسیار مهم است. 
ــروط به انجام دادن کارهای خانه نیست،  اگر پول توجیبی مش
ــی اش را قطع  ــردن تخت خواب پول توجیب ــه خاطر مرتب نک ب
ــه در ازای دادن  ــی برای کودک تعیین کرده اید ک نکنید و وقت
پول توجیبی اش از او انتظار دارید که در امور خانه کمک کند، 
تا زمانی که کارش را تمام وکمال و به موقع انجام نداده، پولی به 

او نپردازید.
ــام دادن کار های  ــد برای انج ــن، والدین می توانن هم چنی
سخت تر مانند تمیز کردن حیاط خانه، برای کودک پول اضافه 

در نظر بگیرند.
ــتر به موضوع پول توجیبی کودکان و  در مقاالت بعدی بیش

تأثیرات آن بر نگرش مالی شان خواهیم پرداخت.
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ــت آزادی عمل ما را  ــادت کردن به هر چیزی ممکن اس ع
بگیرد. در واقع، هر فردی برای داشتن ارادۀ آزاد در امور مختلف 
ــد و بتواند  نیاز دارد که ابتدا عادت های رفتاری خود را بشناس
جلوی آن ها بایستد. عادت های رفتاری ما را مجبور به کارهایی 

می کنند که آزادی عمل ما را می گیرند.
ــی است. به  در مورد امور مادی نیز این موضوع قابل بررس

سه عادت بد مالی که باید 
ترک کنید

باشگاه موفقیت

ــورد پول و مادیات  ــه عادت های رفتاری بد در م این صورت ک
ــت به ضرر ما تمام شوند. اما در برابر این عادت های  ممکن اس
ــن کردن عادت های  ــود با جایگزی غلط چه باید کرد؟ آیا می ش
ــت را تامین کرد یا اینکه برای آزادی عمل  خوب مادی، موفقی
ــود را اعم از خوب یا بد حذف کنیم؟  باید مطلقًا عادت های خ
برای رسیدن به بهترین پاسخ تصمیم گرفته ایم ابتدا عادت های 
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غلطی را که نیازمند ترک کامل هستند، به شما معرفی کنیم.

۱. خرج کردن بیشتر برای کسب امتیاز
ــر خرید امتیاز  ــتفاده از کارت  های بانکی ای که برای ه اس
می  دهند ممکن است در جای خود بسیار سودمند باشد. ولی 
ــتفاده کنید،  اگر تنها برای جمع کردن امتیاز از این کارت  ها اس
ــکالت عدیده  ای شوید. اگرهم بودجه  ی  ممکن است دچار مش
ماهیانه  ی محدودی دارید و قصد دارید دقیقًا از آن پیروی کنید، 

مشکل شما سخت  تر می  شود.
یکی از راه  هایی که می  توانید به کمک آن این عادت ناپسند 
را کنار بگذارید، این است که از این کارت  ها فقط برای خریدهای 
ــرای مثال فرض کنید که  ــتفاده کنید. ب معمولی و ماهیانه اس
ــته و از آن فقط برای پرداخت  های  ــن کارت را در خانه گذاش ای
ــگاه و بیمۀ  اتوماتیک قبض تلفن، هزینه  های حق عضویت باش
ماشین استفاده می کنید. در این صورت، دیگر مشکل خریدهای 
بی  حاصل را نخواهید داشت و در عین حال از مزایای این کارت-

 ها که همان امتیازها است، نیز بهره مند می شوید. همچنین، 
گاهی استفاده از اپلیکیشن های پرداخت پول که با هر تراکنش 
به شما امتیاز می دهد، شما را برای بیشتر خرج کردن وسوسه 

می کند.

۲. پشت  گوش انداختن قبض  ها
دیدن قبض  های تلنبارشده هنگام ورود به خانه، برای همه 
ــت. ولی پرت کردن آن  ها روی میز و  ــایندی اس صحنۀ ناخوش
ــت عواقب خیلی  ــی به آن  ها برای هفته  ها، ممکن اس بی  توجه
بدی برای سالمت مالی تان داشته باشد. بی  توجهی همیشگی به 
قبض  ها موجب می  شود تا تاریخ مهلت پرداخت آن  ها را فراموش 

کنید و تاثیر بدتری هم داشته باشند.
ــدن قبض  ها این  ــاده برای جلوگیری از تلنبار ش یک راه س
است که با آن ها برخورد فعاالنه داشته باشید. به محض این که 
ــتتان می  رسد، آن را بدون هیچ تردیدی پرداخت  قبضی به دس
کنید. با اینکه ممکن است در ابتدا برایتان راحت نباشد، در دراز 
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مدت فواید آن  را کامال لمس خواهید کرد. چراکه استرس مالی 
کمتری خواهید داشت. البته اگر برای پرداخت به موقع قبض  ها 
مشکل دارید، سرویس  های پرداخت اتوماتیک می توانند کمک 
ــد  ــند. در غیر این صورت مجبور خواهید ش خوبی برایتان باش
استرس شدیدی را تجربه کنید؛ زیرا دیر یا زود پیغامی مبنی بر 
جریمۀ سنگین دیرکردها دریافت خواهید کرد که شما را مجبور 
ــارج از برنامه می کند. پس هر  ــه پرداخت مبلغی هنگفت و خ ب
قبضی را سر موعد پرداخت کنید و از شر بدهی بیشتر و جریمه 

خالص شوید.

۳. پـاس کاری بدهی  ها بدون حل کردن مشـکل 
اصلی

ــده  اید که بدهی خود را به طور مداوم  اگر خودتان متوجه ش
ــانید، ممکن است نوعی عادت  با قرض و وام  های دیگر می  پوش

ــید. یعنی با گرفتن  پاس کاری بدهی برای خود ایجاد کرده  باش

ــان را بپردازید و  ــودتر وام های کوچکت یک وام بزرگ تر و کم س

دوباره شروع به قرض و وام گرفتن کنید.

ــن و فقط یک پرداخت  ــتن نرخ بهرۀ پایی در حالی که داش

ماهانه قطعًا می تواند به حل مسائل کوتاه مدت شما کمک کند، 

ــه انجام دهید، شاید نتوانید دیگر موضوع  اگر این کار را همیش

اصلی را حل کنید.

ــاس کاری بدهی  ها دارید، این  ــر فکر می کنید عادت به پ اگ

ــی از زندگی تان در  ــما در زمان معین احتمال وجود دارد که ش

معرض خطر قرار بگیرید و بدهی هایتان از درآمدتان بیشتر شود. 

در نظر گرفتن بودجه می تواند به شما نشان دهد چه مقدار در 

هر ماه هزینه می کنید و به شما کمک خواهد کرد راه هایی برای 

کاهش هزینه ها و صرفه جویی بیابید.
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استقالل مالی شاید هدف نهایی شما باشد؛ ولی استفاده از 
ــیدن به این هدف  توصیه های مالی مختلف و متفاوت برای رس
ــت غافلگیرکننده باشد. بخوانید، یاد بگیرید، بحث  ممکن اس

کنید و دربارٔه مسائلی که متوجه نمی شوید، سؤال بپرسید.

بهترین توصیه مالی برای شما کدام است؟
ــترین میزان جست وجوی  ــورها، بیش ــیاری از کش در بس
ــت. وقتی آماده اید تا  ــدن اس گوگل درمورد رازهای ثروتمند ش
ــره بگیرید و اوضاع  ــای دیگران دربارۀ امور مالی به از توصیه ه
ــت وجو می کنید و با  ــان را تغییر دهید، در اینترنت جس مالی ت

آیا هرکس برنامه ی مالی 
مختص به خودش را دارد؟

باشگاه موفقیت

ــوید که باید از بین آن ها چندتایی را  هزاران مقاله روبه رو می ش
ــراغ کتاب ها می روید تا با کتاب خواندن  انتخاب کنید. یا به س
سواد مالی خود را بهبود ببخشید؛ اما سریعًا متوجه می شوید که 
بعضی از مقاله ها و کتاب ها باهم ضدیت دارند. در این شرایط هر 
ــتر می خوانید گیج تر می شوید، چون حتی با وجود این  چه بیش
ضدیت ها، می توانید دالیل منطقی بودن هر کدام را درک کنید. 
این توصیه های مالی توسط اعداد و مثال هایی از زندگی واقعی 

حمایت و ثابت می شوند.
تجزیه وتحلیل بیش ازحد از نتیجه گیری جلوگیری می کند. 
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ــس به جای این که تصمیم به انجام دادن کاری بگیرید – امور  پ
مالی خود را سروسامان بدهید – می نشینید و دست روی دست 

می گذارید و هیچ پیشرفتی در امور مالی تان رخ نمی دهد.
حرف چه کسی را باور کنیم؟ بهترین توصیه چیست؟

ــتر بگردید باید بدانید  قبل از این که دنبال جواب های بیش
که در دنیای اقتصاد و امور مالی حقایق کلی بسیار کمی وجود 
دارد و مهم نیست که دیگران به شما چه می گویند. آیا مسئله ای 
ــته باشند؟ بله. برای  وجود دارد که همه در آن باهم توافق داش
این که ازنظر مالی جلو بیفتید باید کمتر از درآمد خود خرج کنید.

اما بیشتر توصیه های مالی دیگر قابل  بحث هستند. هیچ برنامٔه 
مالی خاصی وجود ندارد که به کار همه بیاید. چرا؟ چون برای 
ــائل دیگری هم اهمیت  ــات مالی جدا از ریاضیات مس تصمیم

دارند.
ــن توصیه های متناقض  ــه ۹ مثال از ای ــه نگاهی ب در ادام

درمورد امور مالی شخصی می اندازیم.

۱) قرض گرفتن خوب است یا بد؟

ــیاری از مردم  ــدن از زیر بار بدهی هدف مالی بس خارج ش
ــت. و بسیاری موافق این مسئله هستند که اگر هدف شما  اس

پرداخت بدهی است، پس نباید دیگر قرض کنید.
ــتند که فکر می کنند شما می توانید از  اما افراد دیگری هس
ــتر قرض بگیرید تا زودتر به ثروت  ــتفاده کنید و بیش بدهی اس
ــول،» رابرت  ــدار پدر بی پ ــندٔه کتاب «پدر پول ــید. نویس برس
کیوساکی توضیح می دهد که استفاده از پول دیگران (بانک ها/
ــواردی مثل امالک  ــرمایه گذاری در م ــرمایه گذاران) برای س س
ــمندانه ای  ــتر کنند کار هوش اجاره ای که می توانند پول را بیش

است.

۲) از بین بردن بدهی

ــی خوانده  ــای مختلف پرداخت بده ــاید در مورد راه ه ش
ــناس مالی ِدیو َرمزی به روش گلوله برفی اعتقاد  باشید. کارش
ــود از زیر بار  ــار خ ــا تغییر رفت ــردم ب ــد م ــر می کن دارد. او فک
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ــا (با نادیده  ــوند. پرداخت کمترین بدهی ه بدهی خارج می ش
ــه افراد  ــود و ب ــا) باعث ایجاد انگیزه می ش ــود آن ه گرفتن س
ــش بروند و ثابت قدم بمانند. ــیر پی کمک می کند تا در این مس
افراد دیگری هستند که فکر می کنند عدم تمرکز بر روی باالترین 
نرخ سود بدهی ها باعث هدر رفتن وقت و پول می شود. اگر نرخ 
ــد، شاید زمان زیادی طول  ــود باال برای بدهی سنگینی باش س
ــم ببینید. افرادی که روش بهمن  ــد تا پیشرفت را به چش بکش
ــه آن روش جابه جایی بدهی هم  ــرای پرداخت بدهی (که ب را ب
ــت در طول زمان انگیزٔه  می گویند) انتخاب می کنند ممکن اس

خود را از دست بدهند.

۳) بودجه بندی بله یا خیر

اگر می خواهید امور مالی خود را مرتب کنید منطقی است که 
یک بودجه بندی داشته باشید تا حساب هزینه های شما را نگه 
دارد. چه این کار را با نرم افزارهای کامپیوتری و هوشمند انجام 
ــوید. روش های  ــغول این کار ش دهید و چه با مداد و کاغذ مش
مختلفی برای بودجه بندی وجود دارد. مثال هایی از این روش ها 

شامل بودجه بندی صفر و روش پاکتی می شود.

بودجه بندی نداشتن هم یک گزینٔه دیگر است. شما در ابتدا 
ــرمایه گذاری و پس انداز  پول خود را برای پرداخت بدهی ها، س
ــه را می پردازید. درنهایت  ــتفاده می کنید. بعد قبوض ماهان اس
هرچقدر پول باقی ماند صرف هزینه های شما می شود و رد آن ها 

را هم نمی گیرید.

۴) حساب پس انداز مواقع اضطراری

بیشتر مردم به داشتن چنین حسابی باور دارند. اما میزان 
این حساب قابل بحث است. آیا هدف یک میلیون تومان است؟ 
می توان از آن برای تعمیر اتومبیل یا لوازم خانگی استفاده کرد. 
ــما باید به اندازٔه سه تا شش ماه  یا پس انداز مواقع اضطراری ش
ــد؟ برای بسیاری از مردم این میزان به معنی  هزینه هایتان باش

۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است.
بعضی از افراد فکر می کنند گذاشتن چنین پولی در حسابی 
که سود باالیی ندارد هدر دادن پول است. آن ها باور دارند که اگر 
ــما در مواقع اضطراری راه های دیگری برای کسب پول دارید  ش
ــرمایه گذاری  (مثل قرض گرفتن از دیگران)، باید این پول را س

کنید.
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۵) کسب پول اضافی

امروزه همه چندشغله هستند. و بسیاری از مردم بیشتر از 
دو شغل دارند. حتی منبع درآمد اصلی بعضی افراد از شغل های 
موقتی است. بعضی دیگر کارآفرین هستند و کسب وکار کوچکی 

را آغاز کرده اند.
ــغل ثابتی داشته باشید آیا فعالیت مستقل، کار  ولی اگر ش
موقتی یا قراردادی به تالش بیشتر در شغل خودتان برای ترفیع 
گرفتن می ارزد؟ اگر اضافه کاری کنید و ترفیع بگیرید پول اضافه 
ــب می کنید؛ ولی امروزه کارهای موقتی یا قراردادی و  هم کس

تأسیس شرکتی مستقل محبوب تر هستند.

۶) اتومبیل صفر یا کارکرده؟

ــد یا یک اتومبیل  ــک اتومبیل صفرکیلومتر بخری آیا باید ی
ــٔه این موارد  ــت؟ هم ــرده؟ آیا کرایٔه اتومبیل منطقی اس کارک
ــاس شرایط زندگی و تصمیمات مالی دیگر شما  می توانند بر اس

درست باشند و منطقی به نظر برسند.
ــاید این فکر مقرون به صرفه به ذهن شما هم خطور کرده  ش
ــد که فقط باید اتومبیل کارکرده خرید. بسیاری از افراد به  باش

ــم می خورند و  ارزش و کیفیت باالی اتومبیل های کارکرده قس
ــرر مالی خرید اتومبیل صفرکیلومتر دوری می کنند. اما به  از ض
یاد داشته باشیم که یک اتومبیل جدید ضمانت نامه، تعمیر در 
نمایندگی و دیگری را هم دارد و اگرچه افراد زیادی مخالف این 
حرف هستند، ولی دالیل هوشمندانه ای وجود دارند تا اتومبیل 

نو را به کارکرده ترجیح دهید.

۷) خرید یا اجارٔه خانه؟

این مسئله هم یکی از بحث برانگیزترین موارد برای امور مالی 
ــخصی در این فهرست است و مثل موارد دیگر فقط خودتان  ش
می توانید تصمیم بگیرید. اجارٔه خانه به شما توان تحرک بیشتر 
ــای ثابت تری را می دهد. احتماًال زمان کمتری را هم  و هزینه ه
ــود را برای این حرف ها  ــرات می کنید. ولی باید خ صرف تعمی
ــرج می کنید ولی  ــما دارید پولتان را خ ــم آماده کنید که ش ه
ــب نمی کنید و این نقدها با وجود  ــتاوردی از آن کس واقعًا دس
ــبت به دوستان صاحب خانه تان  سرمایه گذاری بیشتر شما نس

ادامه پیدا می کنند.
ــد. می توانید خانه را  ــتری داری اگر خانه بخرید کنترل بیش
رنگ کنید و حیاط را به منظره ای برای خود تبدیل کنید. زمان 
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ــت. پرداخت وام مسکن  می برد ولی در نهایت مال خود شماس
هم به شما کمک می کند تا در هزینه هایتان تعادل ایجاد کنید. 
ــرای پرداخت هزینه های  ــا صاحب خانه ها معموًال برنامه ای ب ام
گزاف ندارند (به مبلمان، لوازم خانگی و تعمیر سقف فکر کنید) 

و درنتیجه بدهی باال می آورند.

۸) سرمایه گذاری

آیا باید سرمایه گذاری کنید؟ آیا باید چند جا سرمایه گذاری 
کنید یا همٔه سرمایه گذاری هایتان را باهم ترکیب کنید؟ باید از 
ــروع کنید؟ وقتی تصمیم به سرمایه گذاری می گیرید آیا  کجا ش
ــهام بین المللی هم می خرید؟ آیا سراغ شاخص سهام بورس  س

می روید؟
ــرمایه گذاری می شود تضادهای شخصیتی  وقتی حرف از س
هم خودشان را نشان می دهند. آیا ارزشش را دارد یا نه؟ افرادی 
که سود کرده اند می گویند بله و افرادی که مال باخته اند می گویند 
هدر دادن پول است. پس این هم باز بستگی به خود شما دارد.

۹) بازنشستگی

ــتند که  ــئله هس احتماًال فکر می کنید همه موافق این مس
ــت! ولی وقتی به آمار نگاه  ــدن هدف خوبی اس ــته ش بازنشس
ــردم اصًال نمی خواهند  ــرق دارد. بعضی از م می کنیم ماجرا ف
ــاید مجبور باشند که به کار  ــوند و برخی دیگر ش بازنشسته ش

کردن ادامه دهند، چه دلشان بخواهد چه نه.
و بازنشستگی زودتر از موعد چی؟ خود را بازخرید خواهید 
ــی کرده یا  ــر صرفه جوی ــرای باقی عم ــا می خواهید ب ــرد؟ آی ک
می خواهید بیشتر کار و پس انداز کنید؟ شاید هم گزینه ای مابین 

این دو برای شما منطقی تر باشد.

توصیه های مالی به یک دلیل باهم تناقض دارند
ــرگیجه گرفته  ــاید س بعد از خواندن تمامی این مثال ها ش
ــتراتژی ها را  ــور مالی همٔه این اس ــید! اگر متخصصین ام باش
ــت؟ ــما بهتر اس ــد، پس کدام یکی برای ش ــنهاد می کنن پیش
مسئلۀ مهمی که باید به یاد داشته باشید این است که امور مالی 
ــتند. برنامه ای که برای یک نفر جواب  ــخصی، شخصی هس ش
ــاید به کار دیگران نیاید. گرفتن تصمیمات مالی  داده است ش

ــاب وکتاب نیست.  ــمندانه فقط در رابطه با اعداد و حس هوش
ــات شما (و همسرتان) اهمیت  شرایط خاص، رفتار و احساس

بسیاری دارند.

آماده، آتش، هدف
استقالل مالی شاید هدف نهایی شما باشد ولی استفاده از 
ــیدن به این هدف  توصیه های مالی مختلف و متفاوت برای رس
ــاید غافلگیرکننده باشد. بخوانید، یاد بگیرید، بحث کنید و  ش
دربارٔه مسائلی که متوجه نمی شوید سؤال بپرسید. ولی شروع 
کنید. این که منتظر بمانید تا در هر زمینه ای تخصص پیدا کنید 
شما را عقب می اندازد. برنامٔه مالی خاص خود را طراحی کنید، 
در مسیر تغییرات الزم را ایجاد کنید و از اشتباهات خود درس 
ــید: هرکس برنامٔه مالی مختص به  ــته باش بگیرید. به یاد داش

خودش را دارد.
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برای همۀ ما پیش آمده که بعضی وقت ها بعد از خرید کردن 
با خود بگوییم: «واقعًا ارزشش را داشت؟!» گاهی، زیاد خواندن 
ــائل مالی ما را به جایی می رساند که  مقاله  و مطلب دربارۀ مس
ــاب وکتاب کنیم  ــرای خریدن یک چیز معمولی هم بارها حس ب
ــد. هرچند  ــال ارزان ترین جایی بگردیم که آن را می فروش و دنب
ــت؛ اما باید بدانیم به صرفه خرید  به صرفه خرید کردن خوب اس

کردن همیشه به معنای ارزان خریدن نیست.

هر صرفه جویی هم به صرفه نیست
پشت پرده خرید

ــروری حتی اگر کوچک  ــاظ نظری، خرج های غیر ض از لح
باشند، ما را به همان اندازه از ثروتمند شدن دور می کنند؛ اما 
در واقعیت، خریدن وسایل کوچک یا تقریبًا ارزان آن قدر هم مهم 
نیست. این خریدها ممکن است کیفیت زندگی ما را باال ببرند یا 
حتی پایین بیاورند؛ اما وقتی به این فکر می کنیم که آیا چیزی 
که خریدیم واقعًا ارزش پول خرج کردن داشت یا نه، مسئله بار 

روانی هم پیدا می کند.
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ــت؟» چه  ــش را داش فکر می کنید عبارت «آیا واقعًا ارزش
ــان را انجام دادیم،  ــت، وقتی خریدم ــی دارد؟ در حقیق معنای
پشیمانی به سراغمان می آید یا رضایت؟ قصد داریم در ادامه چند 
نکتۀ هوشمندانه را بیان کنیم که کمک می کنند به این سؤال 
ــخ بدهیم: «آیا خرید ارزان واقعًا ارزشمند است یا  ــخت پاس س

نه؟» تا گرفتار بار روانی خرید هم نشویم.

اطالعات شخصی را لو ندهید
ــن حاال هم  ــتاگرام و گوگل همی ــوک، اینس ــاید فیس ب ش
ــا را بدانند  ــن رازهای م ــا، ترس ها و مخفی تری ــی امیده تمام
ــا کمال میل  ــت که باید ب ــئله به این معنی نیس ــی این مس ول
ــت، بدهیم. ــی که آن را خواس ــام اطالعاتمان را به هرکس تم
ــخصی مهمی را در  ــرای خریدن چیزی، باید اطالعات ش اگر ب
اختیار فروشنده قرار بدهیم (که معموًال در خریدهای اینترنتی 
ــت کمی احتیاط کنیم. سود اندکی که از  پیش می آید) بهتر اس
خریدهای ناامن اینترنتی به دست می آوریم، ارزش این ریسک را 

ــت که هویت و اطالعات شخصی مان را در اختیار  نخواهد داش
دیگران قرار دهیم. به هر حال، برای خریدهایی از این دست باید 
ــام نکات امنیتی را رعایت کرد. به خصوص درمورد اطالعات  تم
ــتر احتیاط کرد. در نهایت اگر  ــیار بیش ــاب بانکی باید بس حس

جنسی را با تفاوت قیمت اندک پیدا کردید، قید آن را بزنید.

چه موقع خرید به صرفه کنیم و چه موقع قید آن را بزنیم؟
ــما مربوط به وسیله ای است که از آن استفاده  اگر خرید ش

می کنید یا کاری که مرتبًا انجام می دهید، به آن توجه کنید.
همٔه ما در زندگی اولویت هایی داریم؛ ولی به طورکلی می توان 
ــکونت،  ــه خانه، بچه ها، محل س ــر خریدی مربوط ب گفت اگ
ــت، منجر به پس انداز مقدار قابل توجهی پول  رانندگی و… اس

می شود؛ در نتیجه ارزش توجه کردن را دارد.
ــغلم مرتبط  به عنوان مثال، من خیلی رانندگی می کنم یا ش
ــتن باد  ــی از کارها مثل نگه داش ــت. پس خیل ــا رانندگی اس ب
الستیک ها در بیشترین حد ممکن و پایبندی به برنامٔه تعمیرات 
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ماشین برای من ارزش زیادی دارند. بنابراین در این شرایط بهتر 
ــت به صرفه ترین راه را برای تعمیر خودرو پیدا کنم. یا این که  اس
شخصی در طول روز نوشیدنی های زیادی می نوشد؛ پس عادت 
ــتر، پول بیشتری را برایش  ــیدن آِب بیش دادن خودش به نوش

پس انداز می کند.
ــتفاده  ــیله ای که از آن اس ــر خرید به صرفه روی وس اما اگ
می کنیم یا کاری که مرتبًا انجام می دهیم تأثیر نمی گذارد، الزم 
ــخت بگیریم. صرفه جویی در این مورد کمکی به  نیست زیاد س

پولدار شدنمان نخواهد کرد.
ــتفادٔه کمتر از کاال  ــاید از خودتان بپرسید معیار اس اما ش
ــه ای یک یا دو بار  ــًال اگر کاری را هفت ــت؟ مث یا خدمات چیس
ــم صرفه جویی کنم؟ باید گفت  ــام دهم باید در مورد آن ه انج
ــخص و برای هر کار متفاوت است. ــئله برای هر ش که این مس
اگر استراتژی صرفه جویی روی کاری که خیلی آن را انجام نمی دهید 

تأثیر بگذارد و هر بار میزان کمی پول را برای شما پس انداز کند، 
احتماًال ارزش این را ندارد که خودتان را به خاطرش نگران کنید 
ــا به زحمت بیندازید. برای مثال من هیچ وقت دربارٔه پولی که  ی
می توانم با نرفتن یا کمتر رفتن به کافی شاپ پس انداز کنم فکر 
نمی کنم؛ چون به ندرت به کافی شاپ می روم. منطق پشت این 
ــت که پس انداز به اندازه ای نیست که بخواهیم  ــئله این اس مس
ــده  ــرای آن انرژی صرف کنیم؛ چون این مقدار پول ذخیره ش ب

آن قدر کم است که تأثیری روی زندگی مان نمی گذارد.

جمع بندی
ــی  ــی کار لذت بخش ــت صرفه جوی ــد گف ــوع، بای در مجم
ــیله ای  ــت؛ ولی اگر خریدن یک جایگزین ارزان تر برای وس نیس
ــداز کند و  ــزان پولی پس ان ــم می تواند می ــه آن نیاز داری ــه ب ک
ــخصی مان  ــدارد (و اطالعات ش ــم ن ــالش زیادی ه ــاز به ت نی
دارد. را  ــردن  ک ــان  امتح ارزش  ــد)  نمی خواه ــم  ه را 
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ــیله ای ثبت نام کنیم  ــه همین ترتیب اگر باید برای گرفتن وس ب
ــه اطالعات زیادی نمی خواهد و درعین حال با انجام دادنش،  ک

میزان کمی هم پس انداز می کنیم، می توانیم به آن فکر کنیم.
ــازی  ــاده ای مانند بهینه س گاهی مواقع، انجام کارهای س
ــه، می تواند به باال بردن پس انداز به اندازٔه  مصرف انرژی در خان
یک درصد کمک کند، در این صورت ارزشش را دارد که به صرفه 
کار کنیم و به این موضوع توجه کنیم. اما اگر باید مرتبًا به خود 
ــه کاری را متفاوت انجام دهیم تا پول کمی را  یادآوری کنیم ک

پس انداز کنیم، ارزشش را ندارد.
ــت.  ــا برای هرکس متفاوت اس ــه این رفتاره مثل همیش
ــتانۀ مالی تان چقدر است. برای  خودتان باید تصمیم بگیرید آس
مثال فرض کنید شما مرتبًا از یک صابون برای بدنتان استفاده 
می کنید که از آن راضی هستید، نیازی نیست صابون ارزان تری 
بخرید که از آن چندان راضی نیستید تا مقدار کمی پول برایتان 
پس انداز شود. بنابراین تشخیص این اهمیت و مقدار پولی که 

برایتان می ماند، مهم است.
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ــان ها پس از این که وارد مسیر جدی زندگی می شوند،  انس
باید تصمیم های مهم بگیرند، بابت انتخاب های خود پاسخگو 
ــد. بخش مهمی از این تصمیم ها  ــند و عواقب آن را بپذیرن باش
ــادی در آیندۀ افراد و  ــوند که تأثیر زی به امور مالی مربوط می ش
ــان دارد. تمریِن گرفتن تصمیم های مهم در  اعضای خانواده ش
ــرایط و  ــی، به درک و پردازش بهتر ش ــای غیر واقع موقعیت ه

اگر آبراهام لینکلن ریش نمی گذاشت، 
این بازی طراحی نمی شد

دانستنی های مالی

ــت تر در موقعیت های واقعی  ــری واقع بینانه تر و درس تصمیم گی
ــرای بچه ها مهم تر و البته مفیدتر  ــود. این تمرین ب منجر می ش

است.
ــی از چیزهایی که این امکان را به بچه ها می دهد، بازی  یک
ــت؛ بازی ای که به کودک امکان تصمیم گیری بدهد و بنابر  اس
ــش پایش بگذارد،  ــیب های متفاوتی را پی انتخاب ها، فرازونش
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کمک زیادی به شکل گیری ذهنیت کودک از زندگی بزرگسالی 
می کند و الگوهای صحیح را به او می شناساند. بازی های مالی 

بخشی از این آموزش را عهده دار هستند.

بازی هایی که از قرن ۱۹میالدی شکل گرفت
ــابقۀ  ــی در دنیا وجود دارد که س ــی مختلف ــای مال بازی ه
ــال ١٨۶۰ نقاشی  ــان به قرن نوزدهم می رسد. در س طراحی ش
ــره ای از رئیس جمهور آمریکا، آبراهام  ــام میلتون بردلی، پرت به ن

ــخه های متعددی به فروش  ــید. نقاشی او در نس لینکلن، کش
ــت یافت. میلتون این پرتره را  رفت و او به موفقیت زیادی دس
ــیده بود که آبراهام لینکلن هنوز ریش  نگذاشته بود؛  زمانی کش
زمانی که لینکلن تصمیم گرفت ریش هایش را بلند کند، فروش 
ــی او هم به تدریج کم شد؛ اما میلتون یک ایدۀ نو داشت  نقاش
که بعد از کساد شدن بازارش سراغ آن رفت: یک بازی رومیزی. 
ــرمایۀ اندکی را که برایش باقی مانده بود، خرج طراحی و  او س
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ــطرنجی» کرد؛ نسخۀ اولیۀ بازی زندگی چاپ «بازی زندگی ش
(Game of life). این بازی محبوبیت زیادی پیدا کرد و پس از 

یک سال، چهل وپنج هزار نسخه از آن فروخته شد.
ــبیه به نوعی شطرنج اصالح شده بود.  بازی زندگی اولیه ش
ــازی این بود که مهره ها در خانه های خوب فرود بیایند  هدف ب
ــب کنند. بازیکن با رسیدن به خانۀ برزگسالی  و صد امتیاز کس
که در مقابل کودکی، جایی که بازی شروع می شد، قرار داشت، 
ــت می آورد. در این بازی، به جای تاس، از  پنجاه امتیاز به دس
یک مکعب استفاده می شد که به آن تی توتوم می گفتند. هدف 
از طراحی این بازی آموزش زندگی به کودکان بود؛ این که چگونه 

تصمیم بگیرند و پیشرفت کنند.
ــال بعد، در جشن صدسالگی طراحی بازی زندگی،  صد س
شرکت میلتون بردلی نسخۀ جدیدی از بازی را طراحی و عرضه 

ــت متناسب شده بود.  کرد که با الزامات دنیای مدرن قرن بیس
ــت، بازی زندگی  ــالف بازی هایی که تا آن زمان وجود داش برخ

جدید سه بعدی بود و پایاِن داستان های شادتری داشت.
بازی زندگی بر اساس مسیری که انسان ها در طول زندگی 
ــگاه تا  ــت. از رفتن به دانش ــده اس ــی می کنند، طراحی ش ط
انتخاب شغل، تشکیل خانواده، فرزنددار شدن و بازنشستگی. 
ــتیکی  ــازی در صفحه، اتومبیل های پالس ــروع ب روی نقطۀ ش
کوچکی قرار می گیرند که شش سوراخ دارند و درون هرکدام با 
ــدن بازیکن، یک آدمک قرار داده می شود.  ازدواج و فرزنددار ش
ــتیکی روی صفحه باید از میان رشته کوه ها،  اتومبیل های پالس
ــاختمان ها و دیگر عوارض زمین عبور کنند تا به نقطۀ پایان  س
ــرار گرفتن روی  ــند. بازی خانه های مختلفی دارد که با ق برس
ــر کدام، بازیکن می تواند کارهای مختلفی کند. با رفتن روی  ه
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خانۀ کنش، باید از میان کارت های کنش یکی را انتخاب کند و 
منتظر اتفاق هیجان انگیز و غیر منتظره ای باشد، با رفتن روی 
خانۀ Home، می تواند خانه بخرد، بفروشد یا هیچ کاری نکند، 
اگر خوش شانس باشد و روی خانۀ پرداخت متوقف شود، حقوق 
می گیرد و... . نسخۀ جدید تی توتوم ندارد و بازیکن برای حرکت 
ــردن روی صفحۀ بازی باید یک گردونه را که در مرکز صفحه  ک

قرار دارد، بچرخاند.
ــالگی می توانند انجام  ــی را کودکان از هشت س بازی زندگ
ــش نفر است و یک دور  دهند. تعداد بازیکن هایش بین دو تا ش

آن حدودًا شصت دقیقه طول می کشد.
ــتیکی به مرحلۀ  ــان بازی، وقتی که آدمک های پالس در پای
ــان، یعنی بازنشستگی می رسند، بدهی ها و  آخر زندگی مالی ش
ــود و مقدار پول هر بازیکن محاسبه می  پرداخت ها انجام می ش

شود. بازیکنی که از همه بیشتر پس انداز کرده باشد یا در بدترین 
حالت، از همه کمتر بدهکار شده باشد، برنده است.

ــد آن را با  ــت که والدین می توانن ــی این بازی این اس خوب
ــم آوردن یک تفریح  ــد و در کنار فراه ــان انجام دهن فرزندانش
ــدرت فکر،  ــدی دربارۀ ق ــای مفی ــم درس ه ــی، باه خانوادگ

ریسک پذیری، سرمایه گذاری و...، برای زندگی بیاموزند.
ــت زبان مختلف در دنیا  ــخۀ مدرن بازی زندگی به بیس نس
تولید می شود و پنجاه میلیون نسخه از آن فروخته شده است. 
ــال های اخیر  ــود دارد و در س ــران هم وج ــازی زندگی در ای ب
ــده که می توانید روی  ــخه های نرم افزاری آن هم طراحی ش نس
ــید. از بازی زندگی لذت ببرید و به  ــته باش موبایلتان آن را داش
این فکر کنید که این بازی صدوپنجاه ونه ساله می توانست هرگز 

وجود نداشته باشد؛ اگر لینکلن ریش هایش را بلند نمی کرد.
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