
درآمـدمان را بیشتـر کنیـم؟ 

https://www.alafkhers.com/videos/tlk2u




سخن نخست
امروز خرسـندیم کـه می توانیـم دغدغه هایمـان را در زمینه 
نادیـده گرفته شـدن اهمیـت سـواد مالـی و کم توجهـی بـه 
آمـوزش همگانـی آن، از طریـق این نشـریه با شـما فعاالن و 
صاحبنظـران عرصـه اقتصاد در میـان بگذاریم و امیـد داریم 

در ایـن راه، بـا راهنمایی هایتـان ما را یـاری کنید.
یکـی از مهم تریـن انگیزه هـای مـا بـرای شـروع، دغدغه ای 
بـود کـه از در دسـترس نبـودن آمـوزش سـواد مالـی برای 
عموم مردم در سـر داشـتیم. اهمیت این موضوع آن جاسـت 
کـه مطالعـات نهادهـا و سـازمان های بین المللـی از جملـه 
یونسـکو و سـازمان همکاری و توسـعه اقتصادی )OECD( در 
زمینه سـواد مالی، نشـان دهنده ارتباط مسـتقیم بین سـواد 

مالـی و رفـاه مالی افراد اسـت.
بـا آگاهـی از تاثیـر سـواد مالی بـر رفاه مالـی افـراد، تالش 
کردیم بـا تولید محتـوای باکیفیت و بومی شـده در قالب های 
مختلـف کـه بـه زبانی سـاده و قابـل درک برای عمـوم مردم 
در وب سـایت www.alafkhers.com ارائـه شده اسـت، فاصله 
بیـن مفاهیـم مالی و آنچـه مردم با آن دسـت بـه گریبانند را 

از میـان برداریم.
برای ارائـه محتوای با کیفیت در زمینه سـواد مالی، مسـیری 
از یادگیـری را طراحـی کردیـم تا افـراد بتوانند بـا حرکت در 
آن، سـواد مالـی خود را افزایـش دهند و نگـرش مالی بهتری 
بدسـت آورنـد. در این مسـیر مخاطبان مـا در می یابند که به 
مسـائل مالی در شـرایط مختلـف، از زوایای گوناگـون و بدون 
پیـش داوری نـگاه کـرده و بتواننـد از فرصت هـای پیـش رو 
بهتـر اسـتفاده کنند. همچنیـن امید داریـم آنها با اسـتمرار 
در کسـب تجربـه و تکمیـل فراینـد یادگیـری، درک رابطـه 
علـت و معلولی، تجزیـه و تحلیل و تصمیم گیـری موثر، نبوغ 
مالی شـان را تقویـت کـرده و در نهایـت بینـش مالی عمیقی 

بدسـت آورند.
از آنجـا کـه مباحـث سـواد مالـی گسترده اسـت، سـعی 
کرده ایـم مجموعـه ای کامل و جامـع از مطالـب را به صورت 
طبقه بنـدی شـده ارائـه دهیم تـا به کسـانی کـه عالقمند 
بـه یادگیـری و پیشـرفت در این زمینـه هسـتند و اعتقاد 

بـه تغییـر دارند قابـل توصیه باشـد.
سید محمدباقر نخجوانی
نوروز 99  مبارک

سید محمدباقر نخجوانی

مدیر مسئول
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مقاالت
کودک؛ آموزش مالی و آینده ای بهتر
زنان! سکاندار مالی زندگیتان باشید

رفتار خرید اجباری از کجا ناشی می شود؟
اختالل مالی چیست؟

نگرش و تفکرتان را درباره پول تغییر دهید
ــرای  جــری ســاینفلد نابغــه کمــدی؛ پول ســازی ب

NBC

مردگانی که برای زندگان سودآوردند
معلمی که با خالقیتش، ثروتی عظیم ساخت

چگونــه بــر اســاس تیــپ شــخصیت مان پس انــداز 
؟ کنیم



چاپ: نشر یزدا
هیئت تحریریه:

ملیحه خیرخواه. زینب سیدی. شکیبا شاملو. محمد سجاد علی مددی. 
کاظم فاضلی. محمد هاتفیان. فاطمه هدیه لو. زهرا هدیه لو

نشانی: سعادت آباد. بلوار پیام. میدان بهرود.
 خیابان عابدی. پالک ۳- واحد۳ 

تلفن: ۲۲۱۱۲۴۶۳
www.alafkhers.com

پرونده ای برای شیوه های جدید درآمدزایی
چگونه از بازی های ویدئویی پول در بیاوریم؟

درآمد دالری؛ از حرف تا عمل
مادران اینستاگرامی؛ کودکان کار

گفت و گو با:
ــای  ــی و رفتاره ــواد مال ــی: س ــی دینی ترکمان عل

ــادی ــط اقتص غل
فرشــید عبــدی: بایــد نگرش هایمــان را تغییــر 

ــم بدهی
زهــرا محمد بیگــی: جــاده ی موفقیــت همــوار 

ــت نیس
ــه  ــان فاصل ــه پدرومادرهایم ــه: از تجرب ــارا جان س

ــم بگیری



کودک، آموزش مالی و آینده ای بهتر

زنان! سکان دار مالی زندگی تان باشید  

اختالل CBD یا رفتار خرید اجباری از کجا ناشی می شود؟

اختالل مالی چیست و چه تاثیری بر سالمت اقتصادی دارد؟

نگرش و تفکرتان را درباره پول تغییر دهید

NBC جری ساینفلد کمدین نابغه،  پول سازی برای

مردگانی که برای زندگان سودآوردند

معلمی که با خالقیتش ثروتی عظیم ساخت

چگونه بر اساس تیپ شخصیت مان پس انداز کنیم؟
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ــی، تنهــا تربیــت کــودکان نیســت؛ بلکــه هــدف  هــدف از آموزش هــای مال
اصلی مــان پــرورش بزرگســاالنی تــا حــد ممکــن کامــل اســت. تمایــز بیــن 
ایــن دو هــدف، بســیار مهــم اســت. هــر پــدر و مــادری می توانــد کودکانــش را 
طــوری تربیــت کنــد کــه به شــدت مطیــع بــوده و از آن هــا بترســند؛ امــا ایــن 
نــوع تربیــت تضمینــی نمی کنــد کــه کــودکان بهتریــن عملکــرد را پــس از 
آن کــه آشــیانه امــن خــود را تــرک می کننــد، داشــته باشــند. بــرای پرورانــدن 
فرزنــدی کــه در بزرگســالی بی نقــص باشــد، بایــد از امــروز رفتارهــای صحیح 
ــی  ــا و واکنش های ــه از تصمیم ه ــد؛ به طــوری ک ــه کنی را در وجــود او نهادین

کــه در آینــده پیش رویــش اســت، آگاهــی کامــل داشــته باشــد.
یکــی از بهتریــن روش هایــی کــه از طریــق آن می توانیــد از ســطح بــاالی 
ــا مشــکالت دوران بزرگسالی شــان  ــه ب ــرای مواجه ــان ب آمادگــی کودکانت
ــه  ــروز ب ــن ام ــول از همی ــت پ ــوزش مدیری ــد، آم ــان حاصــل کنی اطمین
آن هاســت؛ زیــرا آگاهــی داشــتن از نحــوه ی صحیــح مدیریــت پــول، تنهــا 
ــادی دارد. در  ــرات آموزشــی زی ــول نمی شــود و تأثی ــه خــود پ محــدود ب

ــه چنــد مــورد از آن هــا اشــاره می کنیــم: ادامــه، ب
برای آموزش مفهوم پول به کودکانتان، این مطلب را بخوانید 

با آموزش کار کردن به کودک 
حس مسئولیت پذیری را در او پرورش دهید

ــتلزم  ــردن« مس ــد »کار ک ــه فراین ــت ک ــر آن اس ــن ام ــی ای ــل اصل دلی
اســتمرار، نظــم، سخت کوشــی و حســاب گری اســت. کار کــردن بــه 
فرزندتــان یــاد می دهــد کــه چطــور رفتــارش را کنتــرل کنــد؛ هم چنیــن 
ــای  ــاداش فعالیت ه ــا پ ــی ی ــب منف ــد مســئولیت عواق ــه بای ــد ک می فهم
خــود را بــر عهــده بگیــرد. یــک بزرگســال بی نقــص، حتمــاً بایــد 

باشــد. مســئولیت پذیر 

نحوه صحیح خرج کردن و مدیریت مالی
 شخصی را به کودک آموزش دهید

بســیار  پــول،  کــردن  خــرج  کــه  می فهمنــد  به خوبــی  کــودکان 
ــان  ــه فرزندت ــوید و ب ــه ش ــما وارد صحن ــر ش ــا اگ ــت؛ ام ــش اس لذت بخ

کودک، آموزش مالی و آینده ای بهتر

کاظم فاضلی؛ ترجمه و تالیف
عضو هیئت تحریریه وب سایت علف خرس

۱ ۲ ۳

https://alafkhers.com/financial-literacy-for-kids/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F
https://alafkhers.com/financial-literacy-for-kids/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F
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دیگــر کــودکان بــه فرزندانمــان نیــز می شــویم و بــرای پیش گیــری 
از ایــن موضــوع، کودکانمــان را تشــویق بــه شــرکت در فعالیت هــای 
ــودکان در  ــم. ک ــان  می کنی ــی مدرسه ش ــای ورزش ــد تیم ه ــی مانن گروه
ــوغ می شــوند.  ســال های ابتدایــی دوران دبیرســتان، کم کــم وارد دوران بل
ــه  ــا جهــت مقابل ــه آن ه ــی، کمــک ب ــازه زمان ــن ب ــا در ای ــدی م اولویت بن
ــن و  ــالمت ذه ــر روی س ــوغ ب ــای دوران بل ــح هورمون ه ــرات ترش ــا اث ب
ــود. مــا بایــد قبــل از آن کــه فرزندانمــان وارد ســنین  بدن شــان خواهــد ب
ــرم  ــا مســائل رفتــاری آن هــا دســت وپنجه ن ــی شــوند، ب سرکشــی نوجوان

ــم.  کنی

اولویت های دیگران، اولویت های ما

ــک  ــل ی ــن دلی ــه ای ــوالً ب ــا؛ معم ــورد اولویت ه ــب درم ــه ی جال ــک نکت ی
مــورد را به عنــوان اولویــت  آموزش هایمــان می پذیریــم کــه بقیــه ی افــراد 
ــک گــروه  ــا ی ــرار داده باشــند. وقتــی ب ــت خــود ق ــورد  را اولوی ــز آن م نی
ــان  ــار کودکان م ــال و رفت ــاره ی اعم ــم و درب ــم می آیی ــرد ه ــن گ از والدی
می کنیــم.  اولویت هایمــان  ارزیابــی  بــه  شــروع  می زنیــم،  حــرف 
ــر  ــان منحص ــدن فرزندان م ــوس ش ــه ل ــا ب ــی م ــای تربیت ــام نگرانی ه تم
نمی شــود؛ بلکــه بیش تــر درمــورد آن اســت کــه محــرک عــادات خــوب در 
آن هــا بــوده و در پــی آن، بــه دنبــال ارزیابــی اولویت هــای فعلی مــان نیــز 
باشــیم. آیــا همگــی در مســیر صحیحــی از پــرورش مهارت هــای زندگــی 

ــم؟ ــرار گرفته ای ــان ق ــه کودکانم ب

ــه در  ــود ک ــه می ش ــد، او متوج ــردن را بیاموزی ــرج ک ــح خ نحــوه ی صحی
ــد آن  ــورد رون ــد در م ــول، بای ــردن پ ــرج ک ــودِن خ ــش ب ــار لذت بخ کن
ــت  ــه اس ــاوت آگاهان ــتلزم قض ــمندانه مس ــای هوش ــود. خرج ه ــاط ب محت
ــال  ــر بزرگس ــه ه ــت ک ــی اس ــن مهارت های ــی از مهم تری ــر یک ــن ام و ای

ــد. ــع باش ــی آن مطل ــد از چگونگ ــی بای بی نقص

پس انداز و صبور بودن را به کودک بیاموزید

ــوند.  ــزرگ می ش ــی ب ــای آن ــر از لذت ه ــی پ ــروزی در دنیای ــودکان ام ک
ــر  ــه تأخی ــان را ب ــه لذت هایش ــوزد ک ــا می آم ــه آن ه ــول ب ــداز پ پس ان
ــد؛   ــر برس ــه نظ ــخت ب ــی س ــت کم ــن اس ــوع ممک ــن موض ــد. ای بیندازن
ــول  ــداز پ ــود. پس ان ــد ب ــد خواه ــیار مفی ــل از آن بس ــه ی حاص ــا نتیج ام
ــه را  ــه ی آن چ ــه هم ــت ک ــه الزم نیس ــد ک ــان می ده ــان نش ــه فرزندت ب
ــه  ــر پیش ــق صب ــال موف ــت آورد. بزرگس ــه دس ــه ب ــد، در لحظ می خواه

می کنــد.

با آموزش صدقه دادن به کودک، در حقیقت 
بخشندگی را به او می آموزید

ــش  ــن آت ــا ای ــردن اســت؛ ام ــدا ک ــه اه ــل ب ــی تمای ســخاوتمندی به معن
به صــورت خــودکار در وجــود انســان شــعله ور نمی شــود. به عنــوان 
والدیــن، مشــوق رفتــار اهــدا در کودکانتــان باشــید و تأثیــر مثبــت آن را در 
هــر بــار کــه ایــن عمــل خیــر را انجــام می دهنــد، بــه آن هــا ارزانــی داریــد. 
بخشــندگی یــک ســالح ضــروری جهــت مبــارزه بــا خودخواهــی و حــرص 

ــواره ســخاوت مند اســت. ــی هم اســت. بزرگســال عال
اگر می خواهید به کودکتان پس اندازکردن را یاد دهید این مطلب را 

بخوانید 

با آموزش پرهیز از بدهی
  به کودکانتان صداقت می آموزید

بدهــی و قســط فــراوان ســبب می شــود تــا انســان بــه زندگــی 
غیرواقعــی عــادت کنــد. بــا بدهــی می تــوان خانــه ی بزرگ تــری 
ــر  ــای تفننی ت ــد و خوراکی ه ــوار ش ــری س ــودروی گران ت ــت؛ خ داش
ــی اش از  ــه در زندگ ــد ک ــان بیاموزی ــه کودکت ــر ب ــا اگ ــرد؛ ام ــل ک می
قســط و بدهــی بیــش از انــدازه دوری کنــد، او نیــز بــا خــود و اطرافیــان 
خــود دربــاره ی اســتطاعت  مالــی اش و از همــه مهم تــر، چهــره ی 

ــود. ــد ب ــادق خواه ــود، ص ــی  خ واقع

قبل از آن که فرزندانتان به سن نوجوانی برسند، 
مفاهیم مالی را به آن ها آموزش دهید

ــرای  ــا ب ــن آموزش ه ــی ای ــه زمان ــه چ ــت ک ــن اس ــم ای ــؤال مه ــاال س ح
کــودکان مناســب اســت؟ و اینکــه چطــور بــرای یــاد دادن ایــن آموزش هــا 

ــم؟ ــزی کنی برنامه ری
 والدیــن همیشــه در پــی انتخــاب میــان اولویت هــای آموزشــی بــه 
کودکانشــانند. وقتــی فرزندان مــان پــا بــه مدرســه می گذارنــد، مــا 
قــرار  آموزش هایمــان  اولویــت  در  را  آن هــا  اجتماعــی  مهارت هــای 
می دهیــم. مــا بــه فرزندانمــان می آموزیــم کــه چطــور بــا کــودکان 
دیگــر ارتبــاط برقــرار کننــد و چطــور در محیــط مدرســه دوســت بیابنــد. 
از لحظــه ای کــه کــودک وارد مقطــع متوســطه ی اول می شــود، مــا 
ــروی  ــور پی ــا به منظ ــری آن ه ــتای انعطاف پذی ــان را در راس اولویت هایم
ــای  ــران زورگویی ه ــا نگ ــم. م ــرار می دهی ــه ق ــن مدرس ــح از قوانی صحی
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راهنمای سرمایه گذاری

ــه کودکانشــان را در  ــول ب ــاره ی پ ــوزش درب ــن آم ــب والدی متأســفانه اغل
اولویــت خــود قــرار نداده انــد. وقتــی بــه ایــن موضــوع مهــم بهــا ندهیــم، 
قطعــاً درمــورد چگونگــی آموزش هایمــان دربــاره ی پــول بــه کــودکان نیــز 
ــتانتان، از  ــروه دوس ــادری در گ ــدر و م ــچ  پ ــر هی ــم. اگ ــت نمی کنی صحب
چگونگــی آمــوزش پــول بــه کودکانشــان صحبــت نکننــد، دیگــر والدیــن 
ــد. البتــه  ــه فرزندانشــان را جــدی نمی گیرن نیــز آمــوزش مســائل مالــی ب
کــه قصــد نداریــم تــا از آمــوزش ایــن موضــوع مهــم ســر بــاز بزنیــم. فقــط 
ــاره ی  ــان درب ــی آموزش هایم ــر چگونگ ــر ب ــه زودت ــان هرچ ــد خودم بای
پــول بــه کــودکان بنگریــم؛ زیــرا ایــن موضوعــی اســت کــه در بحث هــای 

ــود. ــه نمی ش ــه آن پرداخت ــن ب والدی

دشواری آموزش درباره پول به نوجوانان

ــه  ــد ک ــاد نمی گیرن ــودکان ی ــد، بســیاری از ک ــه ش ــه گفت ــی ک ــه دالیل ب
ــم  ــن کم ک ــی، والدی ــع زمان ــن مقط ــد. در ای ــار کنن ــول رفت ــا پ ــور ب چط
متوجــه می شــوند کــه فرزندشــان چیزهــای جدی تــری را از آن هــا طلــب 
ــه  ــان ب ــی از نوجوان ــل بعض ــه تمای ــن ب ــوع هم چنی ــن موض ــد. ای می کن
ــود  ــبب می ش ــت، س ــد و در نهای ــدا می کن ــط پی ــز رب ــت نی کار نیمه وق
ــه  ــی ب ــائل مال ــوزش مس ــه آم ــد ک ــر بیفتن ــه فک ــن ب ــیاری از والدی بس

ــد. ــاز کنن کودکانشــان را آغ
نــکات کلیــدی دربــارۀ تربیــت مالــی کــودکان را در ایــن ویدئــو مشــاهده 

کنیــد 

ــار،  ــن ب ــرای اولی ــان ب ــه نوجوان ــی ب ــم زندگ ــای مه ــوزش مهارت ه آم
ــی،  ــائل مال ــوزش مس ــا آم ــود. نه تنه ــوار ش ــی دش ــت کم ــن اس ممک
ــی  ــز در نوجوان ــی نی ــم زندگ ــای مه ــی مهارت ه ــوزش باق ــاز آم ــه آغ ک
ــا  ــک نوجــوان، ب ــح ی ــت صحی بســیار ســخت اســت. سرپرســتی و تربی
ــن  ــودکان کم س ــت ک ــه در تربی ــت ک ــراه اس ــی هم ــای خاص چالش ه
ــادی  ــر عوامــل زی ــک نوجــوان تحــت تأثی ــا آن هــا مواجــه نیســتیم. ی ب
ــه اســت کــه نحــوه ی فکــر و رفتــار او را جهــت  در خــارج و داخــل خان
ــاوت  ــای قض ــر معیاره ــد ب ــوغ می توان ــای دوران بل ــد. هورمون ه می دهن
ــود.  ــای بی منطــق او ش ــذارد و ســبب تصمیم گیری ه ــر بگ ــوان تأثی نوج
نوجوانــان بــه نظــرات دوستانشــان، شــبکه های اجتماعــی و دیگــر 
هم ساالنشــان بســیار اهمیــت می دهنــد. وظایــف والدیــن در زمــان 
نوجوانــی فرزنــدان، وارد دوره ای پرهیاهــو می شــود. در طــول ایــن 
ــد مناســب  ــا و عقای ــی ارزش ه ــدر کاف ــه ق ــد بکوشــیم کــه ب مــدت، بای
را در وجــود کودکانمــان بپرورانیــم تــا چــراغ راه آن هــا در طــول مســیر 

ــی  باشــد. زندگ

بهترین سن آموزش به کودکان ،
 قبل رسیدن به نوجوانی است

زمــان مناســب بــرای شــروع آمــوزش عــادات خــوب مالــی بــه فرزندانمــان، 
قبــل از ورود آن هــا بــه دوره ی سرکشی شــان اســت. عــادات مالــی 
کودکانمــان، در واقــع بــه باورهــا، رفتارهــا، و ارزش هــای خودمــان 
ــچ  ــیدن هی ــدون پرس ــن، ب ــودکان کم س ــردد. ک ــول بازمی گ ــاره ی پ درب
ــه فقــط  ــن خــود، ن ــا و ارزش هــای والدی ــا، رفتاره ــرای باوره ســؤالی پذی
ــی کــه در همــه ی مســائل هســتند. آن هــا همــواره در  در موضوعــات مال
ــالش  ــانند. ت ــنیده های والدینش ــا و ش ــت گفته ه ــش از صح ــال پرس ح
جهــت تثبیــت عــادات مالــی در یــک نوجــوان بــرای اولیــن بــار، آن هــم 
در دوره ای کــه در حــال شــناخت خــود اســت، دشــواری های زیــادی دارد.
ــاص  ــای خ ــر چالش ه ــن، درگی ــی والدی ــه تمام ــت ک ــکی نیس ــچ ش هی
ــی  ــادات مال ــکل دهی ع ــرای ش ــال ب ــان ایدئ ــتند. زم ــود هس ــوان خ نوج
ــای  ــع ایده ه ــن و تاب ــوز کم س ــا هن ــه آن ه ــت ک ــی اس ــان وقت فرزندانم
آموزشــی مــا هســتند. باورهــا، رفتارهــا، و ارزش هــای خوبــی کــه دربــاره ی 
ــل  ــه تبدی ــم، در ادام ــق می کنی ــان تزری ــه کودکانم ــم ب ــول در ســن ک پ
ــه نقطــه  قــوت آن هــا هنــگام گرفتــن تصمیماتــی اســت کــه در آینــده  ب
به عنــوان یــک نوجــوان بایــد بــا آن هــا دســت وپنجه نــرم کننــد. کــودکان 
هم چنیــن در مســیر آمــوزش مرتکــب اشــتباه می شــوند؛ امــا ایــن 
اشــتباه ها عواقــب جبران ناپذیــری در پــی ندارنــد؛ زیــرا هنــوز مسائلشــان 
ــای  ــر آموخته ه ــه ب ــا تکی ــوند ب ــزرگ ش ــی ب ــا وقت ــت؛ ام ــدی نیس ج
کودکی شــان از ایــن عواقــب جبران ناپذیــر تــا حــد زیــادی مصــون 

می ماننــد.

درباره ی روند آموزش های مالی 
به کودکانتان با دیگر والدین نیز صحبت کنید

روشــی کــه بــه وســیله ی آن همــه ی مــا می توانیــم بــه دیــدگاه والدیــن 
ــاره ی ســوادآموزی مالــی کــودکان جهــت بدهیــم، ایــن اســت کــه  درب
ــت  ــا صحب ــا آن ه ــان ب ــه فرزندانم ــود ب ــای خ ــی آموزش ه از چگونگ
ــه دیگــر والدیــن توضیــح  ــد آموزشــی خــود را ب کنیــم. وقتــی کــه رون
ــا  ــن آموزش ه ــر ای ــه فک ــه ب ــم ک ــب می کنی ــا را ترغی ــم، آن ه دهی
ــه  ــی نباشــد و منجــر ب ــی کاف ــادن به تنهای ــه فکــر افت ــد. شــاید ب بیفتن
ــرای  ــل محــرک کوچکــی ب ــا حداق ــن صحبت ه ــا ای ــت نشــود؛ ام فعالی

ــود.  آن هــا خواهــد ب
ــا دیگــر والدیــن جمــع می شــوید، به خوبــی  بنابرایــن دفعــه ی بعــد کــه ب

می دانیــد کــه در مــورد چــه چیــزی بایــد بــه صحبــت بنشــینید. 

https://alafkhers.com/videos/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://alafkhers.com/videos/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://alafkhers.com/videos/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://alafkhers.com/videos/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
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  سرتان راور
از زیر برف بیرون بیاورید

بـی اراده  و  غیرفعـال  شغلشـان  در  هـا    خانـم 
نیسـتند. آنها بیشـتر از گذشـته، قدرت و توانایی 
داشـتن درآمـد باال را داشـته و نسـبت بـه مردان 
تحصیـالت دانشـگاهی باالتـری را کسـب کرده و 
تقریبـاً در هـر صنعتـی از آن ها رتبه هـای بهتری 
به دسـت آورده انـد. با این حال بیشـترین ضربه از 
امـور مالـی را نیز خورده اند. تحقیقی نشـان داده 
اسـت که حـدود ۹۰ درصـد از خانم هـا معتقدند 
در مدیریـت مالـی خانه )خرید، پرداخت اقسـاط، 
پس انـداز و...(  نقـش کلیـدی دارنـد؛ ولـی با این 
شـرایط هنـوز هـم در کارهایـی اساسـی ماننـد 
سـرمایه گذاری و برنامـه ی بلندمدِت مالی، پشـت 

مـردان در حـال درجا زدن هسـتند.
بـا  مبـارزه  حـال  در  کـه  قرن هاسـت  آنهـا 
از  آن  در  کـه  هسـتند  جامعـه  در  هنجارهایـی 
و  منـع شـده اند  مالـی  امـور  دربـاره ی  صحبـت 
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه خیلی هـا بـه ایـن 
موضوعـات عالقـه ای ندارنـد. زنان به طور سـنتی 
در مقابـل برنامه ریزی هـای بلندمـدت مالی مانند 

کبـک سـر خـود را زیـر بـرف فـرو برده انـد.
برابـری  بـرای  کـه  تالش هایـی  تمـام  علی رغـم 
صـورت  مالـی  موضوعـات  در  زنـان   جنسـیتی 
ایـن  راه  سـر  بـر  موانعـی  هنـوز  اسـت،  گرفتـه 
موضـوع وجـود دارد. امـا موانع چیسـت و چگونه 

بایـد از ایـن موانـع گـذر کـرد.
ایـن مطلـب را بخوانیـد تـا بـا باورهـای نادرسـت 
بیشـتر  زنـان،  اقتصـادی  توانمندسـازی  دربـاره ی 

شـوید  آشـنا 

مانع مالی شماره یک:
 عدم اعتمادبه نفس کافی

عجیـب اسـت، نـه؟ خیلی از زنـان روزانـه توانایی 
می دهنـد،  نشـان  خـود  از  را  باالیـی  اقتـدار  و 
ماننـد زنانـی کـه پزشـکانی ماهـر، مدیرانی قوی 
و مادرانـی خانـه دار و خـوش اخـالق هسـتند؛ اما 
زمانـی کـه بحـث بـه ایـن موضـوع به خصـوص 
می رسـد، دیگر زنان سـکان دار نیسـتند. بسیاری 
از زنانـی هـم کـه در موقعیت های شـغلی بسـیار 
خوبـی قـرار دارنـد، زمانی کـه بحث پـول مطرح 

می آیـد.  پاییـن  اعتمادبه نفسشـان  می شـود، 
مـردان  کـه  دنیایـی  در  می گوینـد  متخصصـان 
تمـام قـدرت و کنتـرل امـور مالـی را در دسـت 
دارنـد، ایـن یـک واکنـش کامـاًل عادی از سـمت 
زنـان اسـت. حتـی اگـر بـه آگهی های مربـوط به 
بیندازیـم،  نگاهـی  سـرمایه گذاری  در  مشـارکت 
متوجـه می شـویم کـه زبانـی مردانـه در همـه ی 
آن هـا وجود دارد. شـاید برخی از مـردان از اینکه 
بتواننـد ایـن زبـان پیچیـده را بفهمنـد احسـاس 
آن  کنـار  از  به راحتـی  زنـان  امـا  کننـد،  غـرور 

می گذرنـد.
بسـیاری از زنـان از آنجایـی کـه تصـور می کننـد 
بسـیار  کار  مالـی  بلندمـدت  برنامه ریـزی 

زنان! سکان دار مالی 
زندگی تان باشید  

شکیبا شاملو؛ ترجمه و تالیف
عضو هیئت تحریریه وب سایت علف خرس

۱ ۲

https://www.alafkhers.com/womens-financial-success/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%94-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.alafkhers.com/womens-financial-success/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%94-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.alafkhers.com/womens-financial-success/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%94-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.alafkhers.com/womens-financial-success/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%94-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.alafkhers.com/womens-financial-success/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%94-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.alafkhers.com/womens-financial-success/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%94-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
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پیچیـده ای اسـت، به طـور کلـی آن را نادیـده 
از  کـردن  فـرار  در  عالقـه  ایـن  می گیرنـد. 
کـه  می دهـد  نشـان  مالـی  برنامه ریزی هـای 
زنـان بـه آن صـورت کـه بایـد و شـاید آمـاده 
نیسـتند. خیلـی از زنـان فکـر می کننـد چون 
زبـان مخصـوص ایـن کار را نمی داننـد، پـس 
نباید سـؤال بپرسـند یـا از این می ترسـند که 
مبـادا سـؤالی کـه می پرسـند احمقانـه به نظر 

. ید بیا
به سـادگی  ترس هـا  ایـن  مواقـع،  از  برخـی 
مالـی  مشـاور ان  توسـط  اسـت  ممکـن 
مشـاور  هـر  بـه ازای  چراکـه  بیایـد؛  به وجـود 
کاربلـد و خبـره همیشـه مشـاورانی هسـتند 
از  بترسـانند و  را  کـه می تواننـد فقـط زنـان 
هـدف ناامیـد کننـد، زیـرا کل زمـان مشـاوره 
را دربـاره ی چیزهایـی صحبـت می کننـد کـه 
ندارنـد. کافـی  اطالعـات  درمـوردش  آن هـا 

اگـر از صحبت کردن درمـورد موضوعات مالی 
تـرس داریـد، باید دقیقـاً برعکس عمـل کرده 
و بیشـتر ایـن کار را انجـام دهیـد. بـرای غلبه 
بـر ترس هایتـان بایـد در صحبت هـای معمول 
بـا همسـر یـا دوسـت مـورد اطمینانتـان، از 
ماننـد خـرج کـردن و پس انـداز  موضوعاتـی 

کـردن نیـز حـرف بزنید.
عامـل دیگـری که به شـما در صحبـت کردن 
راجع بـه ایـن موضـوع اعتمادبه نفـس می دهد 
دانـش و آگاهـی اسـت. دانش بـرای تازه کارها 
مـاه وضعیـت  باشـد کـه هـر  ایـن  می توانـد 
مالـی خـود را بررسـی کننـد تا ببیننـد که در 
چـه وضعـی قـرار دارنـد و بعـد بـا کمـک یک 
برنامـه یـا مشـاور یـا نرم افزارهایـی کـه امکان 
برنامه ریـزی می دهنـد، بـه خودشـان آمـوزش 

. دهند

مانع مالی شماره دو: نگران 
چیزهای کوچک هستند

بـرای زنـان به طـور سـنتی ایـن تصـور وجـود 
دارد کـه داشـتن سـواد مالی به این معناسـت 
کـه بداننـد چگونـه خـرج خانـواده را مدیریت 
کننـد. بـرای نسـل ها ایـن ایـده که مـرد پول 
در بیـاورد و زن خـرج کـردن آن را مدیریـت 

کنـد، در خانواده هـا وجـود داشـته اسـت.
امـروزه هـم تفـاوت زیادی نکـرده اسـت. زنان 
بیشـتر خریدهـای منـزل را انجـام می دهنـد 
بهتریـن  آن هـا  از  برخـی  گفـت  می تـوان  و 
پیشـنهادها  می تواننـد  کـه  هسـتند  افـرادی 
بـه  توجـه  بـا  کننـد.  پیـدا  را  تخفیف هـا  و 
تحقیقـات انجام شـده، بسـیاری از زنـان )۷۶ 
از کوپـن تخفیـف اسـتفاده  درصـد( معمـوالً 
به صـورت  نیـز  درصـد   38 و  می کننـد 
حراجی هـا  چراکـه  می کننـد؛  خریـد  عمـده 
باعـث  می تواننـد  تخفیـف  کوپن هـای  و 

شـوند. زیـادی  پس انـداز  و  صرفه جویـی 
زمانی که زنان قفسـه های اجنـاس تخفیفی را 
می گردنـد، بایـد بداننـد که حتی اگـر بهترین 

خریـد را هـم بکننـد، بـاز هـم ارزشـش کمتر 
زمـان  بـرای  درسـت  سـرمایه گذاری  یـک  از 
بازنشسـتگی اسـت. متخصصـان می گویند که 
زنـان نیـاز دارنـد از مرحله ی نگرانـی درباره ی 
خـرج و مخـارج گذر کـرده و فکرهـای بزرگی 

در سـر بپرورانند.

مانع مالی شماره سه: منتظر هستند 
یک نفر مشکالتشان را حل کند

بیشـتر زنـان بـا ایـن تفکـر بـزرگ شـده اند 
کـه همسـر آن هـا شـرایط مالـی را مدیریـت 
خواهـد کـرد. حتـی برخـی از زنـان نیـز بـا 
ایـن عقیـده بـزرگ می شـوند که درآمدشـان 
منبع درآمد دوم اسـت و همسرشـان مسئول 
سـرمایه گذاری  و  بلندمـدت  پس اندازهـای 

. ست ا
بدتـر از همـه اینکـه بسـیاری از زنـان متأهل 
حتـی مسـائل سـاده ی مالـی را هـم نادیـده 
می گیرنـد، مگـر تـا زمانـی کـه مجبور شـوند 
کننـد.  توجـه  آن  بـه  مشـکلی،  به خاطـر 
به طـور مثـال بعـد از فـوت همسـر یـا طـالق، 
بسـیاری از زنـان بـه دلیـل آگاهی نداشـتن از 
موضوعـات مالی و وابسـتگی بیـش از اندازه به 
همسرانشـان، دچـار شـوک بزرگـی می شـوند 
موضوعـات  در  مالـی  مدیریـت  توانایـی  و 

می دهنـد. دسـت  از  هـم  را  پیش پاافتـاده 
چـرا زنـان برنامـه ریـزی مالـی را بـه 

می کننـد؟ واگـذار  همسرانشـان 

 بـرای گرفتـن پاسـخ ایـن سـوال مطلـب زیر را 
بخوانیـد  

مانع مالی شماره چهار: بر روی اهداف 
تمرکز کرده اند نه اعداد

بسـیاری از مواقـع، زنـان بـدون درنظرگرفتـن 
رقـم موجـودی یـا درآمـدی کـه دارنـد، بـه 
دنبال رسـیدن بـه هدف هایشـان هسـتند. در 
ایـن شـرایط بهتریـن کار ایـن اسـت کـه فکر 
کنیـد بـا مقـدار پولـی کـه داریـد دقیقـاً چـه 
کاری را می توانیـد و می خواهیـد انجـام دهید. 
اهـداف مالـی خـود را تا حد امکان بـا جزئیات 
بـرای  کنیـد  سـعی  حتـی  کنیـد.  مشـخص 
هزینه هایـش نیـز تخمیـن بزنیـد، تـا بـا ایـن 
کار بـرای خـود انگیزه ایجاد کنیـد. بی توجهی 
شـما بـه اعـداد و ارقـام و آنچـه از نظـر مالـی 
بـرای رسـیدن بـه هدف هایتـان نیـازد داریـد، 
باعـث می شـود کـه آن هـا در حـد ایـده باقـی 
بماننـد و شـما هـم تالشـی بـرای دسـتیابی 
بـه اهدافتـان نکنیـد؛ چراکـه تصـور می کنیـد 
تصورتـان  فـرای  پولـی  بـه  شـما  هدف هـای 
تحقـق  بازدارنـده ی  عامـل  ایـن  و  دارد  نیـاز 

رویاهایتـان اسـت.
پشـتکار مالی داشـتن تنها به این معنا نیسـت 
کـه شـما فقـط پـول بیشـتری در بیاوریـد تـا 
حسـاب بانکی تان پول بیشـتری داشـته باشد. 
بـه پـول به چشـم وسـیله ای برای رسـیدن به 

اهدافتـان نـگاه کنید.

https://www.alafkhers.com/womens-financial-success/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F-2
https://www.alafkhers.com/womens-financial-success/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F-2
https://www.alafkhers.com/womens-financial-success/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F-2
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 CBD اختالل 
یا رفتار خرید اجباری از کجا ناشی می شود؟

بیشـتر مـا بـا کلمـه ی وسـواس آشـنا هسـتیم و می دانیـم کـه افراد وسواسـی 
خـود را مجبـور بـه انجـام کارهای تکـراری می کنند تا از شـر افـکار آزاردهنده 
و  تکـراری  فکـر  یـک  از  افـراد  ایـن  در  وسـواس  واقـع،  در  شـوند.  خـالص 
اینکـه  و  آلودگـی  بـه  کـردن  فکـر  مثـاًل  می شـود،  شـروع  ناراحت کننـده 
میکروب هـا و کثیفی هـا می تواننـد رشـد کننـد و همه جـا را بگیرنـد. بنابراین، 
فـرد وسواسـی برای خالص شـدن از شـر این افـکار ناراحت کننـده برمی خیزد 
را  دسـت هایش  چندبـار  از  بیشـتر  مثـاًل  می کنـد.  تمیـزکاری  بـه  شـروع  و 

می شـوید و آب می کشـد؛ زیـرا فکـر میکروب هـا راحتـش نمی گذارنـد. افـکار 
وسواسـی و اعمـال وسواسـی فـرد را دچار اختاللـی می کند کـه متخصصان به 
آن اختـالل وسـواس جبـری می گوینـد؛ امـا آیا این وسـواس می توانـد درمورد 

مسـائل مـادی نیـز رخ بدهد؟
علـم روانشناسـی اختاللـی را تحـت عنـوان )CBD( معرفـی می کنـد. ایـن 
 Compulsive( اصطـالح مخفـف واژه ی التین اختـالل رفتاری خرید اجبـاری
Buying Disorder-CBD( اسـت. از نشـانه های ایـن اختـالل می تـوان بـه 

ید
خر

ده 
پر

ت 
پش ۱ ۲



13 فروردین 1399 / ســال پنجم / شــماره 39

راهنمای سرمایه گذاری

درگیـری فکـری زیـاد در مـورد خریـد کـردن و کنتـرل هیجانـی پاییـن 
در مقابلـه بـا آن اشـاره کـرد. بـه ایـن معنا کـه این افـراد تمایـل فکری و 
هیجانـی باالیـی بـرای خرید کـردن دارنـد؛ امـا در مقابل، توانایـی کنترل 
ایـن هیجـان و تمایـالت را ندارند. در نتیجه، دچار نوعی اختالل می شـوند 
کـه می توانـد در رونـد زندگی طبیعـی و به خصوص روابط زناشـویی آن ها 

اثـرات مخربی داشـته باشـد.

وسواس خرید در خانم ها بیشتر است؟
تحقیقـات نشـان می دهنـد کـه در ایـاالت متحـده حـدود شـش درصد 
از مـردم گرفتـار CBD هسـتند. همچنیـن جالب اسـت بدانید هشـتاد 
درصـد از ایـن شـش درصـد را خانم هـا تشـکیل می دهنـد، یعنـی ایـن 
اختـالل در خانم هـا بیشـتر شـایع اسـت. شـاید یکـی از دالیـل ایـن 
مسـئله همیـن باشـد کـه خیلـی از خانم هـا از کودکـی این طـور بزرگ 
شـده اند کـه از خریـد با مـادر یا دوستانشـان لـذت ببرنـد؛ تجربه ای که 
آقایـان معمـوالً از آن بی نصیـب بوده انـد. از طرفـی، امـروزه بـا تکامـل 
تجـارت دیجیتـال ایـن امـکان یعنـی خرید کردن آسـان و مفـرح برای 
آقایـان نیـز امکان پذیـر شـده و اتفاقـاً ممکـن اسـت بـه زودی شـاهد 
رشـد چشـمگیر تمایـل بـه خریـد در مردها نیز باشـیم. چراکـه اختالل 
خریـد اجبـاری یـا CBD مشـابه اعتیادهـای رفتـاری پرخوری یـا قمار 
اسـت. بنابرایـن، هرچـه دسترسـی ما به کاالها آسـان تر باشـد، احتمال 
درگیـری مـا بـا خریـد کـردن و تبدیـل ایـن درگیـری بـه یـک عـادت 
رفتـاری بیشـتر می شـود. ایـن ولخرجـی اجبـاری همچنیـن می تواند با  
بیماری هـای روانـی ای مثل افسـردگی، اضطـراب و اختالل هـای غذایی 
به صـورت هم زمـان رخ دهـد کـه در ایـن صورت اثـرات مخـرب آن نیز 

بیشـتر خواهـد بود. 
نکتـه ی جالـب دیگـر در مـورد سـن شـیوع ایـن اختـالل اسـت. برخالف 
اعتیادهـای دیگـر کـه عمومـاً در نوجوانـان ایجـاد می شـوند، اعتیـاد بـه 
ولخرجـی اکثـراً در افـرادی رخ می دهد کـه در دهه ی چهارم زندگی شـان 

بـه سـر می برنـد و اسـتقالل مالـی دارند.
نمی گیـرد،  قـرار  اعتیـاد  انـواع  دسـته بندی  در  اختـالل  ایـن  اگرچـه 
ویژگی هـای مشـترکی بـا رفتارهـای اعتیادگونـه دارد کـه در ادامـه بـه 

می کنیـم: اشـاره  آن هـا 
در مورد اعتیاد به خرید و چگونگی مقابله با آن، بیشتر بدانید 

1
۱.خرید اجباری معموالً هیجانی و بدون فکر انجام می شود 

خریـداران اجبـاری )بـدون مقاومت یـا کنترل بـر روی خریدشـان( اغلب 
بـا هیجاناتـی خریـد می کنند کـه از کنترلشـان خارج اسـت. آن هـا اغلب 
سـعی در مخفـی کـردن عـادات خریـد خـود دارند؛ زیـرا خودشـان هم از 
رفتارشـان راضـی نیسـتند و اصـاًل نمی داننـد چـرا این همه خریـد بیهوده 
کرده انـد. ایـن افـراد معـروف بـه داشـتن اجنـاس دسـت نخورده  و حتـی 
بالاسـتفاده )جعبه هـای کفـش یـا لباس( در کمدهای خانه شـان هسـتند.

2

۲.خریـد کردن به افراد مبتال به CBD احساسـی شـبیه نشـئگی 
هد می د

احساسـی کـه در هنـگام خرید هـای مهارناپذیـر هیجانـی بـه خریداران 
دسـت می دهـد، تنهـا تجربـه ی رضایـت از خریـد بـه دلیـل احسـاس 
کاالهـا،  از  نظـر  صـرف  بلکـه  نیسـت،  کاالهـا  بـر  مالکیـت  و  قـدرت 
خـود عمـل خریـد کـردن اسـت کـه بـرای فـرد مبتـال بـه ایـن اختالل 
لذت بخـش اسـت. ایـن هیجـان اغلـب هنگامـی رخ می دهـد کـه آن هـا 
جنـس مطلوبـی را می بیننـد و بـه خریدش فکـر می کنند و ایـن هیجان 

می توانـد اعتیـادآور شـود.

3
۳. خرید برای سرکوب احساسات ناخوشایند

خریـد اجبـاری تالشـی بـرای پـر کـردن چاله هـای روحـی مثـل تنهایی، 
عـدم کنتـرل یـا اعتمادبه نفـس پایین اسـت. اغلب یک خلق وخـوی منفی 
مثـل بحـث یـا خسـتگی باعـث ایجـاد عالقـه بـه خریـد می شـود. گرچه، 
کاهـش احساسـات منفـی موقتـی اسـت و بـا افزایـش اضطـراب یـا حس 

گنـاه جایگزین می شـود.
بـرای آشـنایی بیشـتر بـا مفهـوم خریـد درمانـی ایـن مطلـب را بخوانیـد 

4
۴. احسـاس گنـاه و پشـیمانی پـس از خریدهـای اجبـاری دامن 

خریـداران را می گیـرد 
خریدهـا بـا حس گنـاه ادامه می یابنـد. خریـداران برای خریدهایـی که از 
سـر اجبـار و به صـورت هیجانـی و بی فکر انجـام داده اند، معموالً به شـدت 
اسـت  ممکـن  نتیجـه،  در  می کننـد.  وظیفه ناشناسـی  و  گنـاه  احسـاس 
چرخـه ای باطـل به وجـود بیاید: احسـاس منفـی تبدیل به »افیون« شـده 

و آن هـم منجـر بـه خریـد دیگری خواهد شـد.

5
۵. درد پرداخت پول بابت خریدهای اجباری 

پرداخـت بـا پـول نقد دردناک تـر از پرداخت بـا کارت  بانکی اسـت. نیروی 
روانـی اصلـی کارت  بانکـی ایـن اسـت کـه آن هـا لـذت خریـد را از درد 
پرداخـت پـول جـدا می کننـد. کارت هـای بانکی، مـا را فریـب می دهند تا 
بـه جوانـب مثبت خریـد فکر کنیم. در واقع، CBD بیشـتر در کشـورهای 
توسـعه یافته رایـج اسـت؛ چـون در فرهنگ چنیـن کشـورهایی تفکر »هر 

مشـتری یـک کارت  بانکـی« جا افتاده اسـت.

اما چگونه می توانیم
هیجان برای خرید را مهار کنیم؟ 

 اولیـن قـدم درمانـی ایـن اسـت کـه بفهمیـم چـرا و چگونـه خریدمـان 
بـه یـک مشـکل تبدیـل شـده اسـت. یـک اسـتراتژی مفیـد ایـن اسـت 
کـه عوامـل تحریک کننـده ی خـود )احساسـات منفـی مثـل درگیـری 
خانوادگـی، اضطـراب یـا تنهایـی( را دنبـال کنیـم، در مسـیر مواجهـه با 
مشـکالت و حل مسـئله قرار بگیریم و دسـت از فرار کردن از مشـکالت 
و پنـاه بـردن بـه رفتارهـای هیجانی و گذرا بکشـیم. در عیـن حال، مدام 
بـه خودمـان یـادآوری کنیـم که محصـوالت مادی شـاید در ابتـدا باعث 
ایجـاد شـادی و نشـاط شـوند؛ ولـی ایـن حس موقتی اسـت. آن شـادی 
بـه زودی رنـگ می بازد. همچنیـن تأکید بـر اهمیت مدیریـت کارت های 
بانکـی هـم می توانـد مفید باشـد. ایـن یک حقیقت شناخته شـده اسـت 
کـه اسـتفاده از پـول نقـد می توانـد تمایـل بـه ولخرجی را کاهـش دهد.

در مجمـوع بایـد گفـت کـه اختـالل CBD یـا وسـواس در خریـد ریشـه در 
مشـکالتی دارد کـه بـرای حـل آن بایـد حتمـاً به یک مشـاور مراجعـه کنید.

https://www.alafkhers.com/shopping-and-buying/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F-2
https://www.alafkhers.com/shopping-and-buying/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F-2
https://www.alafkhers.com/shopping-and-buying/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F
https://www.alafkhers.com/shopping-and-buying/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F
https://www.alafkhers.com/shopping-and-buying/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F
https://www.alafkhers.com/shopping-and-buying/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F
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اختالل مالی چیست و چه تاثیری بر سالمت اقتصادی دارد؟

آیا شما هم دچار اختالل مالی هستید؟ 

رابطـه ی هرکسـی بـا پـول پیچیدگی هـای خـودش 
مسـائل  کـه  می دهنـد  نشـان  پژوهش هـا  دارد.  را 
مالـی جـزء رایج تریـن زمینه هـای نـزاع و درگیـری 
در زوج هـا هسـتند. قبـل از بحران های اقتصـادی، 3 
نفـر از هـر 4 نفـر در آمریـکا پـول را مهم ترین عامل 
اسـترس زای زندگی شـان می دانسـتند. بـا افزایـش 
بی سـابقه ی  کاهـش  و  وام گیری هـا  بی سـابقه ی 
پس انـداز در سـال هایی کـه بـه بحـران اقتصـادی 
ختـم شـد، این طـور به نظـر می رسـید کـه بیشـتر 

آمریکاییـان بـه نوعـی اختـالل مالی مبتال هسـتند.
اختالل هـای مالـی در واقـع، رفتارهای مالـِی مخرب 
و محدودکننـده ای  هسـتند کـه به صـورت الگویـی 
مانـدگار تکرار می شـوند. به بـاور من، ایـن رفتارها از 
نگرش هـای نادرسـتی به پـول سرچشـمه می گیرند 
تکان دهنـده ی  مالـِی  تجربیـات  در  ریشـه  کـه 
زندگی مـان دارند. اتفاقـات تکان دهنده ی مالی همان 
رویدادهـای دردنـاک، مشـقت بار یا فراموش نشـدنی 
زندگی مـان هسـتند کـه بـا پـول گـره خورده انـد 

و چنـان از لحـاظ احساسـی و عاطفـی قوی انـد کـه 
تأثیـری مانـدگار در مـا بـر جـای می گذارنـد.

ایـن رویداد می تواند چیزی باشـد مثـل زندگی فقیرانه 
در دوران کودکـی، نگـرش والدینمـان بـه پـول کـه در 
ذهنمـان رسـوخ کـرده اسـت، پس اندازی کـه به خاطر 
یـک اشـتباه اقتصادی بـر باد مـی رود یا دسـت پاچگِی 
ناگهانـی برای قرارگرفتن در مسـیر مالِی درسـت. نکته 
این جاسـت کـه هرکسـی در زندگی اش دسـت کم یک 
رویداد مالِی تکان دهنده را از سـر گذرانده اسـت. اولین 
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گام در رهایـی از سـلطه ای کـه ایـن رویدادهـا بر ما 
دارنـد، شناسـایِی آن هاسـت. پـس از آن، می توانیم 
کـه  زمانـی  و  بشناسـیم  را  مالی مـان  باورهـای 
می خواهنـد مـا را فریب دهند مچ شـان را بگیریم و 
تبدیل شـان کنیم به باورهای سـالم تر و سـازنده تر.

در ادامـه بـا نگاهی بـر کتاب »ذهن و پول«، سـه 
دسـته از اختالل هـای مالی را بررسـی می کنیم:

۱- پول پرهیزی )شـامل افـراط در کم خرجی 
و ریسـک گریزِی افراطی هم می شـود(:

انـکار مالی: به وضعیتـی اطالق می شـود که در 
آن می کوشـیم به جـای روبه رو شـدن بـا واقعیات 
مالـی، بـا پرهیـز از اندیشـیدن بـه ایـن مسـائل، 
مشـکالت مالی مـان را بـرای خودمـان کـم جلوه 
دهیـم )مثـل نگاه نکـردن بـه قبـوض ماهانـه ی 

منزل(.
پـس زدن پول: به شـرایطی اطالق می شـود که 
فـرد وقتـی به پولـی دسـت می یابد، هـر مقداری 
می شـود.  عـذاب  وجـدان  گرفتـار  باشـد،  کـه 
مخصوصـاً کسـانی که عزت نفـس پایینـی دارند، 
بیشـتر از بقیـه مسـتعد ابتـال بـه ایـن اختـالل 
منجـالب  در  را  فـرد  خـودش  ایـن  و  هسـتند 
بزرگ تری از مشـکالت مالی و روان شـناختی فرو 

می انـدازد.
۲- پول پرسـتی )شـامل اعتیاد به شرط بندی، 

اعتیاد به پُـرکاری و ولخرجی هم می شـود(:
انباشـت: بـه اوضاعی اطالق می شـود کـه فرد با 
تلنبـار کـردن پـول یا اشـیاء مختلـف، می خواهد 
احسـاس امنیت کند و خـودش را از بند اضطراب 

رها سـازد.
خریـد هیجانـی: خریـد هیجانـی حـد اعـالی 
ولخرجـی اسـت. خریـداران هیجانـی کسـانی اند 
بـه  خـوره  مثـل  مالی شـان  دغدغه هـای  کـه 
جانشـان افتـاده اسـت. این افـراد غالبـاً در دوران 
آییـن  کـه  گرفته انـد  یـاد  کودکی شـان چنیـن 
خریـد کـردن روشی سـت بـرای گریـز موقـت از 

اضطراب هـا. و  دغدغه هـا 
بـرای مقابله با خریدهای هیجانـی و از روی هوس 

، ایـن مطلب را بخوانید 

۳- دروغ مالِی رابطه محور )شـامل وابستگی 
مالـی و خیانت مالی هم می شـود(:

دروغ گویی دربـاره ی پول: ایـن برمی گردد به 
»دروغ هـای کوچـک مصلحتی ای« که همسـران 
دربـاره ی خرج کـردن هایشـان به هـم می گویند، 
مثـل نادیده گرفتـن بودجه بنـدی ای کـه پیشـتر 
دروغ گفتـن  یـا  رسـیده اند  توافـق  بـه  آن  روی 
دربـاره ی قیمـت کاالی گران قیمتی که خریداری 
شـده اسـت. نمونه هـای افراطی تـِر ایـن اختـالل 
می توانـد شـامل مخفی  کـردن یک منبـع درآمد 

یـا بازکـردن یـک حسـاب بانکِی مخفی شـود.
کمـک مالـِی کورکورانـه: زمانـی اسـت کـه 
بـه دیگـران پـول می دهیـد؛ امـا بـه ایـن توجـه 
نمی کنیـد کـه از پـس چنیـن کاری برمی آییـد 
یـا نـه، بـه دیگـران پـول می دهیـد؛ امـا توجـه 
نمی کنیـد کـه در درازمـدت بـه نفـع آن فـرد 

اسـت یـا نـه، نه گفتـن بـه کسـانی کـه از شـما 
کمـک مالی می طلبنـد برایتان دشـوار یا ناممکن 
وضعیـت  دیگـران،  به خاطـر  حتـی  یـا  اسـت 
مالـی خودتـان را بـه خطـر می اندازیـد. یکـی از 
نمونه هـای رایـج مربوط بـه والدینی اسـت  که به 
فرزنـد بزرگسالشـان پـول می دهنـد، درحالی کـه 
فرزندشـان بایـد خـودش بتوانـد نیاز مالـی اش را 
برطـرف کنـد. کمـک مالـِی کورکورانـه غالبـاً در 
خانواده هایـی کـه وضعیـت اقتصـادی ضعیفـی 
احسـاس  نوعـی  چـون  می شـود؛  دیـده  دارنـد 
بی پـول  خویشـاوندان  دربـاره ی  عذاب وجـدان 

دارد. وجـود 
پایه هـای سـالمت اقتصـادی چنـدان پیچیـده 

نیسـتند و هرکسـی هـم می تواند به آن مسـلط 
کسـی  چـه  کـه  نمی کنـد  هـم  فرقـی  شـود. 
کـه  زمانـی  داریـم.  ثـروت  چقـدر  و  هسـتیم 
رویدادهـای مالـِی تکان دهنـده ی زندگی مان را 
شناسـایی کنیـم، باورهای نادرسـت مالی مان را 
بـه چالـش بکشـیم و بـه رفتارهای مالی سـالم 
روی آوریـم )مثـل پایین نگه داشـتن بدهی هـا، 
حسـاب پس انـداز فعـال و داشـتن بودجه بندی 
بـرای خرج کـردن هـا(، نه تنهـا از لحـاظ مالـی 
بلکـه از لحـاظ عاطفی و احساسـی نیـز موفق تر 

شـد. خواهیم 
بـا تماشـای ایـن ویدئـو بـرای داشـتن رفتارهـای 

مالـی سـالم قـدم برداریـد 

https://www.alafkhers.com/shopping-and-buying/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.alafkhers.com/shopping-and-buying/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.alafkhers.com/shopping-and-buying/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.alafkhers.com/shopping-and-buying/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.alafkhers.com/videos/%D9%82%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.alafkhers.com/videos/%D9%82%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.alafkhers.com/videos/%D9%82%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF
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نگرش و 
تفکرتان را 
دربارۀ پول 
تغییر دهید

درک تصوراتـی کـه درمـورد پـول دارید، به شـما 
می توانیـد  چگونـه  بفهمیـد  کـه  می کنـد  کمـک 
پـول بیشـتری به دسـت آوریـد. سـاده تر بگوییـم، 
می شـود  موجـب  پـول،  دربـارۀ  تفکرتـان  تغییـر 
افـکار،  باشـید.  داشـته  بیشـتری  ماهانـۀ  درآمـد 
احساسـات و باورهایتـان دربـارۀ پول بـرای آیندۀ 
مالـی تـان، از حسـاب های بانکـی یـا میـزان پولی 

کـه می توانیـد کسـب کنیـد، مهم ترنـد. 

باور و نگرش 
» مثبت « منشأ کامیابی شما

شـاید تنهـا چیـزی کـه بین شـما و درآمد بیشـتر 
فاصلـه انداختـه، تفکـر شـما دربارۀ پول باشـد. ما 
خودمـان را گـول می زنیـم کـه نمی توانیـم پـول 
بـا  ایـن یـک خودتخریبـی  بیشـتری دربیاوریـم، 

اثـرات زیانبـار در آینـدۀ مالـی مـا خواهـد بود.
بیشـتری  پـول  کـه می توانیـد  نداریـد  بـاور  اگـر 
دربیاوریـد، احتمـال کمتـری وجـود دارد که پول 
بیشـتری بخواهیـد یـا بـرای پسـتی تـالش کنیـد 

کـه پـول بیشـتری نصیبتـان می کنـد یـا خودتان 
را در مقامـی قـرار دهیـد کـه بتوانیـد بـا آن پول 

بیشـتری را مدیریـت کنیـد.
وقتـی بـاور شـما ایـن اسـت کـه هیـچ گاه پـول 
کافـی در اختیـار نداریـد، مطابـق همیـن بـاور در 
زندگـی عمـل خواهیـد کـرد. با داشـتن ایـن باور 
همیشـه بـه دنبال پـول خواهیـد دویـد، در حالی 

کـه بـه آن نمی رسـید.
طـرز تفکرتـان را بـه سـمت ایـن باورهای 

دهید: سـوق  مثبـت 
الـف( پول کافی در اختیار دارید؛

بـرآورده  را  نیازهایتـان  می توانیـد  همیشـه  ب( 
کنیـد؛

تأمیـن  بـه  قـادر  داریـد  کـه  درآمـدی  بـا  ج( 
هسـتید. خـوب  زندگـی  یـک  هزینه هـای 

تغییـر صـدای درونـی تـان  از  اینجـا صحبـت  در 
اسـت. اگـر صـدای درونـی تـان را بـه ایـن مسـیر 
تغییـر دهیـد کـه پـول کافـی داریـد، ایـن نشـان 
می دهـد کـه در مسـائل مالی تـان مسـئولیت پذیر 
را  مثبـت  درونـی  صـدای  ایـن  می کنیـد.  عمـل 
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جایگزیـن صدایـی کنیـد کـه می گوید قـادر به 
برطرف کـردن نیازهـا نیسـتید، فقیر هسـتید و 

پـول کافـی در اختیـار نداریـد.
تغییـر نگرشـتان اولیـن قـدم برای رسـیدن به 
پـول اسـت. شـاید کار سـختی بـه نظـر برسـد 
ولـی بایـد کار را بـا این بـاور صحیـح که »من 
همیشـه به انـدازۀ کافـی پـول دارم« یـا اینکـه 
»مـن همیشـه قـادر خواهـم بـود پـول کافـی 
بـه دسـت بیـاورم« آغـاز کنیـد. شـاید تغییـر 
ولـی  نباشـد؛  سـاده ای  کار  منفـی  ذهنیـت 
ایجـاد  زندگی تـان  در  را  تغییـر  بزرگ تریـن 

. می کنـد
در ایـن ویدئـو می توانید ببینـد چگونه نگرش 
پیـش  اهدافمـان  سـمت  بـه  را  مـا  مثبـت، 

می بـرد 

 شناخت عملکرد ذهن
 و احساس در رابطه با پول

ریـک کالـر، برنامه ریـز مالـی می گویـد: »مهـم 

ایـن اسـت که ما بیشـتر درمورد نحـوۀ عملکرد 
پـول بدانیـم؛ ولـی واقعیـت ایـن اسـت کـه ما 
احساسـاتمان  و  ذهـن  بدانیـم  بیشـتر  بایـد 

دربـارۀ پـول چگونـه عمـل می کنـد.«
می کنیـم  ذکـر  را  راهـی  پنـج  ادامـه،  در 
نحـوۀ  تغییـر  بـرای  شـما  بـه  می تواننـد  کـه 
کمـک  مالـی  مسـائل  و  پـول  بـه  نگرشـتان  
کننـد تـا درنهایـت، بتوانیـد پـول بیشـتری به 

آوریـد. دسـت 

1

۱(شـخصیت مالی خودتان را پیدا کنید
درمـورد شـخصیت مالـی خـود بایـد بـه یـک 
ابـزار  پـول  اینکـه  کنیـد:  توجـه  مهـم  نکتـه 
شـخصیتتان  ارزش گـذاری  مبنـای  اسـت، 
را  ارزشـمان  مبنـای  مـا  از  بعضـی  نیسـت. 
براسـاس  درآمـد می گذاریـم و بعـد برایمـان 
سـخت اسـت تـا ارزش شـخصیتمان را از چک 
حقوقمـان سـوا کنیـم. اگـر شـما به جـای ایـن 

کار بـه پـول به عنـوان یـک ابـزار نـگاه کنید و 
راه هـای متفاوتـی را بـرای ارزش بخشـیدن به 
خودتـان پیـدا کنیـد، آن موقـع بـه موفقیـت 

کرده ایـد. پیـدا  دسـت  بزرگـی 

2

۲(تجربیـات گذشـته کـه روی باورهـای 
بشناسـید را  گذاشـته  تاثیـر  مالی تـان 

بـه  زیـاد  بـه  احتمـال   مالـی تـان  شـخصیت 
کـه  اسـت  مرتبـط  مدتـی  طوالنـی  افـکار 
دربـارۀ پـول داریـد و ریشـه در کودکـی تـان 
روانشـناس  کالنتـز،  تـد  گفتـه ی  طبـق  دارد. 
مالـی و مشـاور، رفتـار هـر فـرد بـا پـول، در 
دوران کودکـی و به ویـژه  در ده سـالگی شـکل 
اسـت:  معتقـد  همچنیـن  کالنتـز  می گیـرد. 
محیطـی کـه در آن بزرگ شـده اید، بیشـترین 
آن  دارد.  مالـی تـان  باورهـای  روی  را  تأثیـر 
لحظاتـی از زندگـی کـه در آن ها نوعـی تجربۀ 
احساسـی مهـم داشـتید هـم بی تأثیر نیسـتند، 
اگـر  باشـد و چـه منفـی.  چـه تجربـه مثبـت 
مضطـرب  پـول  بـرای  همیشـه  شـما  والدیـن 
شـرایط  اگـر  یـا  داشـتند  هـراس  یـا  بودنـد 
کافـی  پـول  هیچ وقـت  کـه   بـود  شـکلی  بـه 
نداشـتید، ایـن احساسـات بـه بزرگسـالی تـان 
روان شناسـان  از  بسـیاری  می شـوند.  منتقـل 
و مشـاوران مالـی توصیـه می کننـد کـه افـراد 
خاطـرات یـا تجربیـات مالی شـان را یادداشـت 
کننـد. نوشـتن خاطـرات مالـی باعث می شـود 
را  رفتارهایتـان  از  بسـیاری  علـت  بتوانیـد 
بشناسـید. در واقـع،  وقتـی بتوانیـد از باورها و 
رفتارهـای ناخـودآگاه مطلـع شـوید، می توانید 
تغییـر دادن آن هـا را شـروع کنیـد. در نهایت، 
دنیـای  بـا  را  شـما  تعامـل  نحـوه ی  کار  ایـن 
بیـرون تغییـر می دهـد و می توانـد منجـر بـه 

تغییـر وضعیـت مالـی تـان شـود.

3

۳(خودتـان را بـا دیگـران مقایسـه کنید 
ایـن کار مـی تواند بسـیار مفید باشـد

اگرچـه مقایسـۀ خودتـان بـا دیگـران همیشـه 
مالـی  متخصصـان  ولـی  نیسـت؛  درسـتی  کار 
اسـت مفیـد  ایـن مـورد ممکـن  معتقدنـد در 
و  مالـی  مشـاور  اوکانـل،  اسـتفانی  باشـد. 
نویسـندۀ کتـاب »ورشکسـته و زندگـی زیبـا« 
می گویـد: »همـۀ مـا دالیـل خودمـان را داریم 
کـه فکـر می کنیـم نمی توانیـم پـول بیشـتری 
شـاید  دالیـل  ایـن  از  بسـیاری  دربیاوریـم. 
منطقی و خوب باشـند )هنوز دانشـجو هسـتم، 
تجربـه ای نـدارم، مهارتی ندارم، مجرد هسـتم، 
مـدرک دانشـگاهی نـدارم، نمی خواهـم دوباره 
هسـتم،  پیـر  زیـادی  کنـم،  شـروع  صفـر  از 

زیـادی جـوان هسـتم(.«
اینکـه  پـس  از  می کنـد  توصیـه  اوکانـل 

https://www.alafkhers.com/videos/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F
https://www.alafkhers.com/videos/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F
https://www.alafkhers.com/videos/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F
https://www.alafkhers.com/videos/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F
https://www.alafkhers.com/videos/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F
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باورهـای غلـط را شناسـایی کردیـد، بایـد کسـی 
پیـدا  مشـابه  چالشـی  یـا  وضعیـت  همـان  در  را 
کنیـد کـه علی رغـم آن چالـش، پـول بیشـتری 
از  یکـی  اگـر  به عنـوان  مثـال،  درمـی آورد. 
باورهایتـان ایـن اسـت کـه »مـادران مجـرد وقت 
یـا منابـع کافـی را برای ایجـاد حرفـۀ کاری خود 
ندارنـد«، مـادری مجـرد پیـدا کنیـد کـه دارد از 
نظـر حرفـه ای رشـد می کنـد. ایـن فـرد می تواند 
یـا  می شناسـید  شـخصاً  را  او  کـه  باشـد  کسـی 

خوانده ایـد. را  داسـتانش 

4

۴(نمونه هایـی واقعـی پیـدا کنیـد کـه بـه 
پـول  چقـدر  بایـد  می دهنـد  نشـان  شـما 

دربیاوریـد
یکـی از برنامه ریـزان مالـی نیـز روش مشـابهی را 
پیشـنهاد کرده اسـت. او یـک  قدم فراتر رفته اسـت 
و می گویـد بـرای مقایسـه بـه نمونه هـای واقعـی و 
دقیـق برسـید کـه بـه شـما نشـان می دهنـد بایـد 
چقـدر پـول دربیاوریـد، حتـی اگـر فکـر می کنیـد 

توانایـی ایـن کار را نداریـد.
نـرخ   وقتـی کـه می خواهیـد  ایـن کار مخصوصـاً 
خدمـات یـا کاالهـای تولیـدی تـان را بـاال ببریـد 
افزایـش  درخواسـت  کارمنـد  یـک  به عنـوان  یـا 
بـه شـما در معیارگـذاری کمـک  حقـوق کنیـد، 
می کنـد. کمـی تحقیـق کنیـد و ببینیـد دیگـران 
حقـوق  چقـدر  شـما  مشـابه  پسـت های  بـرای 
دقیق تـر  را  کارتـان  ارزش  بتوانیـد  تـا  می گیرنـد 
مشـخص کنیـد. ببینید چقـدر باید پـول درآورید 
و خـود را متقاعـد کنیـد کـه لیاقـت ایـن میـزان 

پـول را داریـد.

5

۵( کمی از دوستانتان کمک بگیرید
فکـر بـدی نیسـت کـه روی دوسـتانتان حسـاب 
کنیـد و بگذاریـد کمک آن هـا شـما را هیجان زده 
کنـد. بـه  احتمـال  زیـاد تـا االن دربـارۀ کاری که 
و  کرده ایـد  صحبـت  آن هـا  بـا  می دهیـد  انجـام 
وقتـی موضـوع، درخواسـت افزایش حقوق باشـد، 
دوسـتان اغلـب بهتریـن مشـوقان هسـتند. گفتن 

ایـن کار راحت تـر از انجـام دادنـش اسـت؛ ولـی 
بایـد بدانیـد کـه انجـام دادنـش هـم غیرممکـن 
نیسـت. در بسـیاری از موارد، دوسـتان شـما بهتر 
از یـک مشـاور یـا متخصـص مالـی می تواننـد در 
مسـیر مالـی تـان کمـک کننـد. پـس هیـچ گاه این 

موضـوع مهـم را فرامـوش نکنیـد.
گفتـه  کـه  موضوعاتـی  بـه  حـال  بـه  تـا  آیـا 
شـد فکـر کـرده بودیـد؟ بـه اینکـه تصـورات و 
باورهـای شـما درمـورد پـول داشـتن می توانـد 
داشـته  شـما  شـدن  پولـدار  در  زیـادی  تأثیـر 
کـه  اشـتباهی  تصـورات  شـناخت  و  باشـد 
بـرای مدتـی طوالنـی نسـبت بـه پول داشـتید 
می توانـد بـه شـما کمک کنـد آن هـا را برطرف 
کنیـد و از نظـر مالـی قوی تـر باشـید. اگـر تـا 
بـه حال بـه ایـن موضـوع فکـر نکرده ایـد هنوز 
دیـر نشـده اسـت. از همیـن امروز شـروع کنید 
و بدانیـد بـا تغییـر نگرشـتان بـه مسـائل مالـی 
می توانیـد بـا امیـد بیشـتری در مسـیر موفقیت 

قـدم بگذاریـد.
بـرای تغییرنگرشـتان بـه مفهـوم آزادی مالی، این 

مطلـب را بخوانید 

https://www.alafkhers.com/success-club/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F
https://www.alafkhers.com/success-club/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F
https://www.alafkhers.com/success-club/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F
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سـاینفلد  جـری  میـالدی  هشـتاد  دهـه ی  اواسـط  در 
اسـتندآپ کمدین نه چنـدان سرشناسـی بـود که مـدام بین 
کافه هـای کوچـک اسـتندآپ و اسـتودیوهای تلویزیونـی در 
رفت وآمـد بـود. یـک کمدین نـه  خیلی موفق کـه نقش های 
کوچـک و حضورهـای یک اپیزودی در سـریال ها و شـوهای 
شـبانه ی مختلـف عمـده ی فعالیت هایـش بـود؛ امـا در ایـن 
میـان، اتفـاق عجیبـی روی داد تـا او بـه شـخصیتی تبدیل 
ثروتمندتریـن  از  به عنـوان یکـی  او  از  مـا  شـود کـه حـاال 
کمدین هـای تاریـخ یـاد کنیـم. مـرد خالقی کـه آگهی های 
و  زد  پیونـد  سـریال  یـک  اپیزودهـای  بـه  را  بازرگانـی 
و  تبلیغـات  معمـوِل  و  مرسـوم  عـرف  خالقانـه،  به شـکلی 

درآمدزایـی از طریـق آن را شکسـت.
آسـتانه ی  در  اتفـاق  آن  و  جـری  برگردیـم.  عقـب  بـه 
سی سـالگی و تـرس از آینـده ای نامعلـوم احتمـاالً کاری با 
او کـرد کـه نامش این روزهـا مترادف بـا موفقیت و ثروت 
و البتـه کلکسـیون رنگارنـگ پورشـه باشـد. وقتـی جـری 
بـه سـیاق همیشـه بـه سـر کار جدیـدش در اسـتودیویی 
و  قسـمت  آن  در  کـه  شـد  متوجـه  رفـت،  تلویزیونـی 
قسـمت های بعـد نقش نـدارد. برای یـک بازیگـر حرفه ای 
امـر عجیبـی نیسـت؛ امـا وقتی بفهمیـد گـروه تولید حتی 
زحمـت چـاپ چنـد ورق کاغذ را به خودش نداده تا شـما 
بـا دیگـر بازیگـران فیلم نامه ای مشـترک بـرای دورخوانی 
داشـته باشـید و از آن بدتـر حتـی بـه شـما خبـر نـداده 
باشـند، احسـاس خوبـی نخواهید داشـت. ماجرا چیسـت؟ 
هیچ کـس  امـا  می شـود؛  سـریال حـذف  از  نقـش جـری 
بـه خـودش زحمـت خبـر دادن بـه او را نمی دهـد. شـاید 
حـس تحقیـری کـه او آن روز احسـاس کـرد، تأثیـر اصلی 
را گذاشـته و ضربـه ی نهایـی را وارد کرده باشـد. از طرف 
دیگـر دوسـت نابغـه اش یعنـی لـری دیوید هـم در چنین 
وضعیتـی قـرار داشـت. یـک نویسـنده ی کمکی کـه برای 
هیچ کـس اهمیـت نداشـت. هـر دو زندگـی درب و داغانی 
داشـتند و هیچ کـس احتمـاالً حـدس نمـی زد کـه آن هـا 
بـه زودی تاریـخ کمدی هـای تلویزیونـی را بـه قبـل و بعد 

از خودشـان تقسـیم خواهنـد کرد.

جری ساینفلد کمدین نابغه،  
پول سازی برای

سعید قاضی نژاد
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ایمان به خود 

داسـتان زندگی جری سـاینفلد و دسـت نکشـیدنش از رویـا و انگیزه اش 
بـرای کار تحـت هـر شـرایط روحـی و کاری ای، انصافـاً قابـل تحسـین 
اسـت. به صـورت خالصـه جـری سـاینفلد معتقـد بـه فرمولـی اسـت که 
از آن بـا عنـوان »زنجیـر را پـاره نکـن!« یـاد می شـود. در ایـن فرمـول 
جـری معتقـد اسـت بایـد هـر روز زمانـی را )چـه یک سـاعت یـا چنـد 
سـاعت( صـرف کار بـر روی آرزو و ایـده کرد. او در شـغلش، ایـن زمان را 
صـرف نوشـتن کمـدی و شـوخی های مربوط بـه آن می کنـد و آن روز را 
در تقویـم ضربـدر می زنـد. تـداوم کار در چنیـن سـیکلی مجموعـه ای از 
ضربدرهـا را روی تقویـم شـکل می دهـد کـه شـبیه یـک زنجیـر بـه نظر 
می آیـد. کاهلـی و تنبلـی ایـن تـداوم را بر هـم خواهـد زد و زنجیـر پاره 

شـد. خواهد 
همیـن تـداوم در کار هـرروزه باعـث شـد تـا او به کمـک دوسـتش لـری 
دیویـد طـرح سـیتکام کمـدی را نوشـته و بـه شـبکه ی NBC عرضـه 
کنـد. سـریال دقیقـاً بر اسـاس زندگی خودشـان نوشـته و طراحی شـده 
بـود؛ شـوخی ها و بالهایـی کـه زندگـی بر سرشـان آورده بود. شـبکه در 
نهایـت نابـاوری )البتـه پیگیری هـای مـداوم آن هـا و تـن دادن بـه تنهـا 
تولیـد پنـج اپیـزود بیسـت دقیقـه ای خـود بحـث مفصـل و جداگانـه ای 
اسـت( بـا طـرح موافقـت کـرد. امـا آن قـدر بـه آن هـا بـاور نداشـت کـه 
فصـل اول را بـه سـیاق دیگـر مجموعه هـا بر اسـاس حداقل ۱۲ قسـمت 
تولیـد کنـد. سـهم آن هـا تنهـا پنـج اپیـزود بـود کـه رسـماً در جریـان 
 NBC هـم  اینجـا  در  می شـود.  محسـوب  شـوخی  تلویزیونـی  تولیـد 
نشـان داد چنـدان ایـن دو جواِن حاال در آسـتانه ی 3۵ سـالگی را جدی 
به خاطـر  مجموعـه  بـرای  سـاینفلد  جـری  پیشـنهادی  نـام  نمی گیـرد. 
شـباهت اندکـی کـه بـا مجموعـه ی دیگـری داشـت، رد شـد و آن ها در 
کمـال ناامیـدی و بی اهمیتـی، نـام سـریال را به نـام فامیلی جـری تغییر 
دادنـد تـا سـریال سـاینفلد متولد شـود؛ بهترین سـیتکام کمـدی جهان.

عالقه و هوش تبلیغاتی

جـری شـخصاً یکـی از عالقه منـدان تبلیغـات  تلویزیونی بـود. کاری که 
او کـرد امـا در تلویزیـون آمریـکا سـابقه نداشـت. او آگهـی تلویزیونی را 
وارد داسـتان هـر قسـمت کـرد. از آب نبـات نعنایـی تا غـالت صبحانه و 
نـوار بهداشـتی. ایـن کار توسـط او آ  ن قـدر خالقانه انجـام می گرفت که 
عمـده ی بینندگان سـریال متوجه تبلیغاتی بودنش نمی شـدند. سـریال 
تقریبـاً از همـان ابتـدا مورد توجه قرار گرفت. داسـتان سـریال چه بود؟ 
اسـتندآپ کمدین جوانـی تحـت عنـوان جـری سـاینفلد کـه در شـهر 

نیویـورک بـا دوسـتانش زندگـی می کنـد و بـه دنبال موفقیت اسـت!
خـب ایـن داسـتان زندگـی خـود جـری بـود. داسـتان های هر قسـمت 
مجموعـه اتفاقاتـی بودنـد کـه واقعـاً یا بـرای جری یـا برای لـری دیوید 
رخ داده بودنـد. این جـا هـم فرمـول هـر »آن چـه از دل برآیـد الجـرم 
بـر دل نشـیند« کار کـرد و سـریال بـا رسـیدن بـه فصـل چهـارم مثل 
طوفانـی تمـام رکوردهـا، تعـداد بیننـدگان و قراردادهای تجـاری پیش 
از خـود را درهـم شکسـت تا پدیده ی جدیـدی در تاریـخ تلویزیون رقم 

بخورد.

کار عار نیست!

احتمـاالً جمله ی باال را بسـیار شـنیده اید؛ امـا بگذارید همین جـا خیالتان 
را راحـت کنـم؛ این جمله فقط در حرف زیباسـت و در عمل کمتر کسـی 
بـه سـراغش مـی رود. پیـش از آن بگویـم کار تبلیغاتـی تـا اواخـر دهـه ی 

هشـتاد میـالدی در تلویزیـون مخصـوص بازیگران و افـرادی بود که کمی 
از دوران اوجشـان فاصلـه گرفتـه بودنـد؛ ولـی هم چنـان محبـوب بودند و 
تصمیـم داشـتند چنـد دالری بـرای روزهای بازنشسـتگی کـه چندان هم 
دور نبـود، ذخیـره کننـد. با این حسـاب وقتی کسـی در اوج موفقیت قرار 
داشـت چنـدان معمـول نبـود کـه خـودش را درگیـر بـازی در آگهی های 
تلویزیونـی کنـد. بـا ایـن حـال فرمـول جـری و لـری جـواب داد و تقریباً 
هـر قسـمت از ۲4 اپیزود سـریال در بخش ها، سـکانس ها و داسـتان هایی 
تبلیـغ محصولـی را می کـرد که بیننده به ِصـرف محبوبیت سـریال از فردا 
در قفسـه های فروشـگاه بـه دنبالـش می رفـت. ایـن هـوش و نبـوغ باعث 
سـرازیر شـدن پول به سـمت اسـتودیوی NBC شـد و جدا از آن پخش 
تیزرهـای تلویزیونـی به عنـوان آگهی هـای میان برنامـه در البـالی پخـش 
سـریال به رقـم سرسـام آور دو میلیـون دالر در هر دقیقه رسـید. رکوردی 
بی نظیـر و البتـه عجیـب و غریـب کـه تـا قبـل از آن هیـچ اسـتودیویی 
تجربـه اش نکـرده بـود. بـا قـدرت و خالقیـت جـری سـاینفلد به عنـوان 
بازیگـر و یکـی از نویسـندگان مجموعـه، صفـی بـزرگ از آگهی دهندگان 

پشـت در اسـتودیوی NBC شـکل گرفته بود.

اتصال به سیلیکون ولی

هـوش جـری و روابـط خوبـش کـه هـر روز در حـال گسـترش بـود او را 
بـه مـرداِن در حـاِل قـدرت گرفتـِن سـیلیکون ولی رسـاند. اسـتیو جابـز 
تبلیغـات یکـی از مکینتاش هایـش را بـه او سـپرد. تنهـا کافـی بـود جـری 
ایـن مکینتـاش را روی میـز کارش در دکور اسـتدیویی خانه اش در سـریال 
بگـذارد و بابـت ایـن کار ده میلیـون دالر ناقابـل بـه جیـب بزنـد. رقیـب 
گردن کلفـت جابـز یعنـی بیـل گیتـس هم کـه نمی خواسـت از اسـتیو جابز 
کـم بیـاورد، تبلیـغ یکـی از ویندوزهایش را به او سـپرد تا ایـن جنگ قدرت 
بیـن سـالطین سـیلیکون ولی، در نهایـت به نفع جری سـاینفلد تمام شـود.
شـبکه خیلـی زود فهمیـد کـه چـه گنـج بی پایانی را به دسـت آورده اسـت. 
بـرای همیـن تیمـی نسـبتاً بـزرگ از نویسـندگان و کمدی نویسـان را بـرای 
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مجموعـه در کنـار هـم جمع کرد تـا هیچ قسـمتی دچار افـت و کمبود 
بیننـده نشـود. گاهی هـر اپیزود ۲۲ دقیقه ای سـه نویسـنده داشـت.

شـبکه فهمیـد کـه بایـد بـا چنـگ و دنـدان از گنجـش محافظـت کند. 
ایده هـای تبلیغاتـی کـه تـا پیـش از آن بـا اکـراه توسـط مدیران شـبکه 
مـورد قبـول واقـع می شـدند، بعد از ایـن موِج اقبـال به سـرعت پذیرفته 
 شـدند و تیـِم تولیـد اختیـارات بیشـتری بـرای خـالق بـودن به دسـت 

آورد.
شـبکه آن قـدر مسـت موفقیـت و پول هـای سـرازیر شـده بـه سـمتش 
بـود کـه بالفاصلـه هـر فصـِل سـریال را در فرمت هـای مختلـف وارد 
بـازار می کـرد. در دهـه ی نـود که هنـوز نوارهـای ویدئویـی روی بورس 
بـود، بعـد از پایـان هـر فصـل به سـرعت نوارهـای ویدئویـی سـریال بـه 
بـازار می آمـد و بـه فروشـی سرسـام آور دسـت پیـدا می کـرد. ایـن روند 
هم چنـان ادامـه دارد. در پایـان دهـه ی نـود پکیـج بزرگی از سـریال در 
فرمـت سـی دی وارد بـازار شـد. در ابتـدای سـال ۲۰۰8 هـم بـار دیگـر 
سـریال در فرمـت دی وی دی وارد بـازار شـد تـا نـام مجموعـه حتـی ده 
سـال بعـد از پایانـش هم چنـان روی بـورس باشـد. پول سـازی سـریال 
سـاینفلد روی مجموعه هـای بعـد از خـود هم تأثیر بسـیار گذاشـت. در 
اواخـر فصـل چهـارم بود که شـبکه طرح خالقان سـریال فرنـدز را قبول 
کـرد تـا NBC صاحـب اصلـی هـر دو سـیتکام پـر طرفـدار و محبـوب 
جهـان باشـد کـه هنـوز و در هنـگام نوشـته شـدن ایـن یادداشـت هـم 

پول سـاز و هـم پرطرفدارنـد.

وقتی به 110 میلیون دالر دستمزد نه می گویید

چـه فرآینـدی بایـد طـی شـود تـا شـخصی دسـتمزد ۱۱۰ میلیون 
دالری را نپذیـرد؟ می خواهیـد بدانیـد کـدام دیوانـه ای تنهـا بـرای 
نـه مـاه کار، بی خیـاِل دسـتمزد ۱۱۰ میلیـون دالری شـده اسـت؟ 
خانم هـا، آقایـان، جـری سـاینفلد پیشـنهاد شـبکه بـرای سـاخت 
فصـل دهـم سـریال را به ازای دسـتمزِد پنـج میلیـون دالر برای هر 

اپیـزود رد کـرد تـا سـریال در فصل نهـم و در سـال ۱۹۹8 به پایان 
برسـد. ایـن دسـتمزد تنهـا متعلق بـه جری بـود، نه بودجـه ی کلی 
سـریال؛ امـا جـری سـاینفلد اعتقاد داشـت سـریال در اوج بـه پایان 
رسـیده و سـاخت فصـل دهـم حتـی می توانـد بـه کلیـت سـریال 
لطمـه بزنـد و از محبوبیتـش بکاهـد. آینـده ثابـت کـرد کـه حـرف 
او درسـت بـود. حـاال و در سـال های اخیـر کـه فصـِل جدیـدی از 
نحـوه ی ارائـه ی فیلم و سـریال یعنی اسـتریم )دیدن فیلم و سـریال 
به صـورت آنالیـن از طریق اینترنت( و فروِش اشـتراک بـه راه افتاده، 
سـریال بـا مبلـغ شـگفت انگیز پانصد میلیـون دالر و برای پنج سـال 
توسـط شـبکه ی نتفلیکس اجاره شـده و در دسـترس مشـترکانش 

قـرار گرفتـه اسـت. ایـن اتفاق در سـال میـالدی گذشـته رخ داد.
 شـبکه به تازگـی اعـالم کـرده کـه مجمـوع درآمـد خالصـش از ایـن 
سـریال در طـی ایـن سـال ها بـه سـه میلیـارد دالر رسـیده اسـت. ایـن 
جـدا از دسـتمزدی اسـت کـه هم چنـان بـه عنـوان سـهم بـه خالقـان 

می شـود. پرداخـت  مجموعـه 

جری بعد از ساینفلد

ایـن تیتـر نـاِم یکـی از برنامه هـای اسـتندآپ کمدی جـری هم هسـت؛ 
آن  در  جـری  و  شـد  تولیـد  نتفلیکـس  همـکاری  بـا  کـه  برنامـه ای 
یک سـاعت ونیم بـه شـرح ماجراهـای بعـد از موفقیـت شـگفت انگیزش 
می پـردازد. جـری بعـد از ایـن سـریال در مقابـل پیشـنهادهای مالـی 
کمپانی هـا بـرای بازیگـری ایسـتاد و دیگـر در هیـچ فیلمی حضـور پیدا 
نکـرد. او بـا توجـه به شـناختی کـه از خـودش داشـت، دوبـاره تورهای 
سراسـری اسـتندآپ اجرا کـرد. جری دلیـل موفقیتـش در بازیگری این 
سـریال را ایفـای نقـش خـودش می دانسـت. البتـه بعـد از سـاینفلد در 
چنـد سـریال دیگـر بـه صـورت کوتـاه و افتخـاری آن هم با نـام خودش 
حضـور پیـدا کرد؛ امـا بازیگری به معنای خلِق یک شـخصیِت مسـتقل، 
تجربـه ای بـود کـه دیگـر هیچ وقـت سـراغش نرفـت. همیـن مسـئله و 
شـناخت کافـی از روحیـات و اسـتعدادهای خـودش باعـث شـده تـا 
جایگاهـی کم نظیـر در بیـن اهالـی سـینما و تلویزیـون آمریـکا پیـدا 
کنـد. مثـاًل دو سـال پیـش وقتـی هیـو جکمـن برای همیشـه بـا نقش 
ولوریـن خداحافظـی کـرد، دلیـل ایـن تصمیمـش را مشـورت بـا جری 
سـاینفلد عنـوان کـرد. نقشـی که هیو جکمـن را معروف تـر و ثروتمندتر 
کـرد و اگـر از آن کناره گیـری نمی کـرد، هم چنـان می توانسـت برایـش 
دسـتمزدهایی چنـد میلیـون دالری بـه همـراه بیـاورد، تنها با مشـورت 
بـا جری سـاینفلد کنار گذاشـته شـد. هیـو جکمن عنوان کـرد جری به 

مـن گفـت: »پیـش از بـه پایـان رسـیدن مهمانـی ترکـش کن!«
در  پورشـه  ماشـین  کلکسـیون های  بزرگ تریـن  از  یکـی  صاحـب 
جهـان ایـن روزها مجموعه ای رئالیتی در دسـت سـاخت دارد، تحت 
عنـوان »کمدین هـا در ماشـین قهـوه می نوشـند« که اساسـاً درمورد 
کمـدی و ماهیـت آن اسـت. گـپ و گفتـی خودمانـی بـا بزرگ ترین 

کمدین هـای حـال حاضـر جهان. 
 NBC آن چـه از آن می تـوان به عنـوان میـراث جـری و شـبکه ی 
یـاد کـرد، فـرم جدید تبلیغـات در آثار سـینمایی و تلویزیونی اسـت. 
اتفاقـی کـه شـبکه ی تولیدکننـده ی سـریال تجربـه کـرد باعث شـد 
از آن بـه بعـد هیـچ سـریالی به سـادگی کنسـل نشـود و شـیوه های 
جدیـدی بـرای گرفتن آگهـی و دخیل کـردن هنرمندان در سـهم و 
سـود آن بـه وجـود بیاید. سـهم جـری سـاینفلد برای نوشـتن، بازی 
و خلـق مجموعـه بعـد از بـه پایـان رسـیدن سـریال، ۲۷۰میلیـون 
دالر بـوده اسـت. مـرد پول سـاِز تلویزیـون هم چنان و در ۶۵ سـالگی 

سـرحال و پرانرژی اسـت.
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مردگانی که برای زندگان سودآوردند

وقتی »جیمز باند« با بدعت در
 »رژه روز مردگان« میلیون ها دالر به مکزیک کمک کرد 

ی
مال
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ها
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دان

فاطمه هدیه لو؛ ترجمه و تالیف
عضو هیئت تحریریه وب سایت علف خرس
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سـال گذشـته و امسـال در روزهای 3۱ اکتبر ، ۱ و 
۲ نوامبـر، همزمان با جشـن هالوویـن، در مکزیک 
رژه ای بـا تـم اسـکلت و جمجمـه برگـزار شـد. در 
ایـن رژه پیکره هـای بادی بزرگ، افـرادی در لباس 
جنگجویـان آزتـک و حـدود هشـتصد داوطلـب 
در لباس هـای متفـاوت حضـور داشـتند. هـزاران 
گردشـگر از کشـورهای مختلف برای تماشـای آن 
بـه مکزیـک آمـده بودنـد و طبیعتـاً ثـروت زیادی 
را نصیـب مکزیکی هـا کردنـد؛ امـا چـه شـد کـه 
مکزیکی هـا تصمیـم گرفتنـد ایـن رژه را آن هم با 

ایـن موضـوع و بـه ایـن شـکل برگـزار کنند؟
بگذارید از اول شـروع کنم؛ از نخسـتین ریشه های 

مراسم. این 
 قبـل از این کـه اسـپانیایی ها بـه مکزیـک برونـد، 
حضـور  سـال  هـزاران  خطـه  ایـن  در  آزتک هـا 
داشـتند. یکـی از رسـوم دیرینـۀ آن هـا مراسـمی 
بـه نـام روز مـردگان بـود. آزتک هـا بـاور داشـتند 
روح انسـان ها پـس از مـرگ وارد سـرزمینی به نام 
»چیکونامیک تلـن« می شـود و پـس از رد کـردن 
۹ مرحلـۀ دشـوار کـه سـال ها طـول می کشـد، در 
نهایـت، وارد سـرزمین »میک تلـن« محـل نهایـی 

آرامـش و اسـتراحت خـود می شـوند.
مردم آزتک در یکی از روزهای آگوسـت مراسـمی 
بـرای گرامی داشـت مردگانشـان انجـام می دادنـد. 
آن هـا غـذا، آب و وسـایلی را برای کمـک کردن به 
عزیزانشـان در این سـفر طوالنی آمـاده می کردند.

در اروپـای باسـتان پیـش از ظهـور مسـیح، مردم 
بـرای جشـن مـردگان داشـتند کـه  آیین هایـی 
آن هـا شـامل  برگـزار می شـد. جشـن  پاییـز  در 
آتش بـازی، رقـص و میهمانـی گرفتن بـود. بعضی 
از ایـن آداب و رسـوم بـه دوران سـلطۀ کلیسـای 
کاتولیـک رومـی رسـید و بـا آیین هـای روز عیـد 
نوامبـر  و دوم  اول  در  ارواح کـه  روز  و  مقدسـان 

گرامـی داشـته می شـد، تلفیـق شـد.
تـا قبـل از دهـۀ 8۰ میـالدی، جشـن روز مردگان 
برگـزار  بومـی  مـردم  و  روسـتایی ها  بیـن  فقـط 
می شـد؛ امـا کم کـم توجـه مـردم شهرنشـین بـه 
آن جلـب شـد و آن هـا هـم ایـن مراسـم را گرامی 
روز  جشـن  میـالدی   ۲۰۰8 سـال  در  داشـتند. 
مـردگان بیـن مکزیکی های سراسـر دنیـا از جمله 
آمریـکا شـناخته شـده بود. در این سـال یونسـکو 
این مراسـم را به عنـوان میراث ناملمـوس مکزیک 
ثبـت کرد و این مقدمه ای بر جهانی شـدن جشـن 

روز مـردگان بـود.

مراسمی که جیمز باند متحول کرد

امـا آنچـه ایـن آییـن را تـا حـدودی تغییـر داد 
و بـه مـردم دنیـا شناسـاند، ایـده ای بـود کـه در 
ذهـن نویسـندۀ فیلـم اسـپکتر جرقـه زد. مراسـم 
مکزیکی هـا در گذاشـتن غذاهـا و نوشـیدنی های 
مـورد عالقـۀ مردگانشـان در محراب هایـی کـه در 
خانـه درسـت می کردنـد یا رفتـن به گورسـتان ها 
خالصـه می شـد؛ ولـی جیمـز باند با سـاخت فیلم 
»اسـپکتر« این مراسـم را تغییـر داد. در این فیلم، 

و  جـذاب  رژه ای  به صـورت  مـردگان  روز  جشـن 
دیدنـی نشـان داده می شـود.

یک سـال پس از اکران »اسـپکتر«، در سال ۲۰۱۷ 
مردم مکزیک این بدعت واردشـده به جشنشـان را 
خـود، اجرا کردنـد. مردم بر صورت هایشـان تصویر 
اسـکلت نقاشـی کـرده و بـا پوشـیدن لباس هـای 
رنگارنـگ و رقـص و شـادی ایـن مراسـم را برگزار 
کردنـد. سـال ۲۰۱۷ هم انیمیشـن Coco سـاخته 
شـد؛ داسـتان آن دربـارۀ پسـربچه ای بـود کـه در 
جشـن روز مـردگان می خواسـت وارد دنیای آن ها 
شـود. بـا این کـه در ایـن انیمیشـن رژه ای نشـان 
داده نشـد و مراسـم روز مردگان طبق آیین محلی 
به نمایـش درآمـد،  تأثیری در اسـتقبال مـردم دنیا 

از این مراسـم نداشـت.

  مردگانی که به
جذب گردشگر کمک کردند

سـال ۲۰۱۷ حـدود صدهـزار توریسـت و سـال 
۲۰۱8 سـیصدهزار نفـر بـرای تماشـای ایـن رژه 
نویسـندۀ  گفـت  می تـوان  رفتنـد.  مکزیـک  بـه 
بالقـوۀ  ظرفیـت  یـک  ایـده اش  بـا  »اسـپکتر« 
گردشـگری در مکزیـک ایجـاد کـرده بـود. امـا به 
نظـر می رسـد مهم تـر از ایـدۀ او، پذیرفتـن آن از 

بـود. مکزیکی هـا  سـوی 
فکـر می کنیـد واکنش هـای محتمـل دیگـری که 
ممکـن بـود بعـد از فیلـم جیمـز بانـد به وجـود 
بیایـد، چه بـود؟ وضعیتی را تصور کنیـد که مردم 

به خاطر تحریـف آیین چندهزارساله شـان اعتراض 
تحریـم  کننـد.  را  »اسـپکتر«  همگـی  و  کـرده 
رئیس جمهـور مکزیـک در یک سـخنرانی به خاطر 
غلط نشـان دادن آداب و رسـوم کشـورش عصبانی 
شـده و نویسندۀ »اسـپکتر« مجبور به عذرخواهی 

از مـردم مکزیـک می شـود.
امـا مکزیکی هـا ایـن کار را نکردنـد و در عـوض، 
از ایـن آییـن جدیـد بـرای معرفـی هرچه بیشـتر 
جشـن مردگان به مـردم دنیا و جـذب صدها هزار 

گردشـگر اسـتفاده کردند.
هالوویـن،  و  مـردگان  همزمانـی جشـن  به علـت 
بسـیاری از افـراد فکـر می کنند این جشـن شـکل 
مکزیکی هالووین اسـت که البتـه همین هم عامل 
جـذب گردشـگرانی شـده کـه با فرهنـگ مکزیک 

آشـنایی چندانـی ندارند.
برگـزار  سـه روز  به مـدت  مـردگان  روز  جشـن 
می شـود. در ایـن روزهـا مکزیـک تعطیل رسـمی 
اسـت؛ امـا میلیون هـا دالر از حضـور گردشـگران 
کنجـکاو و ماجراجویـی کـه بـه ایـن کشـور سـفر 

مـی آورد. به دسـت  درآمـد  کرده انـد، 
فکـر می کنیـد مـردم مـا تـا چـه حـد از تغییراتی 
این چنیـن اسـتقبال می کننـد؟ ایـران نیـز مثـل 
مکزیک تاریخی چندهزارسـاله دارد که دسـتخوش 
تحـوالت متعـددی شـده اسـت. کشوری سـت بـا 
آیین هـا و آداب و رسـوم مختلف کـه خیلی از آن ها 
حتـی بـرای مـردم خـودش هم ناشـناخته اسـت. 
به نظرتـان مـا هـم می توانیـم بـا اندکـی تغییـر، از 

ایـن آداب و رسـوم درآمـد ارزی کسـب کنیـم؟



فروردین 1399 / ســال پنجم / شــماره 2439

راهنمای سرمایه گذاری

میلیاردر هندی، »بایجو راویندران« )Byju Raveendran(، قبل از اینکه 
به فکر ساختن اپلیکیشن آموزشی بیفتد تنها یک معلم بود؛ اپلیکیشنی 
که در حدود هفت سال به ارزش شش میلیارد دالر رسیده است. او بعد 
از اینکه بودجۀ شرکت خصوصی اش،  Think&Learn، ۱۵۰ میلیون دالر 
به جمع میلیاردرها پیوست. این افزایش بودجه  افزایش پیدا کرد، رسماً 
ارزش ۷.۵ میلیاردی به شرکت اعطا کرد که ۲۱ درصد از این مقدار، از آن 
مؤسس شرکت، یعنی بایجو است. همزمان با این امر، شرکت اعالم کرد که 
اپلیکیشن بایجو با کمپانی والت دیزنی همکاری خواهد کرد تا خدمات خود 
را تا اوایل سال ۲۰۲۰ به آمریکا برساند. مؤسس 3۷ ساله می خواهد برای 
آموزش در هند کاری به بزرگی کار »میکی ماوس« برای سرگرمی بکند. 
او در آستانۀ برداشتن بزرگ ترین و خالقانه ترین قدمی است که تا به حال 
برداشته است. قدمی که از نظر جغرافیایی نیز وسعت بیشتری به کار او 

می بخشد.
در اپلیکیشن جدید او شخصیت های دیزنی، از سیمبا در شیرشاه گرفته تا 
آنا در انیمیشن یخ زده، ریاضیات و زبان انگلیسی را به کودکان پایۀ اول تا 
سوم آموزش می دهند. همین شخصیت ها در انیمیشن ها، بازی ها، داستان ها 
و آزمون های تعاملی این اپلیکیشن نیز حضور خواهند داشت. راویندارن، 
مدیر ارشد اجرایی شرکت  می گوید: »بچه ها همیشه با شخصیت های دیزنی 
مانند سیمبا یا موآنا ارتباط برقرار می کنند. این شخصیت ها توجه بچه ها را 
به خود جلب می کنند و به ما فرصت می دهند آن ها را وارد چرخۀ یادگیری 

کنیم.«
یادگیری آنالین در حال توسعه یافتن است. به خصوص در سرزمین مادری 
بایجو، جایی که استفاده از اینترنت با توجه به فراگیری تلفن های همراه 
هوشمنِد کم قیمت و اتصاِل بی سیم ارزان، شدیداً باالست. مؤسسه دولتی 

معلمی که با خالقیتش
 ثروتی عظیم ساخت
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زهرا هدیه لو
عضو هیئت تحریریه وب سایت علف خرس
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آن  براساس  که  است  منتشر کرده  آماری  در هند   Brand Equity
انتظار می رود بازار یادگیری آنالین این کشور تا سال ۲۰۲۰ بیش از 
دو برابر شود و به. ۵.۷ میلیارد دالر برسد. نسل جدیدی از کارآفرینان 
خودساخته در هند به ثروت می رسند و باعث می شوند سرعت رشد 
جمعیت ثروتمند این کشور به باالترین رتبه در جهان برسد. بایجو 
به خاطر تالشی که در زمینۀ آموزش مجازی به کار بسته، حداقل روی 

کاغذ یکی از این افراد تلقی می شود.
 Redseer آنیل کومار، مدیر اجرایی شرکت خصوصی مشاورۀ مدیریت
یکی  دوازدهم  پایۀ  تا  مهدکودک  برای  آموزش  »فناوری  می گوید: 
را  رشد  سرعت  زیادترین  که  است  کشور  آنالین  بازار  بخش های  از 
داراست. استارت آپ های آموزشی در هند آمادۀ تصاحب فرصت های 
بین المللی ای هستند که به آن ها داده شده است. آن ها همین حاال هم 
پذیرای یک زیربنای بزرگ انگلیسی زبان هستند و محتوای آموزشی 

متفاوتی ارائه می دهند.«
ارزش اپلیکیشن بایجو در بازار، افزایش قابل توجهی داشته است. انتظار 
می رود درآمد این اپلیکیشن تا پایان سال هندی در مارچ ۲۰۲۰ بیش 
از دو برابر شود و به 3۰ میلیارد روپیه )43۵ میلیون دالر( برسد. این 
سرعت رشد توجه شماری از بزرگ ترین سرمایه گذاران در این زمینه 
را جلب کرده است؛ از جمله مشاغل Nasper، شرکت هلدینگ چینی 
Tencent و صاحب فیس بوک، مارک زاکربرگ و همسرش پریسیال 

چان.
این پشتیبانان بزرگ، حامی فکر و اندیشۀ بزرگ راویندران هستند. 
کسی که در یک روستا در ساحل جنوبی هند بزرگ شد. والدین او 
معلم بودند. او دانش آموزی گریزان از مدرسه بود و برای گذران وقت 
در زمین فوتبال به بازی هاکی روی آورده بود. بایجو درس هایش را در 
خانه و به تنهایی یاد می گرفت. او مهندس شد و به دوستانش در قبولی 

آزمون های ورودی مدارس مهندسی و مدیریت هند کمک می کرد.
کالس هایی که برگزار می کرد به  قدری فراگیر شدند که سرانجام او 
در استادیوم های ورزشی به آموزش هزاران نفر پرداخت و به یک معلم 
شناخته شده تبدیل شد. کسی که آخر هفته ها به چندین شهر برای 

آموزش دادن رفت وآمد می کرد.

ارائۀ  به  شروع  و  تأسیس   ۲۰۱۱ سال  در  را   Think&Learn او 
درس های آنالین کرد. اپلیکیشن اصلی در سال ۲۰۱۵ راه انداخته شد. 
بیش از 3۵ میلیون کاربر تاکنون عضو این اپ شده اند و  ۵.۲ میلیون 
نفر از آن ها ساالنه مبلغ ۱۰  هزار تا ۱۲  هزار روپیه پرداخت می کنند. از 

این رو این اپ در پایان سال، در مارچ ۲۰۱۹ به سود هنگفتی رسید.
درست در همان زمان راویندارن شروع به جلب توجه سرمایه گذاران 
بلند مدت کرد؛ سرمایه گذارانی چون صندوق های بازنشستگی و صندوق 
ثروت ملی و همچنین جدیدترین حامی او سازمان سرمایه گذاری قطر. 
در آخرین دور سرمایه گذاری شرکت بایجو، مؤسس این شرکت مقدار 
سهامی خریداری کرد تا سهم خود به عنوان یکی از صاحبان شرکت 
را حفظ کند. افرادی که به دلیل خصوصی بودن موضوع از ذکر نام 
آن ها خودداری می کنیم، اظهار داشته اند که خانوادۀ راویندران، یعنی 
خود بایجو، همسر و برادرش حدود 3۵ درصد از سهام شرکت را از آن 

خود دارند.
کودکان  کردن  جذب  است:  آسان  بسیار  بایجو  کار  روش  و  رویکرد 
راویندران  کوچک تر.  قسمت های  به  مطالب  نمودن  تقسیم  به وسیلۀ 
سر  در  را  انگلیسی زبان  کشورهای  به  کردن  رخنه  آرزوی  همیشه 
یوتیوب دعوت  از چهره های  این مقصود  به  برای رسیدن  و  پرورانده 
به همکاری و حضور در ویدئو های خود کرده است. مخاطبان او در 
از قبل جمع آوری شده اند. تمام درس های سرویس جدیدش  دیزنی 
با همکاری دیزنی براساس داستان های کالسیک این کمپانی ساخته 
شده و سعی بر آن بوده که این درس ها به روایت های اصلی وفادار و 

پایبند بمانند.
به عنوان مثال برای توضیح دما، اپلیکیشن صحنه ای را تدارک دیده که 
در آن السا بعد از برف بازی زیاد بیمار می شود. آنا دماسنجی می آورد 
تا درجۀ حرارت تب او را اندازه بگیرد و به این ترتیب داستان کوچکی 
پیرامون دو حالت سرما و گرما شکل می گیردیا مثاًل برای آموزش انواع 
شکل ها، دانش آموزان وارد داستان انیمیشن ماشین ها می شوند. آن ها 
باید اشیائی مانند تایر ها، مخروط های راهنمایی  و  رانندگی و تابلوها را 
داخل ظرف های مناسبشان دسته بندی کنند و به این ترتیب شکل های 

گرد و سه گوش و چهارگوش را یاد بگیرند.
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احتماالً هیچ یک از ما از پس انداز پول بدش نمی آید؛ به هرحال همه ما انسان 
هستیم؛ اما همین خصوصیات انسانی گاهی مانع اجرایی شدن نقشه پس انداز 
ماست. حراج ها بسیار اغواکننده اند، امور مالی بسیار خسته کننده اند، ما مشغله 

زیادی داریم و دنیایی ناتمام برای دیدن وجود دارد!
بگردید،  پول  پس انداز  برای  ترفند هایی  دنبال  به  مجازی  فضای  در  شما  اگر 
همگی  که  می کنید  برخورد  مشابهی  و  کهنه  افتاده ی  پا  پیش   ترفند های  به 
راهنما ها ی  این  اکثریت  مشکل  بیشتر.  پس انداز  می شوند:  ختم  مقصد  یک  به 
تک نسخه ای، نادیده گرفتن عامل انسانی در مدیریت امور مالی است. بزرگترین 
شما  پس انداز  مقدار  می گذارد  تاثیر  شما  پس انداز حساب  میزان  بر  که  عاملی 

نیست، بلکه روشی است که در قدم اول برای پس اندازکردنتان تدبیر می کنید.
ممکن  باشد،  ناسازگار  با شخصیت شما  پس انداز  برای  برنامه شما  و  اگر طرح 
است اوقات سختی در ادامه ی اجرای برنامه تان داشته باشید. در اینجا چندین 
روش برای پس انداز آسان تر پول، متناسب با تعدادی از تیپ های شخصیتی بیان 

می شود.
همه ی  برای  کردن  انداز  پس  نخ نما شده ی  دستورالعمل های  رسد  می  نظر  به 

افراد، در حالی که ویژگی های متفاوتی دارند کاربردی و قابل اجرا نیست. مشکل 
اکثریت این راهنما ها ی تک نسخه ای، نادیده گرفتن  تیپ شخصیتی انسان ها در 

مدیریت امور مالی است.
این مطلب را بخوانید تا با ۷ روش ساده و جالب، برای پس انداز بیشتر پولتان 

آشنا شوید 
 

شخصیت راحت طلب؛ فراموشکار حرفه ای

شما فرد بی دغدغه ای هستید. دوست دارید همه چیز بر وفق مراد تان باشد، 
پایین ترین  در  را  استرس  که  هستیم  این  دنبال  به  ما  همه  نباشید.  نگران 
خیلی  هستید،  بی خیالی  بسیار  فرد  شما  اگر  اما  داریم؛  نگه  ممکن  حد 
راحت می توانید پس انداز کردن را نادیده بگیرید. به هر حال، مدیریت دارایی 
و حال شود، عالوه براین،  آینده  درباره ی  اضطراب  شخصی می تواند موجب 
شما  برای  کامال  موجود  وضعیت  اگر  کرد؟  درست  دردسر  باید  چرا  اصاًل 
مناسب است، احتماال شما نیروی انگیزشی قوی ندارید تا به صورت منظم 

 چگونه بر اساس
 تیپ شخصیت مان پس انداز کنیم؟

پس انداز براساس شخصیت
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شکیبا شاملو
عضو هیئت تحریریه وب سایت علف خرس

https://www.alafkhers.com/personal-finance/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84
https://www.alafkhers.com/personal-finance/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84
https://www.alafkhers.com/personal-finance/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84
https://www.alafkhers.com/personal-finance/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84
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مشکلی  باشد،  جاری  حساب  در  پول  زمانیکه  تا  بگذارید.  کنار  پول 
نیست.

نکته ی مهم: اگر در پس انداز کردن فرد بی خیالی هستید، شما کاندیدای 
عالی برای دیدگاه »تنظیم کن و فراموش کن« هستید.

امروزه  کنید.  ایجاد  جداگانه  پس انداز  حساب  یک  جاری،  برحساب  عالوه 
در محیطی که نرخ سود درحال افزایش است، بسیاری از بانک ها در حال 
سود آور تر  کردن بهره ماهیانه دریافتی در قبال محفوظ نگه داشتن مقداری 
پول هستند. همین که حساب شما ایجاد شد، از بخش مالی شرکتی که 
در آن مشغول به کار هستید، درخواست کنید تا مقدار معینی از هر چک 
حقوق ماهیانه را به حساب پس اندازتان انتقال دهد. همین که ترتیب این 
کار را دادید، برنامه ی پس انداز شما در حالت خودکار و بدون دغدغه اتفاق 

می افتد.
برای شما دشوار  انداز کردن  اگر شما فردی راحت طلب هستید که پس 
است، بهتر است این کار را به صورت خودکار برنامه ریزی کنید. از بخش 
مالی شرکتی که در آن مشغول به کار هستید، درخواست کنید تا مقدار 

معینی از هر چک حقوق ماهیانه را به حساب پس اندازتان واریز کند.

ولخرج ذاتی؛ عاشق لذت های آنی

خرید های   تا  گرفته  ناگهانی  و  نشده  برنامه ریزی  جاده ای  مسافرت های  از 
ناگهانی شبانه از فروشگاه های اینترنتی، مدام در لحظه زندگی کردن برای 
شما عاملی کلیدی است، حتی اگر برای شما مقداری هزینه بر باشد. وقتی 
همه چیز هم اکنون بر وفق مراد شماست، فکر کردن به ۲۵ سال بعد یا حتی 
فردا کار سختی خواهد بود که پس انداز کردن را مقداری دشوار می کند، 
چرا که مزایا ی آن معموال برای سال ها و حتی دهه های آتی مشهود نخواهد 

شد.
مشتاق  همچنان  شما  وقتی  پول  پس انداز  برای  راه  مهم: یک  نکته ی 
برای  تخفیفات  و  حراج ها  دنبال  به  که  است  این  هستید،  آنی  لذت های 
به نظر  افتاده  پا  امر ممکن است پیش   این  وسایلی که می خرید، بگردید. 
برسد؛ اما اگر بتوانید خرید های پیش بینی نشده تان را به سمت چیزهایی 
که تخفیف گرفته اند، سوق دهید و پولی که باقی می ماند را در یک حساب 

پس  انداز ذخیره کنید، با یک تیر دو نشان زده اید.
تاثیر می گذارد مقدار  بر میزان پس انداز حساب شما  بزرگترین عاملی که 
پس انداز  برای  اول  قدم  در  که  است  روشی  بلکه  نیست،  شما  پس انداز 

کردنتان تدبیر می کنید.
برای تبدیل پس انداز به یک بازی لذتبخش، این مطلب را بخوانید 

مالحظه کار؛ دوستدار حاشیه امن

عالقه ای به سورپرایز ها ندارید. اگر آن را در جدول زمانی  خود قرار نداده 
باشید، اتفاق نیفتاده و هرگز نخواهد افتاد. اگر بارش باران پیش بینی شده 
برنامه،  بی عیب ونقص  اجرای  نخواهید شد.  گرفتار  چتر  بدون  هرگز  باشد، 
هفته  آخر  تعطیالت  برای  برنامه ریزی  درحال  خواه  شماست،  امن  حاشیه 
امور  هستید،  اینگونه  شما  می کنید  فکر  اگر  باز نشستگی.  خواه  باشید، 
نیاز  مستحکم  برنامه  یک  به  شما  باشد.  داشته  تفاوتی  نباید  نیز  مالی تان 

دارید.
باال  برای  خوبی  به  شما  دقیق،  برنامه ریز  یک  عنوان  به  مهم:  نکته ی 
مناسبی  بسیار  داوطلب  مهیا شده اید. شما می توانید  بردن پس اندازتان 
برای کار با یک متخصص امور مالی باشید تا برنامه ی جامع و وسیعی 
اگرچه  که  دیگری  گزینه ی  بسازید.  خود  مالی  بلندمدت  اهداف  برای 
بی شمار  نرم افزارهای  از  یکی  دانلود  شده،  شخصی سازی  کمتر  بسیار 
در  واضح  را  هدفتان  اینکه  از  هر صورت  در  است.  پیگیری دخل و خرج 
شود،  پیگیری  به صورت مداوم  شما  پیشرفت  و  ببینید  خودتان  مقابل 
سود خواهید برد. همچنین آماده هستید که قدمی فراتر از یک صندوق 
اضطراری بردارید. با توجه به رویکرد دقیق شما نسبت به آینده، ممکن 

است ایده ی خوبی باشد که به دنبال سرمایه گذاری روی بیمه عمر دائم، 
بیمه ی مستمری سالیانه یا سرمایه گذاری های دیگر باشید، که می تواند 

بعداً در بازنشستگی سودمند باشد.

شخصیت کمال گرا؛ بلند پرواز و پرتالش

اگر شما یک تیپ شخصیتی A عادی هستید، احتماال به سمت کمال گرایی 
هدایت شده اید. شما بلند پرواز و بسیار پر تالش هستید. وقتی قضیه پس انداز 
تا  بکشید  چالش  به  را  خودتان  است  ممکن  باشد،  میان  در  پول  کردن 
به عنوان بهترین پس اندازگر در معرض عموم قرار بگیرید. ممکن است که 
زندگی شما به شدت صرفه جویانه و آمیخته با سهمیه بندی افراطی، چانه 
برنامه های  پای  جمعه شب های حبس شده  و  رشته ای  سوپ  خوراک  زدن، 

تلویزیونی به نظر برسد.
بهترین  در  بازنشستگی  هنگام  که  احتماال شما می خواهید  نکته ی مهم: 
از  نگذارد  است  ممکن  کم خرجی  همه  آن  ولی  باشید،  داشته  قرار  حالت 
امروزتان لذت ببرید. برنامه ی پس انداز واقع  گرایانه ای بسازید که از اهداف 
پس انداز بلندمدت و کوتاه مدت شما حمایت کند؛ اما مطمئن شوید مقداری 
پول را به طور خاص برای تفریحاتتان در نظر بگیرید. بنابراین شاید توصیه 
زمانیکه  تا  اما  باشد؛  غیر منطقی  کمی  کمال گرا  شخصیتی  تیپ  برای  ما 
شما در مسیر اهداف بلندمدت خود قرار دارید، کمی از سخت گیری دست 

بردارید و از پاداش دادن به خودتان خود داری نکنید.
و  دارید  سرسختانه  بودجه  یک  که  هستید  کمالگرایی  فرد  شما  هم  اگر 
واریز  اندازتان  پس  حساب  به  آن  براساس  ماه  در  مشخصی   مبالغ 
می شود، بهتر است بدانید که نیاز است هر از چند گاهی به خودتان پاداش 

دهید تا روال کارتان خیلی بدون انعطاف و خسته کننده نباشد.

https://www.alafkhers.com/personal-finance/%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D9%86%D8%9F
https://www.alafkhers.com/personal-finance/%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D9%86%D8%9F
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چگونه از بازی های ویدئویی پول دربیاوریم؟

درآمد دالری؛ از حرف تا عمل

کودکان کاری پیچیده شده در زرورق
مادران اینستاگرامی؛ کودکان کار
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چگونه از بازی های ویدئویی پول دربیاوریم؟
»پاشو یه کار مفید بکن، سوخت اون تلویزیون...! 

چقدر بازی می کنی؟!«
از  یا  گفته اید  فرزندتان  به  را  جمله  این  شما  یا 
همین  با  تکراری  جمله ای  شنیده اید.  والدینتان 
ادبیات که مخاطبش شخص در حال بازی است؛ 
همین  اگر  که  کرده اید  فکر  موضوع  این  به  اّما 
کار به درآمدزایی ختم می شد، دیگر بازی کردن 
بازی های ویدئویی و موبایلی و رایانه ای کاری از 

سر بطالت به حساب نمی آمد؟
بهطور کلی برای همۀ چیزهایی که در اطرافمان 
می بینیم، هزینه شده است و بازی های ویدئویی 
از این قاعده مستثنا نیستند؛ اما چطور می توانیم 
روش  چند  هم  با  کنیم؟  درآمد  کسب  آن ها  از 

رایج و مرسوم را بررسی می کنیم:

صنعت  با  کار  مرتبط ترین  بازی:  ساخت   
که  بازی هاست  ساخت  ویدئویی،  بازی های 
سخت ترین و تخصصی ترین مسیر درآمدزایی هم 
نیاز  دانش تخصصی  به  محسوب می شود؛ چون 
رشته های  اخیر  سال های  در  خوشبختانه  دارد. 
مرتبط با بازی سازی در ایران رو به افزایش است.
به  تا  بازی سازی:  شرکت های  در  پشتیبانی 

حال هنگام استفاده از برنامه های تاکسی آنالین با 
نرم افزار یا راننده دچار مشکل شده اید؟ این مشکل 
شما  و  می دهد  رخ  هم  ویدئویی  بازی های  برای 

می توانید برای کاربران نقش ناجی را بازی کنید.

است  ممکن  بازی سازی:  شرکت  در  اشتغال 
برایتان ملموس نباشد؛ اما شرکت های بازی سازی 
نیاز  گرافیست  و  برنامه نویس  نیروی  به  فقط 
به  حرفه ها  تمامی  مانند  هم  آن ها  ندارند. 
نیاز دارند. پس کار  موقعیت های مختلف شغلی 
در این شرکت ها می تواند برای یک حسابدار که 
از قضا به بازی عالقه مند است، لذت بخش باشد.

 :Beta Tester اولیه  نسخۀ  امتحان کنندۀ 
همراه  عموم  استقبال  با  که  موفق  بازی های 
می شوند، از چند خان عبور کرده اند. یکی از آن ها 
این کار در دنیا  بازی است.  اولیه  ایرادهای  رفع 
انجام می شود که رفتاری مانند  توسط کاربرانی 
این  این روش  دارند. خوبی  نهایی  مصرف کنندۀ 
خواهد  فراهم  برایتان  دورکاری  امکان  که  است 
بود؛ چون شرکت ها ترجیحشان این است، شما را 
نبینند و فقط نظراتتان را جویا شوند. چه چیزی 
بهتر از این که بازی کنید )بازی ای که هنوز برای 
عموم عرضه نشده است(، ایراد بگیرید و بابت این 

فعالیت پول دربیاورید؟!

 :Click Farm کلیک  مرزعۀ  در  حضور 
سرعت  و  رقابت  برای  موبایلی  جدید  بازی های 

چگونه از بازی های ویدئویی پول دربیاوریم؟
این  به دامن  امتیاز معموالً دست  و  دانلود  رشد 
روش می شوند. شما در نقش یک کشاورز هستید 
و موبایلتان مانند مزرعه ای است که باید بازی را 
در آن نصب کنید و امتیاز بدهید تا آمار بازی باال 
این طور هستند  رایج  کلیک فارم های  البته  برود. 
که شما به عنوان کشاورز همزمان با چند موبایل 
)یا تبلت( بازی می کنید. حتماً عکس دختری را 
که با چند ردیف آیفون در حال کار بود، دیده اید. 
آن عکس مثال یک کلیک فارم است )برای درک 
بهتر موضوع پیشنهاد می کنم قسمت ۹ از فصل 
جای  ببینید(.  را  سیلیکون ولی  سریال  سوم 
ایران  در  هنوز  کلیک فارم  که  باقی ست  شکرش 
مانند چین رونق نگرفته است؛ اما اپلیکیشن هایی 
وجود دارند که برای نصب برنامه های مشخصی 
که لزوماً بازی نیستند، حاضر به پرداخت هزینه 
اینترنت  هزینۀ  به  توجه  با  البته  کاربرانند.  به 
همیشه  روش  این  موبایلتان،  استهالک  و 

مقرون به صرفه نیست.

آمده  برایتان پیش  به حال  تا  بازی:   راهنمای 
که ساعت ها یک مرحله را بازی کنید و حسابی 
گیج شوید، بدون اینکه بدانید چطور باید از شر 
راهنماهای  شوید؟  خالص  لعنتی  مرحله ی  آن 
قدم به قدم بازی Walkthrough قدمتی به اندازۀ 
خود بازی ها دارند. این راهنماها قدیم تر )منظورم 
پیش از گسترش اینترنت است( چاپ می شدند؛ 
اما اینترنت کمک کرد تا مدون تر شوند. راهنمای 
نمی شود،  موضوع  این  به  منحصر  فقط  بازی 

سجاد علی مددی
عضو هیئت تحریریه وبسایت علف خرس
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تروفی های  جدیداً  و  تقلب  کدهای   ،easter egg
داده  گسترش  بیشتر  را  موضوع  این  پلی استیشن 

است.

نام  که  می کنیم  زندگی  دورانی  در  شدن:  گیمر   
دیگری هم برای مسابقات بازی های ویدئویی وجود 
دارد: ورزش الکترونیک eSport. شاید قدیم تر کلوب 
برگزار  دوره ای  مسابقات  هم  شما  محلۀ  گیم نت  و 
اولین   ۱۹۷۲ یعنی  پیش  سال   48 تقریباً  می کرد. 
استنفورد  دانشگاه  توسط  رسمی  مسابقات  از  دوره 
برندگان  به  اکنون  که  جایزه هایی  شد.  برگزار 
مسابقات جهانی تعلق می گیرد، میلیونی است. شاید 
نمی شود؛  برگزار  مسابقات  این  ایران  در  کنید  فکر 
یکی   ۹۶ تابستان  مثال،  برای  می کنید.  اشتباه  اما 
از بازی های موبایلی به نفر اول یک خودروی ۲۰۶ 
جایزه داد. چندی پیش سایت واج برای حمایت از 
گیمرها، خود را معرفی و تبلیغ کرد. گویا عمده ی 
فعالیت این سایت تمرکز بر همین کارها بودهاست 
)متأسفانه فعالیتشان در حال حاضر متوقف شده و تا 
لحظۀ تنظیم این مطلب سایت واج خارج از دسترس 

است(.

 تولید محتوا: مانند هر حرفه و صنعتی، بازی های 
ویدئویی نیاز به تولید محتوا دارند. تولید محتوا در 
قالب هایی مثل پادکست و ویدئو. پس چه بهتر که 
اینکه  خصوصاً  شود.  انجام  گیمرها  توسط  کار  این 
چاپ  ویدئویی  بازی های  تخصصی  مجالت  هنوز 
و  دارند  متنی  محتوای  به  نیاز  همیشه  و  می شوند 

فعالیت  حوزه  این  خبرنگار  به عنوان  می توانید  شما 
کنید. مدل های دیگر تولید محتوا، پادکست و ویدئو 
است و تأثیر آن در حال حاضر کمتر از خبرنگاری 
اهمیت  یوتیوب  و  آپارات  مانند  سایت هایی  نیست. 
این موضوع را درک کرده اند و سایت توییچ به طور 
تخصصی بر روی این موضوع کار می کند. این سایت 
جالب  دنیاست.  سراسر  از  معروف  گیمرهای  پاتوق 
است بدانید که توییچ هم مانند هر شبکه ی اجتماعی 
دیگری، اینفلوئنسرهای خودش را دارد. برای مثال 
وقتی کاربری به نام نینجا که یک استریمر معروف 
است از سایت توییچ به سایت مشابه به نام میکسر 

رفت، آمار بازدید توییچ به شدت افت کرد.

توصیه  اصاًل  روش  این  بازی:  خریدوفروش 
نوسانات  از  بعد  تازه کارید.  اگر  نمی شود؛ خصوصاً 
باید با کسبه ی  قیمت ارز و سخت گیری واردات، 
محترم پشت شهرداری سروکله بزنید؛ اما باز تهیۀ 
اهل  خیلی  که  کسانی  برای  بازی  کلکسیون های 
شما  می تواند  نیستند،  شیپور  و  دیوار  در  گشتن 
بعضی  مثال  برای  کند.  نزدیک  درآمدزایی  به  را 
از بازی ها به تنهایی شاید ارزش نداشته باشند؛ اما 
ارائه  بسته  یک  در  آن  مختلف  نسخه های  وقتی 
شود، ارزش بیشتری پیدا می کنند؛ مانند تابلوهای 
نقاشی هنرمندان معروف که ارزش آن ها در کنار 
هم بیشتر می شود. مثال دیگر این که بعد از پخش 
سریال ویچر از نتفلیکس، قیمت بازی آن که چند 
رفت.  باال  به شدت  از عرضه اش می گذشت،  سالی 
بازار  پشت  خبرهای  مانند  خبرها  از  دسته  این 

سهام عمل میکند.

فروش و Boost کردن اکانت ها: همین االن برنامۀ 
دیوار را باز کنید و اکانت کلش را پیدا کنید. نتایج 
خیره کننده است. این روش بیشتر برای بازی هایی 
است که نیاز به وقت گذاشتن دارند. در بین گیمرها 
که  انگار  نیست؛  درآمدزایی  برای  آبرومندی  روش 
یک  می خواهند  فقط  که  نوکیسه ای  افراد  برای 
را  نکته  این  کنید.  کار  باشند،  داشته  خوب  اکانت 
ندارد،  بازی ای خریدار  به خاطر داشته باشید: »هر 
نروید.«  ناشناخته  بازی های  سراغ  است  بهتر  پس 
هستند  بازی  از  بعضی  در  که  آیتم هایی  فروش 
نکته  این  ذکر  است.  روش  همین  زیرمجموعۀ  هم 
آن  از  شما  که  باشد  روشی  اگر  که  است  ضروری 
نفع مالی ببرید، مطمئن باشید شرکت سازندۀ بازی 

بیشتر از شما از آن روش سود می برد.

محصوالت مرتبط با گیم: اگر کمی ذوق دارید و 
روحیۀ گیمری در وجودتان غلیان می کند، می توانید 
مانند ماگ  به کمک دستگاه های چاپ محصوالتی 
بدانید  ولی  کنید؛  تولید  پیکسل  و  تی شرت  و 
محصولتان باید فرقی با دیگران داشته  باشد. کتاب 
و اکشن فیگور )مجسمه های بازی( دیگر محصوالتی 
است که بین گیمرها عالقه مندان خاص خود را دارد.
در پایان باید گفت ممکن است هیچ یک از روش های 
باال برایتان جذابیت نداشته  باشد؛ اما اگر راه دیگری 
می شناسید، آن را به کار ببندید. هر چیزی که برای 
آن هزینۀ مادی شده است، قابلیت پول سازی دارد. 
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درآمد دالری؛ از حرف تا عمل

آیا تا به حال با خود فکر کرده اید چقدر لذت بخش است که در ایران 
زندگی کنید؛ ولی درآمدتان به دالر باشد؟ آیا با ارزش دالر و تاثیری 
که می تواند بر وضع زندگی تان بگذارد، آشنا هستید؟ آیا می دانید که در 
حال حاضر، تعداد زیادی از افراد در داخل همین ایران به دالر درآمد 
دارند؟ آیا می دانید اکثر افرادی که این کار را می کنند، جوانانی هستند 
که بدون سرمایه ی اولیه ی خاصی کارشان را آغاز کرده اند؟ در نهایت، 
آیا تا به حال به این فکر کرده اید که خودتان هم می توانید این کار را 
بکنید؟ یا اینکه فکر می کنید این کار شدنی نیست؟ اگر نظرتان دربارۀ 
کسب درآمد دالری، خیلی مثبت نیست، با ما همراه شوید تا به شما 
برای شما هم ممکن و  ایران  نشان دهیم که کسب درآمد دالری در 

شدنی است.
ما در این مطلب سعی می کنیم ضمن پاسخگویی به سؤاالت مطرح شده، با 
ارائه ی نیازها و الزامات کسب درآمد دالری، اطالعات الزم برای انجام این 

کار را در اختیارتان قرار دهیم.
در متن پیش رو، منظور از درآمد دالری، بورس و فارکس )خریدوفروش 
که  راه هایی  ارائه ی  دنبال  به  همچنین،  نیست.  بین المللی(  بازار  در  ارز 
به سرمایه ی اولیه ی بسیار زیادی نیاز دارند، نیستیم. به عنوان مثال، از 
آسان ترین راه های کسب درآمد دالری این است که فردی خانه اش را به 
کارمندان سفارتخانه ها یا شرکت های خارجی اجاره دهد و مبلغ اجاره را 
به دالر بگیرد. گرچه این روش نیز درآمدزا است؛ منظور ما از کسب درآمد 
دارد  نیاز  زیادی  خیلی  دارایی  به  هم  زیرا  نیست؛  روشی  چنین  دالری 

تعداد  این که  ویژه( و هم  امتیازات  و  امکانات کامل  با  )داشتن یک خانه 
راه های  معرفی  دنبال  به  ما  است.  اندک  و  محدود  خارجی  مستاجرهای 
آسان تر  و  دردسترس تر  هزینه تر،  کم  روش های  از  دالری  درآمد  کسب 

هستیم.

اینترنت، بستر زمینه ساز کسب درآمد دالری

اینترنت و شبکه های اجتماعی، تغییرات و فرصت های زیادی را در  ظهور 
را  کار  مفهوم  اینترنت  است.  کرده  ایجاد  درآمد  و کسب  اشتغال  زمینه ی 
تغییر داده است. امروزه، دیگر کار کردن به این معنی نیست که شما یک 
زمان مشخص را در یک مکان ثابت بگذرانید و در مقابل کاری که انجام 
ایجاد شده اند،  تکنولوژی  به لطف  تغییراتی که  با  بگیرید.  می دهید، حقوق 
می توانید زمان کارتان را خودتان تعیین کنید، مکان آن را هم همین طور. 
هستید  قادر  البته  و  کنید  انتخاب  خودتان  را  مشتری ها  می توانید  حتی 
ریال  به  پرداخت می کنند و در مقابل،  به دالر  مشتریانی جذب کنید که 
برداشتن  از میان  با  اینترنت  این است که  انکارناپذیر  خرج کنید. حقیقت 
مرزهای محدودکننده در اقتصاد، فرصتی عالی در حوزه ی تعامالت اقتصادی 

برای ما فراهم کرده است.
ممکن است این سؤال به ذهنتان برسد که چطور می توانم از چنین فرصتی 
با  و  بخوانید  را  زیر  مطالب  سؤال  این  پاسخ  دانستن  برای  کنم؟  استفاده 
که  صورتی  در  بدانید  باید  شوید.  آشنا  دالری  درآمد  کسب  پیش نیازهای 
این پیش نیازها را نداشته باشید یا به دنبال ایجاد کردنشان در خود نباشید، 

توقع کسب درآمدهای بزرگ شبیه به خواب و خیال و غیر ممکن است.

زینب سیدی
عضو هیئت تحریریه وبسایت علف خرس
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پیش نیاز اول:
 به زبان انگلیسی مسلط شوید

شما برای جذب مشتری خارجی و کسب درآمد دالری، در قدم اول، 
باید بتوانید با مشتری تان ارتباط برقرار کنید. اولین گام برای برقراری 
بین المللِی  زبان  انگلیسی که  زبان  زبان مشترک است.  ارتباط، داشتن 
و  انتخاب  برای  ممکن  گزینه ی  بهترین  است،  جهان  در  پذیرفته شده 

آموختن است.

 پیش نیاز دوم: تخصص،
مهارت و توانمندی های خود را بسنجید

شما برای اینکه از مشتریان خارجی سفارش کاری در سطح جهانی بگیرید، 
باید در یک زمینه ی مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات تخصص داشته 
این تخصص  باشید.  داشته  گفتن  برای  زمینه حرفی  آن  در  یعنی  باشید. 
و...  موبایل  نرم افزارهای  توسعه ی  وب،  توسعه ی  سایت،  طراحی  می تواند 

باشد.

 پیش نیاز سوم: ابزارهای 
مورد نیاز کار خود را تعیین کنید

ممکن است که شما برای فعالیت مدنظرتان به یک وب سایت یا یک صفحه ی 
و گسترش دهید. همچنین،  بسازید  را  آن  باید  کنید.  پیدا  نیاز  اینستاگرام 
انگلیسی تهیه کنید و در  از مهارت هایتان به زبان  باید یک رزومه ی کامل 
سایت های مرتبط بارگذاری کنید. اقدام دیگر، آماده سازی مسیر دریافت پول 
است. برای این کار نیاز دارید در بانک های کشورهای دیگر برای خود حسابی 
کنید.  استفاده  می کنند،  شما  برای  را  کار  این  که  خدماتی  از  یا  کنید  باز 
همچنین می توانید به جای پول، ارزهای رمز پایه مثل بیت کوین دریافت 

کنید.
با داشتن این پیش نیازها می توانید یک فریلنسر شوید.

فریلنسر شوید

و  دارند  تخصص  خاص  زمینه ی  یک  در  که  کسانی اند  دورکارها  یا  فریلنسرها 
می توانند خدمات خود را به طور همزمان به یک یا چند مشتری در خارج از کشور 
ارائه دهند. از این رو، به آن ها آزادکار نیز می گویند؛ زیرا تعهدی ندارند که به طور 

انحصاری در اختیار یک کارفرما باشند.
یک فریلنسر موفق کسی است که تخصصش را به خوبی نشان دهد، تا اعتماد 
به  فریلنسرها  بعضی  کند.  او جذب  به  کار  دادن سفارش  برای  را  مقابل  طرف 
و  توانمندی هایشان  آن  در  تا  را می سازند  این منظور وب سایت تخصصی خود 
مشتری  نتیجه  در  بگذارند.  نمایش  به  داده اند،  انجام  قباًل  که  را  نمونه کارهایی 
همکاری  پیشنهاد  او  به  فریلنسر  توانمندی های  بررسی  و  مشاهده  با  می تواند 
از عوامل مهم موفقیت  و در سطح جهانی  به صورت تخصصی  کار کردن  دهد. 

یک فریلنسر است.

سایت های فریلنسرینگ

شما  که  دارد  وجود  فریلنسرینگ  فعالیت های  انجام  به منظور  سایت هایی 
با  فعالیت تان  تخصصتان،  ارائه ی  و  آن ها  در  عضویت  و  ثبت نام  با  می توانید 
استفاده از امکاناتی که فراهم کرده اند، آغاز کنید. این سایت ها زمینه ی کار را 
برای کارجویان مختلف با تخصص های متنوع مانند ترجمه، بازاریابی صنعتی، 
توسعه ی نرم افزارهای موبایل، طراحی ویدیو، عکس برداری و طراحی سایت 

فراهم می کنند.
برای  ایرانی  و  جهانی  موفق  نمونه های  دات آی آر  فریلنسر  و  دات کام  فریلنسر 

دریافت درآمد دالری هستند.
 ،peopleperhour، ENVATO، upwork، guru.com 

fiverr، 99designs، translated.net، proz.com از جمله سایت های معتبر 
دورکاری هستند.

http://www.freelancer.ir
http://www.freelancer.com
http://www.peopleperhour.com
https://envato.com
http://www.upwork.com
http://www.guru.com
http://www.fiverr.com
https://99designs.com
http://www.translated.net
http://www.proz.com
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استارتاپ راه اندازی کنید

استارتاپ ها یا کسب وکارهای اینترنتی معموالً با یک ایده ی خالقانه و جدید 
فعالیتشان را آغاز می کنند. صاحبان استارتاپ ها در هر زمینه ای که استعداد 
و تخصصش را دارند، به دنبال ارائه ی جدیدترین و جذاب ترین سوژه ها به 
مشتریان خود هستند. آن ها می توانند یک نیاز را شناسایی یا حتی ایجاد 

کنند و آن را به جهان بفروشند.
نمونه ی یک استارتاپ موفق، فروش آنالین گیوه های ایرانی در کشورهای 
زمینه ی  در  که  فرانسوی  توریست  جوان  دختر  یک  است.  جهان  مختلف 
ایرانی،  و مشاهده ی گیوه های  ایران  به  با سفر  دارد  فعالیت  پوشاک  و  مد 
زمینه ی  در  استارتاپ  یک  راه اندازی  با  می تواند  که  رسید  نتیجه  این  به 
فروش گیوه های ایرانی برای خود درآمد کسب کند. همچنین، او با ایده ی 
خالقانه اش توانسته است چندین فرصت اشتغال برای زنان گیوه دوز ایرانی 

به وجود بیاورد.
ویژگی مثبت استارتاپ ها این است که معموالً به سرمایه ی اولیه ی کمی نیاز 
دارند. به عالوه، در صورتی که یک ایده به خوبی ارائه شود، می تواند به راحتی 

مورد حمایت سرمایه گذاران قرار بگیرد.
شما می توانید از طریق سایت های کرادفاندینگ، کیک استار و شتاب دهنده ها 

برای جذب سرمایه گذار اقدام کنید.
مؤسس استارتاپ AMROSE )فروش گیوه های ایرانی(، با معرفی پروژه اش 
در سایت کیک استار توانست سرمایه گذاران را برای راه اندازی کسب وکارش 

جذب کند.

بالگر شوید

بالگرها کسانی اند که در مورد موضوعات عادی و روزمره مانند آشپزی، لباس 
نو و جذاب دارند و می توانند  ایده های  و مد، جهانگردی و سبک زندگی، 
این موضوعات را به شکل خاص و متفاوتی در فضای مجازی بازنمایی کنند.

باشند، شبیه  آن ها  دارند شبیه  دوست  عادی  مردم  که  افرادی اند  بالگرها 
آن ها لباس بپوشند، شبیه آن ها رفتار کنند، شبیه آن ها تفریح کنند، شبیه 
آن ها غذا بخورند و شبیه آن ها زندگی کنند. در واقع، آن ها از طریق فضای 
مجازی به الگویی برای مردم عادی تبدیل شده اند. کسب درآمد آن ها نیز 
برای  تبلیغ  طریق  از  می شود:  محقق  محبوبیتشان  و  شهرت  به واسطه ی 

برندها و شرکت های مختلف.
البته باید بدانید که در پشت دنیای جذاب بالگرها، یک ذهن خالق، اراده ی 
آهنین، تالش مستمر و صبوری زیاد پنهان شده است. این طور نیست که 
شما یک شبه بتوانید یک بالگر موفق شوید. ممکن است چند سال زمان نیاز 
باشد. بنابراین، بالگر شدن معموالً شغل دوم افراد است؛ زیرا راه اندازی آن به 
سرمایه ی شخصی نیاز دارد و این سرمایه از شغل اول افراد به دست می آید.

درآمدهای دالری روزانه و اندک

دارد.  وجود  اینترنت  در  دالری  درآمد  کسب  برای  متعددی  سایت های   
فعالیت های ساده، درآمد  دادن  انجام  مقابل  در  این سایت ها می توانید  در 
شامل  می تواند  فعالیت ها  این  آورید.  به دست  کمی  و  محدود  روزانه ی 
ویدیو،  تماشای  نظر،  مورد  سایت  برای  بازاریابی  و  تبلیغات  مقاله نویسی، 
از  پیش  باشد.  وب سایت  یک  مشکالت  بررسی  و  نظرسنجی ها  در  شرکت 
آغاز فعالیتتان در این سایت ها، از اعتبار آن ها جهت پرداخت دستمزدتان، 

اطمینان حاصل کنید.

یک حساب بانکی برای دریافت دالرهایتان باز کنید

زمانی که تصمیم می گیرید به دالر درآمد کسب کنید به یک حساب بانکی 
بانکی  حساب  یک  ایجاد  دارید.  نیاز  دالرهایتان  واریز  جهت  المللی  بین 
صرافی ها  یا  حقوقی  شرکت های  بانک ها،  دارند.  نیاز  مدارکی  و  شرایط  به 

می توانند اطالعات مورد نیاز در این زمینه را در اختیارتان بگذارند.

هوشیار باشید

همین  است.  اغواکننده  و  جذاب  موضوعی  افراد  اکثر  برای  دالری  درآمد 
مسئله ممکن است موجب سوءاستفاده از آن ها شود. زمانی که در اینترنت 
درباره ی موضوع درآمد دالری جست وجو می کنید با سایت ها و کانال هایی 
مواجه می شوید که ادعا می کنند، تنها با خرید بسته ی آموزشی پیشنهادی 
آن ها می توانید همه چیز را در زمینه ی یک فعالیت خاص مانند فارکس یا 
خریدوفروش در بورس فرا بگیرید و در مدت زمانی کوتاه درآمد بسیار زیادی 
به دست آورید. در این مواقع، باید هوشیار باشید و بدانید که بعضی مشاغل 
مانند فعالیت در بورس و فارکس به آموزش های تخصصی و حرفه ای نیاز 
دارند و برای کسانی که تخصص کافی نداشته و به ریسک ها و سایر ابعاد 

این بازار اشراف کافی ندارند، به هیچ وجه توصیه نمی شود.

کالم آخر: به رویایتان جامه ی عمل بپوشانید

یک نکته را همواره به یاد داشته باشید: تنها کسی که می تواند شرایطتان 
تغییر دهد، خودتان هستید. برای خود و ایده هایتان ارزش قائل شوید. زمانی 
که ایده ای به ذهنتان می رسد که می تواند به لحاظ اقتصادی برایتان سودمند 
باشد، آن را جدی بگیرید، توانمندی های خود را در آن زمینه تقویت کنید، 
افراد متخصص در آن حوزه مشورت کنید و پیش نیازهایش را در خود  با 
زبان خارجی در4۰  یادگیری یک  کار  این  اگر الزمه ی  ایجاد کنید؛ حتی 
ندارند؛ پس مهم است که  ایده ها و فرصت ها همیشه وجود  باشد.  سالگی 
فرصت طلب و پیگیر باشید. کسب درآمد دالری ممکن است، برای کسی که 

واقعاً خواهان آن باشد.
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کودکان  و  نداشت  وجود  اساس  از  نوجوانی  به نام  دوره ای  گذشته،  در 
باید  پس  می شدند،  محسوب  بزرگسال  یک  بلوغ  به  رسیدن  از  پس 
والدین  دلیل،  به همین  می دادند.  تشکیل  خانواده  و  می کردند  کار 
در  شاگردی  برای  او  فرستادن  با  را  کودک  آیندۀ  بابت  نگرانی شان 
برطرف  کار  بازار  به  شدن  وارد  و  مهارت  گرفتن  یاد  و  حرفه  یک 
نبود،  غریبی  و  عجیب  چیز  کودکان  کردن  کار  نتیجه،  در  می کردند؛ 
پذیرفته شده که کودکان  برای همه  امروز فرق کرده است.  اما دنیای 
را رعایت نمی کنند. منظورم  قانون کلی  این  نباید کار کنند؛ ولی همه 
مشکالت  و  مالی  شدید  فقر  سر  از  که  نیست  کودکانی  دربارۀ  فقط 
چه بسا  کنند.  کار  نابه سامان  وضعیت هایی  در  مجبورند  خانواده شان 
والدینشان  جاه طلبی های  جهت  در  فقط  و  مطلوب  شرایطی  در  که 
و  ندانیم  کار  کودک  را  آن ها  که  نمی شود  موجب  این  اما  کنند؛  کار 
ننامیم. یکی از کارهایی که کودکان انجام می دهند و ظاهری فریبنده 

بازیگری است. و پرپول دارد، 

وقتی سینما تبدیل به صنعت شد، بازیگران کودک هم به شهرت 
بزرگسالی  در  را  کارشان  آن ها  از  بعضی  رسیدند.  محبوبیت  و 
از دوربین و مردم  تمام عمرشان  برای  و بعضی دیگر  ادامه دادند 
موفقیت  می کردند  گمان  کودکان  این  والدین  شاید  کردند.  فرار 
واقع  در  اما  کرده اند؛  تضمین  فرزندشان  برای  را  خوبی  آیندۀ  و 
از تجربۀ واقعی دوران کودکی مانند هم سن وسال هایشان  آن ها را 

کنیم. بررسی  را  واقعی  نمونۀ  با هم یک  بیایید  کردند.  محروم 

دوربینی کودک  – یک  کالکین  مکالی 
کمدی  فیلم های  پرمخاطب ترین  از  یکی  میالدی  نود  دهۀ  در 
نقش  در  کالکین  مکالی  بازی  با  خانه«  در  »تنها  فیلم  کریسمس، 
کریسمس  مسافرت  از  که  شلوغ  خانوادۀ   یک  پسر  کوین  بود.  کوین 
مزاحم های  با  باید  تنهاست  که  مدتی  در  و  می مانَد  جا  خانواده اش 
محافظت  آن ها  مقابل  در  خانه شان  و  خود  از  و  شود  روبرو  زیادی 
دیگر  فیلم  چندین  در  خانه«،  در  »تنها  از  پس  کالکین  مکالی  کند. 
موفقیت  به  خانه  در  تنها  به اندازۀ  هیچ کدام  البته  که  کرد  بازی  هم 

نرسیدند.

آیندۀ  زندگی  از  آینه ای  فیلم  این  پرماجرای  و  پردردسر  داستان 
داشت  خواهروبرادر  کالکین هشت  بود.  هم  آن  اول  نقش  بازیگر 
بازیگر  کالکین  آن که  از  پیش  بود.  تئاتر  بازیگر  سابقاً  پدرش  و 
از  و پس  زندگی می کردند  آپارتمان کوچک  در یک  آن ها  شود، 
آن خانه ای ویالیی و بزرگ خریدند. پدر او به دنبال آن بود که 
شاید  شوند.  موفق  بتوانند  کالکین  مانند  هم  دیگرش  فرزندان 
دنیای  در  ناکامی خودش  می خواست  او  که  گفت  این طور  بتوان 

کند. جبران  فرزندانش  موفقیت  با  را  بازیگری 

کودکان کاری پیچیده شده در زرورق
مادران اینستاگرامی؛ کودکان کار فاطمه هدیه لو؛ ترجمه و تالیف

عضو هیئت تحریریه وب سایت علف خرس
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رابطۀ  هیچ وقت  مکالی  کالکین  کرده اند،  نقل  روزنامه ها  که  آن طور 
با  کردن  لج  به علت  چهارده سالگی  در  و  نداشت  پدرش  با  نزدیکی 
کالیکن  البته  کند.  خداحافظی  سینما  با  به کلی  گرفت  تصمیم  او 
در سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰3 بار دیگر شانسش را در تئاتر و سینما 

تکرار کند. را  اوجش  نتوانست دوران  اما  امتحان کرد؛ 
نرسیده  قانونی  به سن  او هنوز  وقتی پدرومادر کالکین جدا شدند، 
که  موفقی  آیندۀ  از  بردن  نفع  و  روز  آن  تا  او  ثروت  مالکیت  بود. 
سر  بر  حقوقی  دعوایی  شد  موجب  می کردند،  پیش بینی  برایش 
وضعیت  این  دیدن  با  کالکین  بگیرد.  شکل  آن ها  بین  او  حضانت 
تصمیم گرفت تمام تالشش را برای این که خودش مالک دارایی اش 
شود بکند و سرانجام موفق هم شد. گفته شده از آن زمان پدرش 

رابطه اش را با او قطع کرده است.

این  و  کرد  ازدواج  کودکی اش  همبازی  با  هفده سالگی  در  کالکین 
هنرپیشۀ  یک  با  بعد  سال  دو  یافت.  پایان   ۲۰۰۰ سال  در  وصلت 
هالیوود ازدواج کرد که آن هم پس از هشت سال به طالق انجامید. 
پس از آن، مدتی شدیداً معتاد شد که خوشبختانه توانست خودش 

را نجات داده و زندگی اش را سروسامان دهد.
دوران  که  می بینیم  را  کسی  می کنیم  نگاه  او  زندگی  به  وقتی 
والدینش  خواسته های  و  تحقق نیافته  آرزوهای  به پای  کودکی اش 
بازیگری،  به خاطر  منحصربه فردی  تجربه های  او  البته  است.  رفته 
این  دید  باید  اما  است؛  داشته  شهرت  به  رسیدن  و  ثروت  کسب 
برایش  و خاطرات خوبی  را خوشبخت کرده  او  تا چه حد  تجربه ها 

رقم زده است.

نسل هزاره کودکان  دامن گیر  شهرت 
یادگیری  بین  تفاوت  کنیم،  توجه  آن  به  باید  که  دقیقی  نکتۀ 
کاری جدی  دادن  انجام  و  آینده  راه  یافتن  برای  دانش  و  مهارت 
از کسانی  مثل بزرگساالن و کسب درآمد است. نمونه های زیادی 
که از کودکی وارد سینما و تلویزیون شدند و در دوران بزرگسالی 
از  رسمی ای  آمار  هیچ  اما  دارد؛  وجود  دادند،  ادامه  آن  به  هم 
گذرانده اند،  را  کودکی شان  که  شکلی  از  آن ها  رضایت  میزان 
نمونۀ  وجود چند  که  داشت  نظر  در  باید  هم  را  این  ندارد.  وجود 
توجه  مرکز  در  گرفتن  قرار  که  نیست  این  به معنای  مشهور  موفق 
بزرگ ترها نسخۀ  پول درآوردن مثل  و  و کار کردن  نفر  میلیون ها 

است. کودکان  همۀ  برای  مناسبی 
مجازی،  فضای  امکانات  و  اینترنت  گسترش  اخیر،  سال های  در 
مکالی  که  شرایطی  در  بیشتری  بسیار  کودکان  شده  موجب 
شبکه های  برخی  بگیرند.  قرار  است،  کرده  تجربه  کالکین 
محتوای  اساس  بر  که  اینستاگرام  و  یوتیوب  مثل  اجتماعی 
شهرت  برای  را  مناسب تری  بستر  گرفته اند،  شکل  تصویری 
اینستاگرام  اجتماعی  شبکۀ  خصوصاً  کرده اند.  فراهم  کودکان 

می شود  موجب  که  دارد  ویژگی هایی  بودن،  عکس محور  به علت 
و  غذا  مانند  چیزی  هر  دادن  نشان  آن،  فرهنگی  فضای  در 
حتی  و  دست سازه ها  اتومبیل،  خانه،  وسایل  لباس،  نوشیدنی، 

باب شود. اعضای خانواده 
در این شبکۀ اجتماعی، در کنار افرادی که تالش می کنند با تولید 
برخی  کنند،  اضافه  مجازی  فضای  به  ارزشی  خالقانه،  محتوای 
طریق  این  از  و  کرده  اکتفا  روزمره شان  یا  تجمل  نمایش  به  فقط 
دسته  این  انواع  از  یکی  کرده اند.  جذب  هم  زیادی  دنبال کنندگان 
محتوای  که  هستند  پدرومادرهایی  اینستاگرام ،  اینفلوئنسرهای  از 
فرزندان  است.  کودکانشان  فیلم های  و  تصاویر  صفحه هایشان ، 
که  آورده اند  به وجود  را  کار  کودکان  از  جدیدی  شکل  افراد  این 
دادن  انجام  و  شهرت  از  دامنه ای  تأثیر  تحت  کودکی شان  دوران 

است.  گرفته  قرار  سنشان  با  نامرتبط  فعالیت هایی 

اجتماعی شبکه های  سلطۀ 
اجتماعی  شبکه های  شدن  همه گیر  از  قبل  دوران  در  والدین 
برایش  و  می گرفتند  عکس  مختلف  سنین  در  کودکانشان  از 
بعضی  یا  می کردند  یادداشت  را  قدش  می کردند،   درست  آلبوم 
حوصله،  کار  این  می داشتند.  نگه  یادگاری  برای  را  وسایلش  از 
حساب  در  همه چیز  امروزه،  اما  می برد؛  زیادی  احساسات  و  سلیقه 

می شود. خالصه  کودک  اینستاگرامی 
عوامل  از  یکی  نمی شود.  کودکان  به  محدود  مسئله  این 
موقعیت های  افراد،  برای  سفر  مقصد  انتخاب  در  تأثیرگذار 
با  کردن  منتشر  برای  آن جا  در  گرفتن  عکس  مناسب 
عکاس  گرفتن  است.  مجازی  فضای  در  مختلف  هشتگ های 
دوربین های  با  خانواده ها  گذشته  در  که  مراسم هایی  برای 
تولد  جشن  مثل  می گرفتند،  عکس  آن  از  خودشان  معمولی 

امری عادی شده است. بچه ها، 

پدرومادری  تجربۀ  واقعی  غیر  نمایش 
بتوانیم  که  نیست  آن قدر  هنوز  اینستاگرام  اجتماعی  شبکۀ  عمر 
بررسی  رسیده اند،  محبوبیت  به  آن  در  که  کودکانی  سرنوشت 
اینستاگرامی  کودکان  از  خارجی  نمونۀ  چند  به  بیایید  اما  کنیم؛ 

بیندازیم. نگاهی  فعلی 
حمام  وان  در  آگوست  نام  به  چهارماهه  کودکی  سیدنی،  در 
خانه شان در میان گلبرگ های تازه شناور است. مادرش که زنی با 
لبخند می زند،  است، در حالی که  برنزه  و  بلوند  و  چهره ای شاداب 
هشتگ  با  و  می گیرد  عکس  صحنه  این  از  مادرش  اوست.  مراقب 
یادم  می خواهم  که  )لحظاتی   #momentsiwanttoremember

می کند. منتشر  اینستاگرام  در  بماند( 
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لباس  با  و دختری  مادر  یوتا ،  ایالت  هربر  در شهر  آن سوتر  مایل   8۰۰۰
است  الی  نامش  که  دختر  می پزند.  فنجانی  کیک  مشابهی،  هلورنگ 
لوازم  بقیۀ  مانند  ندارد.  نیازی  آن  به  اما  بسته؛  پیشبند کوچک هم  یک 
وسایل  و  فرش خوش رنگ  اوپن سفید،  با  بی نقص  و  زیبا  آشپزخانۀ  این 

نمی شود. کثیف  هیچوقت  هم  الی  ضدزنگ،  استیل 

ویالیی شان  خانۀ  در  جلوی  خود  فرزند  چهار  بین  زنی  آرکانزاس،  در 
با لباس های مخصوصشان،  ایستاده، دست های فرزندانش را گرفته و همگی 

می دهند.  نمایش  را  سرزمین  یک  انگار 

به  را زیر درختی شکوفه دار  اورگون، مادر دیگری دخترش  اوجین  در شهر 
است. چسبانده  سینه اش 

هیچ گاه  آن  در  که  است  فرعی  جهانی  اینستاگرامی  پدرومادران  دنیای 
لیوان های شیر نمی ریزند، شکوفه های درختان همیشه باز هستند و مادران 
پوشک  و  بدهند  را شیر  فرزندشان  بزنند،  آب  به  تنی  در حمام  آن که  برای 

می کنند. غلیظ  آرایش  کنند،  عوض 
همان ها  اما  دهند؛  نشان  واقعی تر  را  خود  زندگی  می کنند  سعی  هم  برخی 
گریه های  یا  بچه ها  از   نگهداری  سر  همسرشان  با  بحث  از  هیچ وقت  هم 

نمی گویند. فرزندانشان  بد  اخالق های  و  طوالنی 
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واضح است که واقعیت زندگی با چیزی که آن ها به نمایش می گذارند، 
آن قدر سخت  خوبی هایش  همۀ  کنار  در  داشتن  فرزند  است.  متفاوت 
در  روز  هر  یا  نیاید  بیرون  زایمان  اتاق  از  آرایش  با  مادر  که  هست 

نگیرد. حرفه ای  عکس های  کودکش  با  طبیعت  دامن 
قدرت  به  آن که  از  پیش  که  کودکی  یکی  دارد.  سوی  دو  مسئله  این 
لحظات  تمام  از  فیلم هایی  و  عکس ها  برسد،  بد  و  خوب  تشخیص 
نمایشی  دیگری  و  است  شده  پخش  نفر  هزار  صدها  برای  زندگی اش 

ندارد. واقعی  زندگی  به  ربطی  هیچ  که  تجملی 
گاهی  که  هستند  متفاوت  چیز  دو  کودکی  در  کار  و  شهرت  تجربۀ 
را  دو  این  از  ترکیبی  که  کودکی  به  مردم  می خورند.  گره  یکدیگر  به 
نمی سوزد.  او  برای  دلشان  و  نمی گویند  کار  کودک  دیگر  کند،  تجربه 
آن ها جزء بچه های خوشخبتی طبقه بندی می شوند که شانس از ابتدا 
کمین  در  زیادی  آسیب های  بدانیم  باید  ولی  است.  کرده  رو  آنها  به 

این کودکان قرار دارد.

درآمد کسب  ابزار  اینستاگرامی؛  کودکان 

فرزندانشان  شدن  ستایش  و  دیده  از  پدرومادرها  همۀ  تقریباً 
می کنند  احساس  که  هستند  کسانی  آن ها،  بین  در  می برند.  لذت 
تعداد  دارند  و دوست  است  دیگران خاص تر  از  فرزندشان  ویژگی های 
در  والدین  این  به  ما  کنند.  تحسین  را  فرزندشان  آدم ها  از  بیشتری 

می گوییم. اینستاگرامی  پدرومادرهای  اخیر ،  دوران 
که  اینفلوئنسری  والدین  اول ،  دستۀ  هستند.  دسته  سه  والدین  این 
پوشیده اند  را  خاصی  برند  لباس های  که  حالی  در  فرزندانشان  عکس 
یا وسیله و اسباب بازی برندی را در دست دارند، پست کرده و صفحۀ 
از این طریق درآمد کسب می کنند. دستۀ  آن برند را تگ می کنند و 
دیگر والدینی هستند که تالش می کنند شیرین کاری ها و زیبایی های 

و  برسند  درآمد  به  کم کم  تا  بگذارند  نمایش  به  بیشتر  را  فرزندانشان 
دستۀ سوم والدینی هستند که به دنبال درآمد نیستند؛ اما از الیک ها 

دلشان آب می شود. در  قند  مثبتی که می گیرند،  بازخوردهای  و 
به قدری  دنبال کنندگانشان  که  هستند  کمی  تعداد  افراد  این  بین  از 
تبدیل  درآمدشان  منبع  به  اینستاگرامشان  صفحۀ  که  است  زیاد 
 Amber میلیون،   ۲.۱  Acacia Kersey مانند  افرادی  است.  شده 
و  میلیون   1.3  Hannah Polites میلیون،   1.4  Fillerup Clark

دارند.  دنبال کننده  میلیون   1  Father of daughters
آن ها  واقع  در  شده اند.  برند شخصی شان  از  جزئی  افراد  این  کودکان 
داشته  پرطرفداری  اینستاگرام  صفحۀ  نمی توانستند  کودکانشان  بدون 

باشند.

رقابت  و  است  داغ  چقدر  اینفلوئنسر  والدین  بازار  که  است  مشخص   
این  در  نمی توانند  والدین مشتاق  تا چه حد سخت. پس همۀ  آن  در 
عرصه موفق شوند و با پدرومادرهای محبوب اینستاگرام رقابت کنند.
کودکانشان  زندگی  پرزرق وبرق  دادن  نمایش  از  هم  والدین  از  برخی 
باید  که  هستند  مدل هایی  آن ها  کودکان  گذاشته اند.  فراتر  را  پا 
بامزه  تا  بگیرند  مانند بزرگ ترها ژست  بپوشند و  را  لباس های مختلف 
باشند.  مخاطبانشان  دل  بردن  و  شیرین زبانی  آمادۀ  همیشه  یا  باشند 
یا  بازیگر  کودکی  از  که  هستند  افرادی  شبیه  تقریباً  کودکان  این 
دربارۀ  تصمیم گیری  قدرت  آن که  از  پیش  آن ها  می شوند.  خواننده 
آینده شان را پیدا کنند، به مسیر مشخصی کشانده می شوند. بسیاری 
دیگران  مانند  را  سالم  و  معمولی  کودکی  یک  تجربۀ  افراد  این  از 
حق  فرزندانشان  آوردن  به دنیا  به علت  صرفاً  والدین  آیا  اما  ندارند؛ 
مسیر  به  را  آن ها  یا  کنند  استفاده هایی  چنین  آن ها  از  که  دارند 

ببرند؟ خود  دلخواه 
صفحۀ  موفقیت  برای  اینستاگرامی  کودکان  پدرومادران 
اصلی  شغل  را  صفحه  آن  گرداندن  مجبورند  معموالً  اینستاگرامشان 
کسب  در  کودک  انگاشتن  ابزار  بودن  بد  یا  خوب  اگر  بگیرند.  خود 
نمی رسد؛  به نظر  منصفانه  کار  این  هم  باز  بگذاریم،  کنار  را  درآمد 
زیرا درآمدی که از طریق این کودکان به دست می آید، به خود آن ها 

نمی گیرد. تعلق 
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نشدۀ  محترم شمرده  حریم خصوصی؛ حق 
کودکان

جایگاهی  کم کم  می خواستیم  که  زمانی  برگردیم.  پانزده سالگی  به  بیایید 
آن که  از  پیش  والدینتان  کنید  تصور  کنیم.  پیدا  اجتماع  در  خودمان  برای 
کرده اند  باز  اینستاگرام  برایتان یک صفحۀ   ، کنید  را صدا  آن ها  نام  بتوانید 
به اشتراک گذاشته اند:  ابتدا  از همان  در همۀ حالت ها،  را  و عکس های شما 
کثیف  را  صورتتان  تمام  غذا  با  است،  پایتان  پوشک  فقط  که  حالتی  در 
می زنید  بچگانه ای  حرف های  یا  است  باز  دهانتان  و  خوابیده اید  کرده اید، 
این صفحه، حضور در  با وجود  پانزده سالگی موجب خجالتتان است.  که در 
دبیرستان، پیدا کردن دوستان جدید و راه پیدا کردن در اجتماع سخت تر 
آدم های  از  را  کودکی تان  خاطرات  و  فیلم ها  و  عکس ها  باید  چون  است؛ 
این کار والدینشان  از  این سن  جدید پنهان کنید. احتماالً بیشتر آدم ها در 

می شوند. عصبانی 
هجده سالگی  به  رسیدن  با  افراد  دانمارک  و  فرانسه  اتریش،  کشورهای  در 
البته  کنند.  شکایت  والدین  از  خصوصی شان  حریم  نقض  به دلیل  می توانند 
این  معنای  به  موضوع  این  اما  هستند؛  ضعیف  زمینه  این  در  ایران  قوانین 
باشند. از حق حفظ حریم خصوصی محروم  باید  ایرانی  که کودکان  نیست 

خطر  به  نیز  را  کودکان  امنیت  است  ممکن  مواردی  در  خصوصی  حریم  نقض 
فضای  و  جامعه  در  دارند،  جنسی  گرایش  کودکان  به  که  افرادی  وجود  بیندازد. 
در  کودکشان  از  خیابان  و  کوچه  در  پدرومادرها  بسا  چه  است.  بدیهی  مجازی 
در  اما  کنند؛  محافظت  به شدت  دارند  عادی  غیر  رفتارهای  که  افرادی  مقابل 
را  زیادی  اطالعات  که  والدینی  نمی کنند.  دقت  مسئله  این  به  مجازی  فضای 
عکس های  و  می کنند  منتشر  اینستاگرام  در  فرزندشان  و  خود  روزانۀ  برنامۀ  از 
زیادی با لباس های مختلف از آن ها پست می کنند، کودکشان را به طعمۀ آسانی 
این  از  نمونه هایی  فتا  پلیس  پرونده های  در  می کنند.  تبدیل  افرادی  چنین  برای 
به  را  کودکشان  امنیت  ناآگاهی خود،  با  که  والدینی  دیده می شود:  بسیار  دست، 

انداخته اند. خطر 

اینستاگرامی کودکان   آسمان 
 چه رنگی است؟

سعی  پیرامونش،  محیط  از  داده ها  جمع آوری  با  رشدش  طول  در  انسان 
یک  در  ابتدا  از  کودکی  کنید  فرض  بشناسد.  را  اطراف خود  دنیای  می کند 
یک  به جز  و  است  زمین  معکوس  آن  در  گرانش  که جهت  منفذ  بدون  اتاق 
دربارۀ  دانشی  هیچ  است.  شده  بزرگ  نیست،  آن جا  دیگری  پرستار شخص 
چند  از  پس  است.  نشده  آموخته  او  به  نیز  و...  روابط  انسان ها،  طبیعت، 
را  بقیۀ عمر خود  واقعی  در محیط  تا  اتاق خارج می کنند  آن  از  را  او  سال 
بگذراند. فکر می کنید زندگی او تا چه حد موفق خواهد بود و چه مشکالتی 

داشت؟ خواهد 
شکل گیری  کودکی،  از  مجازی  فضای  در  حضور  منفی  پیامدهای  از  یکی 
ابتدا، بدون این که  از  اینستاگرامی  از محیط است. کودکان  شناختی اشتباه 
مانند  وراثتی شان  ویژگی های  به واسطۀ  باشند،  داشته  دانشی  یا  مهارت 
برداشت  این طور  آدم ها محبوب می شوند. آن ها  از  زیادی  تعداد  بین  چهره، 
مسئله  این  داد.  انجام  خاصی  کار  موفقیت  برای  نیست  نیازی  که  می کنند 
موجب می شود فرایند هدف گذاشتن و تالش برای آن از چرخۀ زندگی شان 
به  فرایند  این  بدون  آدم ها  از  کمی  تعداد  که  می دانید  خب  و  شود  حذف 

می رسند. موفقیت 
مغرضانه  نظرات  حتی  یا  فراوان  مثبت  نظرات  دریافت  با  کودکان  این 
یا  می شوند  خودشیفته  یا  می شوند؛  شناختی  خطای  دچار  منفی،  و 
دست  از  به کلی  شدند،  بزرگ  این که  از  بعد  را  اعتمادبه نفسشان 
هویت  یک  واقع  در  می گیرند،  مجازی  فضای  از  که  هویتی  می دهند. 
اغلب  که  است  خاطر  همین  به  می شود.  هستند،  آنچه  تمام  مصنوعی، 
روند  این  بی شک،  بود.  خواهند  ناتوان  محیط  و  شرایط  درک صحیح  از 
تربیتی  بد  وضعیت  موجب  والدینشان  و  نبوده  آن ها  خود  انتخاب  رشد 

شده اند. آن ها 
می شود.  کودکان  سالمتی  مشکالت  موجب  اینستاگرام  مواردی  در  آن،  بر  عالوه 
الیک  کرده،  بامزه شان  که  اضافه ای  چربی های  به خاطر  که  چاقی  کودکان  مانند 
وضعیت  کردن  درست  به دنبال  والدین  می شود  موجب  مسئله  این  و  می گیرند 

نباشند. آن ها  تحرک  و  تغذیه 

اینستاگرام پوشالی  خانه های 
برای  از گذشته،  بیشتر  بسیار  اما  دارند؛  کمتری  فرزندان  امروزی  والدین 
را  سبقت  گوی  بچگانه  لباس  بازار  تحقیقات،  طبق  می کنند.  خرج  آن ها 
هم از لباس های زنانه، هم مردانه ربوده است. در دنیای امروز، دیگر رشد 
و پرورش کودک به تنهایی کافی نیست. همۀ والدین وسوسۀ این را دارند 

بدرخشانند. ستاره  یک  مانند  را  فرزندشان  که 
است.  آمده  به وجود  هم  کسب وکارهایی  وسوسه  این  به  جوابگویی  برای 
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را  آن ها  از  یکی  تا  بزنید  سر   www.clickinmoms.com سایت  به 
دوره ای،  به صورت  مبلغی  پرداخت  با  والدین  وبسایت  این  در  ببینید. 
عکاسی  آموزش  خودآموزهای  مانند  خدماتی  از  و  می شوند  عضو 
شخصی،  کسب وکار  رشد  جهت  در  کودکان  از  گرفتن  عکس  برای 
عکاسان  با  مشاوره  برندسازی،  در  والدین  دیگر  تجربیات  از  استفاده 
 owler حرفه ای و... برخوردار می شوند. بر اساس تحقیقی که سایت 
 4.۷ ساالنه،  کلیکی  مادران  انجمن  است،  داده  انجام   estimates

میلیون دالر درآمد دارد.
برندسازی  در  موفقیت  به  رسیدن  برای  یکدیگر  با  رقابت  در  والدین 
برای خشنود کردن  اینستاگرام دست به هر کاری می زنند. آن ها  در 
شده  موجب  کار  این  و  می کنند  هم  تقلید  یکدیگر  از  مخاطبانشان 

دیده شود. آن ها  متن های  و  بین عکس ها  زیادی  همسانی 
کیک  فرزندش  با  که  آمریکایی  مادر  امیلی،  اینستاگرام  مخاطبان 
پخت  هیچ وقت  دارد،  دنبال کننده  نفر  هزار  چهل ویک  و  می پزد 
حتی  ندیده اند.  است،  پخته  می کند  ادعا  که  را  دسرهایی  و  کیک ها 
شبیه  خیلی  عکس هایش  در  او  خانۀ  که  است  این  مشکوک تر  مسئلۀ 
گفته  خانه  آن  صاحب  است.   Airbnb وبسایت  خانه های  از  یکی  به 
این  از  بسیاری  می شود.  اجاره  عکاسی  برای  معموالً  خانه اش  که  است 
اینفلوئنسرها یا با دروغ پردازی راجع به خانه وزندگی شان یا با خرج های 
یک  داشتن  دیگر  امروزه،  شده اند.  گرفتار  به نوعی  کدام  هر  درشت، 
دوربین  اینستاگرام،  صفحۀ  یک  به  فقط  نیست.  سخت  شاهانه  زندگی 
تقریباً  نیاز است.  نورپردازی خوب و مقداری آموزش فتوشاپ  عکاسی، 

بکنند. را  کارها  این  می توانند  همه 
بعضی  اخیراً،  از کودکشان عکس می گیرند.  برخی هم خیلی حرفه ای تر 
بوده اند،  آن  عکاسی  و  عروسی  مراسم  مخصوص  گذشته  در  که  باغ ها 
اگر گشتی در بخش  آماده شده اند.  از کودک  برای عکاسی  به طور ویژه 
کودکان  ایرانی  نمونه های  با  احتماالً  بزنید،  اینستاگرامتان  اکسپلور 
و  بانمک  شیرین زبان،  بچه هایی  شد.  خواهید  مواجه  هم  اینستاگرامی 
مانند مدل های  یا  بامزه می زنند  زیبا که همیشه می خندند و حرف های 

دارند. حرفه ای  عکس های  بزرگسال 
اینستاگرام  صفحۀ  دنبال کننده های  تعداد  بزرگ  رقم  موارد،  بعضی  در 
را  فرزندشان  از  گرفتن  عکس  کودکان  این  والدین  می شود  موجب 
فرصتی برای بهبود سابقۀ کاری عکاس بدانند و از او بابت عکس هایی 
کنند. را  مبلغی  درخواست  بگیرند،  فرزندشان  از  است  قرار  که 
هستند  کودکشان  دنبال  گوشی  یک  با  تمام وقت  آن ها  پدرومادرهای 
خصوصی  زندگی  نتیجه،  در  ندهند.  دست  از  را  جالبی  لحظۀ  هیچ  تا 
روز  طول  تمام  در  داشت  توقع  نباید  و  می شود  یکی  کاری شان  و 
اینستاگرامی  والدین  دنیای  به  سری  اگر  باشند.  کاری شان خوش خلق 
به  دوربین  که  زمانی  فقط  آن ها  از  خیلی  که  دید  خواهیم  بزنیم، 
می گیرند؛  آغوش  در  را  کودکشان  و  می زنند  لبخند  آن هاست،  سمت 
کودک  سر  را  شغلشان  خستگی های  است  ممکن  واقعیت  در  ولی 

کنند. خالی  به کارواداشته شان 
قالب هایی جدیدتر  این مسائل، مشکل چشم وهم چشمی ها در  از دل 
پدرومادرهای  از  محصوالتشان  فروش  برای  برندها  می آید.  بیرون 
و  لباس ها  با  را  فرزندشان  تولد  جشن  می خواهند  اینستاگرامی 
وسایل تولیدی آن ها برگزار کرده و با انتشار عکس ها و فیلم هایشان 
فروش  تا محصوالتشان  رواج دهند  مردم  بین  را  نویی  زندگی  سبک 
تولد  روز  هزارمین  )در  هزارروزگی  جشن  مثل  جشن هایی  برود. 
با  عجیب وغریب  تولدهای  و  جنسیت  تعیین  جشن  می شود(،  برگزار 
گرفته اند.  رونق  اینستاگرام  خصوصاً  اجتماعی،  شبکه های  گسترش 
خود  می شود،  گرفته  نادیده  نوپدید  مراسم های  این  در  که  چیزی 
فیلم ها  و  عکس ها  در  فقط  باشکوه  جشن های  این  است.  کودک 
که  جشنی  در  کودک  خوشحالی  به  هیچ کس  چون  هستند؛  جذاب 

نمی کند. فکر  گرفته شده،  او  برای 

 سرنوشت کودکان مشهور اینستاگرام
 چه می شود؟

کوچک  کسب وکارهای  یافتن  رونق  موجب  اینستاگرام  اجتماعی  شبکۀ 
اما  است؛  خوشحالی  موجب  که  است  شده  دنیا  سراسر  در  زیادی 
از  فرهنگ مبتذلی که در بعضی الیه های آن جریان دارد، نقاط کوری 
کسب  است.  نگران کننده  واقعاً  وجودشان  که  می کند  روشن  را  جامعه 
کاری  ندارد ،  را  خود  آیندۀ  انتخاب  حق  هنوز  که  موجودی  از  درآمد 
اما انجام می شود. این موضوع حلقۀ گمشدۀ زنجیرۀ  غیر اخالقی است؛ 
و  اخالق  گرفتن  نظر  در  می دهد.  نشان  را  انسان ها  کارهای  و  عادات 
حقوق دیگران وقتی که پای پول در میان باشد، به کلی از فرایند انجام 

دادن کارها حذف می شود.
مانند  امروزی  اینستاگرامی  کودکان  که  کنید  تصور  را   روزی 
تعداد  با  گوگل  در  جست وجو  با  و  شده اند  بزرگ  کالکین  مکالی 
گرفته  خصوصی شان  لحظات  از  که  فیلم هایی  و  عکس ها  از  زیادی 
برای جذب  والدین عزیزشان فقط  یا می فهمند  شده، مواجه می شوند 
»آن  پوسترهای  سبک  در  عکس هایی  یکی دوماهگی  در  اسپانسر، 
مرکز  و سرپرست  روانشناس  روتلج،  پامیال  گرفته اند.  آن ها  از  گدس« 
تحقیقات روانشناسی رسانه در آمریکا می گوید: »به زودی شاهد رشد 
معروف  آدم های  فرزندان  مانند  که  بود  خواهیم  افرادی  چشمگیر 
مواجهۀ  اثر  در  که  حالتی  می شوند؛  بزرگسالی  در  مشکالتی  دچار 
خود  وقتی  کودکان  این  دید  باید  می شود.«  ایجاد  دوربین  با  فراوان 
باز خواهند کرد  اینستاگرام  فرزندشان صفحۀ  برای  پدر شدند  و  مادر 

نه. یا 
با  باشد که کودکان  این توجیه در ذهن والدین  از طرفی، ممکن است 
آوردن  به دست  برای  کمتری  آینده، سختی  در  ثروتی  و  چنین شهرت 
شغل  برای  و  شد  خواهند  متحمل  مالی شان  وضعیت  بهبود  و  پول 
این  آن  با  که  نکته ای  به  بازمی گردیم  می شوند.  آماده  بزرگسالی شان 
دوران  نداشتن  وجود  به علت  گذشته  دوران  در  کردیم.  آغاز  را  مطلب 
باید  کودکان  بزرگسالی،  دنیای  به  ورود  آمادگی  کسب  برای  نوجوانی 
مهارت و کار را به طور جدی می آموخته اند. به عالوه، فعالیت های حساب 
اگر  و  نمی آموزد  آن ها  به  مهارتی  اغلب  کودکانی  چنین  اینستاگرامی 
است.  مورد عالقه  مهارت  و  انتخاب شغل  دادن حق  بدون  بیاموزد  هم 
همان طور  است  ممکن  راه  این  از  به دست آمده  شهرت  دیگر،  سویی  از 
که اشاره شد، اثراتی سوء بر زندگی آیندۀ کودک بگذارد. ثروت حاصل 
مطالب  می شوند.  محسوب  بادآورده  پول  نوعی  نیز  کارها  این گونه  از 
ببینید چگونه  تا  را در بخش دانستنی ها بخوانید  با ورشکستگی  مرتبط 
نداشتن  به خاطر  را  پول هایشان  ستاره ها  مشهورترین  و  ثروتمندترین 
نیازد  آن  به  کودک  آنچه  داده اند.  باد  به  صحیح  مالی  دانش  و  سواد 
دارد، یک کودکی آرام و امن و امکان پیگیری عالیق در کنار آموختن 

است.  پول  مثل  از چیزهایی  استفاده  نحوۀ 
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شرایط اقتصادی امروز افراد زیادی را درگیر 
رفتار های مخاطره آمیز مالی کرده است

  دکترعلی دینی ترکمانی؛ اقتصاددان

زماْن زماِن تغییر نگرش هاست
 دکتر فرشید عبدی

از تجربه ی پدرومادرهایمان فاصله بگیریم 
دکترسارا جانه

 جاده ي موفقیت هموار نیست
 باید برای امیدواری بیشتر بجنگیم

زهرا محمدبیگی
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شرایط اقتصادی امروز افراد زیادی را درگیر 
رفتار های مخاطره آمیز مالی کرده است

گفت وگو با  دکترعلی دینی ترکمانی؛ اقتصاددان

آقای دکتر شما چه تعریفی از سواد مالی دارید؟ و به نظر شما ردپای سواد مالی 
را در چه بخش هایی از زندگی یا جامعه ای که در آن زندگی می کنیم می توانیم 

مشاهده کنیم؟
بحث سواد مالی  مرتبط  می شود به بحث خردورزی آد می  و در حقیقت ناظر بر این است 
که از زوایای مختلف، چه افراد در سطح خرد و چه نظام های حکمرانی در سطح کالن، 
 یک سری اصول و قواعد را باید رعایت کنند تا عملکردهای مالی شان منجر به ارتقای وضع 
رفاه فردی  یا رفاه اجتماعی شود. فکر  می کنم بحث سواد مالی خیلی هم جدید نیست. 

حتی آن قدر قدیمی  است که شیخ سعدی شیرازی چند قرن پیش فرموده بود:
چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن

که  می گـویند مالحـان ســـرودی
اگــر بـاران به کـوهســــتان نبـارد

به سالی دجله گردد خشک رودی
بنابراین این که هزینه های ما متناسب با دخل و درآمد ما باشد، بحث بسیار مهمی  است. 
این که چگونه درآمدزایی کنیم و درآمدهای کسب شده را چگونه خرج کنیم تا نتیجه ی 

خوبی برای ما داشته باشد، در سطح فردی بحث مهمی است. مسئله ای که به تازگی 
اقتصاددان های رفتار گرا بر آن تأکید زیادی دارند، »رفتار گله ای« است. برای مثال، 
گلدکوئیست  یک نمونه از رفتارهای گله ای ما در ایران بوده است. ناگهان جوی به وجود 
 می آید و عده ای درگیر آن بازار  می شوند؛ بازی ای از جنس برد و باخت که فرجام آن 
برای عده ی بسیاری باخت کامل است. این رفتار های گله ای در زمینه ی سرمایه گذاری 
هم دیده می شود.  ممکن است در  جاهایی سرمایه گذاری های بیش از اندازه در  یک حوزه  
موجب شکل گیری حباب های قیمتی شود و وقتی این حباب ها  می ترکد و قیمت ها افت 
می کنند، کسانی که بر اساس »رفتار گله ای« سرمایه گذاری کرده اند، متضرر خواهند شد.

از منظر دیگر، مصداقی از بحثی که مربوط به سواد مالی است )به غیر از خطا های شناختی 
مالی و رفتارهای گله ای که به آن اشاره کردم(،  آن چیزی است که برندگان نوبل سال 
۲۰۱۹ به خاطرش جایزه گرفتند. آن چه مردم را به افرادی فقیر تبدیل می کند این است 
که درآمدهایشان را به شکل نامناسبی هزینه  می کنند و همین باعث  می شود ابعاد فقر و 
شدت آن بیشتر شود و در دام فقر برای مدت طوالنی تری گرفتار باشند. یعنی الگوهای 
مصرف اشتباه و نادرست عاملی برای فقر هستند. برای مثال، بسیاری از خانواده های 
کم درآمد تحت تأثیر آن چیزی که »مصرف نمایشی« نامیده  می شود یا تحت تأثیر رفتار 
»گروه های مرجعی« که قرار دارند، الگوی مصرفشان تغییر پیدا  می کند. به عنوان مثال، 
در حالی که خانواده از نظر تغذیه ای دچار سوء تغذیه است، ترجیح  می دهند که پول را 
صرف خرید ماهواره کنند و این یک نمونه از الگوی مصرف نامناسب است که مصداقی از 
نداشتن سواد مالی است. سواد مالی در تمام حوزه ها وجود دارد. در سطح خرد، افراد باید 
این آگاهی را داشته باشند که هزینه هایشان باید متناسب با درآمدهایشان باشد. هستند 
افرادی که به دلیل درگیر شدن در »چشم وهم چشمی« هزینه هایی  می کنند که به لحاظ 
مالی استطاعت آن را ندارند و ممکن است دچار مشکالت جدی بشوند. هرکس این 
موضوع را رعایت کند حداقل  می تواند آرامش بهتری برای خود در آینده فراهم کند و اگر 
این قاعده کلی رعایت نشود، دچار مشکل  می شوند. این بحث از طرفی به الگوی مصرف 

اشاره دارد و از طرفی هم به سواد مالی.
در ابتدای صحبت تان به این اشاره کردید که بحث سواد مالی هم در سطح خرد 

گفت وگو با دکتر دینی ترکمانی در حیطه ی سوادمالی برای گروه ما بسیار 
سودمند بود. احاطه و دانش ایشان روی این مسئله و مثال هایشان در این 

زمینه و اهمیت دادن به نقش آموزش، گفت وگو را به چیزی جذاب تر از 
پیش بینی ما تبدیل کرد. دغدغه های دکتر ترکمانی در زمینه ی سواد مالی 
و تأکیدشان بر آموزش، بحث مهم و جدی این گفت وگو بود. تحلیل ایشان 
از رفتارها و جوگیری های عمومی جامعه که از آن با عنوان »رفتار گله ای« 

یادکردند، آن قدر دقیق بود که بحث با همین سوژه آغاز شد. با این حال تسلط 
ایشان بر سینمای روز جهان و مثال آوردن از آن در البالی مصاحبه به فهم ما 
از مسئله بسیار کمک کرد. شاید تصور عمومی از استادان اقتصاد را باید عوض 
کنیم. حداقل استاد دینی ترکمانی کاری کرد تا تصویر ذهنی ما تبدیل به چیز 

دیگری شود. 

 ملیحه خیر خواه
عضو هیئت تحریریه وب سایت علف خرس
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راهنمای سرمایه گذاری

و هم در سطح کالن مطرح می شود. در سطح کالن چگونه این موضوع نمود پیدا 
می کند؟ واینکه سواد مالی می تواند ابزاری برای توسعه ی کشور در نظر گرفته شود؟

در سطح کالن بحث بر می گردد به این که به طور کلی سهم میزان پس انداز ها از کل تولید 
 ناخالص داخلی چقدر است. یک جامعه در سطح کالن چقدر پس انداز  می کند و بعد این 
پروژه های  به سمت  بورس چگونه  بازار  طریق  از  یا  بانکی  شبکه ی  طریق  از  انداز ها  پس 
سرمایه گذاری کانالیزه  یا هدایت  می شود  یا این که این پروژه ها به بار  می نشیند یا نه. همه ی 
این ها به شکل های مختلفی بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد. عملکرد رشد اقتصادی اگر ضعیف 
باشد، باعث عدم تعادل در اقتصاد می شود و همین موضوع پدیده های مزمنی مثل بیکاری، تورم 

باال و مواردی از این دست را به وجود می  آورد.
اگر عملکرد رشد اقتصادی که  یکی از سرچشمه های آن وجود پس انداز و سایر معیار های سواد 
مالی است، قوی باشد، تأمین مالی برای پروژه های سرمایه گذاری وجود داشته باشد و این منابع 
مالی که بورس  یا بانک ها تجویز  می کنند به هدف بخورد و تبدیل به پروژه های مولد با بهره وری 
باال بشود، آن وقت تقاضا برای کار در گذر زمان افزایش  پیدا می کند، رشد اقتصادی با ضریب 
قابل قبولی افزایش  پیدا می کند و در نتیجه، فشارهای تور می  و رکودی که در سطح کالن 
اقتصادی وجود دارد، کنترل  می شوند. سواد مالی در سطح کالن با شکل دادن این چرخه، 

می تواند در مسیر توسعه ی کشور ها تأثیرگذار باشد.
سواد مالی در بخش خرد و کالن چه تأثیری می توانند بر هم بگذارند؟ 

به  از مباحث سواد مالی، مربوط  را توضیح دهم. یکی  این موضوع  با یک مثال  بگذارید 
»راهکارهای درآمدزایی«  می شود. این که به هر حال افراد در سطح خرد تالش کنند که فعال 
باشند و امیدوارانه به آینده نگاه کنند و دنبال راه هایی باشند که درآمد کسب کنند. اما باید 
مواظب باشیم که در بحث سواد مالی به خصوص در زمینه ی کسب درآمد، امیدهای بی مورد 
ایجاد نشود. گاهی برنامه ای گذاشته  می شود و افرادی صحبت  می کنند و  می گویند هر کسی 
اراده کند،  می تواند به موفقیت برسد.  یک بخشی از کار قطعاً خواستن فرد است. این که تالش 
کند و دانش به دست بیاورد و با مهارتی که دارد به موفقیت برسد. در این تردیدی نیست؛ 
اما بخش مهم به شرایط کالن اقتصادی باز می گردد.  یعنی اگر شرایط در سطح کالن خوب 
نباشد، در این صورت رقابت های بین فردی زیاد  می شود. قطعاً  یک عده به موفقیت  می رسند؛ 
اما ممکن است بسیاری هم از نظر کسب درآمد موفق نشوند. بنابراین هم در سطح خرد نیاز 
هست که سواد مالی ارتقا پیدا کند و هم در سطح کالن. در حقیقت، باید زمینه های ساختاری 
برای کاربردی کردن سواد مالی وجود داشته باشد. اگر اقتصاد را به یک دریاچه تشبیه کنیم و 
اگر در این دریاچه3۰۰ الی 4۰۰ هزار ماهی وجود داشته باشد؛ اما 3 الی 4 میلیون ماهی گیر 
وجود داشته باشند که قصد ماهی گیری داشته باشند، شرایط چگونه  خواهد بود؟ اگر همه ی 
این ماهی گیران را به بهترین ماهی گیران دنیا هم تبدیل کنیم، طبیعی است که به بسیاری 
ماهی نخواهد رسید. اگر تعداد ماهی ها به ۵ الی ۶ میلیون برسد و با  یک توزیع نسبی به هر 
ماهی گیر  یک ماهی برسد، دیگر بحث افراد و سطح خرد نیست؛ بلکه سطح کالن مطرح 
می شود، یعنی عملکرد اقتصادی ناظر بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد است که باید متناسب 
باشد. اگر تعداد ماهی ها در این مثال خیلی زیاد باشد و افراد هم مهارت خاصی در ماهی گیری 
داشته باشند، احتمال اینکه ماهی صید کنند، زیاد است. در دنیای واقعی معنایش این است که 
یک موقعی اقتصاد در سطح کالن آن قدر خوب کار  می کند که در بخش های صنعت، خدمات 
و کشاورزی چرخ اقتصاد حرکت  می کند و تقاضا برای کار زیاد است و نیروی کار توانایی این 
را دارد که بین گزینه های مختلفی که وجود دارد، انتخاب بکند. اما عکسش ، زمانی هست که 
تقاضا برای کار پایین است، مثل وضعیت امروز در کشور. افرادی هستند که تحصیالت خوب 
دارند؛ اما مجبورند با ماشین شخصی خود مسافرکشی کنند. نتیجه ی بحث ما در زمینه ی سواد 
مالی این است که آموزش های مالی و آن سواد مالی در سطح خرد، زمانی  می تواند تأثیرگذار 
باشد که شرایط کالن اقتصادی به نوعی فراهم باشد و بستری فراهم باشد که افراد بتوانند از 
آن سوادی که دارند به نحو احسن استفاده کنند. ماهی گیران ماهر و آموزش دیده در صورتی 
می توانند از دریاچه ماهی گیری کنند که به اندازه ی کافی ماهی وجود داشته باشد. در غیر این 
صورت، مهارت ها و آموزش های آن ها تأثیر و کارایی ای را که باید داشته باشد، نخواهد داشت.

 به غیر از موضوعی که به آن اشاره شد، دیگر چه عواملی  می توانند تأثیرگذاری 
آموزش های مالی یا سواد مالی را در سطح خرد و کالن بیشتر کنند؟

جنبه ی دیگر بحث که اشاره کردم، همان بحث خطاهای شناختی که افراد در نتیجه ی نداشتن 
سواد مالی، گرفتار آن  می شوند.  به طور مثال، در بازارهای پولی غیر رسمی این  اتفاق  می افتد که 
مؤسسات مالی به وجود  می آیند، پیشنهاد سودهای بانکی با بهره های باال  می دهند و افراد برای 
اینکه به سود بیشتری دست پیدا کنند، در آن سپرده گذاری  می کنند، بدون این که ریسک را 
در نظر بگیرند. در نتیجه، بسیاری از مؤسسات دچار ورشکستگی  می شوند و در سطح کالن 
بحران مال باختگان به وجود  می آید. این کارکردهای رفتاری ناشی از ناآگاهی مالی افراد، در 

سطح خرد هم موجب از دست رفتن دارایی مالی افراد  می شود. وقتی هم تعداد آنان زیاد باشد، 
در سطح اجتماعی تبدیل به یک بحران اجتماعی  می شود.

در واقع دو کار الزم است که انجام شود: اول، آگاهی دادن به افراد در سطح خرد تا اینکه 
دچار وسوسه نشوند؛ زیرا وسوسه موجب  می شود خطاهای شناختی بیشتر شوند و احتمال 
درگیر شدن هم بیشتر  شود. در سطح کالن هم باید قوانین و مقررات به گونه ای باشند که 
اجازه ی افزایش احتمال وقوع چنین حوادثی را ندهد. ممکن است احتمال صفر نشود؛ اما 
 می توان درجه ی احتمال وقوع آن را کم کرد. البته ما همیشه درگیر خطاهای شناختی هستیم؛ 
چون اطالعات کامل و معرفت کامل نداریم تا همه ی ریسک ها را در نظر بگیریم و سپس 
تصمیم گیری کنیم. اما  می توان در سطح خرد از طریق شناخت و آگاهی دادن و از طریق 
آن چه اقتصاددان های رفتارگرا اسم آن را گذاشتند »تلنگر زدن«، عمل کنیم؛ چه در ارتباط با 
اینکه مصرف چگونه باشد، چه در ارتباط با اینکه درآمدی که وجود دارد چگونه کسب شود 
تا ریسک های کمتری داشته باشد. درمورد همه ی این ها می شود از مکانیسم های تلنگر زدن 
استفاده کرد. البته این وظیفه در سطحی باالتر، یعنی نظام حکمرانی که اقتصاد را در سطح 
کالن مدیریت و قوانین و مقررات وضع می کند، وجود دارد. اوست که  می تواند تلنگرها را بزند. 

اما شرط اساسی این است که سیستم در سطح کالن عملکرد خوبی داشته باشد.
پس به نظر شما نقشی که دولت یا سطح کالن در دادن آگاهی مالی می تواند داشته 

باشد، تلنگر زدن به مردم درمورد مخاطرات مالی است؟ 
بله. یاد فیلم »گرگ وال استریت« افتادم. البته نمی دانم که شما  یا مخاطبانتان فیلم را دیده اید 
 یا نه. این فیلم  تصویر واقع گرایانه ای از عملکرد افراد در بازار بورس است. نمی خواهم رفتار 
آن فیلم را به همه ی جامعه تعمیم بدهم؛ اما واقعیت این است که در برخی از بازارها برای 
حداکثر کردن سود، افراد ممکن است تمایل داشته باشند درگیر کژکارکردهای رفتاری بشوند 
که مخاطرات اخالقی ایجاد  می کند.  یعنی برای این که ایجاد انگیزه کنند، اطالعات نادرستی 
برای فروش سهام  یا اوراق قرضه  یا کاالیی که دارند، ایجاد می کنند. بحث مخاطرات اخالقی 
هم مورد بسیار مهمی است که چند اقتصاددان به خاطر طرح آن برنده ی جایزه ی نوبل اقتصاد 
شدند.  یکی از مصادیق این بحث هم بازارهای بیمه و بازار کاالهای دست دوم است. معموالً 
اطالعاتی که فروشنده دارد، خریدار ندارد و این باعث خلق مشکالت جدی  می شود. در اینجا 
البته مکانیسم هایی  وارد می شود که این مخاطرات اخالقی کنترل شود. این مکانیسم را ممکن 
است دولت در سطح کالن وضع کند و هم این که ممکن است خود بازار به این جمع بندی 

برسد که وضعیت مناسبی بدون آن مکانسیم ها نخواهد بود.
مثالً ایده هایی مثل کارشناس فنی و خریدوفروش خودرو خلق می شود. در بازار بورس هم 
وجود کارگزاری ها باعث می شود مخاطرات اخالقی کم شود. افراد بهتر است خودشان به جای 
این که مستقیم وارد خریدوفروش شوند این وظیفه را به کارگزاری ها محول کنند. مقداری 
پیچیده است. درمورد دولت ها هم اشاره شد که وضع قوانین و مقررات نقش مهمی ایفا می کند. 
بحثی در حوزه ی دولت و نظام حکمرانی است که باید با افرادی که مخاطرات اخالقی ایجاد 
می کنند برخورد شود. در عین حال، آن چیزی که مرتبط با شناخت و آگاهی در سطح خرد 
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است نیز همین است. یعنی افراد این آگاهی را داشته باشند که در سرمایه گذاری ها نباید 
شتاب زده عمل کنند، تا جایی که ممکن است وسوسه ها کنترل شود و برای این موضوع 
باید اطالعات و آگاهی افراد تا جایی که می شود زیاد شود، با مشاوران مختلف صحبت 
شود و از این طریق مخاطرات اخالقی و مالی کنترل شود و این درصورتی امکان پذیر 

است که سواد مالی افراد و دانش مالی آن ها ارتقا پیدا کند.
دولت ها از چه مسیری می توانند در زمینه ی مخاطرات مالی و سایر موضوعات 

مالی به افراد آگاهی بدهند؟ 
خب طبیعتاً رسانه ها می توانند اولین مسیر برای دادن آگاهی و اطالعات و باالبردن دانش 
مالی افراد باشند. آگاهی دادن دولت ها از طریق رسانه ها فقط محدود به مخاطرات مالی 
نیست و آن روی سکه هم وجود دارُد چیزی که می توان با عنوان داستان موفقیت از 
آن یاد کرِد؛ یعنی تأکید بر مواردی که افراد با پشت کار و خالقیتی که دارند زمینه های 

موفقیت مالی را فراهم می کنند.
ابزار دیگر در دست دولت ها برای آموزش  و اگاهی بخشی مالی، نظام آموزشی است. نظام 
آموزشی به خصوص آموزش های پایه ای نقش بسیار مهمی دارند، به خاطر این که شاکله ی 
فکری هر فردی در دوران کودکی او شکل می گیرد. به طور مثال، سرمایه گذاری در بازی های 
مالی که آموزش مالی را با خود به همراه دارند، می تواند یکی از سیاست ها در نظام آموزشی 
باشد. در واقع، نظام آموزش رسمی و رسانه ها ابزارهای در دست دولت ها برای آگاهی بخشی 
مالی هستند. درباره ِی اینکه دولت ها چه استفاده ی درست و عملکردی درمورد این ابزارها 

می توانند داشته باشند، به سیاست گذاری و خط مشی هر دولت بستگی دارد.
شما به نظام آموزشی اشاره کردید. به نظر شما نظام آموزش رسمی ما چه 
آموزش وپرورش و چه نظام آموزش عالی چقدر توانسته اند در ارتقای دانش 
مالی و آموزش سواد مالی تأثیرگذار باشند؟ و آیا تا به امروز نقش خودشان را 

به خوبی ایفا کرده اند؟
ببینید بحثی تحت عنوان رابطه ی ضعیف صنعت و دانشگاه همیشه مطرح بوده است. 
ممکن است فارغ التحصیالن دانِش کاربردی الزم را درمورد رشته های دانشگاهی خود 
نداشته باشند. به همین دلیل در سیستم آموزشی تأکید زیادی می شود بر نظام آموزشی 
آلمان و ژاپن که سیستم های مهارت محور هستند، نسبت به انگلیس و آمریکا. ولی نکته 
این است که محتوای آموزشی دانشگاهی ما در بسیاری از رشته ها مثل مدیریت و مهندسی 
از کشورهایی مثل آمریکا آمده است. تفاوت در این است که اکثر فارغ التحصیالن آن 
دانشگاه ها با همان بسته های آموزشی در دانشگاه ها کار پیدا می کنند؛ چون زیرساخت های 
اساسی برای این کار فراهم شده است. یعنی بازار کاری وجود دارد که افراد را جذب 
  Learning By Doing می کند و در این نظام آموزشی که گفته شد از طریق مکانیسم 
) یادگیری در حین عمل( افراد پخته تر و باتجربه تر می شوند و در زمینه ی رفاه مالی و 

توانایی مالی که به دست می آورند، خیلی بهتر می توانند عمل کنند.
واقعیت امر این است که نظام آموزش رسمی با دنیای واقعی در اکثر رشته ها فاصله ی 
زیادی دارد. در نظام آموزشی غرب یک ویژگی مهم به اسم »پویایی« وجود دارد. هر 
مسئله ی جدیدی در دنیای واقعی به یک مسئله ی دانشگاهی تبدیل می شود. همان 
مسئله ی مخاطرات اخالقی مالی از کجا آمده است؟ از معامالتی که در بازارهای اتومبیل 
دست دوم شکل گرفته بود و این به یک موضوع در نظام آموزشی تبدیل شد. در حقیقت، 

ارتباط دنیای واقعی با نظام آموزشی را باید بیشتر کرد.
بنابراین درمورد سؤالی که پرسیدید و نقش نظام آموزشی در آموزش مالی کاربردی دو بحث 
وجود دارد: یکی این که بسته های آموزشی را چطور می توان طراحی کرد که کاربردی تر باشد 
و آموزش هایی را بدهد که با دنیایی که در آن زندگی می کنیم تطابق بیشتری داشته باشد و 
بحث بعدی هم این است که به صرف ارائه ی آموزش های کاربردی در زمینه ی   مالی نمی توان 
انتظار تغییرات خیلی بزرگی داشت و زیرساخت های کشور هم باید به گونه ای فراهم باشد که 

افراد بعد از فارغ التحصیلی بتوانند از آموزه های مالی خود در دانشگاه استفاده کنند.
به نظر من فعالً مشکل اصلی این است که ما نتوانسته ایم در سطح کالن زیرساخت های 
مناسبی را فراهم کنیم. البته آن گفتمان اصلی که در نظام آموزش عالی تولید و بازتولید 
می شود هم، همان طور که گفتم اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ممکن است درمورد مسائلی 
که مطرح شد )یعنی آموزش مالی برای این که افراد بتوانند زندگی مالی شان را مدیریت 
کنند( توجه کافی در گفتمان آموزش رسمی نشود و نظام آموزشی شناخت کافی هم 
نداشته باشد و شناخت نادرستی به سیاست گذاران و افکار عمومی بدهد و اتفاقی هم 

که افتاده همین است.
درمورد نقش دولت ها در آموزش، پیشتر اشاره کردم که این مسئله به سیاست گذاری 
دولت ها، قوانین و استانداردهایی که وضع می شود، بستگی دارد. خب حاال کاری که نظام 

آموزشی می تواند انجام بدهد این است که روی این موارد کار کند و این مسائل و نیازهایی 
را که در جامعه وجود دارد به سوژه های مطالعاتی تبدیل کند و در سیاست گذاری های 
دولت در این موارد تأثیر بگذارد. درمورد آموزش های مالی هم این موضوع صادق است. 
نظام آموزشی برای تأثیرگذاری در این زمینه باید بحث های نظری و آکادمیک را با نیازی 
که مردم دارند و هرروزه با آن درگیر هستند، پیوند بدهد تا سیاست گذاری ها در سطح 

کالن تأثیرگذار باشد.
درمورد نقش دولت ها و نظام آموزش رسمی در آگاهی دادن و نگرش مالی به 
افراد و متوجه کردن آن ها به مخاطرات مالی و اخالقی صحبت کردیم. به نظر 

شما، نظام آموزش غیر رسمی در این زمینه چه نقشی می تواند ایفا کند؟
حتماً خیلی از شما فیلم »میلیونر زاغه نشین« را دیده اید. این فیلم پیام روشنی دارد؛ 
این که خیلی از چیزها را در عرصه ی زندگی و تجربه ی زیست شده یاد می گیریم. یعنی 
ممکن است نظام آموزش رسمی و حتی رسانه ها چیزهایی را تبلیغ کنند یا نگاه و نگرش 
ما را در مسیری هدایت کنند؛ ولی وقتی ما در تعامل باهم قرار می گیریم و در عرصه ی 
زندگی اجتماعی درگیر یک سری از مسائل می شویم، این مسئله شاید تأثیرگذاری 
بیشتری از رسانه و نظام آموزشی ای که گفتیم، داشته باشد. این تعامالت و روابط در 

زندگی اجتماعی، بخشی از نظام آموزش غیر رسمی است.
از سوی دیگر، قطعاً تمام ابزارهای تأثیر گذار در اختیار دولت یا سطح کالن نیست. 
مؤسسات آموزشی غیر رسمی، سایت های آموزشی و سایر ابزارهای آموزشی در دنیای 
امروز می تواند تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد. کمااین که در حال حاضر در بسیاری از 
کشورهای پیشرفته که فعالیت های جدی در زمینه ی آموزش مالی دارند، دولت ها به دلیل 
محدودیت هایی که دارند آموزش در این  زمینه را به بخش های خصوصی و نظام های 
آموزشی غیر رسمی واگذار کرده و موفق عمل کرده اند. مؤسسات و نهادهای آموزشی غیر 
رسمی می توانند در ارتقای آگاهی مالی افراد مفید باشند،  به مردم این شناخت را بدهند 
تا درگیر رفتارهای مالی نادرست و مخاطره آمیز نشوند یا اگر نگرشی نادرست به مسائل 
مالی دارند و درگیر آسیب های جدی هستند، چگونه می توانند آسیب ها را کم یا کنترل 
کنند. در جایی که نظام آموزش رسمی نمی تواند نقش خود را به خوبی ایفا کند قطعاً 

نظام های آموزشی غیر رسمی تأثیرگذاری بیشتری خواهند داشت.
از وقتی که در اختیار ما گذاشتید ممنونیم. به عنوان حرف آخر صحبتی با 

مخاطبان ما دارید؟
واقعیت این است که به دلیل شرایط اقتصادی افراد زیادی درگیر رفتار های مخاطره آمیز 
و نادرست مالی هستند و این موضوع هم چنان ادامه دارد که امیدوارم شما به سهم 
خودتان از طریق برنامه هایی که دارید بتوانید تأثیرگذار باشید و میزان درگیر شدن 
افراد با رفتارهای نادرست کمتر شود. هم چنان هم تأکید می کنم که شرایط اقتصادی و 
کژکارکردهای ساختاری جدی وجود دارد که بخشی از رفتارهای مالی به آن برمی گردد 
و زمانی که شرایط و ساختارها تا حدی اصالح شوند و از طرفی آموزش های درستی داده 

شود، تأثیرگذاری بر رفتارهایی از این دست بیشتر خواهد شد.
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سواد  موضوع  درباره ی  شما  عبدی  دکتر  آقای 
دادید.  انجام  دانشگاه  در  جسورانه ای  کار  مالی 
سال هاست که کتاب هایی را در سبک پدر پولدار، 
کاری  می کنید.  معرفی  دانشجویان  به  بی پول  پدر 
که در نظام آموزشی ما چندان متعارف نیست. چرا 
چنین تصمیمی گرفتید و در نهایت این تصمیمتان 

چه تأثیری گذاشت؟
شدم  مواجه  آن  با  که  بود  نکته ای  من  تصمیم  دلیل 
از  ساله   ۲۰ ۱8تا  جوانان  از  گروهی  بی اطالعی  آن  و 
از  کالس  در  وقتی  بود.  درآمد  به نام  مهمی  مسئله ی 

درآمدهایشان  و  هزینه ها  از  لیستی  تا  خواستم  آن ها 
بنویسند، آنچه رخ می داد ستون خالی درآمد و ستوِن 
پُِر هزینه ها بود. همان موقع به این فکر افتادم که چرا 
چنین مسئله ای داریم. شاید شکل آموزش این بچه ها 
درست نبوده و آن ها هیچ وقت برای تأمین هزینه هایشان 
با مشکل مواجه نبوده اند. همیشه کسی بوده که درآمد 
همیشه  آن ها  احتماالً  الگویی  چنین  با  کند.  تأمین  را 
مصرف کننده باقی خواهند ماند. بر همین اساس، به این 
نتیجه رسیدم که اوالً چقدر می توانم چنین الگویی را 
عوض کنم و ثانًیا آیا تنها مباحث کالسیک برای چنین 
تغییری کافی ست یا نه. خوشبختانه آن زمان مصادف 
شده بود با انتشار یک سری کتاب ها و مطالب در حوزه ی 
سواد مالی. این کار  با کتاب »ثروت مندترین مرد بابل« 
شروع شده بود. این کتاب دنیایی را متصور می ساخت 
که شما ثروتی را باید به وجود بیاورید و بعد هم آن را 
حفظ کرده و توسعه بدهید. این کتاِب کالسیکی بود که 
آن سال ها خواندم و دیدم کتاب جالبی است. به خصوص 
برای افرادی که می خواهند یک نوع اقتصاد مبتنی بر 
دارایی داشته باشند و این دارایی بتواند در آینده ی آن ها 
این  متوجه شدم  را که خواندم  کتاب  باشد.  تأثیرگذار 
کتاب خالء موجود را پر می کند. بعد کتاب پدر پولدار، 
پدر بی پول آمد و سبک کیوساکی که در آن مدام میان 
پول و زندگی مقایسه  انجام می شد. یکی از سبک های 
زندگی معرفی شده در این کتاب مبتنی بر حقوق ثابت 
بارز آن در  ابعادی که نمونه ی  بود؛  و زندگی مشخص 
تعبیر می شود.  به همان »آب باریکه داشتن«  ما  کشور 
سبکی از زندگی که برای بخش مهمی از افراد جامعه 
به این صورت تعبیر شده است: برو جایی، شغلی ثابت 
انتخاب کن و حقوقی داشته باش. حتی شده با قرض 

زماْن زماِن تغییر نگرش هاست
 گفت وگو با دکتر فرشید عبدی

دکتر فرشید عبدی یکی از استادان ساختارشکن 
دانشگاه بود. درست در روزهایی که جامعه از 

کتاب های مثبت اندیشی اشباع شده و بازاریابی 
شبکه ای مردم را دچار شک و تردید کرده بود، 

جسارت بسیاری نیاز داشت تا به دانشجویان کتاب 
»پدر پولدار، پدر بی پول« رابرت کیوساکی را پیشنهاد 

بدهید و روی این مسئله تاکید و اصرار هم داشته 
باشید. دکتر عبدی از جمله استادانی است که اعتقاد 
دارد هیچ وقت برای آموزش مالی دیر نیست و همیشه 

حتی در سنین باال می توان آموخت و به کار برد. 
احتماالً همین باور بود که او را واداشت تا برای اثبات 
نظریه های تئوریک دانشگاهی، کسب وکار خصوصی 

خود را راه اندازی کند. در یکی از روزهای سرد 
زمستان به دفترش در حوالی میدان ولیعصر رفتیم 

و در انتها، گرم و امیدوار به خانه بازگشتیم. نخستین 
پرسش، در مورد همان جسارتش بود در زمان تدریس 
در دانشگاه. چرا کتاب پدر پولدار، پدر بی پول رابرت 

کیوساکی؟
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۳

۴
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خانه ای بخر. حاال زندگی )به تعبیر آنان( روی روال 
است. حقوقی ثابت و مسکن! آن زمان که کتاب را 
خواندم، دیدم ایده اش می تواند به خیلی ها کمک کند 
و جریان فکری جدیدی به وجود بیاورد. خوشحالم 
که توانستم این ایده را اجرا کنم. آن موقع کالسی 
داشتم به اسم »اقتصاد مهندسی« که امکان سنجی 
می خواستی  شما  مثاًل  می کرد.  مطرح  را  طرح ها 
هزینه ها  و  درآمدها  لیست  کنی،  تأسیس  کارخانه 
را درمی آوردی که البته از جنس پیش بینی بود نه 
واقعیت. ولی برای کسی که مفاهیم اولیه ی مالی را 
نمی دانست این که درک کند نرخ بازگشت سرمایه 
چقدر است یا ارزش فعلی چیست، خیلی مفهومی 
نداشت و ما باید اول مفاهیم پایه ای را یاد می دادیم. 
نکرده  موردش صحبتی  در  هیچ کس  که  مفاهیمی 
بود، مگر کسانی که سابقه ی کار در بازار و تجارت را 
داشتند که آن هم علمی و مستند نبود و به زبان روز 

مطرح نشدهبود.
را  بی پول  پدر  پولدار،  پدر  کتاب  از  خالصه ای 

می توانید در این ویدئو مشاهده کنید 
هم  با  را  کتاب  دو  و  داشتید  خوبی  اشاره ی   
مبتنی  اولی  که  گفتید  یعنی  کردید.  مقایسه 
اقتصادهای  هم  دوم  کتاب  و  است  دارایی  بر 
مدرن تر را هدف گرفت هاست. در همان کتاِب 
کیوساکی، مقایسه ای بین دو نگرش مالی اتفاق 
می افتد. یکی به دنبال امنیت شغلی و پیشرفت 
آهسته و خطی است و دیگری با ریسک پذیری 
مسائل  کردن  حل  و  چالش ها  از  نترسیدن  و 
برای رسیدن به رفاه بیشتر. شما عماًل این دو را 
هم زمان توصیه کردید. این دو نگرش هم زمان با 

هم چه اثری داشت؟
که  بود  این  می آمد  ذهنم  به  که  چیزی  اولین 
جامعه ی ما بخش های مختلفی دارد. بخشی از آن، 
ثروتی که  است. هنوز قسمت عمده ی  دارایی محور 
از آن به عنوان موفقیت  از مردم دارند و  این بخش 
و  ملک  و  زمین  طریق  از  می کنند،  یاد  اقتصادی 
اصطالحاً اقتصاِد خاک به دست آمده است. دومین 
منبع ثروت از طریق طال و فلزات گران بها مثل سکه 
نیست.  کنارگذاشتنی  سبک  این  و  آمده  وجود  به 
به علت تالطم های اقتصادی و سیاسی در کشورمان، 
ثبات  و  آرامش  به حس  ثابت منجر  دارایی  داشتن 
و امنیت در افراد می شود. مدتی قبل یک آگهی از 
شهر تورنتوی کانادا دیدم که می گفت: »زمین بخر 
ایرانیان  فکری  مکتب  ادامه ی  نخوری.«  زمین  تا 
در کانادا! حتی آن هایی که درآمدهای خوب دارند 
عالقه مند  ملک  در  سرمایه گذاری  به  هم چنان  هم، 
بر  مبتنی  کارآفرینی  اقتصاِد  هم  طرفی  از  هستند. 
ریسک پذیری و حرکات جسورانه است. در این نوع 
امکان جهش وجود دارد؛ اما سختی های زیادی هم 
در مسیر موجود است. دانشجویان باید با جنبه های 
گذشته  به  دوباره  که  حاال  می شدند.  آشنا  مختلف 
نگاه می کنم، می بینم این دو دیدگاه تضادی با هم 
کارآفرینانه  زندگی  یک  می توانم  من  یعنی  ندارند. 
در  و  بدهم  گسترش  را  دارایی هایم  و  باشم  داشته 
کنارش هم زمان مولد باشم و ماشین پول سازی بدون 
ما  کشور  در  بدهد.  ادامه  کارش  به  هم  من  حضور 

که آن ثبات وجود ندارد، این دو نگرش در کنار هم 
مکمل یکدیگرند. هم چنان بعد از سال ها پیام هایی از 
شاگردانم دریافت می کنم که معتقدند آن دو کتاب 

طرز فکر آن ها را عوض کرد.
معرفی آن کتاب ها اقدامی نامتعارف و شجاعانه 
بود. اما خیلی وقت ها اسم این نوع از کتاب ها با 
این مشکل مواجه  با  نگاهی منفی همراه است. 
زرد  اصطالح  به  کتاب هایی  دارید  که  نبودید 

معرفی می کنید؟
مسئولیت هر معلمی این است که بین خطوط را هم 
به دانشجویانش بگوید و درمورد نگرش ها هم صحبت 
کند. البته تجربه هایی هم دارم که منجر به ضرر ما 
شدند. این ها را هم باید به بچه ها گفت. درمورد این 
کتاب ها اجازه بدهید بگویم که معتقدم آن ها پایه ای 
و مقدماتی هستند. مخصوص کسانی که هیچ چیزی 
از دانش مالی نمی دانند. این برای آن ها شروع خوبی 
است. از نظر یک متخصص، بله شاید زرد باشند. من 
با  ارتباط  »مدیریت  کتاب  مثاًل  سراغ  حاال  اگر  هم 
بروم،  کنید«  نوازش  را  خودتان  مشتری  مشتری؛ 
صدها  اما  باشد؛  زردی  کتاب  به نظرم  است  ممکن 
نفر هستند که به کمک همان کتاب کلی چیز یاد 
می گیرند. پس عماًل باید به عنوان همان قدم اول به 
آن نگاه کرد. قدم اول این است که بدانم سواد مالی 
وجود دارد و من هم می توانم از ایده های دیگِر آن 
استفاده کنم. کتاب های قوی تری هم وجود دارد. ما 
می توانیم وارد فضایی بشویم که دانِش رسمِی این 
باید  الفبا بودند.  کار را کسب کنیم. آن ها در حکم 

آن ها را دسته بندی کرد.
درمورد نگاه به پول و مسائل مالی، افراد نگاه و 
نگرش متفاوتی دارند. طیفی از نگاه های مثبت 
تا منفی. خیلی از افراد با مسائل پولی و مالی 
چندان  نگاه  اینکه  یا  و  ندارند  خوبی  رابطه ی 
مثبتی به موفقیت مالی ندارند. به نظر شما این 
چه  در  ریشه  مالی  مسائل  به  نادرست  نگرش 

چیزی دارد؟
ما دو نوع سبک زندگی داریم: یکی می گوید نداشتن 

پول، زندگی راحت تری به دنبال دارد. طرز فکری که 
اتفاقا خیلی ریشه دار است. نمونه اش عرفا و زاهدان 
که عموماً چنین نگرش و زندگی ای داشتند. دوری 
از زرق و برق دنیا الگویی در این سبک زندگی بود. 
دومین نوع سبک زندگی هم می گوید که شما اگر 
بهتری می توانید  باشید، خیلی کارهای  پول داشته 
که  می شود  باعث  ثروت  بنابراین  بدهید؛  انجام 
دو  این  کنار  در  بدهید.  انجام  بیشتری  خیر  کار 
البته  که  دارد  وجود  هم  مواردی  زندگی،  سبک 
باشم  آدمی  تا  می کنم  انتخاب  من  است.  انتخابی 
بدانم، شب  را در یک زندگی ساده  که خوشبختی 
باشم.  داشته  معمولی  خانه ی  یک  یا  بخوابم  راحت 
در  باید  باشم.  موفق  باید  دیگری می گوید من  آدم 
بعد زندگی مالی به موفقیت برسم. البته از بعد مالی 
به بعد معنوی هم می توان رسید. در هر دو بعد هم 
بدلی و هم اصل خواهیم داشت. یعنی هم می توان 
اصلش و هم می توان بدلش را مشاهده کرد. بدل اول 
این که آدم ضعیفی باشی و هیچ ارزش مفیدی برای 
خودت و جامعه نداشته باشی. بدل دوم هم این که 
اما آن پول کثیف  هستند آدم هایی که پول دارند؛ 
است. پولشان هیچ مسئولیت اجتماعی ای برای آن ها 
برای  نه  می خواهند  پول  برای  را  پول  آن ها  ندارد. 
رفاه یا کمک به رفاه دیگران. جامعه مولد و ثروتمند 
شرایط اخالقی و اجتماعی بهتری دارد. معموالً در 
این جوامع خیلی از مسائلی که با فقر ارتباط دارند، 

از بین می رود.
این  به  رسیدن  برای  داشتن  مثبت  نگرش   

موفقیت مالی مؤثر خواهد بود؟
شده  اثبات  نتیجه  با  ارتباطش  نگرش  علمی  نظر  از 
بگوییم  تایید است. یعنی  قابل  برعکسش  اما  نیست؛ 
که آن نتیجه ی تأثیر یک نگرش بوده است. اما داشتن 
نگرش الزاما فرد را به نتیجه )موفقیت مالی( نمی رساند، 
ولی اگر نگرش نداشته باشیم وضعیت بدتر خواهد بود. 
یعنی در حقیقت، با داشتن نگرش اگر حرکتی انجام 
و  کنار حرکت  در  نگرش  اما  نمی افتد.  اتفاقی  نشود، 

برنامه ریزی قطعاً منجر به نتیجه می شود.

https://www.alafkhers.com/videos/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84
https://www.alafkhers.com/videos/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84
https://www.alafkhers.com/videos/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84
https://www.alafkhers.com/videos/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84
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راهنمای سرمایه گذاری

 به نظر شما برای رسیدن به موفقیت مالی باید از 
و شرایط خاصی  آیا سن خاص  کنیم؟  کجا شروع 

الزم است؟
به سن ارتباطی ندارد. همه می توانند به دنبال یاد گرفتن 
باشند. کسی پیر محسوب می شود که دیگر آینده ای برای 
خودش متصور نباشد. معموالً افراد نمونه ای از افراد دوروبر 
خود می شوند. بهتر است افراد خودشان را در فضای مورد 
نظر قرار بدهند. در فضایی که مربوط به کسب وکار باشد تا 
تأثیرپذیری اتفاق بیفتد. نکته ی اول این است که افراد در آن 
فضاهای کاری یا مالی قرار بگیرند و نکته ی دوم آموزش و 
یادگیری است. یک مثل معروفی است که می گوید: »به جای 
این که چند کتاب را یک بار بخوانید، یک کتاب را چندبار 
می تواند  به شدت  ارزشمند  منابع  این  خواندن  بخوانید.« 
کمک کند. برای من باورکردنی نبود؛ اما همه ی آدم های 
پولداری که می شناختم از آدم های علمی دوروبر من بیشتر 

کتاب خوانده بودند. من کتاب خانه ی آن ها را دیده بودم.
موفقیت  مسیر  راه  چراغ  تا  بخوانید  را  مطلب  این 

مالی تان را روشن نگه دارید 
 به نقش آموزش و یادگیری برای رسیدن به موفقیت 
اشاره کردید. به نظر شما چه عواملی بر آموزش و 
این  نبود  و  است؟  تأثیرگذار  افراد  مالی  یادگیری 

آموزش ها چه تأثیری می تواند به جا بگذارد؟
 تجربه ای که خودمان داشتیم این بود که رفتار اقتصادی 
ما به عنوان پدر و مادر به شدت روی بچه ها تأثیر می گذارد. 
این که کجا پول خرج کنیم، برنامه ریزی داریم یا نه، کجا 
سرمایه گذاری کنیم، مصرف کننده یا تولیدکننده باشیم، 
این مسائل همه تأثیرگذار هستند. این که بچه ای که در 
را  خانواده اش  حساسیت  و  باشد  شده  بزرگ  فضا  این 
در زمینه ی مالی ببیند و درک کند، خیلی مهم است. 
از  مهمی  بخش  مالی  مسائل  می کند  احساس  کودک 
زندگی است. تالش کردن برای موفقیت مالی و درست 
انجام دادن این کار در ناخودآگاه بچه ها اثر می گذارد. این 
اکوسیستم و فضای اجتماعی اینجا هم هست. در کنار این 
مسائل بازی ها هم تأثیرگذار هستند. مثاًل بازی ای که در 
کتاب پدر پولدار، پدر بی پول هست. فضای خانوادگی در 
آموزش مالی مهم است و بازی ها هم یک بخش مهم دیگر 

است. ما باید از بعد دستوری و نصیحتی خارج شویم. شما 
اگر دقت کنید خانواده هایی که نسل ها در بازار هستند، 
بیشتر صحبت هایشان در مورد نکات مالی است. فرصت 
پیدا کردن یا از دست ندادن ارزش پول، سرمایه گذاری، 
ارزیابی دارایی ها و... . این مسائل بخشی از ژن آدم های 
ما  جامعه ی  از  بزرگی  بخش  شاید  است.  شده  بازاری 
این آموزه ها را نداشته باشند. آسیب این نداشتن سواد 
مالی هم سنگین است. وقتی با بحران های بزرگ مواجه 
می شوید و قدرت خریدتان را از دست می دهید، از تبعات 

نداشتن سواد مالی است. 
چه چیزهایی باید در مورد پول به بچه ها یاد بدهیم؟ 

برای پاسخ به این سوال ویدیو زیر را مشاهده کنید 
خطر این مسئله برای زندگی شما بزرگ و جبران نشدنی 
است. طبقه ی متوسطی که به طبقه ی بی پول سقوط 
می کند. حاال ما به غیر از فضای تورمی یک بحث دیگر 
هم داریم، جامعه ای که دارد به سمت مسن شدن پیش 
می رود و فکری برای آینده اش نکرده است. شما تمام 
می خوانید  که  را  بی پول  پدر  پولدار،  پدر  کتاب  این 
اصل حرفش این است که برای سنین بازنشستگی چه 
کرده اید؟ پولی برای آن دوران کنار گذاشته اید یا نه؟ 
مهم است بدانید برنامه ریزی مالی درست فضای آینده 
را برای شما قابل پیش بینی و تضمین می کند و اگر این 
از جامعه ی مسن ما به وجود نیامده  اتفاق در بخشی 

باشد، ما با فقر به صورت جدی مواجه خواهیم بود.
هستیم  روبه رو  آن  با  مواقع  خیلی  که  مسئله ای 
تازه  بازنشستگی،  آستانه ی  در  فرد  که  است  این 
افت محسوسی  به خودش می آید که من درآمدم 
می کند و پس اندازی هم ندارم. تازه بیدار می شود 
و درمی یابد که طی سال های گذشته کاری نکرده 

و این نقطه ی سختی است که قابل جبران نیست.
حتی تلخ تر. اصطالحی داریم به عنوان ساحل آرامش. افراد 
پس از سال ها زندگی کردن در نقطه ای که مخاطره آمیز 
به دلیل  یا  حاال  می شوند،  واقعی  زندگی  وارد  نبوده، 
بازنشستگی یا از دست دادن شغل یا تغییر فضای کسب وکار. 
ناگهان این واقعیت هولناک وارد می شود که آرامش شما به 
پایان رسیده است. من در زندگی شخصی هم این موارد را 

به کار برده ام. چیزهایی کاشته ام که نتیجه اش را بعدها دیدم. 
لذت کوتاه مدت را فدای رفاه آینده کردم و این خیلی برایم 
لذت بخش بود و هر جا که در ساحل آرامش گیر کردم، 
ضررش را هم خیلی زود دیدم. بخشی از یادگیری ما از 
طریق یادگیری اجتماعی است. ما از آدم ها یاد می گیریم. 
اقتصادی  زندگی  یک  کاری  زندگی  کنار  در  فرد  این که 
هم داشته باشد. حاال بخشی از جامعه متوجه این مسئله 
شده و به دنبال سواد مالی و موفقیت مالی است. البته باید 
حواسمان باشد این مسائل به صورت درست منتقل شود. 
جامعه باید بتواند یک زندگی نسبتاً خوب برای خودش 

فراهم کند و دغدغه ی بازنشستگی نداشته باشد.
سبک بازنشستگی شما چگونه است؟ به سبک ملخ یا 

مورچه؟ این مطلب را بخوانید 
و  تحقیقاتی  کارهای  برای  را  زیادی  زمان  شما 
این  به  شد  چه  گذاشتید.  دانشگاه  در  تدریس 
جمع بندی رسیدید که باید در کنار دانشگاه وارد 

فعالیت اقتصادی هم بشوید؟
هیچ وقت به دانشگاه به عنوان ساحل آرامش نگاه نکردم. 
فضای دانشگاه را دوست داشتم، می توانستم باعث رشد 
دیگران بشوم و این لذت بخش بود. البته همیشه این فکر را 
داشتم که در همان فضا یک سری کارهای دیگر هم انجام 
بدهم. در کنار این که ساختارهای رسمی به هر دلیلی 
موانعی برای این گونه کارها ایجاد می کنند. فکر کردم به 
جای این که در یک محیط رسمی، کارِ کارآفرینانه و خارج 
از عرف انجام دهم، کارهایی که می توانم را انجام بدهم. 
احساس می کردم زندگی معناداری را تجربه می کنم و 
احساس خوشایندی به همراه داشت. شاید برای بعضی 
از ما این که ساحل آرامش در اثر یک حادثه به هم بریزد، 
باعث ایجاد آن تلنگر نهایی شود. بنابراین همیشه فکر 
اما آن  باید آماده باشم و باالخره شروع کنم؛  می کردم 
مسئولیتی که در دانشگاه داشتم به من می گفت: حاال 
کارهای دانشگاه را یک قدم دیگر جلو ببر. تا اینکه آن 
تلنگر اتفاق افتاد. از وقتی وارد کار اقتصادی شدم دیدم 
که آن حرف هایی که در دانشگاه می زدم و در عمل به کار 
نمی بردم، حاال مجبور به استفاده از آن ها شده ام. استفاده 
از آن ها وقتی به کالس می روم به انتقال راحت  تجربه هایم 
از طرف دیگر  از یک طرف،  این  بسیار کمک می کند. 
غیر  فضاهایی  در  بدهم که می توانم  نشان  می خواستم 
از فضاهایی که یک سیستم درآمد ازپیش تعریف شده ای 
هست و همه چیز مشخص است، کاری انجام دهم و از 
معلوماتم استفاده کنم. حس کردم بهترین فرصت است 
دیگران  به  نفعی  تا  شده  وارد  خصوصی  بخش  در  که 
برسانم و وضعیت اقتصادی خودم را هم بهبود ببخشم. در 
این برهه معنی داشتن زندگی ام در این کار است. چون 
می توانم اثبات کنم عالوه بر فضای آکادمیک می توانیم 
در فضای واقعی کسب وکار هم ارزشمند باشیم. درنهایت 
این که باالخره تئوری های سواد مالی باید جواب بدهد 
دیگر. هیچ چیز عملی تر از یک تئوری خوب نیست. این ها 
استفاده  آن ها  از  باید  که  بودند  خوبی  تئوری های  هم 
می کردم. ساحل آرامشی دیگر وجود نداشت. باید وارد 

یک دریای پرتالطم و هیجان انگیز می شدم.
در انتها چه توصیه ای برای مخاطبان دارید؟

نگرشتان را به سواد مالی تغییر دهید!
نگرشتان را به سواد مالی تغییر دهید!
نگرشتان را به سواد مالی تغییر دهید! 

https://www.alafkhers.com/success-club/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://www.alafkhers.com/success-club/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://www.alafkhers.com/success-club/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://www.alafkhers.com/success-club/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://www.alafkhers.com/videos/%DA%86%DB%8C%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%80-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
https://www.alafkhers.com/videos/%DA%86%DB%8C%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%80-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
https://www.alafkhers.com/videos/%DA%86%DB%8C%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%80-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
https://www.alafkhers.com/videos/%DA%86%DB%8C%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%80-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
https://www.alafkhers.com/personal-finance/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%85%D9%84%D8%AE-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B1%DA%86%D9%87%D8%9F
https://www.alafkhers.com/personal-finance/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%85%D9%84%D8%AE-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B1%DA%86%D9%87%D8%9F
https://www.alafkhers.com/personal-finance/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%85%D9%84%D8%AE-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B1%DA%86%D9%87%D8%9F
https://www.alafkhers.com/personal-finance/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%85%D9%84%D8%AE-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B1%DA%86%D9%87%D8%9F
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ابتدا  است.  سخت تری  مراتب  به  مسیر  خانم ها  برای  موفقیت  مسیر 
می خواهیم بدانیم شما چه مسیری را طی کردید تا به اینجا رسیدید.

و  راضی   هستم  که  نقطه ای  از  بزنیم.  حرف  مسیر  درباره ی  بیشتر  دارم  دوست 
شکرگزارم. چون مسیر پرفرازونشیبی طی شد تا در جای فعلی قرار بگیرم. با این 
حال، هنوز خودم را آدم موفقی نمی دانم. به نظرم حاال موضوع موفقیت یک موضوع 
نسبی است و می شود موفق تر و موفق تر بود و شد؛ اما راجع به مسیر، امیدوارم که 
بتوانم با بازگو کردن این مسیر که مد نظر شماست، خروجی این گفت و گو را برای 

خوانندگان جذاب کنم. سال ۷4 بعد از دیپلم وارد رشته ی مهندسی نرم افزار شدم. 
به عنوان یک موقعیت اجتماعی، کار کردن در بانک های کشور در میان بچه های 
دانشگاه محبوبیت داشت. ترم سوم بودم که فرم استخدام بانک ملت را دریافت 
و در آزمون این بانک شرکت کردم. راستش تصویر ذهنی ام از کار کردن در بانک 
چندان مثبت نبود؛ ولی بیشتر تحت تأثیر تعاریف خوبی  که از سمت اطرافیانم بازگو 
می شد، به این کار راغب شدم. باالخره، سال ۷۶ در بانک ملت استخدام شدم. محیط 
بسیار خوبی بود. با همکارانم اختالف سنی زیادی داشتم. با این حال محیط برایم 
جذابیت داشت. چند سال اول خیلی خوشحال بودم و رضایتم از کارم زیاد بود. بعد 
از فارغ التحصیلی در رشته ی کامپیوتر به دنبال یک موقعیت مناسب تر بودم که با 
رشته ام تناسب داشته باشد. بنابراین از بانک ملت جابجا و وارد اداره کل سازمان و 
بهبود روش ها شدم. آن اداره کل هم برایم جذاب بود. موضوع کاری ما سازماندهی 
و بهبود روش ها بود. در تیم های کاری مختلف اداره کار کردم و فکر می کنم در 
سال ۱4 خدمت بودم که به عنوان معاون اول اداره منصوب شدم. در حقیقت، اولین 
خانمی بودم که در اداره کل، پست مدیریتی  گرفتم. چیزی که من را به آن نقطه 
رساند، تالش زیادی بود که انجام  دادم و عالقه مندی ای که به آن حوزه ی کاری و 
موضوع کاری داشتم. ۱۵سال سابقه داشتم که به این موقعیت رسیدم. اما یک سری 
نکته ها برایم وجود داشت. تازه آنجا در آستانه ی چهل سالگی بودم که احساس 
 کردم این شغل آن عنایتی نبود که در نظر داشتم. اساساً رشد کردن در سازمان های 
بزرگ ایرانی از نظر بسیاری، به شکلی است که راحت اتفاق نمی افتد؛ اما من این را 
تجربه کردم که وقتی نهایت تالشتان را انجام بدهید  و سعی  کنید و تمام وظایفی را 
که به عهده تان گذاشته اند، درست انجام بدهید، این مسیر پیشرفت هموار می شود.
فقط پشتکار داشتید یا در کنارش مطالعه  یا استفاده از کالس های بیرون 

هم بود؟
خواندم.  صنایع  فوق لیسانس؛  مقطع  در  و  دادم  ادامه تحصیل  فاصله  آن  در  البته 

مطالعه هم البته خیلی کمک  کرد.
این تغییر رشته از کامپیوتر به صنایع هدفمند بود؟

بله هدفمند بود. فارغ التحصیل هم که شدم بیشتر آن دیِد سیستمی ای که داشتم 

 جاده ي موفقیت هموار نیست
 باید برای امیدواری بیشتر بجنگیم

گفت وگو با زهرا محمدبیگی

داستاِن تبدیل شدن رویا به حقیقت همیشه جذاب و شنیدنی است. این بار 
برای شما داستان واقعی مسیری را روایت می کنیم که برای ما هم جذاب و 

تحسین برانگیز بود. راه انداختن کسب و کار بر اساس تخصص و عالقه برای 
هر انسانی یک رویا است. دختری جوان وارد مسیر کار، زندگی و ادامه تحصیل 
می شود و با کسب تجربه و تحصیل و خواندن و نوشتن در گذر زمان با رعایت 
اصول مالی در زندگی شخصی این مسیر را طی می نماید. داستان ایشان را 
از منظر رعایت اصولی مالی در کار، زندگی و کسب و کار شخصی با شما در 

میان خواهیم گذاشت. تداوم رعایت این اصول و تکنیک هایی که ایشان برای 
آموزش مالی به کودکان خود به کار گرفته اند جالب است. بر همین اساس 
پیشنهاد می کنیم این گفت وگو را از دست ندهید. داشتن برنامه و پشتکار 

می تواند معجزه کند. معجزه ای که خود شما هستید.

۱

 محمد هاتفیان
عضو هیئت تحریریه وب سایت علف خرس
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کمکم کرد. اگر علِم آن کاری را که انجام می دهید نداشته باشید، یک پای تالشتان 
همیشه می لنگد. یعنی این که یک محور همیشه علمتان و آن چیزهایی که شما بلدید و 
آن توانایی هایی که برای انجام کارهایتان دارید و محور دیگر همیشه تالش است. یعنی 

این دوتا ترکیب همیشه می تواند به آدم ها کمک کند.
پیشتر گفتید وقتی به اداره ی اعتبارات رفتید، برایتان جذابیتی ایجاد شد. پس 
می توانیم این گونه بگوییم که آن جذابیت ابتدا عالقه بوده است؟ یعنی در کنار 

آن تالش و سواد، اول عالقه باعث پیشرفت شما شده است؟
اساساً ورود به یک محیط کاری همیشه جذاب است. انگار نقطه ی عطفی برای همه در 
زندگی کاری است. وارد محیط کاری که می شوید، احساس ارزشمند بودن می کنید و 
فکر می کنید با کمک سازمانی که در آن هستید، باعث رشد اقتصادی کشور می شوید. 
حس مفید بودنی بود که بسیار احساس خوبی است؛ ولی آن جذابیتی که اشاره کردم، 
واقعاً یادگیری زیادی بود که آن جا اتفاق می افتاد. یعنی معاشرت با آدم های مختلفی که 
کارشناس های خبره ای بودند؛ سالیان سال تجربه داشتند و در کارشان استاد بودند.  در 
واقع، از همه چیِز آن ها می توانستم کار یاد بگیرم و این جذاب بود. اعتبارات بانک ها قلب 
اعتبارات که به بررسی  طرح های تسهیالتی می پردازد،  از موضوع  بانک ها است و غیر 
یعنی افرادی که در کشور یا سازمان های مختلفی که دارند فعالیت اقتصادی می کنند 
و در تأمین مالی احتیاج دارند که پولی را از شبکه مالی کشور قرض بگیرند، به آن جا 
مراجعه می کنند، در سطوح باالتر و با مبالغ باالتر، حضور آن ها، و پرونده های آن ها و 
اتفاقات اقتصادی ای که آن جا وجود داشت، یکی از نکات جذاب برای من بود. خیلی از 
کارآفرین های بزرگ کشور، آ  ن جا رفت وآمد داشتند. بعدها هم که وارد سازمان بهبود و 
روش ها شدم، حتی جذاب تر شد. به خاطر این که موضوع کار ما طراحی سیستم بانک بود.
در طول این مسیر خانواده کجا بود؟ از ابتدا متأهل بودید یا در طول کار ازدواج 

کردید؟ چون این چالش مهمی برای بسیاری از خانم ها است.
 یک سال بعد ازدواج کردم. سال ۷۷ و هم زمان دانشجو بودم، سر کار هم می رفتم، ازدواج 
هم کرده  بودم و مسئولیت های خانوادگی جدیدی هم اضافه شده بودند. درسم که تمام 
شد فرزند اولم مهسا به دنیا آمد و من تا روزهای آخر به دنیا آمدنش سر کار می رفتم، 
چون کارم را دوست داشتم. هماهنگ  کردن این نقش ها کار آسانی نیست؛ اما شدنی 
است. کافی است آدم بداند در هر کدام از این نقش ها چه اهدافی را دنبال می کند و به 
چه شکلی، زمان و انرژی را برای هر نقش اختصاص بدهد. در حال حاضر دو فرزند دختر 
دارم. همیشه یکی از دغدغه هایم مادر خوبی بودن است. پیچیدگی های خاص خودش را 
دارد؛ چون بچه ها در برخی ساعات نیاز به انرژی فیزیکی مادر خودشان دارند، برای این که 
بتوانند با مادرشان گفت وگو کنند. خوب یک خانم شاغل صبح ها مسئولیت های زیادی 
دارد. بعدازظهر هم همین طور. اما باید به انتظارات خانواده پاسخ بدهی و به نقش های مادر 
بودن و همسر بودن بپردازی. خیلی از  وقت ها که از فرط خستگی احساس می کنم دیگر 

انرژی ندارم، با دیدن بچه ها انرژی می گیرم و خستگی ها از یادم می رود.
همراهی همسرتان چطور بود؟

اگر همسر حمایت نکند یا حمایت سایر اعضای خانواده نباشند، نمی توان ادامه داد و 
همیشه یک جای کار خواهد  لنگید. همسر من هم حامی ام بود و اگر نبود، این اتفاقات 

خوب نمی افتاد.
 این شرایط بود، یا آن را به وجود آوردید؟

سؤال سختی است. نمی شود گفت که این شرایط وجود نداشت. اگر نگاه کنیم، همۀ این 
کنش ها و واکنش ها اثر دارد. حتماً من هم تأثیر داشتم؛ ولی به هر حال لطف و عنایت 

اطرافیان هم شامل من شد.
تورم  به  توجه  با  مالی شما  دادید عایدی  توضیح  ما  برای  که  این مسیری  در 

همیشه در حال صعود بوده یا بعضی وقت ها  با انتخاب یک موقعیت دیگر آن 
عایدی مالی کم شده است؟ چون بحث ما درباره ی مدیریت مالی یا آموزش های 
مالی شخص است. در این مسیری که انتخاب کردید پیش آمد که آن حقوق 

یا مزایا به نسبت قبل کمتر شده باشد؛ اما شما این ریسک را پذیرفته باشید؟
در زمانی که یک مدیر در بانک ملت بودم پس ذهنم یک سری سوال و موضوعاتی که 
در طبیعتم وجود داشت؛ فرصت هایی به وجود آورد که من عمیقاً به آن ها نگاه کردم. 
در فضای کارمندی این موضوع وجود دارد که شما درآمد ثابتی دارید و هرچه موقعیت 
شما بهتر شود، آن درآمد هم افزایش پیدا می کند. اتفاقی که طبیعتاً برای من هم رخ 
بانک خارج شوم چند موضوع در پس ذهنم وجود  از  آنجایی که تصمیم گرفتم  داد. 
داشت. مثاًل من االن دریافتی خیلی خوبی دارم؛ اما آیا این کفایت می کند؟ آیا برای این 
خلق شدم که اینجا کار کنم و پول در بیاورم؟ آن قسمت مالی واقعاً جذاب است و این 
جذابیت باعث می شود که ما به جنبه های دیگری از خواسته های زندگی مان نپردازیم. 
برای من این طور اتفاق افتاد که به این سؤال ، سه یا چهار سالی فکر می کردم. به هر 
حال در آن سیستم ها یک دست وپا گیری وجود دارد. در آن سیستم به عنوان یک فرد 
باید فعالیت کنید. در واقع، مقدار زیادی چارچوب دست وپاگیر وجود دارد که شما لزوماً 
بود و احساس می کردم علی رغم  برایم آزاردهنده  این موضوع  ندارید.  در آن اختیاری 
تمام تالش هایم اختیار کمی روی خروجی هایی که به دست می آید دارم و این راضی ام 

نمی کرد.
با قانون بازنشستگی ۲۰ سال خدمِت زنان می توانستم انتخاب کنم که بمانم یا ادامه 
ندهم. همیشه یک دغدغه ی کارآفرینی هم داشتم که برایم جذاب بود، به خصوص داستان  
دغدغه های  که  نزدیکم  دوستان  از  یکی  با  گرفتم  تصمیم  بنابراین  کارآفرین.  آدم های 
مشابه من داشت، کسب وکار خودمان را راه بیندازیم. بر اساس توانایی هایی که داشتیم 
به  کمک  گذاشتیم  را  شرکت  مأموریت  و  فلسفه  آمدیم  بودیم،  بلد  که  موضوعاتی  و 

سازمان های ایرانی از طریق بحث های ساخت قابلیت سازمانی.
با اولین حقوقتان چه کردید؟

 اولین حقوقم 38 هزارتومان بود. آن موقع البته رقم مناسبی بود. با اولین حقوقم به کل 
خانواده شام دادم و خاطره ی آن روز برایم هنوز زنده است. اما موضوعی که همیشه به آن 
پایبند بودم پس انداز بود. این عادت را هنوز هم دارم و به دخترهایم نیز توصیه می کنم. 
این را از کارم آموختم. به پس انداز اعتقاد دارم و بعد که وارد بانک شدم فهمیدم یکی 
از محورهای مهم توسعه ی اقتصادی کشور همین پس اندازها است. اگر مردم پولشان را 
پس انداز نکنند و این ها تحت عنوان سپرده در بانک ها نباشد، آن وقت بانک ها محلی برای 
تأمین مالی سازمان ها و افراد ندارند. پس من به صورت فلسفی به اهمیت این موضوع واقف 

هستم؛ ولی این را به عنوان یک عادت قبل از سر کار رفتن همیشه داشتم.
 همیشه فکر می کردم چون درآمد ناچیزی دارم و مثاًل ۲۰ درصد این درآمد 
مبلغ قابل توجهی نمی شود، پس ارزش پس انداز ندارد. شما با این تفکر چطور 
برخورد کردید؟ این که قانع بشوید که این پس انداز باالخره روزی به مبلغ قابل 

توجهی تبدیل خواهد شد. در نهایت این پس اندازها کمکتان کرد؟
می توانم بگویم مجموعه ی دارایی هایی که دارم، همگی از طریق پس انداز کردن به دست 
آمده است. ما همیشه در ایران بحث های تورمی را داشتیم؛ ولی پس انداز به من کمک 
کرد. در ماه های مختلف میزان آن پس انداز بسته به هزینه ها و درآمدهای متغیر متفاوت 
بوده است. مثاًل زمانی که ما یک کاالی سرمایه ای خریدیم مدتی پس انداز قاعدتاً کمتر 
همیشه  و  باشد  داشته  وجود  باید  پس انداز  بودم  معتقد  همواره  من  حال  این  با  شد، 

پس انداز را برای روز مبادا نگه می دارم.
بقیه ی درآمدتان را بعد از پس انداز چطوری خرج می کردید؟

یکی از عادت هایی که دارم ثبت هزینه هایم است. همیشه انتهای ماه گزارشی می گیرم 
تا ببینم چقدر صرف خوراک، پوشاک و آب و برق و چقدر متفرقه هزینه شده است. کاًل 
با ثبت و ضبط این ها همیشه یک برآوردی از هزینه های زندگی می کنم. شبیه این را 
ما در بحث های بودجه بندی در بانک داشتیم و این به من بسیار کمک  کرد. این عادت 
ثبت و ضبط هزینه ها به من یک دید می دهد. بعضی اوقات ممکن است شما خرجی 
داشته باشید که به چشم نیاید و فکر کنید که الزم و ضروری است؛ ولی انتهای ماه 
تأثیر منفی اش را می بینید. بنابراین این هم یکی از موضوعاتی است که جزء عادت هایم 

شده است.
فکر می کنم فقط آن ثبت و ضبط مهم نیست. آن تحلیلی که ما از این داده ها 
می کنیم به ما دید می دهد. تجربیاتی که در اختیار ما قرار می دهید، احساس 
وارد  از کجا  بودجه بندی  این  بدانم  کار درآمده اند. می خواستم  از دل  می کنم 
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زندگی شما شد؟
نکته ای که گفتید جالب بود. این کار را ما دقیقاً از زمانی که در »هوده« فعالیت 
می کنیم، انجام دادم. آن جایی که وارد ثبت و ضبط های مالی یک شرکت شدم و 
مفید و موثر بودن این ثبت ها را در شرکت دیدم و دیدی که آن جا به دست می آورم، 
باعث شد که در زندگی شخصی ام هم این کار را انجام بدهم. االن با دقت زیاد این 

کار را انجام می دهم و از خروجی این کار رضایت دارم.
پیشتر اشاره کردید که خودتان پس انداز می کردید و حاال به بچه هایتان هم 
آن را یاد می دهید. چطور این کار را انجام می دهید؟ چون آموزش دادن به 

بچه ها کار سختی است، آن هم آموزش های مالی.
برای دخترهایم  را می گذرانند.  وقتشان  اجتماعی  در شبکه های  بچه ها  این روزها 
این طور اتفاق افتاد که توی فروشگاه هایی که لوازم تحریر و لوازم مورد عالقه شان 
را می فروختند، زیاد خرید می کردند )در شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام( و 
اشتیاق و مطلوبیت که خرید کردن می دهد، باعث می شود که ترغیب شوند به این 
کار. بچه ها دائماً در چنین فضاهایی هستند و این باعث می شود که نیازهایشان را 
چه کاذب و چه واقعی پوشش بدهند. بنابراین برای بچه ها از یک سال قبل پول 
توجیبی مشخص کردم و جایی که خودشان عالقه مند به پس انداز می شوند، جایی 
است که می خواهند چیزی را بخرند؛ ولی پولشان نمی رسد. به همین خاطر، تصمیم 
بتوانند چیزی را  می گیرند پولشان را به صورت هدفمند پس انداز کنند که بعداً 
که دلشان می خواهد بخرند. روشی که من در پیش گرفتم این روش بود. یعنی از 
طریق مشخص کردن سقف خرید و پول تو جیبی باعث شد که خودشان پولشان 
را مدیریت کنند. یک بخش آن را خرج کنند و یک قسمتی را نگه دارند برای 

خریدهایی که ممکن است در آینده اتفاق بیافتد و پول الزم داشته باشند.
برای پس انداز روش جالبی را در پیش گرفتید که می تواند الگوی جالبی 
برای بقیه باشد. درمورد پول توجیبی بیشتر برایمان بگویید. آیا عدد ثابتی 

است؟
ما  در خانه  پاداش عملکردی داریم. خیلی از مواردی که در خانه پیاده می کنم، بر 
اساس تجربیات کاری ام است. بچه ها پول توجیبی ثابت دارند؛ ولی جاهایی افزایش 
درآمد پیدا می کنند، مثل تولد ها، روز دختر یا عیدی هایی که می گیرند. این ها یک 
بخش است. برای ایجاد فضای صمیمی تر در بین آن ها هم طرح هایی گذاشتم. مثاًل 
دختر بزرگم زبان انگلیسی خوبی دارد و دختر کوچکم به کمک او نیاز دارد. یک 
طرح تشویقی گذاشتم و به دختر بزرگم گفتم اگر تو به خواهر کوچکت کمک کنی، 
یک بودجه ی انگیزشی داری. ما برای کارهای خوبی که بچه ها انجام می دهند ستاره 
می دهیم و بر اساس ستاره هایی که می دهیم بچه ها را تشویق می کنیم و بودجه 
انجام  دارم  دوست  که  را  کاری  آن  بچه ها  زمانی که  می دهیم.  تشویقی  پاداش  یا 
می دهند، این پاداش تعلق می گیرد. درمورد تکنیک ستاره ای، این تکنیک را یک 
روان شناس برای اولین بار به من یاد داد. برای تقویت ارتباط بین فرزندانم به یک 
روان شناس مراجعه کردم. ایشان این موضوع را یاد دادند که بُردی درست کنید و 
به بچه هایتان ستاره های تشویقی بدهید. اولش آن بخشش و پاداش های مادی نبود؛ 
ولی بعد از مدتی که پول توجیبی به بچه ها دادم، این ستاره ها تبدیل به پول شد. 
االن قیمت هر ستاره ۲۰ هزار تومان است. برای بعضی از کارها بعضاً تا ۵ ستاره هم 
می توانند دریافت کنند. راستش کلیت این طرح را نمی توانم تأیید کنم؛ اما روش 

جالبی است که شکل گرفته و بعضی از مسائل را می تواند حل کند.
برای آموزش به بچه ها در حوزه ی مالی آیا به بازی هایی فکر کرده اید که 

بتواند به بچه ها آموزش دهد و باعث تقویت هوششان شود؟
به آن فکر نکردم که بازی هایی باشند تا هوش مالی بچه ها را تقویت کنند.

به غیر از بازی، منابع دیگری مثل کتاب بوده است که آن را برای آموزش 
را  کار  این  تجربه  انتقال  طریق  از  این که  یا  کنید  استفاده  بچه ها  مالی 

کرده اید؟
درمورد کتاب هم نه. کتابی برای آموزش در زمینه های مالی ندیدم و بچه ها کتابی 
در این زمینه نداشته اند. اما اگر در شبکه های اجتماعی مطالبی وجود داشته باشد 

که آموزش مالی بدهد حتماً جالب و جذاب است.
قسمتی در سایتمان وجود دارد که مربوط به آموزش مالی کودکان است. 
سعی کردیم به روش های مختلف مثل ویدئو و بازدید و معرفی بازی ها به 
بچه ها آموزش دهیم. به عنوان مادر فکر می کنید تمام تکنیک هایی را که 
برای آموزش بچه ها وجود دارد استفاده کرده اید یا این که نیاز هست آگاهی 

خودتان و بچه ها را باال ببرید؟
 قطعاً، من با توجه به منابع و توانایی ها و وقتی که برای این موضوع داشتم کارهایی 
کردم؛ اما نمی توانم بگویم این کارها انسجام داشته و هدفی را دنبال کرده است. قطعاً 
ابزارهایی که شما گفتید می تواند کمک کند. به نظرم این موضوع جای کار دارد. 
یکی از موضوعاتی که ما نیاز داریم سواد مالی است. چون سواد مالی کمک می کند 
به این که آگاهی هایمان را باال ببریم و زندگی مان را پیش ببریم. بعضاً در شرایط 
مشابه دو آدمی که شرایط یکسانی داشته اند، خروجی های یکسانی نداشته اند. چون 
ممکن است یکی سواد مالی داشته باشد و آن یکی آگاهی نداشته باشد. این موضوع 
خیلی مهم است و من در حد بضاعتم به آن پرداخته ام. اما قطعاً می شود خیلی به 

آن پرداخت، هم برای بچه های من و هم برای سایر بچه ها.
به این اشاره کردید که سواد مالی یک دانش است. به نظرتان فقط دانش 
است، یا دانش و تجربه است؟ شما به عنوان کسی که مسیر پیشرفت مالی 

را طی کرده اید، بیشتر چه چیزی در این مسیر کمکتان کرده است؟
دانش که قطعاً تأثیر دارد. یعنی یک پایه اطالعات دارد و دانستن به آن می تواند 
آن  از  بعضاً  تجربه ها  و  آدم کمک می کند  به  تجربه های مختلف  اما  کند؛  کمک 
اطالعات تأثیر بیشتری می توانند داشته باشند. در یک تجربه ممکن است چیزهایی 
یاد بگیرید که ممکن است چندین بار در کتاب ها خوانده باشید. اما آن تجربه حسی 

به شما می دهد که کاربرد بیشتری دارد.
از بخش »قلک« در  به غیر  اشاره کردم که  این جهت  از  این موضوع  به 
سایت ما بخش هایی مثل »دودوتاچهارتای زندگی« و »ورود آقایان ممنوع« 
وجود دارد که مخاطبان آن بزرگساالن هستند. پس شما موافق هستید که 
همه ی ما به دانش مالی نیاز داریم و این دانش می تواند در مسیر زندگی  به 

ما کمک کند؟
بله

کنیم.  صحبت  می خواهیم  یادگیری  و  آموزش  انسانی،  منابع  درمورد 
اسکن  با  )می توانید  لینکلن  دانشگاه  در  تحقیقی  از  بودم  دیده  ویدئویی 
QR CODE  این ویدئو را ببینید  ( که نشان می داد کارمندان دچار 
دغدغه هایی هستند. در آن ویدئو نشان می داد باید آموزش های مالی به 
کارمندان بر اساس نیازهای ابتدایی، در دستور کار منابع انسانی شرکت ها 
قرار گیرد و این آموزش ها روی راندمان کاری اثر زیادی دارد. نظر شما در 

این خصوص چیست؟
صحبت  آن  درباره ی  سازمانی  برنامه ریزی  بحث های  در  همیشه  ما  که  نکته ای 
می کنیم یا تدوین استراتژی طرح های استراتژیک می کنیم که سازمان یک وضعیت 
فعلی و یک وضعیت رومیزی دارد، ضمن این که باید به آینده اش هم فکر کنید و 
می خواهید با تدوین استراتژی مشخص کنید چطور می خواهید به اهداف سازمان 
برسید. نکته ي خیلی مهم این است که ما عنوان می کنیم اگر مدیری مسئله ی 
در  کند.  برنامه ریزی  آینده اش  برای  نمی تواند  قاعدتاً  کند  حل  نتواند  را  روزش 
حقیقت، وقتی پرونده ی باز روی میز دارد، نمی تواند وقتی برای آینده اختصاص 
دهد. این موضوع برای همه صادق است. هرم مازلو داستانش همین جا است. آدم ها 
به نیازهای اولیه نیاز دارند. تا نیاز های اساسی افراد پاسخ داده نشود، آن ها نمی توانند 
سراغ نیازهای سطح باالتر بروند. برداشت های مالی آدم ها از محیط کارشان یا آن 
سیستم جبران خدماتشان، حقوق و دستمزدشان باید به گونه ای باشد که زندگی 
آن ها بچرخد. یک کارشناس که از دانشگاه فارغ التحصیل شده، می آید که یاد بگیرد 
تا در آینده بتواند کارهای بزرگ تری انجام دهد و درآمد بیشتری کسب کند؛ اما 
قبل از آن باید درآمدی داشته باشد که زندگی اش بچرخد. این روزها بعضاً درآمدهای 

شرکت ها و سازمان ها به علت مسائل اقتصادی کفاف زندگی خوب را نمی دهد.
نهایی  به عنوان حرف  اگر چیزی  این که وقت گذاشتید.  از  خیلی ممنونم 

مانده، بفرمایید.
امیدوارم که تجربیاتم برای مخاطب ها مفید بوده باشد. نکته ی آخری که می خواهم 
بگویم این است که این روزها جامعه ی ما به امید احتیاج دارد. باید شروع و اقدام 
کنیم تا بتوانیم از این وضعیت رها بشویم. هیچ چیزی جز تالش، امید و باور قلبی 
به ما کمک نمی کند. من همیشه آرزو دارم برای این که جهانی بهتر داشته باشیم 
و هر کدام از ما وظیفه داریم که سهم خودمان را در اجتماع، سازمان و کشورمان 
ایفا کنیم. هر چقدر بتوانیم نقش خودمان را بهتر ایفا کنیم خروجی بهتری خواهیم 

داشت. 

https://alafkhers.com/videos/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://alafkhers.com/videos/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://alafkhers.com/videos/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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در ابتدا اجازه بدهید با این سؤال آغاز کنیم که 
چه تعریفی می توان از سواد مالی ارائه کرد؟ با 
توجه به این که سواد مالی مفهومی ناشناخته و 

تعریف نشده است.
در ابتدا الزم می دانم به این مسئله اشاره کنم که ما باید در 
نظر داشته باشیم مفهوم سواد یک مفهوم پویاست و نه ایستا 
و با گذشت زمان و بر اساس تغییر نیازهای جوامع مختلف 
تغییر پیدا کرده و این تغییرات ادامه دار خواهد بود. در طی 
حدود هفت دهه فعالیِت سازماِن آموزشی علمی فرهنگی ملل 
متحد )یونسکو( به عنوان یک نهاد بین المللی فعال در زمینه ی 
برنامه ریزی آموزشی، تعریفی که این نهاد از سواد ارائه کرده 

به طور مداوم تغییر پیدا کرده و با توجه به نیازهای زندگی 
امروز متناسب سازی شده است. تعریف هایی ابتدایی از سواد 
بیشتر مبتنی بر حفظیات و محاسبات بودند؛ اما تعریف های 
امروزی بیشتر مبتنی بر مهارت های استنباطی و تحلیلی و در 

جهت حل مسائل واقعی و ایجاد تغییرات در عمل هستند.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، سواد مالی را فرایندی 
و  نگرش  مهارت ها،  دانش،  اقتصادی،  آگاهی  از  متشکل 
منظور  به  تصمیم گیری صحیح  در جهت  رفتارهای الزم 
در  بنابراین،  است.  کرده  تعریف  مالی  رفاه  سطح  ارتقای 
جعبه افزار سوادهایی که برای زندگی امروز الزم و ضروری 
به نظر می رسد، سواد مالی یکی از ابزارهاست که در کنار سواد 
اطالعاتی، سواد رسانه ای، سواد دیجیتال، سواد بومی و... و 
در ترکیب با آن ها، می تواند بخشی از نیازهای زندگی ما را 

برطرف کند.
پیامد هر فعالیت آموزشی یادگیری است. منظور 
و  مهارت  دانش،  در  تغییر  ایجاد  یادگیری  از 
نگرش های شخص یادگیرنده است. به نظر شما 
آموزش در مسائل مالی چقدر ضرورت دارد؟ و 

چرا؟
دانش،  در  تغییر  با  یادگیری  کردید،  اشاره  که  همان طور 
مهارت و نگرش افراد همراه است. سواد مالی از آن جهت 
یا   Lifelong Learning دسته ی  در  که  دارد  ضرورت 
یادگیری های مادام العمر قرار می گیرد. یادگیری تمام عمر 
به صورت فرایندی تعریف می شود که در آن افراد در شرایط 
مختلف به یادگیری مشغول اند. محیط یادگیری فقط شامل 
مدرسه نیست؛ بلکه در خانه، محل کار و حتی مکان هایی 
که فرد اوقات فراغت خود را آن جا سپری می کند، یادگیری 
می تواند اتفاق بیفتد. در محیط رقابتی جوامع امروزی، درگیر 
بودن با مسائل مالی در تمام طول زندگی اجتناب ناپذیراست؛ 
کهن سالی  تا  کودکی  از  مالی  آموزش های  به  ما  بنابراین 

نیاز داریم. آموزش های مالی نه تنها به ما دانش می دهد و 
مهارت ها و قابلیت هایی را در ما به وجود می آورد؛ بلکه مهم تر 
از آن بینشی )Insight( را در ما شکل می دهد که کمک 
می کند در شرایط پیچیده و نامطمئن، قدرت تحلیل و تفسیر 
موقعیت ها را داشته باشیم و بتوانیم روندهای تغییر را سریع تر 

شناسایی کنیم و تصمیمات بهتری بگیریم.
آموزش سواد مالی چه تأثیری بر رشد و پیشرفت 

فردی می تواند داشته باشد؟
پیچیدگی جوامع امروزی، داشتن استراتژی و برنامه رشد 
شخصی را بیشتر از هر زمان دیگری ضروری کرده است. 
سواد مالی به داشتن برنامه رشد فردی کمک می کند به 
این شکل که دانش، مهارت و بینش تصمیم گیری مالی بر 
چگونگی انتخاب فرصت ها، نحوه ی تصمیم گیری و در نتیجه، 
کیفیت زندگی و رفاه فردی تأثیر خواهد داشت. داشتن سواد 
مالی برای سرمایه گذاران امری ضروری است؛ اما آن چه که 
امروز در جوامع مختلف بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده، 
ضرورت داشتن چنین سواد و بینشی برای تک تک افراد 
جامعه است. این امر به ویژه در زمان بروز بحران های اقتصادی 
از اهمیت فراوانی برخوردار است. سواد مالی می تواند مدیریت 

چالش های اقتصادی را برای افراد آسان تر کند.
به نظر شما بهترین زمان برای شروع آموزش ها از 

چه سنی است؟
آموزش سواد  پیشگام در حوزه ی  از کشورهای  بسیاری  در 
مالی از جمله استرالیا، سنگاپور، مالزی و انگلستان آموزش 
شروع  مهدکودک ها  از  مالی  سواد  پایه ی  مفاهیم  رسمی 
آموزش ها  این  مدرسه  دوران  طول  در  به تدریج  و  می شود 
کامل می شوند. به طور کلی دوران کودکی و نوجوانی به عنوان 
افراد  در  نگرش  و  شخصیت  شکل گیری  دوران  مهم ترین 
شناخته می شود و بنابراین، آشنایی با مفاهیم پایه از جمله 
نیازها و خواسته ها، ارزش پول و روش های به دست آوردن آن، 
پس انداز، پول توجیبی، بودجه بندی و روش های سرمایه گذاری 
و هم چنین ارتقای مهارت های عملی کودکان و نوجوانان در 
حوزه ی مالی تأثیر به سزایی در عملکرد آنان در آینده خواهد 
داشت. چراکه هرقدر حساسیت نسبت به مسائل مالی در سنین 
پایین تر آموزش داده شود، اثربخشی آن در رفتار و تصمیمات 
آن ها در بزرگسالی نمود و پایداری بیشتری خواهد داشت. در 
ضمن، زمان و هزینه ی آموزش کودکان و نوجوانان از 

صرفه ی اقتصادی بیشتری برخوردار است.
برای آموزش مالی کودکان در سنین مختلف، این مطلب 

را بخوانید. 
آیا در کشور ما اقداماتی برای ترویج آموزش های 
مالی انجام گرفته است؟ فعالیت هایی که انجام 

شده به چه صورت بوده است؟
بر اساس سند راهبردی تحول نظام تعلیم و تربیت رسمی 
عمومی کشور که در سال ۱38۹ تأیید کلی شده و مبنای 
تمامی سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و تولید اسناد تحولی 
در نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور قرار گرفته است، پرورش 
تربیت یافتگانی که با درک مفاهیم اقتصادی در چارچوب 
نظام معیار، کارآفرینی، قناعت و انضباط مالی، مصرف بهینه 

از تجربه ی پدرومادرهایمان فاصله بگیریم 
گفت وگو با دکتر سارا جانه

باید بپذیریم که در زمینه ی سواد مالی در ایران، کار 
چندانی صورت نگرفته است. نداشتن بینش مالی 
امری است که نسل پدرومادرهای فعلی بسیار از 

نداشتن آن متضرر شده اند. شاید همین امر باعث شده 
تا همین نسل برای کودکان خود به دنبال کسب دانش 
و سواد مالی باشند. بر همین اساس، با خانم دکتر سارا 
جانه، یکی از فعاالن حوزه ی آموزش و پژوهش آموزش 
و سواد مالی، گفت وگو کردیم تا با بهره مندی از نظرات 

ایشان، بیشتر در این زمینه آگاه شویم. دکتر جانه 
سواد مالی را یکی از ضروریات دنیای امروز می داند. او 
معتقد است بهترین سن برای شروع آموزش ها کودکی 
است؛ چراکه ارتقای دانش ومهارت های مالی افراد در 
کودکی تأثیر به سزایی در آینده شان خواهد داشت. 
گفت وگوی پیش رو به علت گرفتاری های معمول در 

ماه های آخر سال، به صورت مکتوب انجام گرفت. با این 
حال خانم جانه با وسواس در این مبحث شرکت کردند 
و تالش کردند مفهوم سواد مالی که مورد نظر ما بود، 

به درستی توضیح داده شود.

۱

۲

۳

https://alafkhers.com/financial-literacy-for-kids/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84
https://alafkhers.com/financial-literacy-for-kids/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84
https://alafkhers.com/financial-literacy-for-kids/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84


51 فروردین 1399 / ســال پنجم / شــماره 39

راهنمای سرمایه گذاری

و دوری از اسراف در فعالیت های اقتصادی در مقیاس 
خانوادگی، ملی و جهانی مشارکت نمایند، به عنوان یکی 
از اولویت های نظام آموزش و پرورش رسمی کشور یاد 
تربیت یافتگان  آمده است که  این سند  شده است. در 
نظام آموزش و پرورش عمومی ایران می بایست حداقل 
دارای یک مهارت مفید برای تأمین معاش حالل باشند؛ 
به گونه ای که در صورت جدایی از نظام رسمی تعلیم و 
تربیت در هر مرحله، توانایی تأمین زندگی خود و اداره ی 
خانواده را داشته باشند. آن چه که از این سند باالدستی 
استنباط می شود این است که نظام رسمی آموزش و 
پرورش مکلف است چنین آموزش هایی را در محتویات 
کتب درسی خود بگنجاند. البته در ایران تدوین طرح 
استراتژی های ملی آموزش مالی متأسفانه به سرانجام 
پیش  به گونه ای  شرایط  بود  امیدوار  باید  که  نرسیده 
برود که این طرح از سر گرفته شود. چراکه هم راستا با 
توسعه  و  اقتصادی  همکاری های  سازمان  فعالیت های 
)OECD( در قالب طراحی استراتژی های ملی آموزش 
مالی با کمک بانک مرکزی کشورهای عضو این سازمان، 
در حال حاضر حدود 4۵ کشور استراتژی ملی آموزش 
مالی خود را به طور کامل طراحی نموده و در حال اجرای 
آن هستند. امیدواریم این طرح در کشور ما نیز تدوین، 
آموزش های رسمی یک  البته  اجرایی شود.  و  تصویب 
بخش از این آموزش های مالی است و آموزش های مالی 
در کشور ما به ویژه در سال های اخیر عمدتاً به صورت غیر 
رسمی در قالب برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی و 
تدوین محتواهای آموزشی به شکل  کتاب و سی دی و 

بازی عمدتاً توسط مؤسسات غیر دولتی عرضه می شود. 
آموزش مالی به عنوان حوزه ای از آموزش که در 
ایران کمتر به آن توجه شده، چه ویژگی هایی 

باید داشته باشد تا تأثیرگذار و فراگیر شود؟
در دنیای امروز عمده ی آموزش ها در زمینه های مختلف 
روی بستر اینترنت و با استفاده از انواع اپلیکیشن ها و 
روی  بر  و  چندرسانه ای  محتواهای  انواع  و  پادکست ها 
کاربردی  سایت هایی مانند یوتیوب به شکل های کامالً 
عرضه می شوند. یکی از نکاتی که در بحث آموزش های 
است،  مطرح  نوجوانان  و  کودکان  برای  به ویژه  مالی 
ساده سازی مفاهیم تا حد امکان و استفاده از گیمیفیکیشن 
که  شده  محرز  همه  برای  امروزه  است.  )بازی  آفرینی( 
یادگیری باید سرگرم کننده باشد و ضمن به کارگیری قوه ی 
تخیل و خالقیت، به شکل عملی و با رویکرد حل مسئله 
اتفاق بیفتد. نکته ی قابل توجه دیگر این است که امروزه 
بتواند به شکل کاربردی  نیاز است که  به آموزش هایی 
به حل مسائل و مشکالت افراد جامعه کمک کند و به 

مهارت افزایی و گسترش قابلیت  در افراد منجر شود.
  به نظر شما در کنار نظام آموزش رسمی و غیر 
رسمی، خانواده چه نقشی می تواند در آموزش 

مالی به کودکان ایفا کند؟
اقتصاد خانواده همیشه یکی از رکن های زیربنایی در بقای 
خانواده بوده، بنابراین مدیریت مالی خانواده امری ضروری و 
غیر قابل انکار در رشد و موفقیت و رفاه آن است. از طرفی 
نیازهای خانواده در جوامع امروزی نسبت به قبل بسیار 
گسترده تر شده و از سوی دیگر منابع محدودی برای تأمین 
و رفع نیازهای افراد خانواده وجود دارد. در شکل زندگی 
امروزی دیگر این امکان وجود ندارد که یک یا دو نفر کار 
کنند و بقیه ی اعضای خانواده تا آخر عمر بتوانند نیازهایشان 

را برطرف کنند. بنابراین فراگیری شیوه های جدید آموزش 
مالی و گرفتن بهترین تصمیمات مالی در بهترین زمان 
ممکن، مدیریت هزینه ها، پس انداز هوشمندانه، به جریان 
انداختن سرمایه های راکد و مسائلی از این دست، بیش 
مالی  رفتار  نظر می رسد.  به  از هر زمان دیگری حیاتی 
مسئوالنه چه در بین والدین و چه در بین فرزندان به عنوان 
یک اصل مورد نیاز زندگی امروز، باید بیش از پیش مورد 
توجه قرار بگیرد. رفتار مالی مسئوالنه شامل تجدید نظر 
اولویت بندی  بازنگری و  در عادات مصرف و خرید، 

نیازها و خواسته ها و مدیریت هزینه ها است.
مالی  رفتارهای  تاثیر  با  تا  بخوانید  را  مطلب   این 

خانواده ها بر روی کودکان، آشنا شوید 
سؤال مهمی که اینجا مطرح می شود این است 
که چطور پدرومادرهایی که خودشان از نظر 
مالی آموزش های درستی نداشته اند، می توانند 
در تربیت مالی فرزندانشان درست عمل کرده و 

به کودکانشان کمک کنند؟
دست اندازی  و  پرچالش  بسیار  مسئله ی  سؤال  این 
بطور  هیچ کس  چراکه  نیست.  ممکن  غیر  اما  است؛ 
ذاتی با سواِد مالی به دنیا نمی آید. همان طور که قباًل 
هم اشاره کردم سواد مالی فراگیری یک سری دانش و 
ایجاد یک سری مهارت و بهبود آن ها در طول دوره ی 
زندگی است. این رشد و بهبود شخصی برای والدین 
و فرزندانش شان می تواند به طور هم زمان اتفاق بیفتد. 
والدین  تمام نمای  آینه ی  فرزندان  که  آن جایی  از 
خودشان هستند، تقویت رفتارهای مسئوالنه ی والدین 
در حوزه های مالی تأثیر مستقیم بر روی رفتار مالی 
فرزندان آن ها در آینده خواهد داشت. به عنوان مثال، 
دچار  مالی  نظر  از  ماه  آخر  که  خانواده هایی  برای 
مشکل می شوند، نحوه ی مدیریت مالی خانه باید مورد 
و  مالی  انضباط  این  و  بگیرد  قرار  بررسی  و  بازنگری 
می کند.  طلب  را  خانواده  اعضای  همه ی  مشارکت 
هم چنین در بسیاری از موارد نیاز به مشاوره های مالی 
برای خانواده ها وجود دارد تا بتوانند بهترین تصمیمات 

مالی را در درست ترین زمان ممکن بگیرند.
 مسئله ای که در تربیت مالی کودکان در ایران با آن 
مواجه هستیم، یک سری باورها و ذهنیات نادرست 
دارند  فرزندانشان  تربیت  در  پدرومادرها  که  است 
یا  نتیجه ی آن می شود تربیت بچه های وابسته  که 
چیزی که از آن به عنوان نسل بومرنگ یاد می کنند. 
چگونه می توانیم این ذهنیات و نگرش ها را تغییر داده 
و اصالح کنیم؟ )به طور مثال کارکردن قبل از ورود 
به دانشگاه در بسیاری از کشورها ارزش محسوب 
می شود؛ در حالی که در ایران چندان پسندیده نیست 

و پدرومادرها حس خوبی به این موضوع ندارند.(
 سیستم باور و نگرش یک شبه شکل نگرفته و یک شبه هم 
است.  تکوینی  فرایند  این مسئله یک  نخواهد شد.  عوض 
ورودی های  با  و  شود  وارد  جدید  باورهای  یک سری  باید 
جدید آرام آرام آن باورهای قدیمی تغییر کنند. در واقع، باید 
حساسیتی در ما نسبت به این مسئله شکل بگیرد که پدر و 
مادر مسئول نیستند که تا آخر عمر تأمین کننده ی نیازهای 
مالی فرزندان شان باشند. از سوی دیگر، یک سری مکانیزم های 
جدیدی برای آینده نگری در جوامع امروزی شکل گرفته، 
برای مثال در بین نسل های قبل چیزی به اسم بیمه های 
عمر برای فرزندان کمتر متداول بود، حال آن که امروزه نگرش 

والدین و خانواده ها در جامعه به انواع و اقسام بیمه های عمر 
و سرمایه گذاری کودکان و نوجوانان بسیار تقویت شده است. 
به  آگاهی  و  نتیجه ی دادن اطالعات  تغییر نگرش در  این 
پدر ومادرها شکل گرفته است. پس اگر در زمینه ی پرورش 
و تربیت فرزندانی که باید از نظر مالی استقالل داشته باشند، 
به خانواده ها آگاهی داده شود و این احساس نیاز در آن ها به 

وجود بیاید، رفته رفته نگرش آن ها تغییر خواهد کرد.
چطور می توانیم نگاه و نگرش درست درمورد 
مسائل مالی را به نسل هزاره بدهیم وآن ها را 

مستقل و مسئول بار بیاوریم؟ 
کاری که پدرومادرهای ما با نسل های ما کرد، این بود 
که ماهی را حاضر و آماده به ما دادند؛ اما ماهی گیری را 
آن طور که باید به فرزندانشان یاد ندادند. به دالیل متعدد 
از جمله این که فکر کردند وظیفه شان این است که تا آخر 
عمر مسئول نیازهای مالی فرزندان شان باشند، رویه ای که 
در عمل فشارهای زیادی را به والدین تحمیل کرده و آن ها 

زیر بار این همه مسئولیت خرد خواهد کرد.
باید این نکته را در نظر داشت که یک فرزند مستقل و 
مسئول در یک فرایند برنامه ریزی شده ی تربیتی شکل 
می گیرد و به هیچ عنوان نمی شود برای سال های متمادی 
یک فرزند در یک سیستم تربیتی وابسته و معیوب رشد 
از او خواسته شود که  و نمو پیدا کند و بعد یک شبه 
حاال مستقل و مسئول باشد. درمورد مسئولیت پذیری 
نکته ی بسیار مهم، باال بردن ارزش کار است. متأسفانه 
مدرک گرایی در جامعه ی ما به ارزش کار لطمه ی زیادی 
زده و ما باید با ارتقای آگاهی های عمومی افراد جامعه این 
روند مخرب را تغییر بدهیم. برای اینکه مسئولیت پذیری 
فرزندان نسل جدید را باال ببریم، باید آن ها را به این موضوع 
آگاه کنیم که تنها وظیفه ی آن ها درس خواندن نیست و 
همکاری و مشارکت آن ها در امور خانه نیز اهمیت دارد. و 
برای جلب مشارکت و همکاری آن ها در خانه و بیرون از 
خانه برنامه ریزی کنیم. به طور مثال از همان سنین کم 
می شود تصمیمات مالی را به زبان ساده برای بچه ها 

توضیح داد و آن ها را در جریان گذاشت.
برای آشنایی با درس هایی که ثروتمندان در مورد 
پول به فرزندانشان می دهند، این ویدیو را مشاهده 

بفرمایید 
اختیار ما گذاشتید.  از وقتی که در  ممنونیم 
به عنوان جمع بندی بحث، اگر موضوعی است 

که دوست دارید به آن اشاره کنید، بفرمایید.
در مجموع، آموزش های سواد مالی چه در قالب آموزش 
رسمی در مدارس و چه به صورت آموزش های غیررسمی 
از طریق تماشای فیلم های آموزشی یا خواندن کتاب و... 
زمانی اثربخش هستند که ما شروع کنیم به به کاربستن 
این آموزش ها در تصمیمات مالی کوچک و بزرگ زندگی 
و در واقع باور داشته باشیم که می شود با در نظر گرفتن 
معیارهای سنجیده تر، تصمیمات مالی هوشمندانه تری 
گرفت. از آن جا که نخستین تصمیمات مالی کودکان و 
نوجوانان عمدتاً در محیط خانواده گرفته می شود، والدین 
نقش اصلی را در رواج استفاده از آموزه های مالی در بین 
فرزندان دارند. در واقع، وقتی که این بینش در آن ها شکل 
بگیرد که می شود از طریق به کارگیری آموزه های مالی در 
عمل تصمیمات بهتری گرفت، می شود امیدوار بود که این 
آموزه ها در زندگی فرزندان آن ها و نسل بعد تأثیر عملی 

داشته باشد.
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