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آیا دورکاران خوشحال تر و 
کارآمدترند؟

(زمان خواندن: ۴ - ۸ دقیقه)

باشگاه موفقیت 

رفتـن به محل کار به مدت پنج یا شـش روز در هفته از 
آن جا آغاز شـد که مردم باید به کارخانه می رفتند و کاالها را 
به طور مسـتقیم تولید می کردند؛ اما در بسـیاری از مشاغل 
ایـن امکان وجود دارد که بخشـی از کارها را در خانه انجام 
داد. شـرکت هایی که همچنان به حضـور دائمی و تمام وقت 
کارمندان در محل کار ادامه می دهند، به طور فزاینده ای ضرر 

می کنند.

شاید به عنوان یک کارمند از خود بپرسید اگر کارهای شرکت 
یا اداره را در خانه انجام دهم بهره وری و کارآیی ام افزایش می یابد 
یا اگر در کنار سایر همکاران مشغول به کار باشم، مفیدتر خواهم 
ــتنفورد دربارۀ این موضوع تحقیقی انجام  بود؟ در دانشگاه اس

شده است که پاسخ اماواگرهایتان را به طور قطعی می دهد.
ــرکت که شغل  در این پژوهش ۲۵۰ نفر از کارمندان یک ش
ــدند. نیمی از آن ها در خانه کار  ــابهی داشتند، انتخاب ش مش
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ــه ماه به طول  ــل کار رفتند. پژوهش ن ــد و نیمی به مح کردن
انجامید. در این مقاله، نتایج تحقیق آورده شده است. تحقیق 
یادشده با راهنمایی یکی از استادان اقتصاد دانشگاه استنفورد 

انجام شده و یک پژوهش دانشگاهی قابل اطمینان است.
کدام دسته از کارمندان خوشحال تر و کاراتر بودند؟ آن هایی 
ــرکت  که در خانه کار می کردند یا آن هایی که هر روز صبح به ش

می رفتند؟
نتایج پژوهش به طور واضح نشان داده است کارمندانی که 
ــتند در خانه کار کنند، در نهایت خرسندتر بوده اند و  اجازه داش
کارشان را بهتر انجام داده اند؛ اما باید اینجا به شما بگوییم که 
ممکن است در مورد اجرای کامل این شیوه در کسب و کارتان 
ــتید میتوانید از نتایج به  ــد کنید، اگر دچار این تردید هس تردی

دست آمده از این تحقیق علمی استفاده کنید.

پژوهشی روی پانصد داوطلب
ــه دفتر ملی  ــی در مجموعه مقاالتی ک ــن تحقیق به تازگ ای

پژوهش اقتصادی آمریکا منتشر کرده، آمده است. محققان این 
پژوهش استاد اقتصاد دانشگاه استنفورد، نیکالس بلوم و یکی از 
شاگردان سابقش، جیمز لیانگ بودند. (بعدًا دربارۀ لیانگ بیشتر 
توضیح داده می شود.) ایدۀ اولیۀ مقالۀ آن ها از خللی که بلوم در 

تحقیقات قبلی اش پیدا کرده بود، نشأت گرفت.
 (TED Ideas blog) ــد ــالگ ایده های ت ــوم اخیرًا در وب بل
ــاهدات من حاکی از برتری شیوۀ کار  ــته است: «تمام مش نوش
کردن در خانه بر رفتن به محل کار بود و البته همۀ دالیل این 
برتری را افرادی که از ابتدا موافق دورکاری بودند، گفته بودند؛ 

اما من با نظری از مخالفان دورکاری مواجه نشدم.»
(همچنین، بلوم در سخنرانی تد در دانشگاه استنفورد گفته 
ــما  بود: «رو به جلو بروید! به رئیس خود بگویید از این به بعد ش

در خانه کار می کنید».)
وقتی بلوم کار کردن روی تحقیق خود را شروع کرد، با اولین 
ــد: پیدا کردن تعداد زیادی کارمند که شغل  ــکل مواجه ش مش
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ــود آن ها را به دو گروه کار در خانه  یکسانی داشته باشند و بش
ــرکت کنندگان در  ــیم کرد. درضمن، ش و کار در محل کار تقس
این تحقیق باید می توانستند در یک دورۀ تقریبًا طوالنی با بلوم 
همکاری کنند. به نظر چالش سختی می آمد، اما چارۀ آن بسیار 
ساده و در مشت بلوم بود. یکی از دانشجویان فارغ التحصیل او، 
ــس یک آژانس مسافرتی  یعنی جیمز لیانگ، مدیرعامل و مؤس
بزرگ چینی است. لیانگ پانصد نفر را از مرکز تماس شرکتش 
ــانگهای انتخاب کرد که نیمی از آن ها برای این پژوهش،  در ش

پذیرفته شدند.

دورکاری برنده می شود؟
ــده بودند باید بیش از شش ماه با  داوطلبانی که انتخاب ش
شرکت لیانگ، سی تی ریپ، همکاری می کردند. شرکت در این 
تحقیق دو شرط دیگر نیز داشت: داشتن اتاق مخصوص کار در 
ــب. بعد از این مرحله،  خانه و اینترنت دارای پهنای باند مناس
ــرکت کنندگان به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. یک  ش

گروه که چهار روز در هفته دورکاری می کردند و افراد باقی مانده 
که به دفترهای شرکت می رفتند.

ــید. این مسئله مدیران شرکت  تحقیق نه ماه طول می کش
ــران کرده بود. آن ها مطمئن نبودند که کارمندان در خانه  را نگ
بتوانند حواسشان را جمع کنند و از سه دام رختخواب، تلویزیون 

و یخچال دوری کنند تا با دقت به کارشان برسند.
ــه مؤثر واقع  ــا کار کردن در خان ــود این نگرانی ه ــا با وج آی
ــد؟ کوتاه ترین پاسخ این است؛ بله! بلوم، لیانگ و دو همکار  ش
ــوان «آیا دورکاری  ــج را در مقالۀ خود با عن ــان این نتای دیگرش
ــت؟ شواهدی از یک تجربۀ چینی» بیان  واقعًا نتیجه بخش اس

کرده اند:
ــرکت سی تی ریپ حدود دو هزار دالر در سال به ازای هر  ● ش

کارمند دورکار، ذخیره کرد.
کارمندانی که در خانه کار می کردند، ۱۳.۵ درصد از آن هایی  ●

که سر کار می رفتند، کاراتر و مؤثرتر بودند.
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ــه در اداره حاضر  ● ــانی ک ــتر از کس ــد بیش دورکاران ۹ درص
می شدند، به کار مشغول بودند. (این یافته با داده هایی که 
ــتم پاسخگویی تلفنی شرکت مبنی بر زمان حضور  از سیس
در آن و مشغول به کاربودن گرفته شده بود، سنجیده شده 

است.)
ــتراحت های  ● ــه کار می کردند، اس ــه در خان ــی ک کارمندان

کوتاه تری بین کارشان داشتند، کمتر بیمار می شدند و کمتر 
مرخصی می گرفتند.

نرخ فرسایش (attrition rate) دورکاران ۵۰ درصد بهتر شد. ●
ــنجیدن شادی و رضایت با سنجه های  ● درست است که س

ــت؛ اما بنا بر گزارش های کارمندان  ــختی اس کّمی کار س
دورکار، آن ها رضایت شغلی بیشتری را در این نه ماه تجربه 

کرده اند.
نتایج عالی به نظر می رسـید؛ امـا همۀ نتایج این 

نبود...
ــید  ــق همه چیز خوب بود و به نظر می رس تا اینجای تحقی
ــیده اند. شرکت سی تی ریپ  دورکاران به یک پیروزی بزرگ رس

تصمیم گرفت، دورکاری را به عنوان یک گزینه، پیش روی همۀ 
ــد؛ اما وقتی این کار را انجام داد، اتفاقات  کارمندانش قرار ده
ــرکت کنندگان در تحقیق  ــره ای روی داد. نیمی از ش غیرمنتظ
ــان ادامه دهند،  ــدا کرده بودند، در خانه به کارش که اجازه پی
ــد. آن ها برای این تصمیم  ــم گرفتند به محل کار برگردن تصمی
به طور کلی دو دلیل ذکر کردند: اول این که احساس می کردند از 
همکارانشان جدا شده اند و دوم آگاهی آن ها از این موضوع بود 
که کارمندان دورکار کمتر امکان داشت ترفیع بگیرند یا پاداش 

دریافت کنند.
ــش از میان کارمندان  همچنین، خیلی از داوطلبان پژوه
ــرکت بودند و با والدینشان زندگی می کردند. شرکت  جوان تر ش
ــه روی کار  ــوند ک ــد آن ها متوجه ش در این تحقیق موجب ش

به عنوان زمانی برای دوری از خانواده حساب می کنند.
ــانی، بلوم  ــل انس ــن این عوام ــا درنظرگرفت ــت، ب درنهای
پیشنهاداتی را برای شرکت هایی که می خواهند شیوۀ دورکاری 

را در شرکت شان عملی کنند، ارائه می دهد:
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۱) یک تجربۀ وابسته به شرایط
ــای خاصی که در طول  ــوان در وضعیت ه دورکاری را می ت
سال پیش می آید به عنوان یک گزینه در نظر داشت؛ مثًال زمانی 
که ادارۀ هواشناسی شرایط آب وهوایی سختی را پیش بینی کرده 
که آمدن به سر کار مشکل خواهد بود، یا تابستان ها زمانی که 
کودکان تعطیل اند و پدر و مادرها دوست دارند کنار فرزندانشان 
باشند. دورکاری در چنین مواردی انتخاب بسیار مناسبی است.

۲) دورکاری؛ یک جایزه یا پاداش
ــه در جریان کار،  ــد ک ــک امتیاز باش ــد ی دورکاری می توان
ــخص به او داده می شود؛ مثًال یک  ــب با فعالیت هر ش متناس
مرحله از ترفیع، گرفتن دورکاری باشد، یا به جای اضافه حقوق یا 
پاداش، امکان دورکار شدن به مدت معینی وجود داشته باشد. 
ــرکت  ــورت کاهش بازدهی کارمند نیز او باید به دفتر ش در ص

برگردد و به صورت تمام وقت کار کند.

۳) هدف تان را دورکار شدن کامل کارمندان قرار ندهید

ــا دو روز در هفته دورکاری، بهترین انتخاب  احتماًال یک ی
ــت که با دورکاری بیشتر از این مقدار،  ــد. نظر بلوم این اس باش

پیوستگی گروه های کاری به خطر می افتد.

۴) اما دورکاری را جدًا امتحان کنید
رفتن به محل کار به مدت پنج یا شش روز در هفته از آن جا 
ــه می رفتند و کاالها را به طور  ــد که مردم باید به کارخان آغاز ش
ــتقیم تولید می کردند؛ اما در بسیاری از مشاغل این امکان  مس
وجود دارد که بخشی از کارها را در خانه انجام داد. شرکت هایی 
که همچنان به حضور دائمی و تمام وقت کارمندان در محل کار 

ادامه می دهند، به طور فزاینده ای ضرر می کنند.
به یاد داشته باشید که بلوم و همکارانش موضوع تحقیق شان 
ــکل عملی، خودشان انجام داده اند. گزارش آن ها با این  را به ش

جمله پایان می یابد:
«کارهای تحقیق و نگارش این مقاله را مؤلفان دورکار انجام 

داده اند.»
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چطور باید شاخ بودجه بندی را 
شکست؟

(زمان خواندن: ۵ - ٩ دقیقه)

باشگاه موفقیت

اگر اولین بارتان است که بودجه بندی ماهیانه می کنید، 
بهتر اسـت هر هفته به آن نگاهی بیندازید تا مطمئن شوید 
درست پیش می روید و در صورت نیاز، آن را دستکاری کنید. 
حواستان باشد از میزان حقوق ماهیانۀ خود فراتر نروید. یک 
بودجه زمانی به بهترین شـکل خود می رسد که تعادل در آن 

رعایت شده باشد.

توصیه های اولیه برای بودجه بندی ماهیانه
ــه کاری سخت و مشقت بار بوده است.  بودجه بندی همیش

ــروع کنیم، اولین چالش  ــی می خواهیم بودجه بندی را ش وقت
پیش رو، چگونگی بودجه بندی است و ممکن است بیشتر افراد 

ندانند درآمدشان تا چه حد نیازهایشان را تأمین می کند.
ــدی، در حقیقت، فراهم  ــش بودجه بن ــخت ترین بخ اما س
ــن کار هم  ــناک ترین بخش ای ــت. ترس ــردن خود بودجه اس ک
ــت، انجام دادن این  ــدن با حساب وکتاب مخارج اس روبه رو ش
ــی را ضربه فنی   ــد هر کس ــدی می توان ــمت از کار بودجه بن قس
ــش کنیم. ــروع کار، رهای ــل از ش ــه قب ــد ک ــد و کاری کن کن
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باید گفت هر چیزی جز مرگ، چاره دارد. برای این کار هم راهی 
ــود برنامه ای تنظیم کرده و با آن  ــود دارد تا بتوانیم برای خ وج
زندگی مالی مان را مدیریت کنیم. روشی که برایتان می گویم با 
ــما این توانایی را می دهد که به سادگی با یک  تمرین زیاد، به ش

برنامه و بودجۀ کم زندگی کنید.

چطور به روش خود شاخ بودجه بندی را بشکنیم؟
ــاعت  ــی اولین برنامه باید زمانی حدود یک س برای طراح
ــت؛ شاید هم بیشتر از یک ساعت. دلیلش هم این است  گذاش
ــی کنیم و ببینیم واقعًا عملی می شود یا  که باید برنامه را بررس
ــرای این که پیش بینی کنیم در آخر ماه بودجه ای  نه؛ در واقع ب
که قرار داده ایم کم می آید یا نه. با این بررسی ها موفق می شویم 
ــرای خود برنامه ای کامل و دقیق طراحی کرده و زندگی مان را  ب

کم کم به سوی تحولی بزرگ پیش ببریم.
ــویم برنامه مان  ــال این که بعد از یک هفته متوجه ش احتم
اجرایی نیست یا به مشکل بخوریم، زیاد است؛ اما آیا کارمان با 

بودجه بندی تمام می شود؟
ــت چنین  ــن اتفاق باید عادت کرد. خیلی ممکن اس به ای
ــا زده و  ــد از هدفی که داریم ج ــد؛ ولی نبای ــی بیفت اتفاق های
ــینی کنیم. بعد از چند ماه اجرای این روش، خواهیم  عقب نش

دید که بهترین شیوۀ بودجه بندی به صورت ماهیانه است.

مواد الزم برای بودجه بندی ماهیانه
ــود بودجۀ ماهیانه طراحی  ــاری که یک نفر برای خ اولین ب
می کند به چند چیز نیاز خواهد داشت: اول، ریز حساب بانکی 
خود و تمام درآمدها و هزینه ها، نیازها (خانه، آب، غذا، لباس)، 
ــود و یک فهرست از  ــطی که باید در یک ماه پرداخت ش هر قس

مجموعه وسایلی که دوست دارد با بودجۀ خود تهیه کند.

سبک خاص خودتان را در بودجه بندی ماهیانه پیدا کنید
ــت بودجه بندی  ــان اس ــه به افرادی که اولین بارش همیش
می کنند، توصیه می کنم حتمًا این کار را انجام دهند؛ چون این 
ــان خواهد شد. به عنوان  کار باعث تغییرات بزرگی در زندگی ش
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ــی به نوشتن روی کاغذ و یادداشت کردن عادت  مثال، اگر کس
ــد و برنامۀ بودجه بندی اش را در صفحه های اکسل  داشته باش
طراحی کند، به احتمال زیاد در دنبال کردن آن موفق نخواهد 

بود.
ــدن در  ــای زیادی برای انجام دادن این کار و موفق ش راه ه
ــتفاده کنید،  ــما می توانید از کاغذ و قلم اس آن وجود دارد. ش
ــید، یا از یک  ــه بودجه بندی تان را بنویس ــک دفترچ مثًال دری
ــتفاده کنید، یا این که در برنامۀ اکسل  برنامۀ طراحی بودجه اس

بودجه تان را طراحی کنید.
ــی بودجه بندی دارید  ــه برنامه های اینترنت اگر هم عالقه ب
می توانید از برنامه ای استفاده کنید که سا ل هاست مورد استفاده 

قرار می گیرد و امتحانش را پس داده است.
ــوند، فقط زمانی که  همٔه این راه ها به موفقیت ختم می ش

شما بدانید از کدام روش برای خودتان استفاده کنید.
بدانید درآمد ماهیانه تان چقدر است

ــای حقوقی یا چک های دریافتی تان را جمع کنید و  فیش ه

مبلغ کلی آن ها را محاسبه کنید تا بدانید که قرار است چه مقدار 
را بودجه بندی کنید.

ــخصی هر ماه مختلف باشد؛ یعنی  ــت درآمد ش ممکن اس
ــد. پس مهم است بدانید چه  ــخصی نداشته باش دریافتی مش
ــت به وجود بیاید و انتظار آن را داشته باشید.  تغییراتی قرار اس
اگر هم میزان حقوقتان مشخص است، می توانید به راحتی برای 
ــاطی که دارید برنامه ریزی کنید. بازهم می گویم اگر  تمامی اقس
حقوق مشخصی ندارید، نباید از خرج های اضافی شوکه شوید.

فهرست نیازهایتان را تهیه کنید
یک فهرست از نیازهایتان با هزینه ای که قرار است برایشان 
ــان را حساب کرده و  بدهید، تهیه کنید. بعد هم قیمت همه ش
ببینید که در کنار اقساط و پرداخت های ماهیانه، چه مقدار را 

می توانید برای نیازهای خودتان کنار بگذارید.
ــت. برای پرداخت این  ــاط اس قدم بعدی اضافه کردن اقس
ــان را جمع بزنید تا  مبالغ نمی توان چون و چرا  آورد. مقدارش
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ــپس آن ها را از مبلغ  بفهمید چه میزان باید پرداخت کنید. س
بودجه تان کم کرده و ببینید چقدر برایتان می ماند. اگر قسطی 

ندارید پس این مرحله را بی خیال شوید!

فهرست خواسته هایتان را تهیه کنید
ــت  آخرین چیزی که به بودجه تان باید اضافه کنید این اس
ــت از زیاد به کم  ــاس میزان اهمی ــته هایتان را براس که خواس
ــت که  ــامل چیزهایی اس ــت معموًال ش مرتب کنید. این فهرس
ــراه یا تلویزیون و  ــا احتیاج دارید؛ مثل تلفن هم ــر به آن ه کمت
ــرای زندگی نیاز  ــور حتم ب ــوارد را به ط ــا. این م ــال این ه امث
ــند تا زندگی را برایتان راحت تر کند. ندارید؛ اما آن ها باید باش

ــروع کنید به  ــاال ش ــه کردید از ب ــت را تهی ــه فهرس ــی ک وقت
ــت  ــی کردن تا ببینید که دیگر چه مبالغی باید به فهرس بررس
ــامل کل پولی که برای  ــود. سپس این موارد را که ش اضافه ش
ــده و میزان  ــزان باقی مان ــته اید، می ــدی کنار گذاش بودجه بن
ــاهده خواهید کرد. ــود، مش ــی که پس انداز کرده اید می ش پول

ــوید چقدر طول  ــما کمک می کند متوجه ش این حرکت به ش
می کشد به اهدافتان برسید و کدام یک شما را برای رسیدن به 
آن ها بیشتر تشویق می کند. اگر حس می کنید هنوز هم موردی 
ــت اضافه شود، بهتر است آن را در  وجود دارد که باید به فهرس
بودجه های بعدی اضافه کنید. این کار بسیار مهم است؛ چون 
ــما را از شک و تردید درباره کم آوردن های احتمالی دور نگه  ش

می دارد.
بعد از انجام دادن این کارها شما یک بودجه بندی برای خود 

درست کرده اید.
اگر اولین بارتان است که بودجه بندی ماهیانه می کنید، بهتر 
ــت  ــوید که درس ــت هر هفته به آن نگاه کنید تا مطمئن ش اس
پیش می روید و در صورت نیاز می توانید آن را دستکاری کنید. 
ــوید که از میزان حقوق ماهیانه تان فراتر نمی روید.  مطمئن ش
ــد که تعادل در آن  یک بودجه زمانی به حد اعالی خود می رس

رعایت شده باشد.
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بودجه نویسی شخصی را جدی بگیرید
ــزان حقوق  ــان دهندۀ مخارج و می ــک برنامۀ بودجه نش ی
ــه چگونه باید  ــان می دهد ک ــن برنامه نش ــت. ای ــی اس دریافت
ــروع کار است.  ــود. این تازه ش بودجه بندی ماهیانه طراحی ش
نیازهای شخصی خودتان را وارد فهرست کنید. نکتۀ مهمی که 
ــئلۀ شخصی سازی بودجه است. این  در این باره وجود دارد مس
ــت؛ چون براساس  کار دقیقًا نکتۀ کلیدی برای موفقیتتان اس
ــت؛ پس آن را جدی  ــما و طبق حقوقتان اس ــته های ش خواس
بگیرید. در غیر این صورت برنامۀ بودجه تان عملی نخواهد شد.
ــدن از  ــد بهترین راه برای مطمئن ش ــه از قدیم گفته ان همیش
ــت. پس شما هم همین کار را  یادگیری، امتحان کردن آن اس
انجام دهید. برای خود یک برنامه طراحی کنید، جرئت داشته 
ــرده و تغییر دهید تا  ــتکاری ک ــید، گهگاهی هم آن را دس باش

باالخره به برنامه ای متناسب با حقوق و شرایط خود برسید!
ــخصی تان  ــرای هزینه های غیرمنتظره در بودجه بندی ش ب

آمادگی داشته باشید.
تعمیر و نگهداری خودرو ●

شاید قسط ماهانه خودرو یادتان باشد؛ اما آیا هزینٔه سوخت 
را به بودجه تان اضافه می کنید؟ نظرتان در مورد تعویض روغن 
ــتند که فراموش  ــاده ای هس ــت؟ این ها اقالم س و تایر نو چیس

می شوند.
تعمیر و نگهداری خانه ●

ــای ناگهانی در و دیوار و پنجره و دیگر اجزای خانه  خرابی ه
را نباید فراموش کنید؛ به خصوص اگر خانه ای که در آن ساکن 
ــد. در کنار این، باید به خرابی های لوازم  ــتید قدیمی باش هس

خانگی نیز توجه کنید.
تعطیالت ●

اگر می خواهید به تعطیالت بروید مهم است که هزینه هایی 
مثل سوخت، هتل و غذا را نیز به بودجٔه خود اضافه کنید.

هزینه های پزشکی ●
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شما مجبورید برای بیمه هزینه کنید. شاید بیمۀ شما بعضی 
هزینه ها را پوشش دهد؛ اما تکلیف هزینه های پزشکی دیگر چه 
می شود؟ آیا به عینک جدید نیاز ندارید؟ برای این هزینه ها حتما 

هر ماه پول کنار بگذارید.
ــٔه رسیدن شما به موفقیت مالی  تعیین بودجٔه مالی، نقش
ــت. همیشه موانعی وجود دارد؛ اما اگر برنامه داشته باشید  اس
می توانید همچنان در مسیر رسیدن به اهداف تان قدم بردارید.

یک راز مهم در بودجه بندی
ــی برای پس انداز داشته باشید. البته  در بودجه بندی بخش
ــور می توانید از پس انداز به  ــه به این توجه کنید که چط همیش
سمت سرمایه گذاری حرکت کنید. بهترین توصیه در این زمینه 
ــت. در این  ــرای پس انداز اس ــاب اضطراری ب ــاح یک حس افتت

ــاب باید حداقل حقوق ۳ تا ۶ ماه خود را برای هزینه های  حس
غیرمنتظره مثل بیماری، حوادث یا بیکاری ذخیره کنید. بهتر 
ــرمایۀ این حساب برای سرمایه گذاری هایی با ریسک  است از س

بسیار پایین و نقدشوندگی سریع استفاده کنید.
ــد برای هر  ــی تصمیم بگیری ــورت منطقی، نه رویای ــه ص ب
ــد و در صورت لزوم  ــدر پول احتیاج داری ــک از این موارد چق ی
ــود را حذف کرده تا  ــای متغیر و اختیاری خ ــی از هزینه ه بعض
ــان عقب نمانید. ــد و از برنامه ت ــتر پس انداز کنی ــد بیش بتوانی

ــئلۀ مهمی است که بیشتر مردم آن را پشت گوش  پس انداز مس
می اندازند و در آینده پشیمان می شوند. دربارۀ پس انداز فعاالنه 
عمل کنید و یک بخش منظم در بودجه بندی تان برای آن در نظر 
ــت: «به برنامه ریزی و بودجه بندی  بگیرید. نکتۀ کلیدی این اس

خود خیانت نکنید.»
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قانون ۱۰۰/۱۰
ــگاه، قهوه سازی باکیفیت  فرض کنید در حراجی یک فروش
ــاز  ــه قیمت ۳۰۰ هزار تومان پیدا کرده اید. اما اصال به قهوه س ب
ــر  جدیدی نیاز ندارید و هزینه های ضروری تری دارید. ولی بر س
ــی مانده اید و از آنجایی  که عالقه ی زیادی به قهوه دارید،  دوراه

دوست دارید قهوه ساز را بخرید.
در چنین موقعیت هایی برای جلوگیری از اتالف زمان و پول 
ــیدن از خرید لوازم غیر ضروری، از قانون ۱۰۰/۱۰  ــت کش و دس
ــه خودم زمان  ــورت که ۱۰ دقیقه ب ــد. به این ص ــتفاده کنی اس
ــم. اگر بعد از این ۱۰ دقیقه،  ــم و روی خریدم فکر می کن می ده

چگونه در دام خریدهای 
عجوالنه و از روی هوس نیفتیم؟

(زمان خواندن: ٣ - ۶ دقیقه)

پشت پرده خرید

همیشه این تجمالت زندگی نیستند که موجب می شوند 
پولمـان را بدون دقـت کافی خرج کنیم. گاهی وسـایلی را 
می خریـم که غیر ضروری اند و احتماًال کاربرد چندان مفیدی 
برایمـان ندارنـد. بنابراین هنـگام خرید کردن باید بیشـتر 
حواسمان به حسـاب هزینه هایمان باشد. ما معموًال هنگام 
خریـد دقت کافـی به خرج نمی دهیم؛ ولی اگر کمی بیشـتر 
زمـان و دقت صرف کنیم، نتیجه ی بهتری می گیریم. به این 
منظور باید طبق قوانین  خرید عمل کنیم. در ادامه، به بررسی 
چنـد مورد از قوانینی کـه هنگام خرید به کمکمان می آیند، 

می پردازیم.
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ــم و قیمت آن کاال بیش از ۱۰۰ هزار تومان  هنوز هم مردد باش
ــد، از خریدش صرف نظر می کنم. ولی اگر قیمتش ۱۰۰ هزار  باش
تومان یا ارزان تر باشد، زمان بیشتری را صرف فکر کردن نکرده 

و خریدم را انجام می دهم. به عبارت دیگر هیچ وقت:
ــروری و گران تر از ۱۰۰ هزار تومان نخرید. این  ● کاالیی غیرض

مبلغ البته ممکن است بسته به شرایط اقتصادی تان تغییر 
کند.

ــرف فکر کردن به خرید  ● ــش از ۱۰ دقیقه از وقتتان را ص بی
چیزی نکنید.

ــتفاده از این قانون، هم می توانید پیش از خرید کمی  با اس
فکر کنید، هم زمان غیرمعقولی را صرف تصمیم گیری نمی کنید. 
همچنین، می توانید مطمئن باشید که هیچ هزینه ای از کنترل 
ــاب وکتاب خرج  ــت و بودجه ی خود را با حس ــما خارج نیس ش
ــناختی که از خودتان  می کنید. البته مختارید تا با توجه به ش
ــبت های این قانون را تغییر دهید. با داشتن چنین  دارید، نس
ــی، هنگام خرید درمی یابیم که آیا در معرض خطر خریدی  قانون

حساب نشده و غیرضروری هستیم یا نه.

قانوِن «یک هفته صبر کنید»
ــن قانون می گوید به خریدهای باالی یک میلیون تومان،  ای
ــتید، یک  ــی اگر به اندازه  ی کافی درباره ی آن مطمئن هس حت
ــرای تصمیم  گیری  ــد. این گونه زمان کافی ب ــه زمان بدهی هفت
ــت و می  توانید با تحقیق بیشتر، اطمینان حاصل  خواهید داش

کنید که از خریدش پشیمان نخواهید شد.
بنابر شرایط موجود می  توانید تغییراتی در این قانون اعمال 
کنید. مثال برای خریدهای باالی ۲۵۰ هزار تومان، ۲۴ ساعت یا 
برای خریدهای باالی ۲ میلیون تومان، بیش از یک ماه، دست 
ــه دارید. قدری تعلل پیش از هر خریدی نه تنها امکان خرید  نگ
ــما می  دهد، بلکه این احساس  منطقی  تر و مطمئن  تری را به ش
ــما به وجود می  آورد که به  خوبی هزینه  هایتان را کنترل  را در ش
می  کنید. بنابراین پشیمانی و ضعف شما نسبت به مسائل مالی 

به حداقل خواهد رسید.

قانوِن «پس انداز تحت هر شرایطی»
ــت؛ چراکه  ــد اس ــردی و مفی ــن کارب ــی از قوانی ــن یک ای
ــت. با به کارگیری این قانون، حتی اگر  ــرُبرد اس به  هرحال دوَس
ــت.  ــی کنید باز هم پس  اندازتان را خواهید داش گاهی ولخرج
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ــرای چیزی  ــه هرگاه ب ــول بدهید ک ــه خودتان ق ــت ب کافی س
ــی را پس  انداز کنید.  ــروری هزینه کردید، بالفاصله مبلغ غیرض
ــغ، می  تواند دقیقًا برابر یا درصدی از هزینه  ی خریدتان  این مبل
ــار بگذارید. ــدر مایلید پول کن ــه می  توانید هرق ــد. یا اینک باش
ــه در صورت خرید  ــا خودتان قرار بگذارید ک ــوان نمونه، ب به عن
ــه  ی آن را پس  انداز  ــزی غیرضروری، معادل ۵۰ درصد هزین چی
ــازی ٣۰۰ هزار تومانی خریدید، بالفاصله  کنید. مثًال اگر قهوه  س
ــد. به این ترتیب،  ــان به پس  اندازتان اضافه کنی ــزار توم ١۵۰ ه
ــردن بازنمی مانید. چه در  ــر کاری کنید باز هم از پس  انداز ک ه
ــته باشید، چه در آن سهل  انگاری  خریدهایتان دقت کافی داش
کنید، جیبتان خالی نخواهد ماند. همچنین مجبور می  شوید 
بیشتر به خریدهایتان فکر کنید، چراکه هر خرید از روی هوس، 

گران  تر از آنچه فکر می کنید تمام خواهد شد.

قانون «بودجٔه ریخت وپاش ها»
ــد، محدودیت هایی  این مورد بیش از آن که یک قانون باش
ــن می کند. همان طور  ــما تعیی برای هزینه  های غیرضروری ش
ــده  ــه می  دانید، هزینه  های غیرضروری معموًال پیش  بینی نش ک
هستند. هرقدر که به اراده  ی خود ایمان داشته باشید و قدرت 
«نه» گفتن را در خود تقویت کرده باشید، باز هم از وسوسه  ی 
خرید در امان نخواهید بود. پس برای خودتان حدومرزی تعیین 

کنید.
ــرای خریدهای  ــداری پول ب ــان، ماهانه مق ــق درآمدت طب
غیرضروری و ریخت وپاش هایتان کنار بگذارید. البته هدفتان باید 
اجتناب از همه  ی ریخت وپاش ها باشد، ولی همان  طورکه گفته 
شد، این هدف کامًال تحقق  پذیر نیست. پس با تعیین بودجه  ای 
جداگانه برای این خریدها، آسیب  پذیری  تان را به حداقل برسانید 
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(ولی بازهم حواستان را جمع کنید!).
ــای از روی هوس  ــن کار می  توانید خریده همچنین، با ای
ــورت، هر چیزی را  ــرل کنید. در غیر این ص ــه را کنت و عجوالن
ــمتان بیاید، می  خرید. با خود می  گویید: «من فقط  که به چش
ــرا خودم را از همه چیز محروم  ــک بار زندگی می  کنم، پس چ ی
ــایل غیر ضروری، برایتان ضروری  کنم؟!» با این فکر، تمام وس
جلوه می  کنند و ناگهان می بینید که چه پول عظیمی را از دست 
ــد. پس با ایجاد حدومرز برای خود، عملکردتان را بهبود  داده  ای

ببخشید.

سعی کنید گهگاهی خودتان را تشویق کنید. البته برای این 
کار شرایط مالی تان را هم در نظر بگیرید و کاری نکنید که بعدها 
ــویق، زمانی که بدانید هزینه  های  ــکل بخورید. این تش به مش
ــیار لذت  بخش  تر  ــعاع قرار نمی گیرد، بس ضروری  تان تحت  الش
ــود، به تالش  ــر گرفتن قوانینی برای خ ــد بود. با در نظ خواه

کمتری برای بیدار کردن اراده  تان نیاز خواهید داشت.
ــول برای خریدهای غیر  ــق درآمدتان، ماهانه مقداری پ طب
ــروری و ریخت وپاش هایتان کنار بگذارید. البته هدفتان باید  ض

اجتناب از همٔه ریخت وپاش ها باشد
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زنان! سکان دار مالی 
زندگی تان باشید

(زمان خواندن: ۴ - ٧ دقیقه)

ورود آقایان ممنوع

ــور می کنند برنامه ریزی  ــیاری از زنان از آنجایی که تص بس
ــت، به طور کلی آن را  ــیار پیچیده ای اس بلندمدت مالی کار بس
ــردن از برنامه ریزی های  ــده می گیرند. این عالقه به فرار ک نادی
ــاید  ــان می دهد که ما زنان به آن صورت که باید و ش مالی نش

آماده نیستیم.

سرتان را از زیر برف بیرون بیاورید
ما زنان در شغلمان غیرفعال و بی اراده نیستیم. ما بیشتر از 
ــته، قدرت و توانایی داشتن درآمد باال را داریم. ما نسبت  گذش
ــم و تقریبًا در هر  ــگاهی باالتری داری به مردان تحصیالت دانش
صنعتی از آن ها رتبه های بهتری به دست آورده ایم. با این حال، 
بیشترین ضربه از امور مالی را نیز ما می خوریم. تحقیقی نشان 
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داده است که حدود ۹۰ درصد از زنان معتقدند در مدیریت مالی 
خانه (مانند خرید، پرداخت اقساط، پس انداز و...) نقش کلیدی 
ــی مانند  ــرایط هنوز هم در کارهایی اساس دارند؛ ولی با این ش
ــت مردان در حال  ــرمایه گذاری و برنامه بلندمدِت مالی، پش س

درجا زدن هستند.
ــت که در حال مبارزه با هنجارهایی در جامعه  ما قرن هاس
هستیم که در آن زنان از صحبت دربارۀ امور مالی منع شده اند 
ــت که خیلی ها به این موضوعات عالقه ای  و به همین دلیل اس
ــنتی در مقابل برنامه ریزی های بلندمدت  ندارند. زنان به طور س

مالی مانند کبک سر خود را زیر برف فرو برده اند.
ــیتی زنان  ــم تمام تالش هایی که برای برابری جنس علی رغ
ــت هنوز موانعی بر سر راه  درموضوعات مالی صورت گرفته اس
ــت و چگونه باید از  این موضوع وجود دارد؛ اما این موانع چیس

آن ها گذر کرد.

اولین مانع مالی: ما اعتمادبه نفس کمی داریم
عجیب است، نه؟ خیلی از زنان روزانه توانایی و اقتدار باالیی 
از خود نشان می دهند. مانند زنانی که پزشکانی ماهر، مدیرانی 
ــتند؛ اما زمانی  ــه دار و خوش اخالق هس ــوی و مادرانی خان ق

ــکان دار  ــد، دیگر زنان س که بحث به این موضوع خاص می رس
نیستند. بسیاری از زنانی هم که در موقعیت های شغلی بسیار 
خوبی قرار دارند، موقع بحث کردن دربارۀ پول اعتماد به نفس 

پایینی دارند.
ــردان تمام قدرت و  ــان می گویند در دنیایی که م متخصص
کنترل امور مالی را در دست دارند این یک واکنش کامًال عادی 
از سمت زنان است. حتی اگر به آگهی های مربوط به مشارکت 
ــرمایه گذاری نگاهی بیندازیم، متوجه می شویم که زبانی  در س
ــاید از اینکه  مردانه در همۀ آن ها وجود دارد. برخی از مردان ش
بتوانند این زبان پیچیده را بفهمند احساس غرور کنند، اما زنان 

به راحتی از کنار آن ها می گذرند.
ــور می کنند برنامه ریزی  ــیاری از زنان از آن جایی که تص بس
ــت، به طور کلی آن را  ــیار پیچیده ای اس بلندمدت مالی کار بس
ــردن از برنامه ریزی های  ــده می گیرند. این عالقه در فرار ک نادی
مالی نشان می دهد که ما زنان به آن صورت که بایدوشاید آماده 
ــتیم. خیلی از زنان فکر می کنند چون زبان مخصوص این  نیس
کار را نمی دانند پس نباید سوال بپرسند یا از این می ترسند که 

مبادا سوالی که می پرسند احمقانه به نظر بیاید.
این ترس ها ممکن است در برخی از مواقع، توسط مشاور ان 
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ــاور کاربلد و خبره،  مالی به وجود بیاید؛ چراکه به ازای هر مش
همیشه مشاورانی هستند که می توانند فقط زنان را بترسانند و 
ــاوره را دربارۀ چیزهایی  از هدف ناامید کنند؛ زیرا کل زمان مش

صحبت می کنند که آن ها درموردش اطالعات کافی ندارند.
ــردن راجع به موضوعات مالی ترس دارید،  اگر از صحبت ک
ــتر این کار را انجام دهید.  باید دقیقًا برعکس عمل کرده و بیش
برای غلبه بر ترس هایتان باید در صحبت های معمول با همسر 
ــت مورد اطمینانتان، از موضوعاتی مانند خرج کردن و  یا دوس

پس انداز کردن نیز حرف بزنید.
ــردن راجع به این  ــما در صحبت ک ــل دیگری که به ش عام
ــت. دانش  ــوع اعتمادبه نفس می دهد دانش و آگاهی اس موض
برای تازه کارها می تواند این باشد که هر ماه وضعیت مالی خود 
ــرار دارند و بعد با  ــی کنند تا ببیند که در چه وضعی ق را بررس
کمک یک برنامه یا مشاور یا نرم افزارهایی که امکان برنامه ریزی 

می دهند به خودشان آموزش دهند.

دومین مانع مالی: ما نگران چیزهای کوچک هستیم
ــتن  ــنتی این تصور وجود دارد که داش برای زنان به طور س
ــت که بدانند چگونه خرج خانواده را  سواد مالی به این معناس
مدیریت کنند. برای نسل ها این ایده که مرد پول در بیاورد و زن 
خرج کردن آن را مدیریت کند، در خانواده ها وجود داشته است.

امروز هم تفاوت زیادی نکرده است. زنان بیشتر خریدهای 
ــزل را انجام می دهند و می توان گفت برخی از آن ها بهترین  من
ــنهادها و تخفیف ها را پیدا  ــتند که می توانند پیش افرادی هس
ــیاری از زنان (۷۶  ــده، بس کنند. با توجه به تحقیقات انجام ش
ــتفاده می کنند و ٣٨ درصد  درصد) معموًال از کوپن تخفیف اس
نیز به صورت عمده خرید می کنند، چراکه حراجی ها و کوپن های 

تخفیف می توانند باعث صرفه جویی و پس انداز زیادی شوند.
زمانی که زنان قفسه های اجناس تخفیفی را می گردند باید 
ــش  بدانند که حتی اگر بهترین خرید را هم بکنند، باز هم ارزش
کمتر از یک سرمایه گذاری درست برای زمان بازنشستگی است. 
متخصصان می گویند که زنان نیاز دارند از مرحلۀ نگرانی درباره 

خرج و مخارج گذر کرده و فکرهای بزرگی کنند.

سـومین مانـع مالی:مـا منتظر هسـتیم یـک نفر 
مشکالتمان را حل کند

بیشتر زنان با این تفکر بزرگ شده اند که همسرشان شرایط 
مالی را مدیریت خواهد کرد. حتی برخی از زنان نیز با این عقیده 
بزرگ می شوند که درآمدشان منبع درآمد دوم است و همسرشان 

مسئول پس اندازهای بلندمدت و سرمایه گذاری است.
ــائل  ــیاری از زنان متاهل حتی مس ــر از همه اینکه بس بدت
ــا زمانی که مجبور  ــم نادیده می گیرند، مگر ت ــادۀ مالی را ه س
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ــوند به خاطر مشکلی، به آن توجه کنند. به طور مثال، بعد از  ش
فوت همسر یا طالق بسیاری از زنان به دلیل آگاهی نداشتن از 
موضوعات مالی و وابستگی بیش ازاندازه به همسرانشان، دچار 
ــوند و توانایی مدیریت مالی در موضوعات  ــوک بزرگی می ش ش

پیش پافتاده را هم از دست می دهند.

چهارمین مانع مالی: ما بر روی اهداف تمرکز کرده ایم 
نه اعداد

ــیاری از مواقع، زنان بدون درنظر گرفتن رقم موجودی  بس
حساب یا درآمدشان به دنبال رسیدن به هدف هایشان هستند. 
در این شرایط بهترین کار این است که فکر کنید با مقدار پولی 
که دارید، دقیقًا چه کاری را می توانید و می خواهید انجام دهید.
اهداف مالی خود را تا  حد امکان با جزئیات مشخص کنید، 
ــعی کنید برای هزینه هایش نیز تخمین بزنید، تا با این  حتی س
ــما به اعداد و  ــرای خود انگیزه ایجاد کنید. بی توجهی ش کار ب

ــه هدف هایتان نیازد  ــیدن ب ارقام و آنچه از نظر مالی برای رس
دارید، باعث می شود که آن ها در حد ایده باقی بمانند و شما هم 
تالشی برای دستیابی به اهدافتان نکنید؛ چراکه تصور می کنید 
ــاز دارد و این عامل  ــما به پولی فرای تصورتان نی هدف های ش

بازدارندۀ تحقق رویاهایتان است.  
ــتکار مالی داشتن تنها به این معنا نیست که شما فقط  پش
پول بیشتری دربیاورید تا حساب بانکی تان پول بیشتری داشته 
باشد. به پول به چشم وسیله ای برای رسیدن به اهدافتان نگاه 

کنید.
ــد به نظر شما کدام یک  ــاره ش از بین موانعی که به آن اش
ــت؟ برای رسیدن به موفقیت مالی   شما کدام  یک را  مهم تر اس
ــما چگونه می توانیم بر این  مانع بزرگ تری می بینید؟ به نظر ش

موانع غلبه کنیم؟
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ــر زیادی در  ــائل مالی، تأثی ــن با مس ــورد والدی روش برخ
ــت. در بخش  ــکل گیری رفتار و عادات فرزندان خواهد داش ش
قبلی از  تجربیات و دانش «ژاکلین کورتیس» برای شما گفتیم 
ــائل مالی را  ــدیم والدین باید گفت وگو درمورد مس و متوجه ش
ــات  ــای تربیتی خود قرار بدهند و درجلس ــت برنامه ه در اولوی
بودجه بندی کودکان را مشارکت دهند. از طرفی آنچه در آموزش 
ــت که پدرومادرها  مالی به کودکان اهمیت زیادی دارد، این اس
نباید از پول برای بچه ها هیوال بسازند و تا حد امکان، از هرگونه 
ــاجره ی مالی در حضور کودکان باید دوری کنند. در ادامه،  مش

در آموزش مالی به کودکان چه رفتارهایی 
را باید ترک کنید؟ (بخش دوم)

(زمان خواندن: ٣ - ۵ دقیقه)

قلک

ــائل  توصیه های موریس را برای راهنمایی والدین پیرامون مس
مالی، مرور خواهیم کرد. 

غفلت از تفاوت میان نیازها و خواسته ها؛ پشیمانی 
در ماه های آینده

ــوز و مهربان  ــخصی بسیار دلس من اعتراف می کنم که ش
هستم؛ خصوصًا درمورد کودکانم. من در خانواده ای پرجمعیتی 
ــد،  ــخص تغذیه می ش ــط از درآمد یک ش ــردم که فق ــد ک رش
ــتیم. والدینم   بنابراین ما پول زیادی برای خرج های اضافه نداش
معموال به من گوشزد می کردند که نمی توانند لباس های زیاد، 
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ــتانم  ــای دیگری را که دوس ــوع و چیز ه ــباب بازی های متن اس
ــتند، برایم مهیا کنند. اما در خانواده ی خودم، که تنها دو  داش
ــان از درآمد دو نفر تأمین می شود،  کودک داریم و هزینه هایش
گاهی اوقات لزوم این امر را فراموش می کنم که اشکالی ندارد به 

برخی از خواسته های فرزندانم «نه» بگویم.
من با آگاهی نداشتنم از تفاوت بین «نیاز»ها و «خواسته»ها، 
ــتم. من در حال پرورش کودکانی  در حال ظلم به کودکانم هس
هستم که فکر می کنند برای داشتن هر چیز، فقط کافی است 
اراده کنند. بدون معرفی نیازها (ضروریات زندگی) و خواسته ها  
(چیزهایی که تمایل به داشتن  آن ها داریم)، کودکانم در آینده با 

بدهی ها و مشکالت شدید مالی مواجه خواهند شد.

تأکید بر نیازها در مقابل خواسته ها
ــم را در مواجهه با  ــت کردن ــرز صحب ــر، من ط ــن اواخ ای
ــته های متعدد فرزندانم تغییر داده ام. به جای این که به  خواس
ــا بگویم: «ما توان خرید آن چیز را نداریم»، می گویم: «ما  آن ه
احتیاجی به داشتن آن نداریم (نمی خریمش)». من و همسرم با 
آن ها به طور مفصل درمورد اهمیت این  موضوع که فراهم کردن 

نیاز های آن ها مانند خوراک، پوشاک و مسکن وظیفه ی اصلی 
ــت، صحبت می کنیم. در کنار آن، من یک برنامه جهت  ما اس
پول توجیبی نیز برایشان ترتیب دادم؛ تا کودکانم به وسیله ی آن و 
پول های دیگری که با توجه به انجام دادن کارهای منزل به آن ها 
ــان دارند،  ــم، بتوانند چیزهایی را که تمایل به خریدش می دهی

تهیه کنند.
ــته ها و فهماندن آن  ــرای صحبت در مورد نیازها و خواس ب
به کودکان تان وقت بگذارید. نتایج مطالعات و تحقیقات زیادی 
ــتن  ــد: ۸۸ درصد والدین فکر می کنند که داش ــان می ده نش
ــت؛ همین طور ۴ درصدشان  ــان اس خودرو «نیاز» نوجوان ش
ــتن «آی پاد» نیز یک امر الزم و ضروری است.  گفته اند که داش
ــیکلت نیازهای بدیهی  (در ایران انواع تبلت ها و آیپد و موتورس

نوجوانان تلقی می شود.)
ــه یا جامعه تان  ــوارد رایج در خان ــا کودکان تان درمورد م ب
صحبت کرده و به عنوان یک خانواده تصمیم بگیرید که کدام یک 

از نظر شما «نیاز» است و کدام یک «خواسته» و چرا.
این امر به کودکان تان کمک می کند که قبل از خرج کردن 

پول شان، درمورد اولویت هایشان فکر کنند.
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از بدهی ها ی خود برای کودکانتان دیو نسازید
ــناد  بعضی اوقات، مثًال زمان پرداخت قبوض یا تنظیم اس
ــت وسوسه شوید از مسئولیت هایتان فرار  مالی تان، ممکن اس
کنید. دشمن شمردن طلبکاران، در ذات همه ی انسان هاست؛ 
ــورد میزان  ــد، و درم ــره می روی ــی از پرداخت ها طف ــا وقت ام
ــتید یا حتی برای پرداخت قرض هایی  بدهی هایتان صادق نیس
که صراحتًا مسئولش هستید، جدال می کنید، برای کودکان تان 

یک پیغام با مضمون «ما قانون را دور می زنیم» می فرستید.
ــت این کارهایتان، یعنی نادیده گرفتن پرداخت  ممکن اس
بدهی ها یا فرار از تماس های طلبکاران را امری کوچک قلمداد 
ــد، اما فراموش نکنید که کودکان در همه ی این احوال در  کنی
ــای رفتارتان هستند. آن ها طریقه ی برخورد شما با  حال تماش
طلبکاران را می بینند و از پول و بدهی یک دیو در ذهن خودشان 
می سازند. زمانی که نوبت پرداخت قرض ها و بدهی های خودشان 
برسد، آن اخالق غلطی که به آن ها آموختید در رفتارشان بروز 

خواهد کرد.
بدانید که اقدامات شما در راستای فرار از پرداخت بدهی ها 
ــده و روی  ــابی فرزندانتان ش ــبب بدحس ــان، س و قرض هایت

پس اندازشان نیز تأثیر می گذارد.

چگونه این رفتار را تغییر دهیم؟
ــما «آدم خوبه»اید، و طلبکاران تان  این تفکر غلط را که ش
ــالش برای نادیده  ــتند، کامًال فراموش کنید. ت «آدم بده» هس
گرفتن بدهی هایتان، از شما قهرمان نمی سازد، بلکه به معنی آن 
است که شما در حال زیر پا  گذاشتن قول هایتان هستید. اجازه 
دهید کودکان تان شما را به عنوان یک شخص مسئولیت پذیر در 
ــتباه هایتان ببینند؛ هرچند برایتان ناخوش آیند  برابر پول و اش
ــان دهید که شما در برابر قرض و بدهی ها،  باشد. به آن ها نش
«قربانی» نیستید. این رفتار به کود کان تان کمک می کند با پول 

و تعهدات مالی مسئوالنه برخورد کنند.
ــان موفق باشند،  همه آرزو دارند خود و اعضای خانواده ش
ــناخت راه های مربوط  ــز این موفقیت در ارتقای دانش، و ش رم
به آن است. ادامه این بحث را پیگیری کنید تا بر آگاهی هایتان 

افزوده شود.
ــخص  ــما را به عنوان یک ش ــد کودکان تان ش ــازه دهی اج
ــتباه هایتان ببینند؛ هرچند  ــئولیت پذیر در برابر پول و اش مس
برایتان ناخوش آیند باشد. به آن ها نشان دهید که شما در برابر 

قرض و بدهی ها، «قربانی» نیستید.
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ــار والدین  ــن مقاله، دیدیم که رفت ــای قبلی ای در بخش ه
ــذارد و والدین باید در  ــان می گ ــه تأثیری بر اخالق کودک ش چ
ــه رفتارهایی دوری کنند. به طور  آموزش مالی به کودکان از چ
مثال، در بخش قبلی خواندیم پدرومادرها باید در مقابل برخی 
ــایر  ــته های کودکان نه بگویند یا در مقابل بدهی و س از خواس
مشکالت مالی مسئولیت پذیر بوده و نقش قربانی نداشته باشند؛ 
زیرا این مسئله تأثیر بسیار بدی بر آیندۀ مالی کودکان دارد. در 
این مطلب نیز به برخی دیگر از رفتارهای این چنینی می پردازیم.

در آموزش مالی به کودکان چه رفتارهایی 
را باید ترک کنید؟ (بخش سوم)

(زمان خواندن: ٣ - ۵ دقیقه)

قلک

از سرزنش کردن کودکانتان دست بردارید
شاید در این موقعیت قرار گرفته باشید که از پرداخت قبض 
برق شاکی بوده و به خاطر آن با اعضای خانواده بر سر خاموش 
کردن چراغ های اضافه جدال کرده اید. با دلخوری تمام دورتادور 
ــاد، دانه دانه چراغ ها را خاموش  خانه می چرخید و با صدای زی
ــما بشوند. هر وقت که در  می کنید تا بقیه متوجه عصبانیت ش
ــتان در خانه را باز می گذاشتم، مادرم بر سرم فریاد  فصل زمس
می کشید: «دستت به عقب برنمی گرده؟ ما مجبور نیستیم پول 
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گرم کردن کوچه و خیابان را بدهیم.» در حالی که این نصیحت 
ــرایط، گاهی  ــه نظر بی ضرر و ضروری می آمد؛ اما در این ش او ب
ــاس کند که تمام تقصیرها گردن او  امکان دارد کودک تان احس

می افتد.
ــت هدر ندادن  ــن تفاصیل، به دلبند خود اهمی ــا همۀ ای ب
ــال، خاموش کردن  ــول و صرفه جویی را یاد بدهید. برای مث پ
المپ ها به منظور کاهش هزینۀ برق (خصوصًا زمانی که وضعیت 
اقتصادی تان بد باشد)، می تواند کودک تان را به برعهده گرفتن 
ــد، تهییج کند. فراموش  ــئولیت بیش تر از آن چه که بای بار مس
ــت، دلیل  ــول در این ماه خراب اس ــر وضعیت پ ــد که اگ نکنی
استرس شما زیاد بودن پول برق نیست، بلکه در حقیقت، دلیل 
ــت که شما در حال تراشیدن هزینه ای بیش تر  اصلی اش این اس

از حد درآمدتان هستید.

چگونه این رفتار را تغییر دهیم؟
ــرزنش های  از نظر من، عذرخواهی از کودکان تان، بعد از س
بی جای رفتار آن ها، هیچ اشکالی ندارد. این امر به آن ها می آموزد 

که ارتکاب خطا اشکالی ندارد و فرصتی عالی برای توضیح این  
ــت که شما در اصل از چه چیزی ناراحتید. سپس به عنوان  اس
ــاره روی آن تمرکز  کنید. صحبت درمورد اهمیت  خانواده، دوب
این که چرا در زمان سختی ها، همۀ اعضای خانواده می بایست 
ــارکت کنند، به کودک تان کمک  برای صرفه جویی بیش تر، مش
ــرزنش و  ــت (بدون ترس از س می کند که اهمیت برخورد درس

احساس بد) با پول را به خوبی بفهمد.
صحبت درمورد اهمیت این که چرا در زمان سختی ها، همۀ 
ــت برای صرفه جویی بیش تر مشارکت  اعضای خانواده می بایس
ــت  کنند، به کودک تان کمک می کند که اهمیت برخورد درس
ــاس بدی  ــائل مالی احس با پول را به خوبی بفهمد و دربارۀ مس

نداشته باشد.

از رقابت با دیگران و حسادت، در مقابل کودکان خود 
دوری کنید

خیره شدن از پنجرۀ خانه به ماشین جدید همسایه تان، یا 
احساس حسادت به دوست تان به خاطر خریدن خانۀ جدیدش، 
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شاید برای شما امری عادی به نظر بیاید، اما کودکان تان رفتار 
ــت دیگری از مسئلۀ  ــما را زیر ذره بین قرار داده اند، و برداش ش
ــادت خواهند داشت. تأثیر این حسادت، زمانی نمود پیدا  حس
می کند که باعث شود شما با مقایسه های همیشگی خود، برای 
رسیدن به دیگران، به سمت خرج کردن بیش تر کشیده شوید.

ــال می کند:  ــام کامًال صریح به کودک ارس ــن امر یک پی ای
ــتاوردهای  ــی ارزش دارد که با دس ــما تنها زمان ــت ش «موفقی
ــود.» شاید بزرگساالن برای «ُپز دادن»  رقیبان تان سنجیده ش
ــند تا دیگران متوجه  ــی ترتیب داده باش موفقیت شان  پوشش
ــی از آن برای  ــه پیامدهای منفی ناش ــوند، اما عمومًا ب آن نش
ــن اخالق،  ــکل گیری ای ــان، توجه نمی کنند. با ش کودکان ش
کودکان به این نتیجه  می رسند که ارزش واقعی آن ها فقط زمانی 
ــم می آید که باالترین رتبه را در میان هم کالسی هایشان  به چش
ــند، یا کاپیتان تیم فوتبال مدرسه شان بشوند، یا  ــته باش داش
گران ترین لباس را بپوشند. جدا از تأثیرات بد این رفتار بر روی 
پیش زمینۀ فکری کودک تان، سنجیدن ارزش خود با دارایی ها 
ــت کنده، کمی احمقانه به نظر  و متعلقات دیگران، ُرک و پوس

می رسد.

چگونه این رفتار را تغییر بدهیم؟

تنها راه چاره برای تغییر این رفتاِر رقابتی، تفکر دربارۀ رفتارها 
ــت، تا به وسیلۀ آن تشخیص بدهید که  و باورهای خودتان اس
ریشۀ اصلی مقایسه کردن خودتان با دیگران در چیست؟ برای 
برخی از افراد، قرار داشتن در باالترین سطح، یک «نیاز» تلقی 
ــخت به نظر می رسد که  ــود؛ برای دیگران اما، خیلی س می ش
ــیدن به سطح ایدئال باشند. تا  همواره در حال جدال برای رس
زمانی که نفهمید چرا در حال این مقایسه ها هستید، برای تغییر 

دادن این رفتار به مشکل برمی خورید.
ــالم هیچ ایرادی ندارد؛ حتی باعث رشد و حرکت  رقابت س
به سوی موفقیت می شود. اما کودکان شما باید بفهمند که تنها 
کسی که می بایست با او «رقابت» کند، خودشان هستند. تمرکز 
ــان (بدون در نظر داشتن  ــدن و ارتقای خودش بر روی بهتر ش
مسائل مادی)، باعث می شود که همیشه از خود راضی باشند، 
به جای آن که بخواهند موفقیت هایشان را در برابر اشخاص دیگر 

بسنجند.
ــط خود و تصحیح به موقع  ــر درمورد رفتار و عادات غل تفک
ــان می گذارد.  ــر مطلوبی روی فرزندان ت ــا، در درازمدت اث آن ه
ــده در این رشته مقاله، کمک می کند تا  توصیه های گنجانده ش

کمی درمورد رفتاهایتان در ارتباط با کودک تان فکر کنید .
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ورشکستگی مرد آهنین

(زمان خواندن: ٣ - ۶ دقیقه)

دانستنی های مالی
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بیست وهشتم ژوئن ۱۹۹۷، در سالنی که هم از گرمای اواخر 
بهار و هم از حرارت مسابقۀ بوکسی که در جریان بود، تب کرده 
بود، دو بوکسور بزرگ جهان روبه روی هم قرار گرفته بودند. فکر 
انتقام و بازپس گیری قهرمانی ای که سال پیش ایواندر از مایک 
گرفته بود، مثل پرچم قرمزی جلوی چشم هایش را پوشانده بود. 
ــده شکست سال ۱۹۹۶ را مقابل  مایک باید به هر قیمتی که ش

ایواندر هالیفیلد جبران می کرد.
ــس، لقب ها و  ــه آوردگاه بوک ــاز ورودش ب ــان آغ او از هم
قهرمانی ها را پشت هم ردیف کرده بود و نمی خواست بعدها از 
ــود. مایک تایسون متولد ۱۹۶۶ بود و  او به نام یک بازنده یاد ش
ــال ۱۹۸۶ قبل از تولد بیست سالگی اش، قهرمان شورای  در س
جهانی مشت زنی و جوان ترین قهرمان بوکس جهان شده بود؛ 
رکوردی که هنوز هم متعلق به اوست. سال بعد قهرمان اتحادیۀ 
ــت زنی و فدراسیون بین المللی مشت زنی شد. سال  جهانی مش
ــت داد و ۲۰  ــپینکس را شکس ۱۹۸۸ برای اولین بار مایکل اس
ــابقه را برد. مایِک شکست ناپذیر بعد از  میلیون دالر جایزۀ مس

ــدن در روند مسابقاتش  ــاله ای که به خاطر زندانی ش وقفۀ سه س
ایجاد شده بود، حاال آمده بود که دوباره عناوین را یکی یکی درو 

کند و قهرمان بالمنازع جهان شود.
ــر مایک زد، انگار آن پرچم  ــد از ضربه ای که ایواندر به س بع
ــروع به تکان خوردن کرد. مایک دیگر متوجه نبود چه  قرمز ش
ــمت ایواندر حمله برد، اما نه از دست هایش و  کار می کند. به س
ــتفاده کرد؛ او با  نه حتی برخالف قوانین بوکس از پاهایش اس
دندان هایش گوش ایواندر را گاز گرفت؛ آن قدر محکم که تکه ای 
از آن کنده شد. داور مسابقه را متوقف و تایسون را بازنده اعالم 

کرد. تایسون جریمه و مدتی از فعالیت محروم شد.
همان طور که خود تایسون گفته، او نه تنها در رینگ بوکس، 
که در همۀ جنبه های زندگی اش مثل یک دیوانۀ تمام عیار عمل 
ــالگی از کارهایی که کرده  ــه االن در ۵۳ س ــرد. هرچند ک می ک

پشیمان است.
ــی که از  ــرد جهان، قهرمان ــروف به بدترین م ــون مع تایس
ــورک راهش را  ــتگاه های نیوی ــین و بازداش محله های فقیرنش
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ــتباه های زیادی  ــابقات بوکس کج کرده بود، اش ــمت مس به س
ــگار مجلۀ  ــول خبرن ــی از آن ها به ق ــت. یک ــده اس مرتکب ش
ــازی برای خود  ــدن به ماشین پول س نیویورک تایمز، تبدیل ش
ــه فعالیت از  ــد از دو ده ــینی که بع ــود. ماش ــش ب و اطرافیان
ــادی برگردد. ــید تا به روال ع ــال طول کش ــاد و ۱۰ س کار افت

ــابقات بوکس برای مردی که هرگز نمی بازد، غیر از ارضای  مس
ــس برنده بودن، میلیون ها دالر پول با خود می آورد. اما مرد  ح
ــال ها، خرج کردن پول هایش را بلد نبود.  ــت ناپذیِر آن س شکس
ــابقه، از هیچ کاری  ــدن در مس ــرای برنده ش ــور که ب همان ط
خودداری نمی کرد، برای به دست آوردن چیزهایی که می خواست 

هم، اندکی عاقبت اندیشی نداشت.
ــون دالر درآمد  ــد میلی ــال ۲۰۰۳، چهارص ــا س ــون ت تایس
ــق چیزهای گران قیمت و نادر بود.  ــت آورده بود. او عاش به دس
تایسون در صنف جواهرفروشان به خرج های بی حساب وکتابش 
ــت هر چیزی را که چشمش  ــهور بود؛ طوری که می توانس مش
ــنده ها  ــت، بدون پرداخت بهایش بخرد؛ چون فروش را می گرف

مطمئن بودند، تایسون همیشه با پول ها و خریدهای بیشتری 
ــی که در ۲۲  ــالمی، جواهرفروش برمی گردد. مثل مردچای یرش
ــتاد قیراط الماس  ــامبر ۲۰۰۳، یک زنجیر طالیی که با هش دس
ــک دالر به مایک داد.  ــده بود، بدون دریافت حتی ی تزئین ش
ــت تری برمی گردد. ــا رقم های درش ــون ب به این امید که تایس

غیر از آن تایسون عاشق اتومبیل، لیموزین، عمارت های باشکوه، 
ــمند، لباس های گران قیمت، موتورسیکلت،  گوشی های هوش
برگزاری مهمانی های بزرگ و حتی ببر سیبری بود و میلیون ها 
ــن خرج های  ــدا از ای ــرده بود. ج ــن عالیقش ک ــرج ای دالر خ
ــان بی تدبیری بود. او بخشی از  بی حساب وکتاب، تایسون انس
ــپردن به افراد نادرست مثل دن کینگ، مدیر  دارایی اش را با س
امور مالی اش، از دست داده بود. همچنین، ۹ میلیون دالر سر 
ــابقش از دارایی هایش کم شده بود؛  ــر س توافق جدایی از همس
ــا و وام های مایک از  ــال ۲۰۰۳، رقم بدهی ه ــا جایی که در س ت
دارایی هایش پیشی گرفت و مجبور شد اعالم ورشکستگی کند. 

رقم های درشت بدهی های او به این قرار بود:
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ــازمان خدمات درآمدهای داخلی  ۱۳.۴ میلیون دالر به س
آمریکا و ۴ میلیون دالر به ادارۀ مالیات بریتانیا؛

ــه داری جرجیا و  ــه خزان ــت ویک دالر ب ــزار و دویس ٣١٧ ه
میشیگان؛

۶۰۰ هزار دالر به هفت شرکت حقوقی؛
٨۰۰ هزار دالر به جیمی هنکمن آهنگساز.

مایک زمانی در جوانی می توانست یک شبه ۳۰ میلیون دالر 
ــده بود.  ــخت پیر ش به جیب بزند؛ اما دیگر برای مبارزه های س
چند سال بعد هم، شکست های پی درپی موجب شد یکسره از 

مسابقات بوکس دلسرد شده و خود را بازنشسته اعالم کند.

ــوادی مالی اش  ــنگینی برای بی س ــون بهای س مایک تایس
پرداخت کرد. از ثروت فراوانی که با کندن گوش رقیبان و کبود 
ــت آورده بود، در سال ۲۰۱۶، طبق آنچه  ــان به دس کردن بدنش
مجلۀ فوربس اعالم کرد، فقط یک میلیون دالر باقی مانده بود. 
ــت و نه آن  ــمگین مهارناپذیر قدیم اس او اکنون نه آن مرد خش
ماشین پولی که بی محابا خرج می کرد. مایک با حضور در فیلم ها 
و سریال ها و فعالیت هایی از این قبیل طیف جدیدی از طرفداران 
را پیدا کرده و سعی می کند این بار به گونه ای مخارجش را کنترل 

کند که دوباره به وضع سابق برنگردد.
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ــاس  ــه این فکر کرده اید که چیزهایی که احس ــا به حال ب ت
ــما  ــی به آن ها نیاز دارید، نیاز های واقعی ش ــد در زندگ می کنی
ــده اند؟ می دانید  ــتند یا خواسته هایی که به نیاز تبدیل ش هس
تفاوت دو مفهوم «نیاز» و «خواسته» چیست؟ دانستن تفاوت 
این دو مفهوم به شما در مدیریت مالی زندگی تان کمک زیادی 
ــاوت این دو مفهوم را درک کردید، می توانید  می کند. وقتی تف
جلوی نامنظم خرج کردن را بگیرید، برای خودتان بودجه بندی 
ــتی در  ــه مدیریت مالی را به درس ــه مهم تر اینک ــد و از هم کنی

خواسته ها مهم ترند یا نیازها؟

(زمان خواندن: ۴ - ٨ دقیقه)

دودوتا چهارتای زندگی

زندگی تان پیاده کنید.
اگر می خواهید هم سرمایه گذاری، هم پس انداز خوبی داشته 
باشید و هم به همٔه خواسته های دلتان برسید، الزم است بین 
ــادل برقرار کنید تا رضایت  اهداف کوتاه مدت و بلندمدتتان تع
ــادی را در زندگی پیدا کنید. هیچ فرمولی برای این  خاطر و ش
کار وجود ندارد، تنها کافی است هر کاری را که خواستید انجام 

دهید، سبک سنگین کنید.
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مرزهای بین خواسته و نیاز
مواردی که باید حتمًا آن ها را داشته باشید، نیازهای شما  ●

هستند.
چیزهایی که دوست دارید داشته باشید، خواسته های شما  ●

هستند.
ــاز داریم که بدون  ــت به چیزی نی ــا زمانی می  توان گف تنه
داشتن آن، نتوانیم زندگی کنیم. به   غیر از نیاز به غذا، پوشاک، 
مسکن و سالمتی بیشتر مواردی که از آن  ها به  عنوان نیازهایمان 

یاد می  کنیم، در دسته  ی خواسته  ها قرار می  گیرند.
جالب این که آن قدر دلیل می  آوریم تا خودمان را قانع کنیم 
و خواسته  هایمان را به شکل یک نیاز جلوه دهیم. به یک کیف 
جدید نیاز دارم! باید مانیکور کنم! به یک جفت کفش جدید نیاز 
ــدت خواهانش باشیم  دارم! به این ترتیب، هر چیزی را که به ش
و لبخندمان به آن وابسته باشد، جزء نیازهایمان قرار می دهیم.

این موضوع متأثر از فرهنگ جامعه  ای است که در آن زندگی 
می  کنیم. احساس می  کنیم نیاز داریم تا هم  سطح بقیه شویم، 
ــین و بزرگ ترین خانه  مطابق مد روز زندگی کنیم، بهترین ماش
ــت  ــی را برگزار کنیم. اما بهتر اس را بخریم و مجلل  ترین عروس
ــته  هایمان را متناسب با شرایط و وسع مالی  مان انتخاب  خواس
کنیم؛ چراکه اشتباه گرفتن خواسته ها با نیازها، می  تواند از نظر 
مالی نتایج جبران ناپذیری داشته باشد. پیش از آن که به خودمان 
بیاییم، بودجه  مان تمام می  شود، کارت  های اعتباری مان خالی 

می  شوند و دیگر از عهده  ی هزینه  های زندگی برنمی  آییم.
هر چیزی که به  شدت خواهانش باشیم و لبخندمان به آن 
وابسته باشد را جزء نیازهایمان می  دانیم. تمایز قائل شدن بین 
خواسته  ها و نیازها، مهارت پیچیده  ای است که مستلزم تمرین 

مداوم است. به  خصوص اگر در جامعٔه مادی  گرا زندگی   کنیم.
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سه سوال را از خودتان بپرسید
تمایز قائل شدن بین خواسته  ها و نیازها، مهارت پیچیده  ای 
است که مستلزم تمرین مداوم است. به  خصوص اگر در جامعه    ای 
مادی  گرا زندگی   کنیم. با توجه به این موضوع هرگاه نتوانستید 
نیازها و خواسته  هایتان را از هم تمیز دهید، این سه سوال را از 

خودتان بپرسید:

۱) آیا واقعا به آن نیاز دارم؟
ــته  ای به نام «نیازهای  ــته  بندی بودجه    ی من، دس در دس
ــته قرار می  گیرند،  متفرقه» وجود دارد. مواردی که در این دس
عمدتًا مبهم هستند و به هیچ  یک از دسته  های دیگر تعلق ندارند.
ــته  بندی، بهانه  ی خوبی برای خرج کردن پول  این نوع دس
ــته به «خرج  های متفرقه»  ــت. اما با تغییر عنوان این دس اس
ــان  تر و جواب سوال فوق  ــته، آس ــخیص بین نیاز و خواس تش
ــت، سراغ  ــوال «بله» اس دقیق  تر خواهد بود. اگر جواب این س
سوال دوم بروید؛ ولی اگر جواب آن منفی است، به سوال سوم 

نگاه کنید.

۲) آیا همین حاال به آن نیاز دارم؟
در این مرحله، برنامه  ریزی خودش را نشان می دهد. ممکن 
است به چیزی نیاز داشته باشید؛ ولی بتوانید چند هفته یا چند 

ماه برای خریدش صبر کنید.
به  عنوان مثال، از وقتی که کفش  های ورزشی  ام پاره شده  اند، 
به یک جفت کفش جدید نیاز پیدا کرده  ام و با کوتاهی در خرید 
ــوم. همین امروز  ــت به آسیب جدی  ای دچار ش آن ممکن اس
ــروع تمرین  های  ــه کفش  های جدید نیاز ندارم ولی پیش از ش ب
ــس خرید کفش، یک خرید  ــدم، حتمًا باید آن را بخرم. پ جدی
ــد چیزی غیرضروری،  ــت که می توانم به جای خری ضروری اس

برایش برنامه  ریزی کنم.
ــه تعیین زمان برای تامین نیازها  در بودجه  بندی، عادت ب
بسیار مفید است. پس  انداز کردن برای روز مبادا ضروری است؛ 
ولی عالوه  برآن، باید یاد بگیریم برای تمام نیازهایمان برنامه  ریزی 

کنیم.

۳) اگر واقعا به آن نیاز ندارم چرا و چقدر آن را می خواهم؟
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ــر می خواهیم که  ــته  ها را به این خاط ــی بعضی خواس گاه
ــاس محرومیت کنیم. در حقیقت مجبور  ــت نداریم احس دوس
ــتیم خودمان را از تمام خواسته  هایمان محروم کنیم. اگر  نیس
هیچ پولی خرج چیزهایی که از آن  ها لذت می  بریم نکنیم، زندگی 
خیلی خسته  کننده می  شود. ولی بد نیست از خودمان بپرسیم 

چرا و به چه هدفی چیزی را می  خواهیم.
اگر اغلب اوقات پاسخ شما به لذت های شخصی برمی  گردد، 
باید در این هزینه  ها تجدید نظر کنید. ولی گاهی خواسته هایمان 
ــرفت خودمان مورد  ــودمندند یا برای پیش برای دیگران هم س
استفاده قرار می  گیرند. پس می  توانیم به این دسته از خواسته  ها، 
بسیار بیشتر از خواسته  هایی که فقط به شخص ما سود می  رساند 

توجه کنیم.
با یک حساب سر انگشتی متوجه می شویم که تاکنون، بارها 
در موقعیت هایی مشابه آنچه پیش تر آورده شد، قرار گرفته ایم و 
ــت؟  بیش از برنامه ریزی خود هزینه کرده ایم، حاال راه حل چیس

ــناختی صحیح از نیازها و خواسته های  ــت، به ش ابتدا الزم اس
خود برسیم.

گاهی بعضی خواسته  ها به این خاطر می خواهیم که دوست 
ــاس محرومیت کنیم. در حقیقت، مجبور نیستیم  نداریم احس
خودمان را از تمام خواسته  هایمان محروم کنیم. اگر هیچ پولی 
ــه از آن  ها لذت می  بریم نکنیم، زندگی خیلی  خرج چیزهایی ک
خسته  کننده می  شود. ولی بد نیست از خودمان بپرسیم چرا و 

به چه هدفی چیزی را می  خواهیم.
در واقع تنها چهار نیاز اساسی در زندگی وجود 

دارد:
مسکن

آب و غذای کافی
سالمت عمومی

لباس (فقط به عنوان جامه ای که شما را پوشیده نگه دارد 
و با آن احساس راحتی کنید)
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ــد، مثل خانه ی  ــته باش هر چیزی که غیر از این چهار دس
ــیدنی های هوس انگیز و  بزرگ، لباس های مارک، غذاها و نوش

ماشین جدید، خواسته به حساب می آید.

قدر داشته هایتان را بدانید
ــید،  ــتی از این دو واژه برس ــه محض اینکه به درک درس ب
ــدون اینکه متوجه  ــون در زندگی ب ــت که تاکن ــد یاف درخواهی
ــید، به بیشتر خواسته های خود رسیده اید و این یک نقطه  باش
ــس هزینه های تفریحات  ــت. اگر می بینید از پ عطف بزرگ اس
ــته های خود تمرکز کنید.  مورد عالقه تان برنمی آیید، روی داش
این گونه متوجه خواهید شد که شما آنچنان هم فرد محرومی 

نیستید، پس بیهوده خود را اذیت نکنید.
کمی به توانایی های خود فکر کنید. سپس انتخاب کنید که 
ــیاری، فقط  واقعًا چه می خواهید و به دنبال آن بروید. عدٔه بس

ــت دارند انجام دهند، حرف می زنند؛  راجع به کارهایی که دوس
ــیدن به آن برنمی دارند. فردی باشید  ولی هیچ قدمی برای رس
که برای آرزوهای خود تالش می کند تا به آن ها دست یابید. اما 

چه باید کرد؟

برنامه ریزی کنید
ــر زمان زیادی برای  ــق برنامه ریزی عمل کنید؛ حتی اگ طب
ــد. این گونه به جای احساس  ــتیابی به یک هدف نیاز باش دس
محرومیت، حس توانمندی می کنید، به راحتی از هر چیزی که 
ــی می کنید و در برابر آینده  ــم پوش واقعًا به آن نیاز ندارید چش

مسئولیت پذیرتر خواهید بود.
کمی به توانایی های خود فکر کنید. سپس انتخاب کنید که 
ــیاری، فقط  واقعًا چه می خواهید و به دنبال آن بروید. عدٔه بس
ــت دارند انجام دهند، حرف می زنند؛  راجع به کارهایی که دوس
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ولی هیچ قدمی برای رسیدن به آن برنمی دارند. فردی باشید که 
برای آرزوهای خود تالش می کند تا به آنها دست یابید.

هشـیار باشـید! ما در یک جامعه مصرف گرا زندگی 
می کنیم

همیشه به یاد داشته باشید که در جامعه ای مادی گرا زندگی 
ــود.  ــه در آن، ارزش های جامعه مدرن اجرا می ش ــد ک می کنی
ــی را با ایجاد  ــزرگ اقتصادی مصرف و مصرف گرای بنگاه های ب
ــای کاذب در میان مصرف کنندگان جا می اندازند و مردم  نیازه
را در دوراهی نیاز وخواسته سردرگم می کنند. سعی کنید از این 
ــی و خواسته های ضروری خود  دام دوری کنید. نیازهای اساس

ــت  ــید تا درآمدی را که برایش تالش کرده اید، با دس را بشناس
خودتان به باد ندهید.

ــته هایتان می توانید برای  ــه خواس ــیدن ب البته، برای رس
ــخصی ترسیم کنید. این چیزی شبیه  خودتان چشم اندازی ش
برنامه ریزی است. در آینده، درباره ی چشم اندازسازی مالی با هم 

صحبت خواهیم کرد.
ــه تعیین زمان برای تأمین نیازها  در بودجه بندی، عادت ب
بسیار مفید است. پس  انداز کردن برای روز مبادا ضروری است؛ 
ولی عالوه  برآن، باید یاد بگیریم برای تمام نیازهایمان برنامه  ریزی 

کنیم.
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