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 به دست آوردن پول 
برای برآورده کردن 

نیازها و خواسته های ما 
در جامعه ضروری است. 

شاید برخی کسب درآمد 
به صورت سنتی را آسان 

بدانند؛ اما نگهداری 
از آن به مهارت هایی 

از جمله مهارت های 
مدیریت مالی نیاز دارد. 
این مهارت ها از عقاید، 

نگرش ها، عادت ها و 
ارزش هایی که در دوران 

کودکی درمورد پول 
کسب می کنیم، حاصل 

می شوند.

آموزش الفبای  
مالی به کودکــان 

)بخش اول(
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بدیهــی اســت کــه آمــوزش مالــی بــرای همــه ضــروری اســت. کودکانــی کــه یــاد می گیرند 
بــرای مخــارج و هزینه هایشــان برنامــه ای داشــته باشــند و آن را اجــرا کننــد، اعتمادبه نفــس 
ــه توانایی هایشــان  بیشــتری خواهنــد داشــت. به عــاوه، آن هــا بیــش از ســایر کــودکان ب
ــد  ــر می توانن ــا زودت ــتند. آن ه ــود هس ــه خ ــی ب ــد و متک ــاد دارن ــری اعتم درتصمیم گی
بــا مفاهیــم مهــم اقتصــادی ای  ماننــد اعتبــار، مالیــات و بیمــه آشــنا شــوند و شــروع بــه 

ــد. ــان کنن ــی آیند ه ش ــرای زندگ ــرمایه گذاری ب س
ــه  ــادی ب ــوزش اقتص ــاعت آم ــل 10 س ــه حداق ــد ک ــان می ده ــد نش ــق جدی ــک تحقی ی
ــادات  ــا و ع ــی بچه ه ــده ی مال ــر آین ــت ب ــری مثب ــا، تاثی ــان و خانواده ه ــودکان، معلم ک

پس انــداز کــردن آن هــا می گــذارد.

 آموزش مالی به کودکان از کی؟
ــه کــودکان  را آغــاز  ــی ب ــوان آمــوزش مســائل مال ــه چــه طریقــی می ت از چــه زمــان، و ب

کــرد؟
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چــه فرزندتــان بــه پــول و مســائل مرتبــط 
بــا آن عاقه منــد باشــد، چــه نباشــد، شــما 
ــم  ــیار مه ــه ی بس ــن وظیف ــوان والدی به عن
صحبــت کــردن دربــاره ی مســئولیت پذیری 

مالــی بــا او را بــر عهــده داریــد.
امــا آیــا فرزندتــان بــه ســنی رســیده اســت 
کــه درمــورد بودجه بنــدی یــا وام هــای 
در  کنیــد؟  او صحبــت  بــا  دانشــجویی 
نهایــت، مطمئنــاً قصــد نداریــد کــه آن هــا 
را بــا عــادت قایــم کــردن پــول  زیــر 

بــزرگ کنیــد. بالشت شــان، 
امــور  متخصــص  ســندبرگ«  »اریــکا 
ــام  ــود به ن ــاب خ ــی، در کت ــی خصوص مال
»توقعــات پولــی: برنامــه ی مهــم مالــی برای 
خانواده هــای جــوان«، درمــورد مراحــل 
مالــی مهــم هــر ســن، به طــور کامــل 

می دهــد. توضیــح 
ســندبرگ می گویــد: »بــه یــاد داشــته 
ــر  ــوغ ه ــد و بل ــه ی رش ــه درج ــید ک باش
اســت.  متفــاوت  دیگــری  بــا  کــودک، 
ــای  ــن راهنمایی ه ــق ای ــر طب ــر ب ــا اگ ام
ــبتاً  ــی نس ــد، آمادگ ــش بروی ــادی پی بنی
ــان  ــوزش  کودک ت ــروع آم ــرای ش ــی ب خوب
کســب خواهیــد کــرد و در ادامــه ی مســیر، 
آموختــن هیــچ نکتــه ی مهمــی را از دســت 

نخواهیــد داد.«

 آموزش مالی به کودکان را
 از چه سنی شروع کنیم؟

 
 سه سالگی: با فرزندتان تمرین صبوری 

کنید
در ایــن ســن، کــودکان  بایــد درمــورد صبــر 
ــه  ــا ب ــه ب و چگونگــی رفتارشــان در مواجه
دســت نیــاوردن آنــی خواسته هایشــان، 
آمــوزش ببیننــد. »تحمــل کــردن تــا 
به نظــر  خواســته ها«  شــدن  بــرآورده 
امــا  می آیــد؛  پیش پاافتــاده ای  موضــوع 
ــه  ــری آن، در تمــام طــول زندگــی  ب یادگی

نفع شــان خواهــد بــود.

فرزنــد  بــه  پیشــنهادی:  فعالیــت    
دلــش  اگــر  کــه  بگوییــد  خردســال تان 
کلوچــه می خواهــد، همیــن االن بــه او یــک 
کلوچــه می دهیــد؛ امــا اگــر ده دقیقــه دیگر 
صبــر کنــد، دو کلوچــه گیــرش می آیــد. 
ــرده و  ــاب« ک ــش »انتخ ــودک را وارد چال ک
ــپس  ــد. س ــی کنی ــای او را ارزیاب انتخاب ه
بــا هــدف دریافــت کلوچــه ی  را  کــودک 

اضافــه، بــه صبــوری تشــویق کنیــد.

 درسی که کودک از این فعالیت می آموزد:
 بــه جــای آن کــه همــواره انتظــار بــرآورده 
شــدن لذت هــای آنــی اش را داشــته باشــد، 
ــر  ــد و منتظ ــر کن ــه صب ــت ک ــر اس بهت
ــد. ــر بمان ــی بزرگ ت ــه هدف ــت یابی ب دس

ــاره ی  ــا کــودک خــود درب از سه ســالگی ب

آوردن  دســت  بــه  در  کــردن  صبــر 
ــه او  ــد و ب ــت کنی ــته هایش صحب خواس
ــارت را  ــن مه ــد ای ــا بتوان ــد ت کمــک کنی
کســب کنــد. ایــن مهــارت در بزرگســالی 
بــه او در زمینه هــای مختلــف کمــک 

ــرد. ــد ک ــادی خواه زی
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ــول  ــمردن پ ــه ش ــروع ب ــالگی: ش  چهارس
کنیــد

کودک تـــان در ایـــن ســـن هیـــچ درکـــی 
ــول  ــود پـ ــه در وجـ ــی ای کـ از ارزش مالـ
ـــا اصـــول ریاضـــی  ـــدارد؛ ام ـــه اســـت، ن نهفت

ماننـــد جمع وتفریـــق و روش شـــمارش را 
می فهمـــد. به خوبـــی 

 بنابرایـــن، ایـــن ســـن آغـــاز پیونـــد زدن 
بـــا  کـــودکان  ریاضـــی   مهارت هـــای 

ــت. ــول اسـ ــوم پـ مفهـ

کودک تــان  بــه  پیشــنهادی:  فعالیــت    
تحویــل  مختلــف  ســکه های  از  ترکیبــی 
ــمارد.  ــا را بش ــد آن ه داده  و از او بخواهی
می توانیــد هــر هفتــه یــک ســکه  ی جدیــد 
بــه همــراه نــام آن بــه کــودک معرفــی کنید 
ــا ســکه ها را به صــورت  ــد ت و از او بخواهی
ســتونی روی هــم بچینــد. وقتــی بــا تمــام 
ســکه ها آشــنا شــد، از او بخواهیــد آن هــا 

را در ســتون های مجــزا مرتــب کنــد.

 درسی که کودک می آموزد: 
نــام و انــدازه ی هــر ســکه و هم چنیــن 

ــول. ــمارش پ ــن ش تمری

 پنج سالگی: کودکتان را با محدودیت در 
خرید آشنا کنید

کــه  اســت  زمانــی  مهدکــودک،  دوران 
ــروع  ــودک، ش ــذاری هم ســن های ک تأثیرگ
بــه نشــان دادن روی زشــتش می کنــد. 
و  نق هــا  کــه  باشــد  پــس حواس تــان 
از  برگرفته شــده  فــراوان  التماس هــای 
ــرا  ــد: چ ــتانش )مانن ــا دوس ــینی ب هم نش
مهــران داشــته باشــد، من نداشــته باشــم؟( 

ــد. ــت کنی را مدیری

کودک تــان  بــه  پیشــنهادی:  فعالیــت   
بگوییــد کــه شــما نمی توانیــد هــر موقــع، 
و  بخریــد  می خواهــد،  دل تــان  هرچــه 
مجبوریــد چیزهایــی را برای خریــد انتخاب 
کنیــد کــه ضــرورت بیش تــری برایتــان 
در  کودک تــان  کــه  بعــد  دفعــه ی  دارد. 
خریــد  بیــن  انتخــاب  درگیــر  فروشــگاه 
دو چیــز شــد، او را بــه ســمت انتخــاب 
یکــی از آن هــا ســوق دهیــد. هم چنیــن 
مــی  گاهــی  کــه  باشــید  داشــته  توجــه 
ــر  ــن« در براب ــه گفت ــارت »ن ــد از مه توانی
اســتفاده  فرزندتــان  درخواســت های 
کنیــد. اگــر ایــن مهــارت را نداریــد هــر چــه 
ــرای فراگیــری آن اقــدام کنیــد. ــر ب زودت

 درسی که کودک می آموزد:
 بــرای خریــد هــر چیــزی  بایــد پــول خــرج 
کــرد، در حالــی کــه منابــع درآمــدی خانــواده 
ــه،  ــد همیش ــس نمی توان ــت، پ ــدود اس مح
هرچیــزی را کــه  می خواهــد، بــه دســت 

بیــاورد.

 شش سالگی: پول توجیبی کودک را شروع 
کنید

ایـن سـن، وقت عملی کردن دروس تان اسـت. 
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اغلـب کارشناسـان خبـره، توصیه می کنند کـه پول توجیبی دادن بـه کودکان را از شش سـالگی 
آغـاز کنیـد. پول توجیبـی داشـتن کـودک بـه ایـن معناسـت کـه اگـر چیـزی را بـرای تفریـح 
می خواهـد، بـه مقـدار پس اندازش بسـتگی دارد و می بایسـت درمـورد چگونگی به دسـت آوردن 

آن، چاره ای بیندیشـد.

 فعالیت پیشنهادی: در ابتدا، به صورت هفتگی پول توجیبی کودکتان را پرداخت کنید. 
تعیین مقدار دقیق آن، می تواند نسبت به موقعیت و دارایی شخصی تان متغیر باشد؛ اما 
در این زمینه قانونی وجود دارد که می گوید به ازای هر سال سن، هزار تومان پول توجیبی 
هفتگی کافی است. پس در این سن، از 6  هزار تومان پول شروع کنید. توجه داشته باشید 
که برخی از مشاوران معتقدند که پول توجیبی را نباید به کار های خانه ربط داد. پول توجیبی 
ابزاری است برای آموزش دادن مدیریت پول به کودکان، نه پرداختن حق الزحمه بابت انجام 

دادن کارهایی که در حقیقت وظیفه شان است.
شـما می توانیـد از شش سـالگی بـه کودکانتـان پول توجیبـی پرداخت کنیـد. پول توجیبـی برای 
ایـن اسـت کـه کـودک متوجه شـود بـرای بـرآوردن خواسـته هایش باید بخشـی از پولـش را از 

پس انـداز کـردن به دسـت آورد.

 هفت سالگی: »وقتی بزرگ شدی 
می خواهی چه کاره شوی؟«

از ایـن سـن، سـؤاالت معلمان درمـورد این که 
کـودک چه شـغلی را بـرای آینـده اش انتخاب 
می کنـد، شـروع می شـود. بـا توجـه بـه ایـن 
موضـوع، زمـان خوبی اسـت که بـا کودک تان 
درمورد مشـاغل و حرفه هـای مختلف صحبت 
کنیـد. می بایسـت او را بـا ایـن حقیقت آشـنا 
در  کـه  دشـواری هایی  علی رغـم  کـه  کنیـد 
آینـده بـرای کسـب درآمد خواهد داشـت،  اگر 
خوش شـانس و عاقـل باشـد، می توانـد حتـی 
از انجـام دادن آن کار لـذت ببـرد. سـعی کنید 
تفکـرات مثبتی را در مورد کار و کسـب درآمد 

در وجـود او بپرورانید.

راهنمایسرمایهگذاری
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 فعالیت پیشنهادی: از کودک تان بپرسید که می خواهد در آینده چه کاره شود؟ هم چنین 
از او بخواهید آینده ای را که برای خودش متصور می شود، نقاشی کند. برای کمک به او 
در این زمینه، خودتان این فعالیت را در کنار او انجام داده و تصویری از خود و شغل تان 
ترسیم کنید )نیازی نیست که حتمًا هنرمندانه باشد(. توضیح دهید که در محل کار چه 
فعالیت هایی انجام می دهید، چرا آن رشته را انتخاب کرده اید و به چه دالیلی از آن کار 

خوش تان می آید.

 درسی که کودک می آموزد:
 همـۀ مـردم کار می کننـد تـا پـول دربیاورنـد؛ اما می بایسـت شـغلی را انتخاب کنند کـه بر پایۀ 

عایق شـان باشد.

 کودکان را با روش های مختلف پول درآوردن آشنا کنید.
دربـارۀ شـغل آینـدۀ کـودک با او صحبت کنید و سـعی کنید کـودک ارتباط بین عاقه داشـتن 

بـه شـغل و تأثیـر آن در موفقیت آیندۀ خـود را درک کند.

 هشت سالگی: آشنایی با مخارج خانه
درک کودک تـان از جمـع  و تفریـق در ایـن 
سـن، بـه حـدی ارتقـا یافتـه کـه به راحتـی 
متوجـه فراینـد ورود و خـروج پـول در خانـه 
بشـود. پـس، موقعیـت مناسـبی اسـت کـه 
چگونگـی آن را بـه کـودک توضیـح دهیـد. به 
او بگوییـد کـه اگرچه از طریـق کار کردن پول 
درمی آوریـد؛ امـا مجبوریـد بخشـی از آن را 

صـرف مخـارج خانـه کنیـد.

پرداخت  هنگام  در  پیشنهادی:  فعالیت   
قبوض، به کودک تان اجازه دهید در کنارتان 
)خصوصًا  حساب وکتاب ها  این گونه  باشد. 
کرایه یا قسط خانه(، ارقام سختی برای درک 
او  از  می توانید  اما  بود؛  خواهد  کودک تان 
بخواهید که در هنگام جمع و تفریق کردن 

رسیدها کمک تان کند.

 درسی که کودک می آموزد:
 بزرگ ترهـا مجبورنـد مخـارج خانـه و قبوض 
خـود را بپردازنـد؛ امـا مادامـی کـه بخشـی از 
درآمدشـان را پس انـداز کننـد، دچـار هیـچ 

مشـکلی نخواهند شـد.
 

 نه سالگی: افتتاح حساب پس انداز
در ایـن سـن، کـودکان به انـدازۀ کافـی بزرگ 
)و به انـدازۀ کافـی خوددار( شـده  اند که مفهوم 
پس انـداز کـردن پـول بـرای خریـدن نیازها و 
خواسته هایشـان را درک کننـد. ایـن دوره از 
زندگـی کـودک نه تنهـا، سـن مناسـبی بـرای 
افتتـاح حسـاب بانکی اوسـت، بلکـه هم چنین 
موقعیت مناسـبی برای شـروع فعالیت هایی با 
رنگ وبـوی اقتصادی اسـت تـا از طریـق انجام 

دادن آن، حـس مالکیـت بگیرد.

 فعالیت پیشنهادی: برای کودک یک حساب 
پس انداز افتتاح و 30 هزار تومان پول به آن 
واریز کنید. به او بگویید از این جا به بعدش، 
با خود اوست. اجازه ندهید که کودک هرگاه 
که دلش خواست، حسابش را خالی کند )اگر 
قصد پس انداز برای خرید هدف بزرگی مانند 
با  درموردش  می بایست  دارد،  را  دوچرخه 
شما صحبت کند(؛ اما به او بگویید که هرگاه 
بخواهد در حسابش پول واریز کند، او را به 
بانک خواهید برد. به ازای هر هزار تومانی که 
کنار می گذارد، شما نیز هزار تومان به عنوان 

تشویق به پس اندازش اضافه کنید.

 درسی که کودک می آموزد: 
پس انـداز کـردن آن قدرهـا هـم کسـل کننده 
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تفاوت دیدگاه زنان و مردان نسبت به

 مسائل مالی و 
سرمایه گذاری

 عموم  مردم بر این باورند که 
مردان در مسائل مالی بسیار 

جسور و آماده ی ریسک کردن 
هستند و در نقطه ی مقابل، 

زنان محتاطانه تر عمل می کنند 
و امنیت برایشان در اولویت 
است. به عبارت دیگر می توان 

گفت، مردان ریسک پذیرتر از 
زنان هستند. بخشی از کتاب 

پرفروش »مردان مریخی زنان 
ونوسی« نیز به تفاوت های 

رفتاری فاحش زنان و مردان 
در دنیای اقتصاد اشاره 

می کند.

راهنمایسرمایهگذاری
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 تفاوت عملکرد زنان و مردان هنگام سرمایه گذاری
ـــای  ـــردان در دنی ـــان و م ـــاری زن ـــای رفت ـــاره ی تفاوت ه ـــی درب ـــورات عموم تص
ـــر ایـــن باورنـــد  اقتصـــاد، آمیـــزه ای از حقایـــق و باورهـــای غلـــط اســـت. محققـــان ب
کـــه تفاوت هـــای رفتـــاری زنـــان و مـــردان در مســـائل مالـــی، از تفاوت هـــای 
ـــی  ـــای بیولوژیک ـــردان تفاوت ه ـــان و م ـــرد. زن ـــات می گی ـــا نش ـــی آن ه اجتماع
و اجتماعـــی ذاتـــی بســـیاری دارنـــد. انعـــکاس ایـــن تفاوت هـــا در رفتارهـــای 

ـــت. ـــاهده اس ـــل  مش ـــز قاب ـــا نی ـــادی آن ه اقتص
ــک  ــوان یـ ــز به عنـ ــردان نیـ ــان و مـ ــرمایه گذاری زنـ ــا در سـ ــن تفاوت هـ ایـ
ــه  ــوالً بـ ــان معمـ ــال، زنـ ــوان مثـ ــود. به عنـ ــده می شـ ــادی دیـ ــار اقتصـ رفتـ
ــائلی ماننـــد محیـــط زیســـت، اخاقیـــات و راه انـــدازی کســـب وکارهای  مسـ
ـــق  ـــن عای ـــی، ای ـــع بحران ـــی در مواق ـــود، گاه ـــد. بااین وج ـــه دارن ـــک عاق کوچ
را در نحـــوه ی ســـرمایه گذاری خـــود لحـــاظ نمی کننـــد. مدیـــران زن نســـبت 
بـــه همتایـــان مـــرد خـــود، مانـــور کمتـــری روی سهام هایشـــان می دهنـــد. 
عاوه بـــر ایـــن، اســـتراتژی مدیـــران زن و عملکـــرد آن هـــا ثبـــات بیشـــتری 

ـــردان دارد. ـــرد م ـــه عملک ـــبت ب نس

زنان سرمایه گذاران منفعل
 یا پویا؟

 میزان ریسک پذیری زنان و مردان
مطالعـــات بســـیاری شـــیوه ی ســـرمایه گذاری بیـــش از ٨000 مـــرد و زن را 
بررســـی کرده انـــد. در نـــگاه اول، این طـــور بـــه نظـــر می رســـد کـــه ایـــن 
ـــه  ـــدتی ک ـــه آن ش ـــه ب ـــه ن ـــه، البت ـــج در جامع ـــای رای ـــر باوره ـــات ب مطالع

ــد. ــه می گذارنـ ــود، صحـ ــور می شـ تصـ
ـــردان و  ـــه 4۵ درصـــد از م ـــد ک ـــی از آنن ـــا حاک ـــج حاصـــل از آن ه ـــه نتای  چراک
ـــل  ـــک آفرین مث ـــادی ریس ـــای اقتص ـــان در فعالیت ه ـــد از زن ـــا 3٨ درص تنه

ســـرمایه گذاری در بـــازار ســـهام، مشـــارکت می کننـــد.
ـــک  پذیری  ـــدم ریس ـــه ع ـــوان ب ـــوع را نمی ت ـــن موض ـــال ای بااین ح

ذاتـــی زنـــان تعمیـــم داد. 
تجزیـــه و تحلیـــل عوامـــل تاثیرگـــذار بـــر ریســـک پذیری 
ـــتری  ـــول بیش ـــر پ ـــان اگ ـــه زن ـــد ک ـــان می ده ـــراد نش اف

ـــند، ـــته باش ـــار داش در اختی
ریســـک پذیرتر  هـــم  مـــردان  از  حتـــی   
هســـتند. معمـــوالً پولـــی کـــه زنـــان بـــرای 
ســـرمایه گذاری در اختیـــار دارنـــد، معـــادل 
نیمـــی از ســـرمایه ی مـــردان اســـت. 
ـــل  ـــر عم ـــد محتاطانه ت ـــن رو ناچارن ازای
کننـــد و ظاهـــراً ریســـک گریزتر از 

آقایـــان بـــه نظـــر برســـند.
 

ری
ذا

ه  گ
مای

سر
ی 

نما
اه

ر

11اردیبهشت 1399/ سال پنجم/ شماره 40



 موانع شغلی و تحصیلی زنان
ــی از  ــمار اندکـ ــم شـ ــوز هـ ــب هنـ به همین ترتیـ
ـــق  ـــاور و محق ـــل مش ـــاغلی مث ـــی مش ـــان متقاض زن

ـــتند. ـــی هس ـــا دالل ـــی ی مال
ـــه ســـمت مشـــاغل  ـــان هنـــوز گرایـــش بیشـــتری ب زن
زنانـــه دارنـــد؛ ولـــی امیـــد اســـت به مـــرور زمـــان، 
ــر از  ــای دیگـ ــا در عرصه هـ ــور آن هـ ــع حضـ موانـ

ـــرود. ـــن ب بی
اعتمادبه نفـــس  کـــه  بدانیـــد  اســـت  جالـــب 
پاییـــن خانم هـــا در مســـائل مالـــی، تأثیـــری بـــر 
ســـرمایه گذاری  و روش هـــای مدیریتـــی آن هـــا 
نـــدارد. ۵٨ درصـــد از آقایـــان و تنهـــا 4۷ درصـــد 
ـــا  ـــوب ی ـــه درک خ ـــد ک ـــن باورن ـــر ای ـــا ب از خانم ه
ـــد.  ـــی دارن ـــائل مال ـــه مس ـــبت ب ـــی نس ـــی خوب خیل
ـــران و  ـــن از مدی ـــی کـــه روی هـــزاران ت ـــی مطالعات ول
ـــان  ـــت، نش ـــده اس ـــام ش ـــرد و زن انج ـــهام داران م س
می دهـــد کـــه زنـــان 4 الـــی ۶ درصـــد، موفق تـــر 

از مـــردان هســـتند.
بـــر  تأثیرگـــذار  عوامـــل  تحلیـــل  و  تجزیـــه 
ریســـک پذیری افـــراد نشـــان می دهـــد کـــه زنـــان 
اگـــر پـــول بیشـــتری در اختیـــار داشـــته باشـــند، 
ــتند. ــک پذیرتر هسـ ــم ریسـ ــردان هـ ــی از مـ حتـ

 
 افزایش توان سرمایه گذاری زنان

بـــا گذشـــت زمـــان، تفاوت هـــای جنســـیتی 
بیـــن  از  کامـــًا  ولـــی  کم رنگ تـــر شـــده اند؛ 
ــا در  ــا، قرن هـ ــن تفاوت هـ ــه ایـ ــد. چراکـ نرفته انـ
ذهـــن مـــردم نهادینـــه شـــده اند و اثـــرات آن هـــا 

ــتند. ــا هسـ ــم پابرجـ ــوز هـ هنـ
احتمـــاالً ایـــن باورهـــا در میـــان آینـــدگان نیـــز 

ــت. ــد داشـ ــود خواهـ وجـ
بـــا ایـــن  وجـــود می تـــوان بـــه کم رنگ تـــر 
شـــدن بســـیاری از تفاوت هـــای رفتـــاری امیـــدوار 
بـــود. چراکـــه زنـــان در هیـــچ دوره ای به انـــدازه ی 
ـــانس  ـــاال و ش ـــد ب ـــات و درآم ـــا از تحصی ـــر م عص
برخـــوردار  مطلـــوب  و  ایمـــن  ســـرمایه گذاری 
نبوده انـــد. متعاقبـــاً دولت مـــردان نیـــز بایـــد 
زیرســـاخت های الزم بـــرای ســـرمایه گذاری بانـــوان 

را فراهـــم و از آن هـــا حمایـــت کننـــد.
به طورکلـــی، زنـــان ســـرمایه گذار را می تـــوان بـــه 

ـــرد: ـــیم بندی ک ـــروه تقس ـــه گ س

• زنان خودپسند و خوش گذران؛
• زنان مشتاق، روشن فکر و فعال 
که تمایل بیشتری به استفاده از 

راهنمایی های مشاوران مالی دارند؛
• زنان سنتی و محافظه کار که 
ریسک پذیری زیادی ندارند.
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 سخن نهایی
زنـــان در قـــرن گذشـــته موفـــق بـــه از بیـــن بـــردن 

بســـیاری از موانعـــی کـــه در جوامـــع مردســـاالر وجـــود 
داشـــت، شـــده بودنـــد. مســـئولیت هایی کـــه بـــر عهـــده ی 

زنـــان گذاشـــته می شـــود، دانـــش و فعالیت هـــای اقتصـــادی 
ـــت  ـــن وضعی ـــت. ای ـــرده اس ـــه ک ـــت مواج ـــا محدودی ـــا را ب آن ه

ـــت. ـــر اس ـــال تغیی ـــا در ح دائم
ــی  ــان باقـ ــه ای در اذهـ ــای کلیشـ ــی باورهـ ــال، برخـ بااین حـ
مانـــده و اثـــرات آن هـــا به ناچـــار بالتغییـــر می ماننـــد. 
ـــر  ـــیتی و تغیی ـــای جنس ـــح تفاوت ه ـــورت، درک صحی درهرص

ایـــن تفاوت هـــا در خـــالل زمـــان، پایـــه و اســـاس درک 
و مدیریـــت دنیـــای ســـرمایه گذاری را تشـــکیل 

می دهـــد.
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برای درخواست 
حقوق بیشتر

 مانند یک مرد 
فکر کنید،

 اما مانند او
 رفتار کنید!

زن،  یک  به عنوان  شما  بار  چند  حال  به  تا 
زود  خیلی  کارتان  درمورد  مذاکره  هنگام 
دستانی  با  و  برداشته اید  تالش  از  دست 
رفته اند،  باال  شدن  تسلیم  نشانۀ  به  که 
می دانیم  ما  همۀ  شده اید؟  شرایط  تسلیم 
ارتقای رتبه  افزایش حقوق،  که درخواست 
یا پاداش چالش برانگیز اسِت اما زنان شاغل 
با  مقایسه  در  درآمدی،  نابرابری  علی رغم 
از  زودتر  مذاکره،  موقعیت های  در  مردان 
آنچه تصور می شود، تسلیم می شوند. چرا؟

جنسیت  هر  رفتار  در  سؤال  این  جواب   
را دیده ایم  بارها رفتارهایی  و  بارها  است. 
می گوییم  مردان  به  به  آن ها  نتیجۀ  در  که 
این  »بی احساس«.  یا  پوست کنده«  و  »رک 
است.  دیگری  گونۀ  به  زنان  برای  موضوع 
زنان  مذاکره،  موقعیت های  از  بسیاری  در 
یا  احتمالی  مشاجره های  از  نگرانی  به دلیل 
مذاکره کننده،  شخص  با  رودربایستی  حس 
پس  می گیرند.  قرار  بدی  موقعیت  در 
اطمینان  قابل  ارتباطی  روش  یک  با  چگونه 
کرد؟ حل  مذاکره  با  را  مشکالت  می توان 
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 ده تاکتیک درخواست حقوق بیشتر
 برای زنان

فرقـی ندارد که شـما تازه کارتـان را شـروع کرده اید 
یا دیگر حرفه ای شـده  باشـید، مهم حقوق و شـرایط 
برابـر در مذاکره اسـت. شـما می توانید خودتـان را با 
10 تاکتیکـی کـه در ادامـه می گوییـم، آمـاده کنید 
تـا سـر میـز مذاکـره شانسـی بـرای پیروزی داشـته 

باشید.
 

 از راضی کردن مردم دست بردارید
به عنـوان یـک خانـم، مـا تمایـل داریـم کـه ارزش 
روابـط انسـانی در طـول مذاکره حفظ شـود. این کار 
بـه دلیـل این اسـت که مـا به صورت غریزی دوسـت 
داریـم مـورد تأییـد قـرار بگیریـم و دیگـران مـا را 
دوسـت داشـته باشـند. ما نمی خواهیم کـه به خاطر 
پـول، آرامشـمان به هـم بخـورد؛ بـه همیـن خاطر از 

مذاکـره کـردن بـرای آن خجالـت می کشـیم.
هـزاران تبعیضـی کـه بیـن زنـان و مـردان وجـود 
دارد، باعـث می شـود دیـد مـا نسـبت بـه اطرافیان و 
رئیسـمان در محـل کار تغییـر کند. بـه همین دلیل 
در نـگاه مـا یـک »مـرد قوی« یـک »رئیـس خوب« 
اسـت، یـا اینکه زنـان در محیط کار به عنـوان افرادی 
»اجتماعی« و »دلسـوز« شناخته می شوند. به همین 
دلیـل اسـت کـه هنـگام مذاکره یـا خیلـی عصبانی 
هسـتیم یـا اینکـه کامـًا برعکـس، اعتمادبه نفس و 

مهـارت الزم را بـرای مذاکـره نداریم.

 به خودتان مطمئن باشید،
 اما آن را زیاد نشان ندهید

یادتـان باشـد کـه هـدف از مذاکـره برای پـاداش در 
یک مصاحبۀ شـغلی یـا پیش نمایـش دادن کار، این 
اسـت کـه شـما خودتـان را به عنـوان یـک برنـد بـه 
فـروش برسـانید. اگـر شـما خودتـان بـه ارزش خود 
واقـف نباشـید، انتظار نداشـته باشـید کـه رئیس تان 
ارزش شـما را بدانـد. بـا اینکـه زنـان اعتمادبه نفـس 
کمتری در مسـائل تجـاری دارند، تحقیقـات بر روی 
مغـز زنـان و مـردان نشـان داده اسـت که علـت این 
امر ممکن اسـت تفـاوت توانایی مغزی نبـوده و فقط 

یک تفـاوت شـخصیتی در زنان باشـد.
خودپسـندی و اعتمادبه نفـس بـا هـم فـرق دارنـد. 
زمانـی کـه یـک مـرد عصبانی اسـت تصور می شـود 
کـه او اعتمادبه نفـس دارد. زمانـی که یـک خانم این 
کار را انجـام دهـد ممکـن اسـت برداشـت دیگری از 
رفتـارش شـود. بـا اطمینـان از توانایی هایتـان سـر 
میـز مذاکـره حاضر شـوید و نگـران سوءبرداشـت ها 

نباشید.
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 به روش خود مذاکره کنید
همان طـور که گفته شـد، یکـی از نگرانی های 
بـزرگ زنـان در هنـگام مذاکـره این اسـت که 
چـه برداشـتی از رفتـار آن هـا می شـود. آیـا او 
به عنـوان یـک زن بـا اعتمادبه نفـس شـناخته 
می شـود یـا زنـی پرحـرف و بـدون مهـارت و 
توانایی هـای الزم؟ تحقیقات نشـان داده اسـت 
علی رغـم تمـام نابرابری هـا و نگرانی هـای زنان 
ایـن موقعیـت زنـان  در هنـگام مذاکـره، در 
نبایـد مانند مـردان رفتار کننـد. آنچه اهمیت 
دارد ایـن اسـت کـه مذاکره در یـک چارچوب 
سـازمانی و بـا رعایـت اصولی کـه در مذاکرات 
اهمیـت دارنـد پیـش بـرود، نـه اینکـه زنـان 
تصـور کننـد بـرای موفقیـت در مذاکـره بایـد 

روشـی ماننـد مـردان در پیـش بگیرند.
 

 با آمادگی کامل مذاکره کنید
اشـتباه اولـی کـه زنـان در مذاکـره می کننـد، 
ایـن اسـت کـه سـعی می کننـد همه چیـز را 
شـفاهی و سـریع تمام کنند؛ به جـای این که 
همه چیـز را بنویسـند و با آمادگـی کامل برای 
بررسـی شـرایط و پیشنهادها سـر میز مذاکره 

بروند.
تجربـۀ یـک مذاکره کننـدۀ موفـق را بخوانیـد 
تـا موضـوع برایتـان روشـن شـود: »من سـال 
گذشـته، برای یکـی از مذاکـرات کاری خودم، 
جدولـی درسـت کردم کـه در آن حقوقـم را با 
بقیۀ افراد هم شـغلم براسـاس پسـت، موقعیت 
و تجربـه مقایسـه کـردم. بـا همکارانـی کـه 
در یـک حرفـه بودیـم در ایـن مـورد مفصـل 
صحبـت کـردم و نتیجـه ای را کـه بـه دسـت 
آورده بودم، با رئیس شـرکت درمیان گذاشتم. 
رئیـس مـن از کار تحقیقاتی ای کـه انجام داده 
بـودم، شـگفت زده شـده بـود و متوجـه شـد 
حقـوق بسـیار کمی بـه من پرداخـت می کند. 
نقشـۀ مـن جواب داد. من توانسـتم بـا دلیل و 
بـدون ترس از اینکـه یک زن هسـتم، درمورد 

افزایـش حقوقـم مذاکـره کنم.«
زنـان برخـاف مـردان انتظـار دارنـد کـه کاِر 
سـخت و باکیفیـت خودبه خـود دیـده شـود و 
بـدون پرسـش مـورد تقدیـر قـرار بگیـرد. این 
کامـًا غلـط اسـت. ایـن تصـور کـه رئیـس یا 
کارفرمای شـما باید بدون هرگونـه مذاکره ای، 
متوجـه توانمندی و ارزش کارتان شـود، تصور 

اشـتباهی اسـت که امکان پیشـرفت را از شما 
خواهـد گرفت.

 
 ثابت کنید برای شرکت خود، فردی 

ارزشمند هستید
درخواسـتتان بـرای افزایـش حقوق یـا انتقال، 
دسـتاوردهایتان، زمـان و هزینـه ای را که برای 
آن هـا صـرف کرده اید، بنویسـید. به عنوان یک 
خانـم مـا نبایـد تنهـا به ایـن دلخوش باشـیم 
که شـغلی داریم و هیچ تاشـی برای موقعیت 
بهتـر نکنیم، یـا نگـران این باشـیم که ممکن 
اسـت به خاطر رفتارمان برچسـب خودخواهی 
زمـان  االن  بخوریـم.  بـودن  وخودپسـند 
عقب نشـینی نیسـت. ثابـت کنید کـه چگونه 
کارها و پروژه های شـما باعث پیشـرفت شـده 
اسـت، فرقـی نـدارد چه رده  یـا پسـتی دارید. 
نشـان دهیـد جایـگاه شـما به طـرز ناباورانه ای 

موجب پیشـرفت شـرکت می شـود.
 زنان موفق در محیط شغلی خود چگونه 

رفتار می کنند؟
 منعطف باشید

گاهـی اوقـات مـا زنان بـا این پیش فـرض وارد 
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مذاکـره می شـویم کـه کارفرمای ما نسـبت به 
مـا قـدرت بیشـتری دارد و کسـی کـه دارای 
می کنـد.  کنتـرل  را  مذاکـره  اسـت،  قـدرت 
ایـن تفکـر درسـت نیسـت. در مذاکـره کردن 
پیـش داوری  بـدون  و  باشـید  انعطاف پذیـر 
وارد مذاکـره شـوید. بدانیـد گـوش دادن بـه 
صحبت هـای کارفرمـا می توانـد خـود یکـی از 

نشـانه های قـدرت شـما باشـد.
اگـر یـک شـرکت نمی توانـد به شـما حقوقی 
را کـه می خواهیـد، بدهـد، از آن هـا دلیـل این 
امـر را بپرسـید و دقیـق گوش کنید. همیشـه 
یـک راه حـل دیگر در آسـتین داشـته باشـید. 
به عنـوان مثـال، اگـر موقعیـت شـغلی ای کـه 
دارای  گرفته ایـد،  نظـر  در  خودتـان  بـرای 
نـکات مثبـت زیـادی اسـت؛ اما از نظـر حقوق 
درمـورد  نیسـت،  میلتـان  بـاب  پیشـنهادی 
افزایـش حقوقتـان ظـرف شـش مـاه پـس از 
شـروع کارتـان، مذاکـره کنید. یـک نکتۀ مهم 
را یادتـان باشـد: هـر چیـز مهمـی را به صورت 
می توانیـد  همچنیـن  کنیـد.  ارائـه  کتبـی 
بـرای پاداش هـای اضافـی نیـز مذاکـره کنید. 
مثـًا مزایـا، تعطیات بیشـتر یا برنامـۀ کاری 

ایـن  از  نمونـه ای  می توانـد  نیـز  منعطف تـر 
پاداش هـای اضافـی باشـد.

 
 دوست داشتنی باشید

فرقی نـدارد که چقدر آدم توانمندی هسـتید، 
هنـگام  یـا  کاری  محیـط  در  اسـت  ممکـن 
مذاکـره رفتـاری نشـان دهیـد کـه خوشـایند 
بینـدازد.  ازچشـم دیگـران  را  نبـوده و شـما 
در ایـن صـورت امیـدی نداشـته باشـید کـه 
بتوانیـد مزایایـی را کـه دنبالـش هسـتید، بـه 
دسـت بیاوریـد. به یاد داشـته باشـید رئیس یا 
کارفرمایتـان زمانی به خاطر شـما می جنگد یا 
بـرای ارتقای شـغلی و افزایش حقوقتان قدمی 

برمـی دارد که دوسـتتان داشـته باشـد.

 از همکاران مردتان کمک بخواهید
از اینکـه از همـکاران مـرد خـود یا دیگـر افراد 
داخل شـرکت بپرسـید درآمدشان چقدر است 
یا از آن ها درخواسـت کنید پیشـنهادی دربارۀ 
نحـوۀ مذاکـره بـرای افزایش مزایـا و حقوق به 
شـما بدهنـد، نترسـید وخجالت نکشـید. این 
یک مسـئلۀ رقابتی بین زنان و مردان نیسـت. 
مسـئله، مسـئلۀ برابری  اسـت .مطمئن باشید 
همـکاران مـرد از کمـک بـه شـما احسـاس 

رضایت خواهنـد کرد.
بـه یاد داشـته باشـید شـما به عنـوان یک زن 
بسـیار بـاارزش و قدرتمنـد هسـتید و لیاقـت 
بهتریـن موقعیت هـا را داریـد. فرقـی نمی کند 
کـه در چـه زمینـه یـا تجارتی فعالیـت کنید، 
توصیۀ ما این اسـت که بدون هیـچ نگرانی ای، 

مذاکـره را همیـن االن شـروع کنید.
 

 مدافع حقوق همه زنان باشید
مهم تریـن مـوردی کـه بایـد بـه یـاد داشـته 
باشـید ایـن اسـت: اگـر نمی توانیـد از خودتان 
دفـاع کنیـد پـس بهتـر اسـت از دیگـر زنـان 
از خانم هـای جـوان  حمایـت کنیـد. خیلـی 
درمحیـط کار یـا اطرافتان به رفتار شـما توجه 
می کننـد تا ببینند شـما تفکر برابـری را قبول 
داریـد یا اینکـه برای حفظ موقعیـت کاری تان 
به سـادگی عقب می کشـید. نشـان دادن اینکه 
شـما به کمتـر از حق خود قانـع نخواهید بود، 
می توانـد عاملی باشـد کـه آنان نیز ایـن کار را 
انجـام دهند. شـما مـی توانید بـا رفتار صحیح 
و مذاکـرۀ حرفـه ای برای بهتر شـدن موقعیت 

کاری تـان، الگـوی دیگر زنان باشـید.
مهـم  قراردادهـای  بـرای  به آهسـتگی  زنـان 
کـه  موقعیت هایـی  در  برمی دارنـد،  قـدم 
توانمندی هایشـان را ثابـت می کنـد داوطلبانه 
فعالیـت می کننـد و هم پـای مردان پیشـرفت 
کـرده و حرفـه ای می شـوند؛ اما زنـان برخاف 
مـردان انتظار دارند که کارِ سـخت و باکیفیت 
خودبه خـود دیـده شـود و بدون پرسـش مورد 
تقدیـر قـرار بگیـرد. ایـن کامـًا غلـط اسـت. 
زنـان بایـد ماننـد مردان بـرای ارتقای شـغلی،  
کاری همیشـه  پیشـرفت  و  افزایـش حقـوق 
آمادگـی مذاکـره کردن را داشـته باشـند. این 
تصـور کـه رئیـس یـا کارفرمـا خـودش بایـد 
بـدون هرگونـه مذاکـره ای، متوجـه توانمندی 
و ارزش کار مـا باشـد، تصـور اشـتباهی اسـت.
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در  ریشه  لوکس  کاالی  خرید  به  گرایش   
کدام باورهای ما دارد؟

اگـر بـه اطرافمـان نـگاه دقیق تـری انداختـه 
باشـیم، محال اسـت متوجه مصـرف کاالهای 
لوکـس و تمایـل مـردم بـه مصـرف ایـن گونه 
ممکـن  کـه  سـوالی  باشـیم.  نشـده  کاالهـا 
اسـت ذهـن مـا را درگیـر کنـد، این اسـت که 
آیـا مصرف کننـدگان کاالهـای لوکـس قشـر 
خاصـی از جامعـه هسـتند یـا این کـه مصرف 
کاالی لوکـس رفتاری اسـت که تمایـل به آن 
در ذهـن همـۀ افـراد جامعـه وجـود دارد؛ امـا 
تـوان افـراد بـرای تحقـق آن متفـاوت اسـت؟

خریـد کاالهـای لوکس وسوسـه کننده اسـت، 
آن هـا شـیک و چشـم نواز هسـتند؛ امـا قیمت 
باالیـی هـم دارنـد و وقتی آنهـا را می خرید که 
یـا درآمـد خوبـی داریـد یـا پس انـدازی قابـل 

توجه.

روان شناسی 
خرید کاالهای 
لوکس

 این باور که هر چقدر پول بدهی، 
همان قدر هم آش می خوری، در ما 
اشتیاقی به خرید کاالهای لوکس 
ایجاد می کند. خرید کاالهای لوکس 
حد اعالی خریددرمانی است و این به 
نفع برندهای لوکس است نه به نفع 
مشتری.

 در خرید، آینده نگر باشیم یا بی منطق؟
هرچنـد کـه معمـوالً مشـتری ها براسـاس قیمـت کاال و درآمـدش خریـد مـی کنند؛ امـا گاهی 
برخـی از مشـتریان بیشـتر از تـوان مالی شـان خریـد می کننـد. خریـد کاالهـای لوکـس بـرای 

افـرادی کـه درآمـد باالیـی ندارنـد، رفتـاری اسـت کـه با منطـق اقتصـادی همخوانی نـدارد.
تنهـا یـک دلیـل وجـود دارد کـه مـا تمایـل داریـم در حیـن خریـد یک جنـس به جـای دیدن 
مزیت هـای رقابتـی اش بـا سـایر محصـوالت مشـابه، فقـط به لوکـس بـودن آن توجـه می کنیم.

 به عنـوان مثـال، بـه شـرکت اپـل نگاه کنید. مشـتریان حتی شـب را تـا صبح بـرای خرید مدل 
 MacBook جدیـد گوشـی جلوی در فروشـگاه ها سـر می کننـد. حتی با اینکـه محصوالتی ماننـد
و iPhone از لحـاظ فنـاوری خیلـی خـاص هـم نیسـتند. ایـن در حالـی اسـت کـه سامسـونگ 
گوشـی های خیلـی بهتـری را از لحـاظ ویژگـی می سـازد.کار کـردن با گوشـی های سامسـونگ 
راحت تـر اسـت، لـوازم جانبی ارزان تـر و دردسـترس تری دارد و امکاناتش از اپل کمتر نیسـت، یا 
شـرکت مایکروسـافت و شـیائومی هـم گوشـی های ارزان  قیمت تـری را با تقریباً همـان عملکرد 

می کنند. تولیـد 
خیلی هـا معتقدنـد کـه اجنـاس گران تر کیفیـت بهتـری دارند. فرقی هـم نمی کند ایـن اجناس 
نسـبت بـه محصـوالت مشـابه دیگری که قیمـت کمتری دارنـد، برتری خاصـی دارند یـا نه و ما  
بـدون دلیـل منطقـی، برای ایـن اجناس پول خـرج می کنیم؛ چـون اعتقاد داریم هـر چقدر پول 

بدهـی، همان قـدر هـم آش می خوری.
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 آیا خرید کردن راه خوبی برای باال بردن اعتمادبه نفس مان است؟
بـا توجـه بـه تحقیقـی کـه در ایـن زمینه انجام شـده اسـت،  دلیـل اصلی ایـن که فـردی کاالی 
لوکسـی را می خـرد کـه از توانایـی مالـی اش خـارج اسـت، کمبـود اعتماد به نفـس اوسـت. برای 
مشـتریانی کـه در فقـر کامـل گیـر کرده اند یا کسـانی که بـرای گـذران زندگـی، نیازمند حقوق 
ماهیانـه هسـتند،  خریـد یـک کاالی لوکـس می توانـد اعتماد به نفـس شـان را بـه میـزان زیادی 

افزایـش دهـد یا حـس خوشـایند مالکیـت را در آنان ایجـاد کند.
دلیـل دیگـری کـه مردم به خریـد کاالی لوکس روی خوش نشـان می دهند این اسـت که حس 
موفقیتـی در آنـان بـه وجـود مـی آورد. آن هـا می خواهند بـه دلیل تـاش و کارهای سـختی که 

انجـام داده انـد بـه خود جایـزه ای بدهند که معمـوالً از پس هزینـه اش برنمی  آیند.
خریـد کاالهـای لوکـس حـد اعـای خریددرمانی اسـت و این به نفـع برندهای لوکس اسـت، نه 

به نفع مشـتری.
 چرا ما به دنبال اصالت یک برند هستیم؟

علتـی وجـود دارد کـه یـک فرد جنس بدل یـک برند لوکـس را رد می کند تا بـا پرداخت قیمت 
اصلـی آن جنـس اصـل را بخـرد؛ برخاف اینکه هر دو جنس شـکل یکسـانی دارنـد ولی صاحب 

کاال می دانـد کـه جنس اصلـی را ندارد.
اگـر مـا بـرای فخر فروختن کاالی لوکسـی را بخریم تا احسـاس مالکیت پیدا کنیم چـرا نباید با 

یـک جنس بدلی ایـن کار را کنیم؟

محققـان دانشـگاه Yale بـه این نتیجه رسـیده 
انـد کـه »گرایـش احساسـی« به سـمت کاال، 
مهم تریـن دلیـل بـرای انتخـاب یـک کاالی 
بااصالـت اسـت. ایـن گرایـش می توانـد یـک 
خاطـره یـا حـس غـرور به خاطـر داشـتن آن 
جنـس باشـد کـه عمومـاً ایـن حـس بعـد از 
خریـد کاالی لوکـس بـه وجـود می آیـد. بـه 
زبانـی سـاده تر، یعنـی اینکـه شـما نمی توانید 
حتـی بـا خرید یـک جنـس تقلبـی از برندی 
محبـوب خـود را راضـی کـرده و خوشـحال 

. ید شو
یـک نکتـۀ بسـیار مهـم در بررسـی اجنـاس 
لوکـس، حسـی اسـت که یـک نفر با داشـتن 
بـودن آن جنـس در خـود ایجـاد مي کنـد. بـا 
خریـد یـک کاالی تقلبـی، فـرد ممکن اسـت 
به ظاهـر، بـه دیگران نشـان دهد کـه  به طبقۀ 
خـاص و مرفهـی از جامعـه تعلـق دارد، امـا 
خـودش ایـن حقیقـت را می دانـد کـه چنین 
نیسـت. در واقـع، بـه بقیـه دروغ می گویـد، اما 

بـه خـودش نمی توانـد دروغ بگویـد!
 

 تفکرات غلط را پاک کنیم
مـردم کاالهـای لوکـس را به دالیـل مختلفی 
می خرنـد کـه همـۀ آن ها بـه احساسـات قوی 
مـا نسـبت بـه کاالهای لوکس وابسـته اسـت. 
فرقـی نـدارد کـه وضعیت مالـی ما اجـازۀ این 
کار را بدهـد یـا نـه، ما اغلب اجنـاس لوکس را 
بـرای فخـر فروختـن به دیگـران، مـورد قبول 
واقع شـدن توسـط بقیه یـا به عنـوان جایزه ای 
هـدف  یـک  بـه  رسـیدن  بـرای  خـود،  بـه 

می خریـم.
 امـا االن دیگـر می دانیـم که چه دلیلی پشـت 
ایـن کار قـرار دارد. بایـد تـا حد امـکان خود را 
تعلیـم دهیـم که از احساسـاتی که مـا را وادار 
دور  می کنـد،  منطقـی  غیـر  خریدهـای  بـه 
بمانیـم و ایـن حـرف کـه می گویـد »جنـس 
گران تـر، کیفیـت بیشـتر« را نیـز از ذهن خود 

به طـور کامـل پـاک کنیم.

 لوکسی که دیگر لوکس نیست
متمایز شـدن توسـط کاالهاي لوکس »گذرا« 
اسـت: آنچـه امروز لوکس محسـوب می شـود، 
ممکـن اسـت فـردا لوکـس نباشـد. یکـی از 
عوامـل اصلـی آن پیشـرفت تکنولوژی اسـت. 
زمانـی پیـکان ماشـینی مجلـل و پرطرفـدار 
محسـوب می شـد، امـا پـس از گذشـت مدتی 
در مقابـل پـژو حرفـی بـراي گفتـن نداشـت. 
بنابرایـن توجـه کنیم مـا در بسـیاری از موارد 
بـرای کاالهایـی هزینه هـای گـزاف می کنیـم 
که ممکن اسـت بعـد از مـدت کوتاهی رنگ و 

بویـی از لوکـس بودن را نداشـته باشـند.
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رابطه 
بین زمان، ثروت و 
شادی
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 کمتر خرج کنید تا بیشتر و شادتر
 زندگی کنید

ــه  ــتر ب ــی  رود، بیش ــر م ــنم باالت ــه س هرچ
شــباهت میــان زمــان و ســرمایه پــی می  بــرم. 
ــرمایه ی  ــه س ــد ک ــول داری ــما قب ــه  ی ش هم
هرکــس گنجینــه ارزشــمند اوســت؛ ولــی این 
گنجینــه ی ارزشــمند حاصــل چیســت؟ قطعاً 
حاصــل تاش هایــی اســت کــه دیــروز، بــرای 
ــم  ــم. علی رغ ــده کرده ای ــای آین ــع نیازه رف
ــان و  ــه زم ــم ک ــراف کنی ــد اعت ــا، بای این ه
ــت. ــوان یکــی در نظــر گرف ســرمایه را نمی  ت

ــدازه  ــک ان ــه ی ــر دو ب ــرمایه ه ــان و س زم
ارزشــمند  هســتند ، ولــی کمــی بــا هــم تفاوت 

ــد: دارن
مثــًا، زمــان خطــی یــا پیوســته اســت. 
ــت پذیر  ــت، برگش ــه گذش ــا روزی ک ــه ی ثانی
نیســت و نمی  تــوان از ایــن خاصیــت اجتنــاب 
ــد،  ــدر بدهی ــان را ه ــک روزت ــر ی ــرد. اگ ک
بــرای همیشــه آن را از دســت داده ا یــد؛ ولــی 
ــاره  ــد، دوب ــان از دســت بدهی ــزار توم ــر ه اگ
می توانیــد آن را به دســت آوریــد. زمــان تنهــا 
یــک جهــت، آن هــم بــه ســوی آینــده دارد؛ 

ــت. ــه نیس ــول این گون ــی پ ول
پــول  خــاف  بــر  زمــان  آن،  از  مهم تــر 
ــچ  ــروت هی ــا ث ــد ی ــت. درآم ــدنی اس تمام ش
حــد انتهایــی نــدارد؛ ولــی عمــر مــا در دنیــا 
ــر  ــًا اگ ــت. مث ــال اس ــا ٨0 س ــاً ۷0 ی نهایت
خیلــی خوش شــانس باشــیم 1000 مــاه عمــر 
می  کنیــم. بیشــتر مــا ٢۵000 تــا 30000 روز 
بیشــتر زنــده نیســتیم و تنهــا عــده ی کمــی، 

3۵000 روز زندگــی می کننــد.
بــا ایــن طــرز تفکر کــه زمــان و ســرمایه قابلیت 
ــی  ــج خوب ــه نتای ــد، ب ــم را دارن ــه ه ــل ب تبدی

خواهیــم رســید.
 

 کار و ثروت
ــول نیســت،  ــور پ ــه معنــی وف ــروت تنهــا ب ث
بلکــه می  توانــد بــه معنــای فراوانــی زمــان هم 
باشــد. وقتــی ثــروت زیادی داشــته باشــید، در 
حقیقــت زمــان زیــادی بــرای آینــده ی خــود 
اندوخته ایــد کــه می توانیــد آن را بــا هــر 

کاری کــه دوســت داریــد، بگذرانیــد.
یکــی از دالیــل همه گیــر شــدن تــاش بــرای 
رســیدن بــه اســتقال مالــی، همیــن موضــوع 
اســت. اســتقال مالــی، بــه ایــن معنــی کــه 
ــر  ــه دیگ ــیم ک ــته باش ــروت داش ــدر ث آن ق
نیــاز نباشــد کار کنیــم، ایــن امــکان را بــه مــا 
ــورد  ــا کارهــای م می دهــد کــه زمانمــان را ب

ــم. ــر کنی ــان پ عاقه م
ــه  ــیدن ب ــان رس ــه خواه ــانی ک ــه ی کس هم
ــترکی  ــل مش ــتند، دلی ــی هس ــتقال مال اس
دارنــد: می خواهیــم هــر وقــت خواســتیم 
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کار هــای مورد عاقه مــان را انجــام دهیــم.
از نظــر مــن، یکــی از بزرگ تریــن آســیب های 
جوامــع مــدرن ایــن اســت کــه مــردم بــدون 
ــده،  ــرای آین ــدازی ب ــن پس  ان ــر گرفت در نظ
ــایل  ــد وس ــرف خری ــان را ص ــتر پول ش بیش

ــد. ــی می کنن زندگ
ــروت  ــته ث ــه گذش ــبت ب ــروز نس ــاً ام قطع
ــه گذشــته  ــی نســبت ب ــد، ول بیشــتری داری
پرکارتــر هــم شــده اید. کســی شــما را مجبــور 
ــا  ــویی ی ــرای خشک ش ــردن ب ــه ک ــه هزین ب
ــا  ــد؛ ام ــین تان نمی کن ــن ماش ــض روغ تعوی
اگــر بــرای ایــن کارهــا هزینه نکنید، احســاس 
ــه شــما دســت می دهــد. پــس  محرومیــت ب
مجبوریــد بیشــتر کار کنیــد تــا تمــام امکانات 
ــد. ــم کنی ــان فراه ــرای خانوداه ت ــی را ب رفاه

کار  بیشــتر  اســت.  چرخــه  یــک  ایــن 
می کنیــد تــا پــول بیشــتری درآوریــد و 
قــدرت خریدتــان بیشــتر شــود. وســایل 
ــد و  ــتری می طلبن ــای بیش ــتر، هزینه ه بیش
ــتر  ــد کار بیش ــا نیازمن ــن هزینه ه ــن ای تأمی
اســت. در نتیجــه، هرچــه وســایل بیشــتری 
بخریــد، زمــان خالــی کمتــری برایتــان باقــی 

می مانــد.
بــا دو راهــکار زیــر گرفتــار ایــن چرخــه 

نخواهیــد شــد:
 

 کمتر خرج کن، بیشتر زندگی کن!

کاهــش  راه حــل،  واضح تریــن  و  اولیــن 
ــن  ــی، پایی ــا به عبارت ــا ی ــه ی هزینه ه عامدان
آوردن ســطح زندگــی اســت. همان طــور 
ــان  ــرای انس ــی، ب ــد صرفه جوی ــه می دانی ک

ــراه دارد. ــه هم ــر ب ــش -خاط آرام
هــر چــه ســطح زندگی تــان را پایین  تــر 
بیاوریــد، تــاش کمتــری بــرای تأمیــن 
ــد  ــرض کنی ــد. ف ــاز داری ــای آن نی هزینه ه
ــته  ــد داش ــان درآم ــون توم ــاالنه ۵0 میلی س
ــح  ــد. واض ــرج کنی ــام آن را خ ــید و تم باش
اســت کــه اگــر اتفــاق غیــر  منتظــره ی  بــدی، 
مثــل رشــد تــورم یا اخــراج شــدن بیفتــد، در 
ــرای  ــی ب ــاوه، شانس ــد. به ع ــر می افتی دردس
ــل  ــی، مث ــبت های احتمال ــرکت در مناس ش

ــت. ــد داش ــی نخواهی ــی و مهمان عروس
از  تومــان  40میلیــون  تنهــا  اگــر  ولــی 
گزینه هــای  کنیــد،  خــرج  را  درآمدتــان 
ــد  ــًا می توانی ــد داشــت. مث بیشــتری خواهی
ــد و  ــک بگذاری ــان را در بان ــده ی پولت باقی مان
ــان را  ــاعات کار ت ــا س ــد ی ــودش را بگیری س

ــد. ــر کنی کمت
ــما  ــده ی  ش ــودن، آین ــرج ب ــن کم خ همچنی
را تضمیــن می کنــد. بــا انتخــاب ســطح 
ــت  ــد داش ــازی نخواهی ــر، نی ــی پایین ت زندگ
ــداز دوران بازنشســتگی، خــود را  ــرای پس ان ب
بــه ســختی بیندازیــد. مثــا اگــر ۵0 میلیــون 
ــد طــوری  ــد، بای تومــان در ســال خــرج کنی

برنامه ریــزی کنیــد کــه قبــل از بازنشســتگی 
ــی  ــداز کــرده باشــید. ول ۵00 میلیــون پس ان
ــان  ــون توم ــه 40 میلی ــان را ب ــر مخارجت اگ
کاهــش دهید، بــرای بازنشســتگی تنهــا 400 

میلیــون تومــان نیــاز خواهیــد داشــت.

 زمان خالی بیشتر، شادی بیشتر!
ولــی اگــر نخواهیــد یــا اصــًا نتوانیــد ســبک 
ــاز هــم  ــد، چــه؟ ب ــر دهی ــان را تغیی زندگی  ت
می تــوان رابطــه ی مفیــدی بیــن زمــان و 

ــروت پیــدا کــرد. ث
ســال گذشــته مجلــه ی آکادمــی ملــی علــوم 
ــه ی  ــی رابط ــاره ی بررس ــی درب ــب جالب مطل

بیــن شــادی و زمــان منتشــر کــرد:
در سراســر جهــان، افزایــش ثــروت، نتیجــه ی 
نا مطلوبــی بــه همــراه داشــته اســت: کمبــود 

راهنمایسرمایهگذاری
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وقــت! شــواهد گویــای ایــن اســت کــه خــرج کــردن پــول بــرای به دســت آوردن زمــان بیشــتر، 
ــن آســیب را کاهــش داده و شــادی را در زندگــی بیشــتر می کنــد. ای

طبــق تحقیقــات، افــراد از خــرج کــردن پولشــان بــرای اســتفاده از خدمــات رفاهــی رضایــت 
ــی،  ــات رفاه ــتفاده از خدم ــن اس ــاس. بنابرای ــد اجن ــا از خری ــد ت ــت می آورن ــتری به دس بیش

ــد. ــش می ده ــی افزای ــادی را در زندگ ــت و ش رضای
در نتیجه، داشتن زمان خالی بیشتر انسان را از فشار های زندگی حفظ می کند.

اگــر می خواهیــد زندگــی با کیفیت تــری داشــته باشــید، الزم نیســت وســایل بیشــتری بخریــد. 
بلکــه بایــد پولتــان  را در راه کاهــش فشــار زندگــی خــرج کنیــد. مثــًا به جــای خریــد ماشــینی 

لوکــس، خدمتــکار یــا باغبــان اســتخدام کنیــد یــا از خدمــات تحویــل غــذا اســتفاده کنید.
 همچنین این راهکار، به طرز قابل توجهی، قشر ضعیف  تر را تحت تأثیر قرار می دهد.

 
 ایجاد تعادل

مهم تریــن دســتاورد فکــر کــردن بــه رابطــه ی بیــن زمــان و ســرمایه، رســیدن بــه ایــن نتیجــه 
اســت کــه بایــد کمتــر خــرج کــرد تــا نیــازی بــه ســخت کار کــردن وجــود نداشــته باشــد. 
در نگاهــی ســطحی،  صرفه جویــی زمــان بیشــتری برایتــان ذخیــره خواهــد کــرد؛ ولــی اگــر 
عمیق  تــر نــگاه کنیــد، صرفه جویــی، در زندگــی رهایــی مــی آورد، رهایــی از فشــار های مالــی.

ــابهی  ــار مش ــان رفت ــان و پولت ــا زم ــی ب وقت
داشــته باشــید، در اســتفاده از آن هــا تعــادل 
بهتــری برقــرار خواهیــد کــرد و اگــر بدانیــد 
زمانتــان چقــدر ارزشــمند اســت، بهتــر از آن 

ــد. ــتفاده می کنی اس
به طــور خاصــه، بایــد بیــن زمــان و پولتــان 
تعــادل برقــرار کنیــد، ایــن تعــادل در زندگــی 
هــر کســی متفــاوت اســت. چقــدر از وقت تان 
را می خواهیــد اســتفاده کنیــد و چقــدر از 
آن را می خواهیــد ذخیــره کنیــد؟ قطعــاً 
نمی تــوان پاســخی کلــی بــه ایــن ســؤال داد.

ــه نظــر شــما چــه رابطــه ای  شــما چطــور؟ ب
بیــن زمــان، ثــروت و شــادی وجــود دارد؟ 
آیــا تــا بــه حــال شــده از پولتــان بــرای خریــد 
زمــان اســتفاده کنیــد؟ در زندگــی بــه تعــادل 

چگونــه؟ رســیده اید؟ 
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چراغ راه مسیر 
موفقیت مالی

هر کجای زندگی  که ایستاده باشید، اصول خاصی وجود دارند که می توانید 
کنید.  استفاده  موفقیت  به  دستیابی  و  وضعیت تان  بهبود  برای  آن ها  از 
کسب وکار،  نیست،  پول  تنها  این جا  در  موفقیت  از  مقصود  وجود،  این  با 
خانواده، روابط، دوستی ها، ماجراجویی ها، مسافرت ها و رسیدن به سعادت و 

خوش بختی از جمله موفقیت های اساسی زندگی اند.
این ۵ پرسش، بدون توجه به موقعیتی که االن در زندگی تان دارید، شما را 

به سوی موفقیت پیش خواهند راند.

1( سوی روشن این ماجرا کجاست؟
مهم نیسـت که شـما چه کسـی هسـتید و کجای زندگی 
ایسـتاده اید؛ شـما حتمـاً مشـکات خـاص خودتـان را 
داریـد. ایـن مسـئله یـک حقیقت سـاده و روشـن اسـت. 
بـا ایـن حـال، همـه ی مشـکاتی کـه در زندگـی تجربـه 
می کنیـد، فـارغ از این کـه چقدر دشـوار به نظر می رسـند، 
یک سـوی روشـن دارند. »سـوی روشـن« همان جنبه ی 
امیدوارانه ی نگاه به مشـکات اسـت کـه می تواند مزایایی 
در پی داشـته باشـد. افراد معموالً آن قـدر روی جنبه های 
منفی مشـکات متمرکز می شـوند که بـه کل درس هایی 

را کـه می تـوان از آن هـا آموخـت، فرامـوش می کنند.
تأمیـن هزینه هـای  در  والدیـن شـخصی  کنیـد  فـرض 
زندگـی اش ناتـوان بوده انـد و او مجبـور شـده  از سـنین 
کـم کار کنـد. سـوی روشـن این مشـکل این اسـت که او 
خیلی زود و در سـن کم با ارزش پول و زمان و اسـتقال 

مالی آشـنا شـده اسـت.
بـه ازای هر فردی که سـوی روشـن مشـکات را می بیند، 
هـزاران نفـر وجود دارنـد کـه چشم هایشـان را دوخته اند 

بـه ابرهـای تیـره و چیز دیگـری نمی بینند. انتخاب شـما 
بـرای دیـدن کـدام خواهد بود؟ سـوی روشـن، یـا ابرهای 

تیره ی مشـکات؟
همـه ی مشـکاتی کـه در زندگـی تجربه می کنیـد، یک 
سـوی روشـن دارنـد. »سـوی روشـن« همـان جنبـه ی 
امیدوارانه ی نگاه به مشـکات اسـت کـه می تواند مزایایی 
در پی داشـته باشـد. افراد معموالً آن قـدر روی جنبه های 
منفی مشـکات متمرکز می شـوند، که بـه کل درس هایی 

را کـه می تـوان از آن هـا آموخـت، فرامـوش می کنند.

٢( راه جایگزین شما در زندگی چیست؟
بیاییـد  شـخصی را فـرض کنیـم کـه پـدرش هیچ چیـز 
دربـاره ی کارآفریـن بودن، روابـط کاری و... به او نیاموخته 
اسـت و از نظـر ظاهـری نیـز وضعیـت مناسـبی نـدارد. با 
ایـن حـال، افـرادی وجـود دارند کـه جذابیت ذاتـی دارند 
و از 1۷ سـالگی به لطـف آموختـن راه و رسـم کارآفریـن 
شـدن، وارد کسـب وکار شـده اند. خب، در چنین شرایطی 
چـه بایـد کـرد؟ آیـا او بایـد خـودش را بـا نفـرت از ایـن 
شـرایط و نداشـته هایش درگیـر کنـد؟ یـا در پـی یافتـن 

راهـی جایگزین باشـد؟
همیشـه افـرادی وجـود خواهنـد داشـت کـه نسـبت بـه 
مـا اسـتعداد، پـول و... بیش تـری دارنـد و ایـن بسـتگی 
بـه خودمـان دارد کـه کجـا بـه پرسـش »راه جایگزیـن 
چیسـت؟« پاسـخ دهیم. اگر تنها به این خاطر که زندگی 
بـا ما بـد تا کـرده، انصراف دهیـم، پس هـدف زندگی مان 
چه خواهد بود؟ از خودتان بپرسـید »راه جایگزین من در 

زندگـی چیسـت؟« و سـپس به آن عمـل کنید.
بایـد اسـتاندارد های زندگی تـان را باالتـر ببریـد. جایـی 
غالبـاً  رسـیده اید،  آن  بـه  زندگی تـان  در  امـروز  کـه 
نتیجـه ی سـختی ها و ناهمواری هایـی اسـت کـه مایل به 

بوده ایـد. تحمل شـان 

3( آیا می خواهید این شرایط را تحمل کنید؟
در زندگـی، مهم تـر از واال بـودن اهـداف، میـزان تحمـل 
شـما در کاستی هاسـت کـه اهمیت دارد. اگـر می خواهید 
را  مطلـق  فقـر  در  زندگـی  امـا  شـوید؛  میلیونـر  روزی 
تحمـل می کنید، بایـد اسـتانداردهای تان را باالتـر ببرید. 
جایـی کـه امـروز در زندگی تـان بـه آن رسـیده اید، غالبـاً 
نتیجـه ی سـختی ها و ناهمواری هایـی اسـت کـه مایل به 

تحمل شـان هسـتید.
اگـر دوسـت داریـد در یـک محیـط فوق العـاده کار کنید، 
امـا رئیـس آزاردهنـده ای داریـد، پس نیاز اسـت که محل 
کارتـان را تغییـر دهیـد، یـا رئیس تان را تغییـر دهید! اگر 
یکـی از اعضـای خانـواده یـا دوسـتان تان همیشـه مانـع 
نتیجه گرفتن شـما می شـود، دیگر با او معاشـرت نکنید. 
از واال بـودن اهـداف، میـزان  فرامـوش نکنیـد: مهم تـر 

تحمـل شـما در کاستی هاسـت کـه اهمیـت دارد.
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4( کجا می توانید انرژی تان را بهتر مصرف کنید؟
کم تـری  مـازاد  انـرژی  بـرود،  باالتـر  سـن تان  هرچـه 
شـب های  و  انرژی بَـر  سـرگرمی های  داشـت.  خواهیـد 
طوالنـی مهمانـی، تبدیـل خواهنـد شـد بـه فعالیت هایی 
بـا مصـرف انـرژی کم تـر. وقتـی به ایـن مرحله رسـیدید 
کـه انرژی تـان کم تر شـد، باید تصمیـم بگیرید کـه آن را 
در کجـا می خواهید سـرمایه گذاری کنید. آیـا ارزش دارد 
کـه انرژی تـان را صـرف جـواب دادن بـه مخالفان تـان در 
شـبکه های مجـازی کنیـد؟ یـا بهتر این اسـت کـه از این 
انـرژی بـرای مطالعـه ی کتـاب یا نوشـتن یـک مطلب در 
وباگ تـان بهـره بگیریـد؟ بـاز به این مسـئله فکـر کنید: 
آیـا ارزش دارد کـه انرژی تـان را صـرف بحـث بی مـورد و 
بی پایانـی کنیـد کـه حداقـل 30 دقیقه طول می کشـد و 

در نهایـت هیچ کـس قانـع نمی شـود؟
هـرگاه کـه خواسـتید خـود را درگیـر چنیـن مسـئله ای 
می توانـم  »کجـا  بپرسـید  خودتـان  از  سـریع  کنیـد، 
انـرژی ام را صـرف کارهـای بهتـری بکنـم؟« و خواهیـد 
دیـد کـه بـه زودی نمایش بی پایـان چنیـن بحث هایی در 
زندگی تـان تمـام خواهـد شـد، انرژی تـان ذخیـره خواهد 
شـد و زمـان بیش تـری برای سـازندگی و بهبـود خودتان 

در اختیـار خواهیـد داشـت.

۵( کوچک ترین گام روبه جلو کدام است؟
فضـای اینترنـت مکان ترسـناکی اسـت؛ چراکه به مـا اجازه 
می دهـد ظاهر موفقیت های دیگران را ببینیم! این مشـاهده 
شـما را وادار می کنـد که خودتان را در معرض مقایسـه قرار 
دهیـد. در پـی این مقایسـه، خواهیـد دید کـه کیلومترها از 
آن ها عقب تر هسـتید؛ در نتیجه، ناامید خواهید شد و پیش 
از آغـاز مسـیر خـود را شکسـت خورده و تسـلیم احسـاس 
خواهید کرد. مشـکل این جاسـت کـه ما نمی دانیـم درواقع 
داریـم گام اول خودمـان را مثـًا با قدم هفتاد وچهـارم آن ها 

مقایسـه می کنیم!
هر میلیونری یک بار در زندگی اش ورشکسـت شـده و هر 
کارآفرینی یک بار طعم تلخ شکسـت را چشـیده اسـت. با 
همـه این تفاصیـل، نباید فرامـوش کنید که برای شـروع 
نیـاز نیسـت حتمـاً بزرگ باشـید؛ امـا برای بزرگ شـدن، 

حتمـاً نیاز اسـت که آغـاز کنید.
گام آغازیـن خـود در زندگی را با کسـی که سـال ها پیش 
مسـیرش را شـروع کرده، مقایسـه نکنید. فقط از خودتان 
بپرسـید کـه کوچک تریـن گام روبه جلو کدام اسـت و آن 
گام را برداریـد. به عنـوان مثـال، یـک نویسـنده می توانـد 
گام اول خـود را بـا نوشـتن تنهـا ۵00 کلمـه در روز و 
بـرای مخاطبـان خیلـی کـم آغـاز کنـد؛ اما اگر به مسـیر 
خـود ایمان داشـته باشـد، بـه زودی خواهد توانسـت برای 
مخاطبـان بسـیار بیش تری بنویسـد. شـما باید ابتـدا گام 
اول خـود را برداریـد، سـپس گام و گام هـای بعـدی را، تا 
زمانـی کـه به نتیجـه و موفقیت برسـید. هنگامـی که به 

موفقیـت رسـیدید، نگاهـی بـه عقـب خواهیـد انداخت و 
مشـاهده خواهیـد کـرد کـه ایـن ماجراجویی طوالنـی، با 

سـاده ترین و اولیـن گام تـان آغاز شـده اسـت.
هـر میلیونـری یک بـار در زندگـی اش ورشکسـت شـده و هر 
کارآفرینی یک بار طعم تلخ شکسـت را چشـیده اسـت. با همه 
این تفاصیل، نباید فراموش کنید که برای شـروع نیاز نیسـت 
حتما بزرگ باشـید؛ اما برای بزرگ شـدن، حتما نیاز اسـت که 

کنید. شروع 
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از سرمایه گذاران برجسته ی می کنند بخوانیدپپیشنهاد وال استریت سرمایه گذاران یازده کتابی که 
وال استریت، نظرشان را 

درباره                             کتاب هایی که برای 
کسب وکار و پیشرفت شغلی 
مناسب است، پرسیده اند. ما 
یازده کتاب از پیشنهادهای 

آن ها را گرد آورده ایم.

»خون بد: رازها و دروغ های سیلیکون ولی« 
نوشته ی جان کاریرو

کاترین وود، سرمایه گذار برجسته  ی وال استریت و 
سرمایه گذار سهام خصوصی این کتاب را انتخاب کرده و 
درباره ی آن گفته است:

»مؤسس شرکت ترانوس، الیزابت هولمز، در استنفورد 
سال باالیی من بود. او یکی از سخت کوش ترین زنان در 
همه ی اعصار است. در این کتاب درس های زیادی از 
زندگی او به عنوان یک سرمایه گذار آمده است.«

اگر به دنیای استارتاپ و همچنین سیلیکون ولی عالقه 
دارید، خواندن این کتاب را به شما پیشنهاد می کنم 
و اگر حال و حوصله ی خواندن کتاب ندارید، می توانید 
تا زمان عرضه فیلم سینمایی ای که براساس این کتاب 
تولید خواهد شد صبر کنید.

راهنمایسرمایهگذاری
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»دفتـر خاطراتـی بـرای جـردن، داسـتانی از عشـق و احتـرام« نوشـته ی 
کندی دانـا 

این کتاب پیشنهاد آنا آشاروف، معاون شرکت بانکداری سرمایه گذاری گلدمن ساکس 
است: »کتاب دانا کندی برای من که فرزند دارم، کتاب بسیار مناسبی بود. این کتاب 
در اصل، دفتر خاطراتی است که یک مرد در دوران حضورش در ارتش برای پسرش 
نوشته است که با مرگ او در عراق، نوشته هایش پایان می یابد. او می خواسته این دفتر 
خاطرات را برای پسرش به جا بگذارد تا به او کمک کند که واقعًا زندگی کند. این پدر در 
نوشته هایش به پسرش درس هایی درباره ی زندگی در سنین مختلف می دهد. وقتی این 
کتاب را می خوانید، از آن تأثیر خواهید گرفت و از زندگی روزمره تان دور می شوید. کتاب 
دفتر خاطراتی برای جردن یاد می دهد که با محیط خود متفاوت باشید و بتوانید خالق و 

اثربخش شوید.«
البته این نکته ضروری است که این کتاب هنوز به فارسی ترجمه نشده است و برای 

مطالعه ی آن باید نسخه اصلی اش را تهیه کنید.

»پوکر دروغگو« 
نوشته ی مایکل 

لوئیس
تیان زن، کارمند ارشد 
 senior( شاخص اعتباری
credit-index trader( در 

بانک آلمان درباره ی این 
کتاب گفته است: »من 
کتاب وحشت را هم از 

همین نویسنده توصیه 
می کنم. کتاب های او در 

شناخت روش تجارت 
مناسب شما، بسیار 

کمک کننده است.«

»کفش باز«
 نوشته ی فیل نایت

جکی کالبر، سرپرست بخش 
سرمایه گذاری فرصت طلبانه ی 

 Rockfeller Capital شرکت
Management درباره ی کتاب کفش باز 

برای ما نوشت: »من کتاب کفش باز 
را به تازگی خوانده ام. این کتاب 
زندگی نامه فیل نایت و داستان 
تأسیس شرکت نایکی است. من 
این کتاب را برای خواندن به این 

دلیل برگزیدم که شرکت ما هنوز در 
برخی بخش ها یک استارتاپ است. 
ما می خواهیم خطوط تازه ای را در 

کسب وکار راه بیندازیم و استفاده 
از تجربیات دیگران برایمان بسیار 

مفید است. قصد من از خواندن این 
کتاب این بود که از داستان موفقیت 

یک کارآفرین درس های تازه ای 
بیاموزم. نایکی در سال های اولیه ی 
تأسیسش با مشکالتی سخت و حیاتی 

مواجه شده بود. کتاب کفش باز 
به خوبی، اهمیت پشتکار و باور به 
ارزش تالش شخص را یادآوری 

می کند.«

»خشم و هیاهو« نوشته ی 
ویلیام فاکنر

کیم استولز، سرپرست نخستین 
کارگزاری فروش در آمریکا، بانک 
آمریکا مریل لینچ، درباره ی علت 
انتخاب کتاب خشم و هیاهو گفته است: 
»فاکنر همیشه، در آثارش برخالف 
اغلب کتاب های پرفروش، مسائل 
و چالش های زمان حال را بررسی و 
روشن می کند؛ مسائلی که ما امروزه در 
وضعیت متفاوتی نسبت به گذشته با 
آن ها روبرو می شویم. در سال هایی که 
بازار روزهای خوبش را سپری می کرد، 
خشم و هیاهو تقابل چشمگیری را از 
زمان متفاوتی به وجود آورد که امروزه 
به آسانی، فراموش شده است.«
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»همیشه فریفتن 
برخی افراد« 
نوشته ی دیوید 
آین هورن

تانکا ماسوس، 
سرمایه گذار سهام 
 Carlyle خصوصی در
Group: »کتاب 

آین هورن جذاب و 
خواندنی است و من 
از دیدن سرسختی او، 
وقتی به چیزی باور پیدا 
می کند، لذت می برم.«

»فرزندان شوک: شورش 
وال استریت« نوشته ی مایکل 

لوئیس
مایکل سانن شاین، مدیر عامل شرکت 

Grayscale investments این کتاب را پیشنهاد 

داده و دلیل خود را از این انتخاب چنین 
گفته است: »فرزندان شوک یک مثال اولیه 
است از اینکه چطور نوآوری های فناورانه 

و آینده نگران می توانند تمامی یکی صنعت 
را تغییر شکل دهند. در رمان فرزندان 

شوک، الگوریتم های کامپیوتری و شبکه های 
ارتباطی موجب تغییرات اساسی در ساختار 
و عملکرد بازار می شوند آن را به صنعت 

تجارت تبدیل می کنند.
به همین نحو، امروزه، ما هم آمیزی علم 

رمزنگاری )cryptography(، فناوری بالک چین 
و سیستم های توزیع را شاهد هستیم که 
به طور معناداری ایده های پیش بینی شده 
برای آینده را مورد تردید قرار می دهند؛ 

آن هم نه فقط ایده های مربوط به نظام مالی؛ 
بلکه هر آنچه اساس آن بر پول است.«

»الکساندر 
همیلتون« 
نوشته ی رون 
چرنو

ابیگل گلر، سرپرست 
بخش صندوق 
سرمایه گذاری تأمینی 
بلک راک، این کتاب 
را توصیه کرده و 
درباره اش گفته است: 
»اثر رون چرنو تأثیر 
عمیقی بر صنعت و 
کشور آمریکا داشته و 
همچنان دارد.«

راهنمایسرمایهگذاری
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»بیگانگان: 
هشت مدیرعامل غیرمعمولی 

و طرح کلی بنیادی و منطقی 
آن ها برای موفقیت« نوشته ی 

ویلیام تورندیک
سیمز لنسینگ، مؤسس شرکت 

Lansing Management درباره ی 

این کتاب گفته است: »این کتاب 
عقیده ی من درباره ی سرمایه گذاری 

را به به بهترین نحو نشان داده و 
همچنین، قصه ها و عادت های بهترین 

مدیرعامل های قرن بیست را بیان 
می کند.«

»شازده کوچولو« نوشته ی 
آنتوان دو سنت اگزوپری

آنوشکا ساندر، سرمایه گذار 
سهام خصوصی در بلک استون، 

دلیل انتخاب این کتاب را 
این گونه بیان کرده است: »شازده 

کوچولو هم می تواند یک کتاب 
کودک جذاب باشد، و هم یکی از 
خردمندانه ترین و دردناک ترین 

داستان های فطرت آدمی، ارتباطات 
انسانی او و هر آنچه که برای او 

درزندگی اهمیت دارد و البته این 
کتاب به طور شگفت انگیزی کوتاه 

است.«

»هری پاتر« 
نوشته ی جی کی 
رولینگ

آنیش پثی پاتی، 
سرپرست بخش تحلیل 
و اجرا در شرکت 
North Island این 

کتاب را توصیه کرده 
و درباره اش گفته 
است: »من کتاب های 
هری پاتر را به این 
دلیل انتخاب کردم که 
قدرت تصور و خالقیت 
مخاطب را برانگیخته 
و فعال می کند و به 
باور من، برای اینکه 
یک سرمایه گذار 
مؤثر و موفق باشید، 
این دو عامل بسیار 
مهم هستند. البته 
کتاب های هری پاتر 
سرگرم کننده نیز 
هستند.«
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 برکشایر هاتاوی؛ شرکت چندملیتی وارن بافت
برکشـایر هاتاوی )Berkshire Hathaway( شرکت چندملیتی سرمایه گذاری 
»وارن بافـت« سـومین مـرد ثروتمنـد جهـان اسـت. در ایـن مطلب قصد 
داریـم ضمـن بیـان رازهای موفقیـت وارن بافـت، اصول ثروت انـدوزی در 
مـدل برکشـایر هاتـاوی را به همـراه مـوارد مهم دیگـری با شـما در میان 
بگذاریـم. زمانـی که شـرکت برکشـایر هاتاوی تأسـیس شـد، سـهام این 
شـرکت تنهـا ٨ دالر بـود؛ امـا پـس از گذشـت ۵٨ سـال، االن ارزش هـر 
سـهم آن 11٨ هـزار دالر اسـت. امـا چطـور سـهام ایـن شـرکت بـه این 

میزان از ارزشـمندی رسـید؟
وارن بافـت همیشـه روی دو مقولۀ »درآمد عملیاتی یا اجرایـی« و »اوراق 

بهـادار قابل فـروش« در سـرمایه گذاری های خـود تمرکز می کند.
اگـر بخواهیـم مـدل ثروت انـدوزی وارن بافـت را در چنـد جملـۀ کوتـاه 
بیـان  کنیـم ایـن اسـت کـه وارن بافـت همـواره از ایـن دو ابـزار بـرای 
سـرمایه گذاری های خـود اسـتفاده می کنـد. او کسـب وکارهای اجرایـی و 
عملیاتی را که وابسـته به نیروهای انسـانی هسـتند می خرد یا در سـهام 
آن هـا شـریک می شـود و از طرفـی، درآمـد حاصـل از آن کسـب وکارها 
و...  متقابـل  سـرمایه گذاری  صندوق هـای  قرضـه،  اوراق  بـورس،  در  را 

زندگی به سبک وارن بافت؛ 
بزرگ ترین درس موفقیت

»کار عار نیست.« از هر 
راهی که بهره وری دارید، 

باید تالش کنید، پول 
به دست بیاورید. بسیاری 

از میلیاردرهای دنیا افرادی 
بودند که با کمک همین 

روش، از چرخه ی معیوب 
حقوق و دستمزد و بدهی 

خالص شدند.

راهنمایسرمایهگذاری
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سـرمایه گذاری مـی کنـد.
ایـن اسـتراتژی به ظاهـر، یـک اسـتراتژی سـاده  اسـت. از ایـن بابـت کـه 
بـا  کامـًا  و عملیاتـی، سیسـتم درآمدزایی شـان  اجرایـی  شـرکت های 
ایـن دو  از  بافـت  وارن  امـا  اسـت.  متفـاوت  بـورس  در  سـرمایه گذاری 
اسـتراتژِی »آب و آتـش« یـا »سـیاه و سـفید«، بـرای »کاهش ریسـک« 
همـراه با »چابکی« اسـتفاده می کنـد. معموالً شـرکت های اجرایی خیلی 
دیـر ورشکسـته می شـوند و در صورتی کـه اوضاع کسب وکارشـان خراب 

شـود، نشـانه های آن به سـرعت دیـده می شـود و می تـوان بـه فکـر چاره 
بـود. همچنیـن، سـرمایه گذاری بـورس و اوراق بهـادار نیـز بـا ریسـک و 
سـودآوری و بهـره وری بـاال همراه اسـت.  ترکیب ایـن دو، تعادلی بی نظیر 
بـرای سـرمایه گذاری ایجـاد می کنـد. البتـه کـه بـه همیـن سـادگی ها 
نیسـت و ّشـم اقتصـادی و سـال ها تجربـه، بـرای موفقیت حداکثـری در 

ایـن کار الزم اسـت.
یکـی از اصـول معاماتـی کـه وارن بافـت رعایـت می کنـد این اسـت که 
کاالهایـی را می خرد که قیمت بسـیار پایینـی دارند. او همـواره می گوید: 
»در هنـگام خریـد بایـد سـود کرد؛ نـه در هنگام فـروش«، یعنـی باید به 
دنبـال اجناسـی بود کـه از ارزان ترین کاالهای موجود در بـازار هم ارزان تر 
باشـند. چراکه اگر قصد فروش آن را داشـته باشـیم در هر صورتی، سـود 
آن شـامل حالمـان خواهد شـد و الزم نیسـت منتظر بهبود بـازار بمانیم.

ممکن اسـت در نگاه اول این طور به نظر برسـد که اصول سـرمایه گذاری 
وارن بافـت بـرای زندگـی مـا به عنـوان کسـی کـه سـرمایه دار و ثروتمند 
نیسـت یا در بـازار اقتصادی خاصـی فعالیت نمی کند، اصـول کاربردی ای 
نباشـد؛ امـا ایـن تفکر درسـتی نیسـت. بـا هـم مهم تریـن درس موفقیت 
وارن بافـت را مـرور می کنیم، درسـی کـه برای همۀ افراد در هر شـرایطی 

می توانـد مفید و کاربردی باشـد.

 عامل موفقیت وارن بافت چه بوده است؟ شانس یا تالش 
مضاعف؟

 برای اکثر مردم، کسـب وکارهای اجرایی عملیاتی به نوعی کسب وکار 
اصلـی و روزانـۀ آن هاسـت. به عنوان مثال، مشـاغلی همچـون معلم، 
آتش نشـان، حسـابدار، پرسـتار نیمه وقـت کـودک، پزشـک، وکیـل 
و امثـال این هـا از جملـه مشـاغل عملیاتـی هسـتند و حقـوق ایـن 
شـغل ها به صـورت ماهانـه یـا دوره ای واریـز می شـود. صاحبـان این 
قبیـل شـغل ها با ایـن پـول می تواننـد صورت حسـاب های پرداختی، 
قبض هـا، بدهی هـا، اقسـاط و خوردوخـوراک و بقیـۀ چیزهـای مورد 
نیـاز زندگی شـان را تأمیـن کننـد و اگـر چیـزی از درآمدشـان باقی 

مانـد، آن را سـرمایه گذاری کننـد.

 مهم ترین درس موفقیت: روی خودتان و مهارت هایتان 
سرمایه گذاری کنید

درسـت مثـل هر کسـب وکار خوب دیگـری، وقتی قصد دارید  سـود 
خـود را افزایـش دهیـد، معموالً اولیـن راهی که به ذهنتان می رسـد 
تـاش کـردن بـرای افزایـش حقوقتـان اسـت. ایـن کار بـه دو روش 
امکان پذیـر اسـت: اول این کـه »سـاعات کاریتـان را افزایـش دهید« 
و بیشـتر بـرای کسـب درآمـد تـاش کنیـد، یـا این کـه »بخشـی از 
درآمدتـان را سـرمایهگذاری کنیـد«. این سـرمایه گذاری ها می توانند 
دوگانـه، سـه گانه یا سـرمایه گذاری های ترکیبی و سـبدی باشـد؛ اما 
آن چیـزی کـه مـا بـه شـما می گوییـم این اسـت کـه اگر بـه دنبال 
رفاه، آسـایش و آزادی و همین طور اسـتقال مالی هسـتید، باید روی 

خودتان سـرمایهگذاری کنید.
 منظورمـان این اسـت کـه مهارت های جدیدی به دسـت بیاورید و از 
مهارت هایتـان پول سـازی کنیـد. این جملـه هرگز از یادتـان نرود که 
»جریان های درآمدِی حاشـیه ای« سـود اصلی زندگی شـما هسـتند 
)در اینجا منظور درآمدی غیر از حقوق دریافتی شـما اسـت و بیشـتر 
تأکیـد بـر درآمدهـای ناشـی از سـرمایه گذاری دارد(. اگـر به دنبـال 
سـود هسـتید بایـد جریان هـای درآمدی تـان را افزایـش دهیـد. این 
کار بـدون رشـد کـردن و افزایـش مهارت هـا و سـرمایه گذاری روی 
خودتـان امکان پذیـر نیسـت. به جـای اینکـه هـر روز وقـت خـود را 
جلـوی تلویزیـون هدر دهید، روزی یک سـاعت کتـاب بخوانید یا به 
یـک روزنامـۀ اقتصـادی آگاهی دهنده نگاهی بیندازیـد. کمی از مبلغ 
مـواد غذایـی خود بکاهید و سـعی کنیـد غذای خـود را خانگی تهیه 
کنیـد. مـواردی کـه بـه شـما می گوییـم اگـر اجـرا شـوند، به صورت 

چشـمگیری اوضـاع مالی شـما را تغییـر خواهند داد.
واقعیـت این اسـت که کسـانی که دارای مهارت هـای تخصصی مانند 
جراحـی قلب، مکانیک خودرو، دندانپزشـکی، لوله کشـی، سـخنرانی 
و از ایـن دسـت مشـاغل هسـتند، هیـچ موقـع از چرخـۀ اقتصـاد 
خـارج نمی شـوند. بـه قـول معـروف، این هـا کسـب وکارهای »کـف 
بـازار« هسـتند. تقریبـاً همـۀ مـا توانایـی اضافـه کـردن مهارت های 
منحصربه فـردی را بـه جعبه ابـزار حرفـه ای خـود داریـم؛ چراکه همۀ 
انسـان ها قـدرت یادگیـری دارنـد. ایـن کار از توانایی یک فـرد کامًا 
بی سـواد تـا یـک فـرد تحصیل کـردۀ دانشـگاهی و همین طـور یـک 
بازنشسـته برمی آیـد. چیـزی کـه مـورد نیاز اسـت همت و جسـارت 
انجـام دادن کار اسـت. اگـر شـما متعهـد بـه تغییـر دادن شـرایط 
زندگی تـان باشـید، حتـی اگـر کل دنیا هم بسـیج شـوند، نمی توانند 

جلویتـان را بگیرند.
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 مهارت و یادگیری مهم تر است یا درآمد بیشتر؟
دیـدگاه خـود را نسـبت به شـغل خود تغییر دهید. شـغل شـما هدف شـما و تنها ابـزار ثروتمند 
شـدنتان نیسـت، بلکـه یـک مسـیر خیلی خـوب بـرای موفقیتتان اسـت. اگـر به شـغلتان مثل 
یـک مسـیر نـگاه کنیـد، بـه فرصت هـای سـرمایه گذاری دیگـری کـه در اطرافتـان وجـود دارد 
نیـز توجـه خواهیـد کـرد. در ایـن صـورت فرصت هـای زیادی بـرای توسـعۀ مهارت هـای خود و 

سـرمایه گذاری روی آن هـا خواهید داشـت.
ممکـن اسـت بتوانیـد زمانـی را برای همکاری با شـرکت های دیگـر در نظر بگیریـد. برای بعضی 
از افـراد می توانـد ایـن به معنای ساختمان سـازی یا شست وشـوی ماشـین باشـد یا ممکن اسـت 
بـرای فـردی دیگـر خدمـات کوتاه کـردن چمن یا کاشـت گل وگیاه باشـد. یکی دیگـر از اعضای 
خانـواده ممکـن اسـت بـا گذراندن دوره هـای آموزشـی، مهماندار هواپیما شـود و فـرد دیگری از 
اعضـای خانـواده مدیرتولیـد یـک شـرکت گلدوزی شـده یـا حتی مالک یـک فروشـگاه خانگی 

کیـک و شـیرینی شـود. آن چیـزی که مطرح اسـت ایجـاد یک جریـان درآمدی دیگر اسـت.
 

بدون  کار  این  دهید.  افزایش  را  درآمدی تان  جریان های  باید  هستید  سود  به دنبال  اگر 
افزایش مهارت هایتان و سرمایه گذاری روی خودتان امکان پذیر نیست. به جای اینکه هر روز 
وقت خود را جلوی تلویزیون هدر دهید، روزی یک ساعت کتاب بخوانید یا به یک روزنامۀ 

اقتصادی آگاهی دهنده نگاهی بیندازید.
 شما یک» فرصت« هستید

واقعاً فرصتی باالتر از این نیسـت که ما انسـان هسـتیم و با مجموعه ای از اسـتعدادها می توانیم 
ارزش افـزوده ایجـاد کنیـم. اگـر شـما یک جوان ٢۵ سـاله هسـتید و می توانید نقاشـی هایتان را 
بفروشـید یـا در مراسـم تولـد و عروسـی، شـعبده بازی کنیـد و در هفتـه، نزدیـک بـه 100 هزار 
تومـان درآمـد کسـب کنیـد و در سـال حـدود ۵ میلیون تومـان درآمـد خواهید داشـت. آیا این 
بـه نظرتـان رقـم کمی اسـت؟ واقعیت این اسـت کـه حتی وارن بافـت هم که سـومین ثروتمند 
بـزرگ جهـان اسـت بـا اضافـه کـردن ایـن رقم بـه درآمـد سـالیانه اش چشـمانش بـرق می زند. 
قسـمت جالـب و شـگفت انگیز ماجـرا اینجاسـت کـه اگـر شـما هم ایـن رونـد را ادامـه دهید تا 
زمانـی کـه به سـن وارن بافت برسـید 9 میلیـارد و ٢۶۶ میلیون و ۵00 هـزار تومان پول خواهید 
داشـت؛ حـاال چطـور، آیـا بـاور می کنیـد؟ مـا این عـدد را با یـک بازدهـی 11 درصدی سـالیانه 

برای شـما محاسـبه کردیم؛ بـاور کنید!

این شـوخی نیسـت، بـا انجـام دادن کاری 
که دوسـتش دارید و قـرار دادن مبلغی که 
از طریق آن به دسـت می آورید در حسـاب 
دارایی هـای نقدی تـان، می توانید ثروتمند 
بزرگ تـری  قـدم  بخواهیـد  اگـر  شـوید. 
برداریـد، خانۀ بزرگ تری بخرید، ماشـین و 
وسـایل این چنینی، باید غیـر از کار اصلی 
خـود کـه مسـیر موفقیت شـما اسـت، بر 
روی خـود و مهارت هایتان سـرمایه گذاری 
کنیـد. حتی اگر می توانید وقت خـود را دو 
قسـمت کنید و به فعالیت دومی بپردازید 
یـا اگـر ایـن کار را نمی توانید انجـام دهید، 

در هزینه هایتـان صرفه جویـی کنید.
 بـا کمـک روش هایـی کـه در باال اشـاره 
کردیـم، همان طور کـه در حـال افزایش 
پول نقد تان هسـتید، سـعی کنیـد آن را 
بـه بهتریـن نحـو سـرمایه گذاری کنیـد. 
مالیات هـای  کـه  کسـب وکارهایی  وارد 
نظارت هـای  تحـت  یـا  دارنـد  سـنگین 
نشـوید.  هسـتند،  پیچیـده  مالیاتـی 
مناسـب  بازنشسـتگی  حسـاب  یـک 
بـرای خـود پیـدا کنیـد و حتمـاً در آن 
سـرمایه گذاری کنیـد. عاقانـه اش ایـن 
اسـت کـه تمـام دارایـی خـود را در یک 
سـبد سـرمایه گذاری قرار ندهید؛ همواره 
بـه فکـر سـرمایه گذاری  ترکیبی باشـید. 
تـاش کنیـد از درآمـد سـرمایه گذاری 
شـماره یک، سرمایه گذاری شـماره دو را 
ایجـاد کنیـد و به همین ترتیـب از درآمد 
حاصـل از سـرمایه گذاری شـماره یـک و 
دو کسـب وکار و سـرمایه گذاری شـماره 
3 را پایه گـذاری کنیـد. همـواره گفته ایم 
کـه ایـن روش ترکیبـی سـرمایه گذاری 
روش هـای  ریسـک ترین  کـم  از  یکـی 
خاطـر  ایـن  بـه  اسـت.  سـرمایه گذاری 
دچـار   3 شـماره  کسـب وکار  اگـر  کـه 
مشـکل شـود، به راحتـی می توانیـد آن 
را نادیـده بگیریـد و درآمـد کسـب وکار 
شـماره 1 و ٢ را داشـته باشـید. بنابراین 
خـود  سـرمایه گذاری های  روی  اینکـه 
کنیـد  ارزش گـذاری  و  اولویت بنـدی 
یـک دیـدگاه درسـت و حرفـه ای اسـت. 
امیدواریـم سـرمایه گذاری هایتان همواره 
مؤثر و پرسـود باشـد و همواره در مسـیر 
و  مهارت هـا  و  توانمندی هـا  توسـعۀ 

باشـید. خودتـان  روی  سـرمایه گذاری 

راهنمایسرمایهگذاری
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