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 ده سالگی: کودک را با کارت های بانکی آشنا کنید
در دوران دبسـتان، فرزندتان قطعاً درمورد کارت بانکی می شـنود. قبل از آن که دچار سـو ء تفاهم 
شـود یـا تحـت تأثیـر بدآموزی های هم سـن هایش قرار گیـرد، اطالعاتـی دقیق از سـاختار کارت 

بانکـی و کارت هدیـه در اختیارش بگذارید.

 فعالیت پیشنهادی: کارت های بانکی تان را از کیف پول درآورده و به آن ها نشان دهید. 
هرگاه با او به فروشگاه رفتید، اجازه دهید خودش برای شما کارت بکشد. به او بفهمانید که 
این عمل او، منجر به کسر پول از حساب تان می شود؛ حتی می توانید پیام برداشت پول را به 

او نشان بدهید.
 درسی که کودک می آموزد:

چگونگی پرداخت از طریق کارت های بانکی، فهم مساوی بودن آن با پول حقیقی.
بـا ورود بـه ده سـالگی شـما می توانیـد کـودکان را بـا کارت هـای بانکی آشـنا کنید. اینکـه آن ها 

درک کننـد کارت بانکـی شـما هماننـد پـول نقد اسـت، اهمیت زیـادی دارد.
 

 یازده سالگی: کودک را از تبلیغات دور نگه دارید
در دوران پیـش از دبیرسـتان، رفتـار کـودکان در محیـط مدرسـه کامـاًل در »منـم بـازی بدید« 
خالصـه می شـود. در این سـن، کودکان انواع و اقسـام پیام هـا را دربارۀ آن که چـه کارهایی انجام 

آموزش الفبای  
مالی به کودکــان

)بخش دوم(

با  همزمان  کودک  یادگیری  توان  و  درک  سطح 
این  در  منظور،  همین  به  می رود.  باال  او  رشد 
مقاله هم در ادامه مقاله ی قبلی، راهنمایی های 
»اریکا  مالی،  کارشناس  زبان  از  قدم به قدم 
تا  است  گرفته  قرار  اختیارتان  در  سندبرگ«، 
چه  سال   12 تا   10 سنی  گروه های  برای  بدانید 

آموزش های مالی ای مناسب تر است.
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بدهنـد، یـا چه چیزهـای خاصی بخرند تا بـه نظر دیگران »باحـال« بیایند، دریافـت می کنند. از 
خطـرات ایـن مقطع آگاه باشـید، تا کودک تان از مسـیر درسـت خارج نشـود.

 فعالیت پیشنهادی: با یکدیگر به بررسی چند تبلیغ از برندهای مختلفی که در یک مجله 
را که آن ها صرف متقاعد کردن مشتری کرده اند،  تبلیغی  بپردازید. هزینۀ  دارد،  وجود 
تخمین بزند. به کودک بفهمانید که بسیاری از چیزهایی که »باحال« به نظر می رسند )حتی 
معروف ترین آن ها(، فقط به دلیل نیرنگ های تبلیغ کنندگان آن ها است. همین کار را در 

هنگام تماشای پیام های بازرگانی تلویزیون نیز انجام بدهید.
 درسی که کودک می آموزد:

هرگز در دام برند های تبلیغاتی نیفتد.

 چگونه تبلیغات کودک شما را مصرف گرا می کند؟
نبایـد فرامـوش کنیـد که کودکان در این سـنین برای اینکه در جمع همسـاالن خود مورد قبول 
باشـند، ممکـن اسـت گرفتار تبلیغات اغواگرانه شـوند. با آن هـا درمورد روش هـای اقناع مخاطب 

در تبلیغات صحبت کنید.
 

 دوازده سالگی: روش خرید هوشمندانه را به کودک نشان  دهید
از زمانـی کـه کـودکان بـه بلـوغ نزدیک می شـوند باید خـود را بـرای گرفتن تصمیمات درسـت 
هنـگام هزینـه کردن پول هایشـان آماده کنند. آن ها به زودی مسـتقل خواهند شـد و رفتارشـان 
شـبیه بزرگ ترهـا می شـود. پـس می بایسـت بـا چشـمانی بـاز تشـخیص دهنـد که چـه زمانی 
بایـد کاالی بـا قیمـت  ارزان و چـه زمـان اجناس گران قیمـت بخرند )چگونگی فرایند تشـخیص 

کیفیـت نیز مهم اسـت(.
 فعالیت پیشنهادی: با کودک به خرید بروید. در فروشگاه یک محصول ارزان قیمت و یک 
مورد باکیفیت تر مشابه آن را انتخاب کنید. به او توضیح دهید که از کجا می فهمید کدام یک 
کیفیت بهتری دارد )مانند لمس جنس پارچه و نوع دوخت و...(، هم چنین توضیح دهید 
که چه زمان تصمیم به خرید جنس ارزان تر، و چه زمان جنس باکیفیت تر می گیرید. اگر از 
عالقه مندان خریدن اجناس بادوام یا سازگار با محیط زیست هستید، دلیل آن را برای کودک 
توضیح دهید؛ مانند چگونگی تشخیص شان از روی لوگو  و دلیل آن که چرا گاهی اوقات تمایل 

به صرف هزینۀ بیش تری برای خرید آن جنس خاص دارید.
 درسی که کودک می آموزد: 

بـرای تصمیم گیـری دربـارۀ خریـد، نمی تـوان تنها به قیمت آن بسـنده کـرد. بلکه بایـد به جای 
انتخـاب سـریع محصولی که ارزان تر اسـت، تصمیم هوشـمندانه بگیرد.

در بخش بعدی این مقاله، دوران حیاتی نوجوانی را بررسی می کنیم.
همیشـه بهتریـن انتخـاب را در خرید انجـام دهید. در روند به اجماع رسـیدن بـرای انتخاب یک 
کاال کـودکان را مشـارکت دهیـد. آن هـا بایـد بتواننـد تصمیـم بگیرند کـه چگونه یـک کاال را به 

بهتریـن قیمـت بخرنـد یا چـه وقت به کیفیـت اجناس توجـه کنند.
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چگونه اشتباهات بزرگ زنان 
درباره پول را تکرار نکنیم؟

زمانی که به بحث بهبود وضعیت مالی، 
پس انداز و افزایش ثروت می رسیم، 
افراد بهانه های زیادی می آورند که چرا 
این کارها را انجام نمی دهند. با این 
حال، منظم بودن وضعیت مالی برای 
زنان بسیار حیاتی است. چرا؟ به دالیل 
مختلف، مثاًل این حقیقت که زنان کمتر 
از مردان درآمد دارند، زمان بیشتری 
را بابت بزرگ کردن فرزندان دور از کار 
هستند، و چون عمر طوالنی تری نسبت 
به مردان دارند، پس باید پس انداز 
بیشتری برای حمایت از خود در طول این 
مدت داشته باشند. این ها فقط تعداد 
کمی از این دالیل زیاد است.

فرقی ندارد که شما در امور مالی خود 
منظم هستید یا نه، پس انداز دارید یا 
اصاًل پس انداز نمی کنید، وقتی بحث پول 
می شود، همیشه راهی برای بهتر کردن 
شرایط وجود دارد. رابطۀ بین زنان و 
پول لزومًا نباید یک رابطۀ منفی باشد! 
در ادامه، برخی از بزرگ ترین اشتباهاتی 
را که زنان در امور مالی خود مرتکب 
می شوند به شما خواهم گفت. بهتر است 
که از آن ها دوری کنید.
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 نمی توانم پس انداز کنم
زمانـی کـه بـه بحـث زنان و پـول می رسـیم، خیلـی از زنـان می گویند بعـد از پرداخت اقسـاط، 
دیگـر پولـی بـرای افزایـش پس انـداز زمـان بازنشسـتگی یـا پس انـداز اضطـراری ندارند. بـا این 
حـال، برخـی از ایـن زنـان همچنان راهی پیـدا می کنند تا به ناخن های خود برسـند، برای شـام 
و تفریـح بیـرون برونـد و خیلـی کارهـای دیگر انجـام بدهند! بیشـتر اوقات حتی می شـنویم که 

آن هـا می گوینـد خـب شـام فقـط ۲۰ هزار تومـان شـد، این که مبلغی نیسـت!
فکـر می کنیـد ۲۰ هـزار تومـان تفاوتـی ایجـاد نمی کنـد؟ بهتـر اسـت دوبـاره فکـر کنیـد. کنار 
گذاشـتن هفتگی ۲۰ هزار تومان به مدت یک سـال در حسـابی که اصاًل سـوددهی هم نداشـته 
باشـد، در آخـر سـال بـه شـما 1 میلیـون و 4۰ هـزار تومـان پـس می دهـد. تصور کنیـد که این 
کار را بـه مـدت ۵ سـال انجـام دهیـد. شـما چیزی بیشـتر از ۵ میلیون تومـان پـول دارید! حال 
تصـور کنیـد اگـر بیشـتر از ۲۰ هـزار تومـان پس انـداز کـرده  بودید چه؟ حـال می توانیـم به این 
فکـر کنیـم کـه ایـن پـول را سـرمایه گذاری کـرده تـا به آن سـود نیـز تعلق گیـرد و حاال شـما 
سـرمایۀ بیشـتری نیـز خواهیـد داشـت. پـس دفعۀ بعد کـه فکـر کردید ۲۰ هـزار تومـان فرقی 

ایجـاد نمی کنـد، بهتر اسـت کـه دوباره فکـر کنید.
 

 برنامه ای برای پرداخت بدهی ندارم
مشـاوران مالـی همیشـه قـرض و بدهـی  را به عنـوان سـدی بـزرگ در راه افزایش ثـروت تعریف 
می کننـد. بـرای خـالص شـدن از شـر ایـن موانـع بـه یـک برنامـه نیـاز داریـد. البته بایـد گفت 
پس انـداز کـردن در شـرایطی کـه با سـود بـاال اقسـاط وام هـا و قرض هایتـان را می دهید، ممکن 

اسـت کار بسیار سـختی باشد.
بـا ایـن حـال، ترتیـب دادن یـک برنامـۀ قـوی و اجـرای آن بـرای خالص شـدن از شـر قرض ها، 
خصوصـاً اقسـاط بانکـی، به شـما ایـن امـکان را می دهد که سـریع تر از دسـت آن ها رها شـوید. 
بعـد از آن می توانیـد روی افزایـش پس انـداز خـود تمرکـز کنید. اگـر یک حقیقت دربـارۀ زنان و 
پـول وجـود داشـته باشـد، این اسـت که شـما نمی توانیـد بـا افزایش میـزان قرض هـای خود یا 

پرداخـت سـود بـاال چیزی بـه ثروتتان اضافـه کنید.
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 در آینده پس انداز خواهم 
کرد

این یکی از بزرگ ترین تصورات 
غلط زنان دربارۀ پول است. خیلی از 
زنان می گویند که وقت زیادی دارند 
و به جای انجام دادن کاری،  بیشتر 
وقتشان را هدر می دهند. روزها، 
هفته ها و ماه ها و حتی سال ها می آیند 
و می روند و آن ها هیچ کاری نمی کنند 
و هنوز هم فکر می کنند که زمان 
دارند.

زمان بزرگ ترین دارایی یک انسان 
است؛ اما شما وقتی از آن به خوبی 
بهره برده اید که از بیشتر آن استفادۀ 
مفیدی کرده باشید. دیگر صبر کردن 
جایز نیست. همین االن باید شروع 
کنید. اگر می توانید تنها 1۰ هزار 
تومان از بدهی خود را امروز بدهید، 
پس بهتر است این کار را انجام دهید. 
اگر می توانید در یک هفته فقط 1۰ 
هزار تومان پس انداز کنید، بهتر است 
این کار را بکنید. شما که نمی خواهید 
بعدًا به گذشته نگاه کرده و افسوس 
بخورید که چرا این کار را زمانی که 
می توانستید، انجام نداده اید و زمان 
خود را هدر داده اید؟

زمان خود را مدیریت کنید تا فرصت 
کافی برای کارهای مالی خود داشته 
باشید. در این زمانها سعی کنید یک 
فرایند سرمایه گذاری مالی را پی ریزی و 
عملیاتی کنید.

راهنمایسرمایهگذاری

خرداد 1399/ سال پنجم/ شماره 41 8



 
 نقشه دوم یا پشتیبان ندارم

داشتن یک نقشه پشتیبان به سادگی شما را از اتفاقات 
ناگهانی زندگی که هزینه به همراه می آورند، حفظ می کند. 
برای ایجاد یک رابطه مثبت بین خودتان و پول، به یک 
شامل  می تواند  این  و  دارید  نیاز  قوی  پشتیبان  نقشه 
ماه   6 تا   3 عادی  )هزینه  اضطراری  مواقع  برای  بودجه 
زندگی( و نوع درست بیمه باشد )سالمت، ماشین، عمر، 

نقص عضو، خانه و غیره...(.
رعایت این نکته ها می تواند هنگام رخ دادن این اتفاقات 
برنامه  که  باعث می شود  کند. همچنین  محافظت  را  شما 
مالی شما همچنان به قوت خودش باقی بماند. شما با این 
تمام  از دست دادن  یا  به جای قرض گرفتن  کار همیشه 
حفظ  برای  برنامه ای  سرمایه گذاری هایتان،  و  پس انداز 

وضعیت خود دارید.
در بودجه بندی خود مواقع اضطراری را هیچ گاه فراموش 
نکنید. آینده نگر باشید و هرچه سریع تر تمهیداتی برای 

زمان بازنشستگی خود بیندیشید.
اگر  می دهید؟  انجام  را  اشتباهات ذکرشده  آیا شما هم 
این طور است شاید بهتر باشد هرچه زودتر برنامه ریزی 
کرده و آن ها را ترک کنید. آیا اکنون اقدامات درستی برای 
افزایش ثروت انجام می دهید؟ پس بهتر است بدانید که 
همیشه راه بهتری هم برای افزایش و بهبود پس انداز ها 
وجود دارد. آن ها را انجام دهید تا پول بیشتری پس انداز 

کنید.

 بعد از ازدواج به پس انداز فکر می کنم
باز هم می گویم: مردها برنامه مالی دوپا نیستند! حتی اگر 
با مرد ثروتمندی هم ازدواج کنید، شرایط فرقی نخواهد 
یعنی  این  و  نیز جریان دارد  ازدواج  از  بعد  کرد. زندگی 
از  قبل  اگر  نمی روند.  کجا  مخارج  شما هیچ  و  خواسته ها 
ازدواج فکری به حال وضعیت مالی خود نکنید، حتی بعد از 

ازدواج نیز این کار را نخواهید کرد.
بهترین توصیه درباره ی پول به زنان این است که قبل از 
ازدواج برای وضعیت مالی خود برنامه ای داشته باشند. 
همسر شما نیز باید برنامه مالی مشخصی برای وضعیت 
مالی اش داشته باشد. فرقی ندارد که ازدواج کرده باشید 

یا نه، اگر برنامه ای ندارید، بازنده اید!
برای پس انداز کردن نباید از کنار مبالغ به ظاهر کم نیز 
به سادگی گذشت. عالوه بر این، به یاد داشته باشید، قرض 
و بدهی  سدی بزرگ در راه افزایش ثروت به شمار می رود. 
پس همیشه باید برای کاهش میزان بدهی مان برنامه ریزی 

مالی داشته باشیم.
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 تفاوت مردان و زنان در خرید چیست؟
انجـام  زیـادی  تحقیقـات  می دانسـتید  آیـا 
شـده اند کـه سـعی می کننـد عـادات خریـد 
کنتـرل  و  پیش بینـی  را  مصرف کننـدگان 
کننـد؟ تولیدکنندگان و فروشـندگان مشـهور 
مقـدار زیادی پـول را صرف تحقیـق دراین باره 
می کننـد کـه مـا چـرا و چـه زمانـی خریـد 
می کنیـم تـا بتواننـد از پاسـخ ایـن سـؤاالت 
بـه نفـع خـود اسـتفاده کننـد. البته برخـی از 

چـــرا زن هــــا خریـــد می کننــــد؟

از نظر تاریخی خرید راهی است که به زنان  قدرت 
تصمیم  »خودشان  می توانند  زنان  زیرا  می دهد؛ 
بگیرند«. تصمیم گیری درمورد خرید و رفتار توأم با 
احترام فروشندگان با مشتریان زن، چیزی است که 

به زنان حس قدرت می دهد.

راهنمایسرمایهگذاری
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آن هـا می گوینـد قصـد دارنـد تجربـه ی خرید 
مـا را بهبـود ببخشـند و در ایـن پروسـه به ما 
»خدمـت کننـد«. ولـی وقتـی فروشـندگان، 
از خودمـان  بهتـر  از خریـد  را  مـا  انگیـزه ی 
بداننـد، می تواننـد از آن بـرای اثرگـذاری روی 
تصمیم گیـری ما اسـتفاده کنند و مـا روحمان 

هـم خبـردار نمی شـود.
یکـی از جالب تریـن تحقیق هـا، پژوهش هایی 
اسـت کـه دربـاره ی تفاوت هـای بیـن عـادات 
خریـد مردهـا و زن هـا انجـام شـده اسـت. در 
ادامـه، از نتایـج جالب ایـن پژوهش ها خواهیم 

. گفت
 درخرید مردها شکارچیان و زنان 

گردآورندگان بهتری هستند
همان طـور که بیشـتر زن هـا می داننـد، مردها 
معمـوالً دوسـت ندارنـد به اندازه ی زنـان خرید 
کننـد. دو اسـتدالل بـرای این موضـوع مطرح 
دانشـگاه  در  کـه  تحقیقـی  طبـق  می شـود. 
میشـیگان انجـام شـد، تفـاوت  زنـان و مردان 
تاریـخ،  در دوران ماقبـل  در خریـد احتمـاالً 
یعنـی دوران شـکارچی گردآورنده ریشـه دارد. 
بر طبـق این تحقیـق »در زمانـه ی اجدادمان، 
احتمـاال اغلب مردهـا شـکارچی و اغلب زن ها 
هـزاران  بـرای  زن هـا  بوده انـد.«  گردآورنـده 
سـال، تمـام طـول روز را بیـرون بودنـد و بـه 
دنبـال باکیفیت تریـن غذا و منابع دردسـترس 
می گشـتند. حتـی بعضـی مواقـع ایـن کار را 
گروهـی و همـراه فرزنـدان انجـام می دادنـد. 
درعین حـال، مردهـا بیرون می رفتند تا شـکار 
کننـد و اغلب تنهـا بودنـد و بزرگ ترین تکه ی 
گوشـتی را کـه می توانسـتند پیـدا کننـد، بـا 

خـود بـه خانـه می آوردند.
ایـن تمایالت بـه نحوی هنـوز هـم در زندگی 
بسـیاری از افراد پابرجا اسـت. زن هـا اگر وقت 

تـا بهتریـن  داشـته باشـند بیـرون می رونـد 
غذاهـا و اجنـاس را بـرای خود و خانواده شـان 
پیـدا کننـد. از یـک مغـازه بـه مغـازه ی بعدی 
می رونـد تـا جنسـی را پیـدا کنند یـا بهترین 
معاملـه ی ممکـن را انجـام بدهنـد و همیـن 
موضـوع این ایـده را تقویت می کنـد که زن ها 

ذاتـاً گردآورنده هسـتند.
از سـوی دیگـر، مردهـا تمایـل بـه صورتـی 
از خریـد دارنـد کـه اسـم آن را تک تمرکـزی 
می گذاریـم. مردهـا بـدون توجـه بـه اینکـه 
حـراج فصلـی اسـت یا جنسـی تخفیـف دارد، 
بـر روی آنچه نیـاز دارند تمرکز کرده و سـریع 
خریـد می کنند. مردها بعـد از فقط ۲۶ دقیقه 
خریـد حوصله شـان سـر مـی رود، درحالی کـه 
ایـن عـدد بـرای زن هـا بـه دو سـاعت کامـل 

می رسـد.
 

 زن ها درکانون خرید قرار دارند
تفاوت هـای  زمینـه ی  در  هـم  تحقیقاتـی 
خریـد مردهـا و زن هـا انجام شـده کـه زن ها را 
به عنـوان مراقب یـا نگهبان در نظـر می گیرند. 
در اکثـر خانواده هـای جهـان، معمـوالً زن هـا 
مسـئولیت مراقبـت از دیگـر اعضـای خانـواده 
را بـه عهـده می گیرنـد،  زن هـا در ایـن نقـش، 
خودشـان را مسـئول خرید برای سـایر اعضای 
خانـواده می بینـدد و از طـرف هرکس دیگری 

در زندگی شـان خریـد می کننـد. 
زن هـا در کانـون مصـرف  هسـتند و  معمـوالً 
ورودی«  »در  خانـواده  اعضـای  دیگـر  بـرای 
محسـوب می شـوند، به همین دلیل بسـیاری 
از فروشـندگان بـه مرکـز کانون - یعنـی زنان 
- توجـه ویـژه ای دارنـد و دنبال راهی هسـتند 
تـا بتواننـد عـادات خرید مصرف کننـدگان زن 

را کنتـرل کنند.
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 مردها در خرید به کاربردی بودن فکر می کنند
به عنوان مثـال، فروشـندگان می داننـد زن هـا در هـر خریـدی به ایـن موضوع توجـه می کنند که 
خریدشـان ممکـن اسـت چـه تاثیری بر دیگران داشـته باشـد و بـه همین دلیل به شـدت تحت 

تأثیر نقدها و پیشـنهادها قـرار می گیرند. 
تحقیقـات همچنیـن نشـان می دهند زن ها با شـدت بیشـتری )چـه منفی چه مثبـت( به تعامل 

بـا کارکنان فـروش واکنش نشـان می دهند.
برخـالف زن هـا، مردها بیشـتر به کاربرد فکر می کنند؛ آیا فروشـگاه جنس موردنظرشـان را دارد، 
آیـا جـای پـارک خوبـی دارد، چقـدر طـول می کشـد تـا از آنجا خـارج شـوند؟ مـردان در خرید 
کـردن بـه نظرات دیگـران یا تاثیری که خریدشـان بـر دیگران می گـذارد، اهمیتـی نمی دهند و 

برایشـان مهـم اسـت که آیـا انتخابی کـه کرده انـد کاربردی اسـت یا نه؟

 طبـق تحقیقـات انجام شـده درمـورد تفـاوت 
خریـد زنـان و مـردان، زنان یکی از مشـکالت 
نکـردن  »کمـک  را  کـردن  خریـد  اصلـی 
فروشـندگان هنگامـی کـه آن هـا نیـاز دارند« 
از دالیلـی  عنـوان می کننـد. در واقـع یکـی 
کـه مغـازه دارن مشـتریان زن خود را از دسـت 
می دهنـد همیـن موضوعـی اسـت که بـه آن 
اشـاره شـد؛ چـرا کـه بسـیاری از خریـداران 
خانـم ممکن اسـت در صـورت کمـک نکردن 

فروشـنده دیگـر بـه آن فروشـگاه نرونـد.

راهنمایسرمایهگذاری
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 خرید به زنان قدرت می دهد

یک فرضیه ی دیگر در مورد 
خرید زن ها وجود دارد .از نظر 

تاریخی، خرید راهی بود که زنان 
می توانستند »خودشان تصمیم 
بگیرند«. نه تنها در این فرایند 
از آن ها پرسیده می شد »چه 

می خواهند«، بلکه  فروشندگان  
هم با شیوه ای خاص با آن ها رفتار 

می کردند و در حین مشاهده ی 
محصوالت به آن ها چای و نوشیدنی 
تعارف می کردند. زن های معمولی 
برای اولین بار در زندگی شان با 

دنیایی انحصاری آشنا شده بودند 
که به آن ها توجه می شد و این 

توجه به آن ها حس قدرت می داد.
مغازه ها و فروشگاه ها با تکیه 

برهمین حس ، به تدریج خرید برای 
ملزومات را، که سالی یکی دو بار 
رسم بود، به عملی روزانه و یک 

نوع عادت برای زنان تبدیل کردند؛ 
عادتی که زنان نه تنها در گذشته، 
بلکه همین االن می توانند با آن 
طبق خواسته ی خود رفتار کرده و 

احساس قدرت کنند.
به نظر شما کدام یک از نظریه ها 
یا تحقیقات باال صحیح تر است؟ 
ریشه های تفاوت رفتاری زنان 

و مردان درخرید کردن چیست؟ 
شناخت این تفاوت ها چه تاثیری 

در رفتار خرید زنان و رفتار 
فروشندگان دارد؟
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برای خرید زن ها پنج دلیل عمده 
وجود دارد:

 
 زن ها و حس مسئولیت

همان طـور کـه در بخـش اول ذکر شـد، زن ها 
کـه  همان طـور  هسـتند.  خانـواده  نگهبانـان 
نویسـنده ی نشـریه ی Forbes، بریجـت برنـان 
می گویـد: »در هـر جامعـه ای در دنیـا، زن هـا 
بیشـتر مسـئولیت های مراقبتـی از کـودکان و 
سـالمندان را بـه عهـده می گیرنـد. زن هـا در 
ایـن نقـش مراقبتـی، بـرای هـر فـرد دیگـری 
ادامـه  او  می کننـد.«  خریـد  زندگی شـان  در 
می دهـد: »گاهـی فکـر می کنـم اگـر زن هـا 
صنایـع  همـه ی  نبودنـد  فکـر  بـه  این قـدر 

می شـدند.« متالشـی  یک شـبه 
ایـن  از  زن هـا  آیـا  اینکـه  بـه  توجـه  بـدون 

چـــرا زن هــــا خریـــد می کننــــد؟
)بخش دوم(

متوجه  قبلی  بخش  در 
شگفت انگیز  نظریه ی  چند  شدیم 

در دنیای علم وجود دارد که سعی دارد 
زنان  دهد.  توضیح  را  زن ها  خرید  دالیل 

عاشق خرید هستند اگرچه هر امری استثناهای 
خودش را دارد اما آمار نشان می دهد حدودًا 

دوسوم از زنان به طور مرتب از این کار لذت 
می برند، مخصوصًا وقتی زمان این کار را 

مسـئولیت لـذت می برنـد یـا ایـن واقعیت که داشته باشند.
مردهـا می خواهنـد بـه آن هـا کمـک کننـد، 
زن هـا هنـوز هـم مسـئولیت خرید خانـواده را 
بـه عهـده دارنـد. خوشـبختانه، بیشـتر زن هـا 
بـه خاطـر غریـزه و اینکـه اهل عمل هسـتند، 
همیشـه  زندگی هـای  علی رغـم  می تواننـد 
شلوغشـان از عهده ی این مسـئولیت بربیایند.

متأسـفانه، جنبـه منفـی ایـن مسـئولیت این 
اسـت کـه زن هـا اغلـب بیـش از میـزان مقرر 
پول خـرج می کنند. به طور مثال در بسـیاری 
از مـوارد زمانـی کـه زن هـا بـه خریـد می روند 
بیشـتر ازآنچـه نیـاز اسـت و حتـی بیشـتر از 
آنچـه خودشـان توقـع دارنـد خریـد می کنند. 
به عبارت دیگـر همـه ممکن اسـت بـدون فکر 
خریـد کنند مخصوصاً وقتی خسـته، گرسـنه 
یـا شـتاب زده هسـتند امـا ایـن رفتـار در زنان 

بیشـتری دارد. شدت 
 

 تعریف کردن خود و حفظ وجهه
مـدارک علمی بسـیاری وجود دارند که نشـان 
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می دهنـد هـم زن هـا و هـم مردها با اجناسـی 
تعریـف  را  خودشـان  هویـت  می خرنـد  کـه 
مـی کننـد و وجهـه خاصـی بـرای خودشـان 
می سـازند. بـر اسـاس نظریاتی که وجـود دارد 
مصرف کننـدگان از دارایی ها و برندها اسـتفاده 
می کننـد تـا هویـت خـود را خلـق کننـد و با 
ایـن هویت ها با دیگران ارتباط داشـته باشـند. 
به عبارت دیگـر مـا آنچـه خریـداری می کنیـم، 

. هستیم
نکتـه ی جالـب این اسـت که نحـوه ی نمایش 
از طریـق  هـر جنسـیت  و وجهـه ی  هویـت 
خریـد، بـرای زن هـا و مردهـا متفـاوت اسـت. 
بـرای مثـال اجنـاس لوکـس عملکـرد مهمی 
در روابـط عاشـقانه ی مردها برای جذب جنس 
مخالـف دارنـد، و مردهـا در روابـط عاشـقانه و 
رابطـه بـا جنـس مخالـف از کاالهـای  لوکس 
اسـتفاده می کننـد تـا تصویر بهتـری در ذهن 

طـرف مقابلشـان ایجـاد کنند.
ولـی زن هـا چـه می شـوند؟ زن هـا بـا نمایش 
را  روابطشـان  کیفیـت  لوکـس،  اجنـاس 
پـس  می دهنـد.  نشـان  دیگـر  زن هـای  بـه 
درحالی کـه مردهـا خریـد می کننـد تا جنس 
مخالـف را جـذب کنند، زن هـا خرید می کنند 
تـا زن هـای دیگـر را تحـت تأثیـر قـرار دهند.

مسـئله ی جذاب تـر ایـن اسـت کـه مـردم از 
خریـد بـه عنـوان ابـزاری اسـتفاده می کنند تا 
وضعیتشـان در جامعـه را در معـرض نمایـش 
زمـان  در  حتـی  مصرف کننـدگان  بگذارنـد. 
می تواننـد  هـم،  عـادی  محصـوالت  خریـد 
وضعیـت خـود را با اندازه یا میـزان خرید خود 
نشـان دهنـد. بـه طـور مثـال بسـته بـه محل 

زندگی تـان، حتـی خریـد یـک برگـر خیلـی بزرگ، مـی توانـد تاثیرگذار باشـد و نشـان دهد که 
شـما در وضعیـت مالـی خوبـی بـه سـر می بریـد.

اجنـاس لوکـس عملکـرد مهمـی در روابـط عاشـقانه ی مردها برای جـذب جنس مخالـف دارند. 
مردهـا در روابـط عاشـقانه و رابطـه بـا جنـس مخالـف از کاالهـای لوکـس اسـتفاده می کنند تا 

تصویـر بهتـری در ذهـن طرف مقابلشـان ایجـاد کنند.
 

 داشتن حس بهتر
تحقیقی توسط پروفسور کارن جی. پاین از دانشگاه هرتفوردشایر نشان داده است:

• زن هـا وقتـی احساسـاتی می شـوند، چـه حسشـان منفـی باشـد و چـه مثبـت، بیشـتر خرید 
می کننـد. زن هـا خریـد می کننـد تا حالشـان خـوب شـود.البته معمـوالً به طور لحظـه ای موفق 
هسـتند ولـی بعـد بـه حـس پشـیمانی بلندمـدت دچـار می شـوند. زن هـا حـس می کننـد که 
احساسـات منفـی مثـل افسـردگی یـا دلسـردی مرتبـاً باعث خریـد غیرموجـه آن ها می شـون، 

خرید هایـی کـه اغلـب هـم بـه بدهـی می انجامند.
• زن هـا گاهـی حـس می کننـد خریـد، »مصرف جبرانی« اسـت یعنی بـا خرید مـی توانند جای 

خالـی کـه در زندگی شـان حس می کننـد پر کرده و خالهایشـان را جبـران کنند.
• زن هـا گاهـی به این خاطر خرید می کنند که حوصله شـان سـر رفته اسـت یـا فقط می خواهند 

کاری برای انجام دادن داشـته باشند.
در ایـن تحقیـق زن هـا اعتـراف کردنـد )٧۵ درصدشـان( وقتی باید از کسـی پذیرایـی کنند، در 
خریـد زیـاده روی می کننـد و )۵۲ درصـد( ایـن کار را انجـام می دهنـد تـا دیگـران و به خصوص 

عزیزانشـان را تحـت تأثیر قـرار دهند.
 

 به دست آوردن رضایت لحظه ای
متأسـفانه خریـد بـدون فکـر و لحظـه ای هـم بـرای مردها و هم بـرای زن هـا پیش می آیـد. این 
خریدهـا بـه دلیـل هیجان زدگی، بیـکاری، غم و انـدوه، عصبانیت یا ناهشـیاری انجام می شـوند. 
مردهـا در اوقـات ناهشـیاری بیشـتر خریـد می کننـد و زن ها وقتـی ناراحت هسـتند در این کار 

می کنند. زیـاده روی 
ممکـن اسـت خریـد لحظـه ای پـس از مدتی به یـک اعتیـاد تبدیل شـود. این اعتیاد هـم مانند 

سـایر انـواع اعتیـاد بـه بی فکـری یا عـدم کنترل هوس هـا مربوط می شـود.
 

 خرید تحت تاثیر فعالیت هورمون ها
همـه مـا ایـن مسـئله را می دانیـم کـه هورمون ها به طـرق مختلفـی روی زندگـی ما اثـر دارند. 
موضوعـی کـه تـا همین چنـد وقت پیش مشـخص نبود این اسـت که، عـادات خریـد زن ها هم 

تحـت تأثیـر هورمون ها قـرار می گیرند؟
طبـق تحقیقـی توسـط پروفسـور کارن پایـن و پروفسـور بـن فلچـر، »زن هـا در مرحلـه ی 
تخمک گـذاری کنتـرل کمتـری روی خریـد دارنـد و بی فکرتر و بیشـتر هزینه می کننـد. پاین و 
فلچـر ادامـه می دهند: »زن هـا در این دوره، تغییر خلق وخو، افزایش تحریک پذیری و تکانشـگری 
و همچنیـن اختـالل حافظـه و اختـالل تمرکـز را تجربـه می کنند. پـس تعجبی نـدارد زن ها در 
ایـن مرحلـه، در ارتبـاط بـا پول نیـز رفتار ناکارآمدی داشـته باشـند. ایـن ناکارآمدی خـودش را 
به صـورت حـس عـدم کنترل، خـرج کردن پـول بیشـتر و هزینه های غیـر برنامه ریزی شـده و یا 

خرید هـای لحظـه ای نشـان می دهد«.
 

همه ما در طول زندگی مان حداقل یک بار به خاطر تمامی دالیل باال خرید کرده ام. 
ولی حاال با درکی بهتر از اینکه چرا زن ها )و البته مردها( معمواًل خرید می کنند 
خیلی راحت تر می توان انگیزه ها و محرک های این کار را شناسایی کرد. دوباره 
می گوییم که خرید کردن یا خرید نکردن اشکالی ندارد اما زمان این رسیده است 
که ببینیم واقعًا  ازخرید کردن چه می خواهیم. به یاد داشته باشیم این مسئله آن 
قدر اهمیت دارد که بیشتر شرکت ها حتی شرکت های کوچک،  بخش هایی دارند 
که کارشان شناسایی عادات خرید ما است تا بتوانند پول را از جیب ما دربیاورند. 
پس خود ما می توانیم با آگاهی از دالیل و انگیزه هایی که ما را به سمت خرید 

کردن سوق می دهد کیف پولمان را بهتر از قبل مدیریت کنیم .
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وقتی 
می گویند

 تو نمی توانی
ممکن است زمانی که درمورد رویاهایی که در سر 

دارید با اطرافیانتان صحبت می کنید، افرادی باشند 
که به دستیابی شما به آن رویا تردید داشته باشند 

و آن را بر زبان بیاورند. زمانی که شما احساس 
می کنید می توانید، آن ها به شما می گویند: »نه، تو 

نمی توانی.« زمانی که شما مطمئنید، آن ها تردید در 
دل تان می اندازند و هنگامی که هوشمندانه عمل 

می کنید، شما را کم هوش و کارتان را بی ارزش جلوه 
می دهند.

در معرض تردیدهای بیرونی قرار گرفتن در نهایت، 
منجر به تردید درونی در شما خواهد شد. مطالعات 

نشان داده اند که همین تردیدها، قاتل رویاهای 
شماست!

 زندگی و موفقیت به اتفاق هایی که برایتان رخ 
می دهد بستگی ندارند؛ بلکه به درک شما از آن 

واقعه، واکنش تان نسبت به آن و در نهایت برخورد 
شما با »تردیدکنندگان« وابسته است! این افراد 
ممکن است سریع و کوبنده در مسیر رسیدن به 

رویاهایتان مانع شوند، پس برای برخورد با آن ها 
باید آماده بود و از آن ها عبور کرد. این کار شدنی 

است، چگونه؟ با ما همراه باشید.

راهنمایسرمایهگذاری
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۲( تردیدکنندگان نقاط 
ضعف را به شما نشان 

می دهند
برای لحظه ای هم که 

شده احساس مورد اهانت 
واقع شدن شخصیت تان 
را کنار بگذارید و ببینید 

منتقدان تان چه می گویند. 
اگر بتوانید غرورتان را 

کنار بگذارید، می توانید 
چیزهای بسیاری را از 

این طریق بیاموزید. 
انتقادات را به صورت عینی 

بپذیرید. تالش کنید درباره 
انتقادهایی که به شما وارد 
می شود، حداقل یک نمونه 

معتبر و عینی بیابید.
برای مثال، اگر یک 

استعدادیاب توانایی شما را 
برای کسب شغلی بزرگ تر 

نادیده بگیرد، به احتمال 
99 درصد اشتباه می کند. 

آن یک درصد باقیمانده 
می تواند قطعه ای از بینشی 
باشد که قرار است به شما 

کمک کند. این قطعه 
می تواند مهارت مورد نیاز 

شما باشد، یا فردی که باید 
با او ارتباط برقرار کنید یا 

زمان بندی بهتری که برای 
حرکت ها و واکنش هایتان 

نیاز دارید.
بار بعدی که شنیدید کسی 

به توانایی های شما شک 
دارد، از میان کالم او در پی 
رگه هایی از حقیقت بگردید. 
این کار را به یک بازی برای 
خود تبدیل کنید. این عمل 

به شما کمک خواهد کرد 
تا خود را بهبود بخشیده و 

بهتر شوید.
آن ها با انتقاد کردن از 

شما به شما می گویند که 
روی چه قسمت هایی باید 
بیشتر کار کنید. انتقادات 

را به صورت عینی بپذیرید. 
تالش کنید از انتقادهایی 
که به شما وارد می شود، 

حداقل یک نمونه ی معتبر و 
عینی بیابید.

 
 

1( شما برای تردیدکنندگان با اهمیت هستید
از کسـانی کـه بـه رویای تـان ایمـان ندارند، متنفر نباشـید؛ 
چراکـه شـاید آن هـا افرادی انـد کـه واقعـاً شـما را دوسـت 
دارنـد. در اغلـب مـوارد، بلندتریـن صـدای مخالفـت را از 
کسـانی می شـنوید کـه بسـیار بـه شـما نزدیکند. ایـن فرد 
می توانـد پدرتـان، همسـرتان یـا بهترین دوسـت تان باشـد.

هـم  زندگی تـان  افـراد  عزیزتریـن  حتـی  اوقـات،  گاهـی 
نمی تواننـد تصویـری را کـه شـما از آینده تـان می بینیـد، 
ببیننـد. آن هـا ناخواسـته محدودیت هـای خودشـان را روی 
شـما اعمـال می کننـد، تـا از درد و اندوه شکسـت نجات تان 
بدهنـد. پـدری کـه خـودش در کسـب وکار خویـش نـاکام 
مانـده، ممکـن اسـت به فرزنـد رویاپـردازش اصـرار کند که 

در پـی شـغلی بـا حقـوق ثابت باشـد.
خبـر خـوب ایـن اسـت: آن هـا از صمیـم قلـب می خواهنـد  
شـما موفق باشـید. آن ها پس از آن که مخالفت خـود را ابراز 
کردنـد، بـه پشـتیبانان وفادار و دائمی شـما تبدیـل خواهند 

. شد
هم چنـان کـه در مسـیر خـود مصمم ایسـتاده اید، بـه آن ها 
اجـازه بدهید که نصیحت تان کنند. با شناسـایی عمیق ترین 
تـرس آن هـا از فعالیت هـا و تالش هایتـان، می توانید رضایت 
و پشـتیبانی ایشـان را جلـب کنیـد. هنگامـی کـه به سـوی 
هدف تـان پیـش برویـد، بـه آن هـا نیز کمـک خواهیـد کرد 
کـه از فکـر و گمـان بـد دربـاره ی  موفقیـت شـما دسـت 
برداشـته و حتـی محدودیت های شخصی شـان را نیز از سـر 

راه خـود بردارند.
وقتـی رویـای بزرگـی در سـر داریـد و بـا دیگـران دربـاره ی 
رسـیدن بـه رویاهایتـان صحبت می کنیـد، افرادی هسـتند 
کـه در شـما تردید بـه وجـود می آورند و به شـما می گویند 
کـه نمی توانی بـه رویایت دسـت پیدا کنـی. تردیدکنندگان 
می تواننـد قاتل بسـیاری از رویاهای شـما باشـند، پس برای 

رویارویـی بـا آن ها آماده باشـید.
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ایجاد  شما  برای  را  انگیزه ها  بهترین  تردیدکنندگان   )3
می کنند

مایـکل جـردن )بزرگ تریـن بازیکـن بسـکتبال تاریـخ( در 
سـخنرانی اش در تـاالر مشـاهیر، از منتقـدان خـود به خاطر 
انگیـزه ای کـه بـه او بخشـیده بودنـد، تشـکر کـرد. او آن هـا 
را نیـروی محرکـه ی پشـت حرکـت افسـانه ای خـود خواند. 
جـردن بازیکنـی مصمم و رقیبی قدرتمند بـود. او در دوره ی 
ورزش حرفـه ای خـود به نـدرت بـه عاملـی بـرای حرکت رو 
بـه جلـو نیـاز پیـدا می کـرد. بـا ایـن حـال، تصمیـم گرفت 
تردیدکننـدگان خـود را قربانـی کنـد، تـا بزرگـی و عظمت 

خویـش را ثابـت کند.
آن هـا مهره هـای انگیزه بخـش مایـکل جـردن بودنـد. البته 
هشـیار باشـید کـه برخورد احساسـی بـا انتقـادات می تواند 
انتقـادات  نابـود کنـد. تـا زمانـی کـه شـما ایـن  شـما را 
منظـور  کـه  نیسـت  مهـم  نکنیـد،  برداشـت  را شـخصی 
منتقدان تـان شـخصی بوده اسـت یا نـه. عمر خویـش را در 
مسـیر مدیریـت کـردن نظـرات دیگـران دربـاره ی خودتان 

ندهید. هـدر 
ایـن را بدانیـد کـه شـک و تردیدهـا نمی توانند معرف شـما 
باشـند؛ مگـر این کـه خودتـان این اجـازه را به آن هـا بدهید. 
و  مثبـت  عکس العملـی  بـه  را  تردیدکنندگان تـان  عمـل 
نیرومنـد تبدیـل کـرده و از آن در جهـت عالقه مندی هـا و 
خواسـته های خودتـان اسـتفاده کنیـد. شـاید آن انگیـزه ای 
کـه بـرای اثبات اشـتباه بـودن انتقادها پیـدا کرده اید، همان 
نیروی محرکه ای باشـد که برای رسـیدن بـه موفقیت به آن 

داشـته اید. نیاز 
و  مثبـت  عکس العملـی  بـه  را  تردیدکنندگان تـان  عمـل 
نیرومنـد تبدیـل کـرده و از آن در جهـت عالقه مندی هـا و 
خواسـته های خودتـان اسـتفاده کنیـد. شـاید آن انگیـزه ای 
کـه بـرای اثبات اشـتباه بـودن انتقادها پیـدا کرده اید، همان 
نیروی محرکه ای باشـد که برای رسـیدن بـه موفقیت به آن 

نیـاز داشـته اید.

راهنمایسرمایهگذاری
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4( تردیدکنندگان می توانند به متحدان 
قدرتمند شما تبدیل شوند

مخالفان معموالً حاصل تفاوت ها هستند. 
افراد می توانند ایده ها و بلندپروازی هایی 

را که هم سو با باورها، اعتقادات و عملکرد 
خودشان نیست، بی رحمانه قضاوت کنند.

اگر شما قادر به گردهم آوردن نظرات 
مخالف و ساختن روابط برد-برد باشید، 
تردیدکنندگان به متحدان قدرتمندتان 

تبدیل خواهند شد. آن ها پیش از این ثابت 
کرده اند که صدایی دارند و مایل اند از آن 
استفاده کنند؛ با این تفاوت که این بار از 

صدای شان در جهت خواسته های شما بهره 
خواهند گرفت.

در قالب یک تیم، هدف شما از استفاده 
کردن از روابط و مهارت های ارتباطی تان با 

مردم تنها برنده شدن در بحث نیست، بلکه 
باید عالقه و اشتیاق دیگران را نیز جلب 

کنید. به اشتراک گذاشتن دیدگاه تان و جلب 
حمایت دیگران به آن کار آسانی نخواهد 

بود؛ اما نتیجه ای که از آن  حاصل می شود، 
همیشه ارزش تالش کردن را دارد. ساختن 

هوادار برای رویای تان، همیشه منجر به 
هموارتر شدن مسیر موفقیتتان می شود.

هرچه رویای تان بزرگ تر و بی پرواتر باشد، 
مخالفت های بیش تری را هم تجربه خواهید 

کرد. مانند یوسین بولت )رکورددار دوی 
سرعت و سریع ترین انسان جهان( باشید 
که گفت: »به همه ی  تردیدکنندگان خود 
می گویم، از شما بسیار سپاسگزارم؛ چراکه 

شما مرا رو به جلو هل داده اید.«
اگر شما قادر به گردهم آوردن نظرات 

مخالف و ساختن روابط برد-برد باشید، 
تردیدکنندگان به متحدان قدرتمندتان 

تبدیل خواهند شد.
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اگر می خواهید 
کارفرما باشید،

 حتما این ۱۰ فیلم را 
ببینید

تماشای  فراغت  اوقات  در  سرگرمی ها  از  یکی  اگر 
فیلم باشد، کارفرما برای این استراحت و کار نکردن 
احساس گناه می کند. اما اگر این فیلم ها برای مؤسس 
یک شرکت الهام بخش باشد و حرفه ی او را تحت تأثیر 
قرار دهد چه   می شود؟ اکنون 1۰ فیلم را به شما معرفی 
جنبه ی  بودن،  سرگرم کننده  بر  عالوه  که  می کنیم 
آموزشی دارند و پیغام های مفیدی درباره کار و تجارت 

به شما می رسانند.

راهنمایسرمایهگذاری
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گرگ وال استریت
بازار فروش یک بخش مهم از 
حرفه و تجارت است؛ این فیلم به 
صاحبان کسب وکار کمک می کند 
تا به فروش و نتیجه ی بهتری 
برسند. نکته مهمی که پس از اکران 
فیلم مشخص شد، مقاله ای بود که 
موضوع آن زندگی و شیوه ی کار 
»جردن بلفورت« است.

باال در آسمان
در طول فیلم، »جرج کلونی« 
مشغول مقابله با ایده ی رئیس 
خود بود که می گفت: »کارها را 
ماشینی پیش ببریم.« این فیلم 
نشان می دهد که انسان ها می توانند 
کارهایی را انجام دهند که تکنولوژی 
قادر به انجام آن ها نیست. درسی 
که »باال در آسمان« به ما می دهد، 
گوش دادن به نظرات کارمندان در 
آن زمینه است.

1
2
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در جست وجوی 
خوشبختی

این فیلم یک داستان واقعی از 
زندگی فردی است که بی خانمان 
و آواره بوده و سپس به یک مدیر 

موفق تبدیل شده است. او یک 
الگو و انگیزه برای کسانی است که 
می خواهند به اوج موفقیت رسیده 

و مشکالت این راه را پشت سر 
بگذارند. »کریس گاردنر« با یک 

تدبیر مناسب شرایط بد زندگی خود 
را تغییر داد.

شبکه اجتماعی
مانند خیلی از افراد موفق در زمینه ی 
تکنولوژی، پیشرفت »مارک زاکربرگ« 
هم با سختی های زیادی همراه بود. این 
فیلم اهمیت انسجام و انعطاف پذیری 
در طول ساخت یک حرفه را به نمایش 
می گذارد. همچنین بیان می کند که 
برای ایجاد تجارت و حرفه، داشتن 
دوست و کمک گرفتن از آن ها هم 
کارساز و مفید است.

3
4
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جری َمگوایر
پس از این که »جری مگوایر« 
اخراج شد و شغلش را از دست داد، 
برای آغاز حرفه ی خود به تنهایی، 
بسیار تالش کرد. با این که موفقیت 
به ظاهر غیرممکن بود، او به راهش 
ادامه داد. شجاعت او برای وارد عمل 
شدن و شروع کار منحصر به فرد 
خود، برای تازه کاران در این زمینه 
5نقل  کردنی و تحسین برانگیز است.
محیط اداره6

سیاست ها و تدبیرهایی که برای کار 
در اداره در این فیلم وجود دارد، 

برای بسیاری از کارمندان مفید و 
کارآمد است.

مطلب قابل استفاده برای مدیران 
این است که آن ها می توانند نحوه ی 

ایجاد انگیزه در کارمندان را از 
اشتباهات زیاد بیل المبرگ یاد 

بگیرند.
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گلن گری گلن راس
موضوع این فیلم مانند گرگ 

وال استریت درباره ی فروش است. 
شرایط سختی که در این فیلم به 

نمایش گذاشته شد، بیانگر این 
است که چگونه حس رقابت باعث 

موفقیت تیِم فروش یک شرکت 
می شود.

79

8
بارقه ای از نبوغ

رابرت کرنز بیش از یک دهه 
وقت خود را صرف مبارزه با 

تولیدکنندگان خودرو کرد؛ زیرا 
مشخص شد که آن ها ایده ی او را 

که درباره ی برف پاک کن ماشین بود، 
دزدیده اند. این فیلم به عنوان یک 
داستان هشداردهنده در رابطه با 

قانون ثبت اختراع است.

راهنمایسرمایهگذاری
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وال استریت
فیلم »وال استریت« مثال خوبی برای کارهایی است 
که نباید آن ها را در راه اندازی یک حرفه انجام داد.

در واقع این فیلم نشان می دهد که چگونه موفقیت 
می تواند باعث حرص و طمع شود؛ حرص و طمعی 
که ما را به نابودی می کشاند.

 

9
چه زندگی شگفت انگیزی10

بسیاری از افراد معتقدند که این فیلم 
یک گزینه ی مناسب برای اوقات فراغت 

است که اهمیت دوست را نشان می دهد. 
اما موضوع مهم این فیلم رقابت و جدال 

»جرج بایلی« با »هنری پاتر«، پول دارترین 
مرد شهر است. با وجود آن که »جرج 

بایلی« مورد بخشش و رحمت »هنری 
پاتر« قرار گرفت، اما خود را در موقعیتی 

یافت که می توانست تمام کسب وکارش را 
به آسانی از دست بدهد.

با انتخاب درست، مؤسسان شرکت 
می توانند فیلمی را که در اوقات فراغت 

خود تماشا می کنند به یک سرگرمی مفید 
و کارآمد تبدیل کنند. این نوع فیلم ها 

فقط نقل کردنی نیستند؛ بلکه می توانند 
تاثیرگذار هم باشند. در حین تماشای 

فیلم، کارفرما احتماالً  انگیزه ی الزم برای 
پیش گرفتن یک راه یا اتخاذ یک رویکرد 

نوآورانه برای توسعه ی کار و تجارت خود را 
به دست می آورد.
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نقشه راه موفقیت:
 تصورات اشتباه درمورد

 بودجه بندی را کنار بگذارید

راهنمایسرمایهگذاری
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 باورهای غلط درباره بودجه بندی
بـه احتمـال زیـاد تـا بـه حـال حرف هـای بی اسـاس زیـادی درمـورد بودجه بنـدی 
شـنیده اید. شـاید هـم قبـاًل سـعی کرده ایـد بودجه بنـدی کنیـد؛ ولـی حتی یـک ماه 
هـم نتوانسـته اید، ادامـه اش دهیـد. دربـارهٔ بودجه بندی بـه این زودی قضـاوت نکنید و 

ببینیـد ایـن متـن چـه اطالعاتـی در اختیارتـان قـرار می دهد.
داشـتن بودجه بنـدی بـرای اینکه بتوانید بدهی هایتـان را پرداخت کنیـد و با پولتان به 
موفقیـت برسـید ضـروری اسـت. بودجه بندی همان نقشـۀ راهی اسـت که بـرای ادامهٔ 
مسـیر نیـاز داریـد، اما خیلی از مواقع تصورات اشـتباه شـما درمـورد بودجه بندی باعث 
می شـود از ایـن کار منصـرف شـوید و مسـیر موفقیـت را گـم کنیـد. بـه همیـن دلیل 
تعـدادی از باورهـای غلـط دربارۀ بودجه  بنـدی را در ادامه توضیح خواهیم داد. آشـنایی 
بـا ایـن باورهـای غلـط به شـما کمـک می کند تـا آگاهانه تـر و بـا اطمینان بیشـتر در 

این مسـیر قـدم بردارید.
 

 بودجه بندی کار سخت و کسل کننده ای است و من از اعداد متنفرم
صحبـت کـردن از ریاضـی و اعـداد آن قدرها هم سـخت نیسـت. بلد بـودن چهار عمل 
اصلـی ریاضـی کافـی اسـت تـا به راحتـی بتوانیـد بودجه بندی کنیـد. فقط باید سـعی 

کنیـد کـه اختـالف درآمـد و مخارجتان برابـر با صفر باشـد. همین!
در حقیقـت متنفـر بودن از ریاضی بهانۀ خوبی نیسـت. یعنی تنفرتان از ریاضی بیشـتر 
از تنفرتـان از بدهـی اسـت؟ بـه خاطـر سـخت بـودن ریاضیـات بودجه بنـدی را کنـار 

نگذارید.

بودجه بندی کردن به 
این معنی نیست که 

کارهای لذت بخش 
زندگی تان را کنار 

بگذارید. باور 
داشته باشید یا نه، 

بودجه بندی واقعًا به 
شما اختیار این را 

می دهد که پولتان را 
به درستی خرج کنید 
و این به معنی کنار 
گذاشتن شادی های 

کوچک زندگی نیست.
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تعداد کسـانی کـه به علت این کـه بودجه بندی 
کاری کسـل کننده اسـت انجامـش نمی دهند، 
شـگفت آور اسـت؛ امـا چیزهای خسـته کنندۀ 
دیگـری مثل صورت حسـاب خریدهـا و گاهی 
ورشکسـتگی هـم وجـود دارنـد کـه بسـیار 

ناخوشـایند هستند.
هنگامی که از بودجه بندی خسـته می شـوید، 
نفس عمیقی بکشـید و دوباره بـه کارتان ادامه 
دهیـد. یک بـار کـه آن را انجام دهیـد خواهید 
فهمید کـه بودجه بندی اصاًل بد نیسـت. قطعاً 
پـس از چندبـار خواهیـد دیـد کـه جالـب هم 
به نظـر می رسـد. از همسـر یـا دوسـتتان برای 

بودجه بنـدی کمـک بگیریـد تـا انگیـزهٔ بیشـتری به شـما بدهنـد. بودجه بنـدی به شـما کمک 
می کنـد تـا از بدهـی راحـت شـوید و اینجاسـت که دیگر خسـته کننده نخواهـد بود.

 من برای بودجه بندی وقت ندارم
اگـر فقـط به علـت نداشـتن زمـان بودجه بندی نمی کنیـد، وقتش رسـیده کـه اولویت هایتـان را 
بازنگـری کنیـد. احتماالً با زمان گذاشـتن بـرای بودجه بندی، تعـداد زیـادی از هزینه هایی را که 
می توانیـد حـذف کنیـد تا دوبـاره وضعیت اقتصادی تان را به شـکل قبل برگردانیـد، می یابید و از 
تعـداد آن هـا شـگفت زده خواهید شـد و خواهیـد فهمید که آن هـا واقعاً آن قدر مهم نیسـتند که 

بخواهنـد کنترل پول شـما را در دسـت بگیرند.
ممکـن اسـت در اوایـل راه مجبـور باشـید چند سـاعت در ماه بـرای بودجه بندی وقـت بگذارید؛ 
امـا بعـد از آن دیگـر کارتـان راحت می شـود و به   سـادگی اعـداد را وارد کرده و معـادالت را انجام 

می دهید.
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 من در ذهنم بودجه بندی کنم
اگـر بتوانید هر ماه طـوری بودجه بندی ذهنی 
کنیـد کـه دو طرف معادلـۀ درآمـد و هزینه ها 
صفر شـود،  شما قطعاً درخشـان ترین استعداد 
ریاضـی روی زمیـن  هسـتید. لطـف می کنید 
بـا همان سیسـتم ذهنـی بودجهٔ دولـت را هم 

کنید؟ تعیین 
بودجه بنـدی ذهنـی فایـده ای نـدارد و فقـط 
یـک ایـدهٔ مبهم ذهنـی دربارهٔ مخارج به شـما 
می دهـد کـه هیچ کمکـی هم نمی کنـد. برای 
اینکـه بودجه بنـدی شـما کاربردی باشـد، نیاز 
اسـت کاری انجـام دهید که بتوانیـد مخارج را 
ثبت و بررسـی کنیـد. اگـر ازدواج کرده اید و با 
ایـن حال باز هـم بودجه بنـدی را ذهنی انجام 
می دهیـد، نشـان می دهـد کـه فقـط یکـی از 
و  می گیـرد  تصمیـم  بودجه بنـدی  در  شـما 
دیگـری قطعاً هیچ نقشـی نـدارد. در حالی که 
در زندگـی زناشـویی الزم اسـت هردوی شـما 

بـا هـم کار کنید.
 من بودجه بندی را با ثبت مخارجم انجام 

می دهم
ایـن  امـا  ثبـت مخـارج آغـاز خوبـی اسـت؛ 
مخارجتـان  وقتـی  نیسـت.  کاربودجه بنـدی 
را ثبـت می کنیـد، نگاهتـان فقـط به گذشـته 
نمی کنیـد.  فکـر  آینـده  بـه  هرگـز  و  اسـت 
بودجه بنـدی درواقـع برنامـهٔ شـما بـرای مـاه 
آینده اسـت. شـما باید برای پولـی برنامه ریزی 
کنیـد کـه  آن را خـرج نکرده ایـد و هنـوز در 

حسـابتان اسـت. 
هنگامـی کـه رسـیدهایتان را نگـه می داریـد 
یـا از صورت حسـاب هـای بانکی تـان اسـتفاده 
مـی کنیـد تا مخـارج خـود را در ماه گذشـته 
بررسـی کنیـد، فقط دارید به ماه گذشـته نگاه 

مـی کنید.
باید در حالی که نگاهی به مخارج گذشـته تان 
داریـد، برای مـاه آینده هـم برنامه ریزی کنید. 
اگـر تـا االن مخارجتـان را ثبـت کرده باشـید، 

طبیعتاً قـدم بعدی بودجه بندی اسـت.
 

 بودجه بندی محدودکننده و دست وپاگیر 
است

مـا می دانیـم کـه شـما نمی خواهیـد کارهای 
لذت بخشـتان نظیـر رفتـن بـه کافـه را کنـار 
بگذاریـد. نگـران نباشـید! شـما می توانیـد هر 
هفتـه بـه کافـه برویـد، فقـط کافی اسـت این 
لحـاظ  بودجه بنـدی  در  را  خواسـته هایتان 

. کنید
بـه عبارت دیگـر، زمانی  که بودجـۀ ماهانه تان 
فعالیت هـای  حتمـاً  می کنیـد،  تعییـن  را 
مـورد عالقـۀ خـود را هـم در آن وارد کنیـد. 
هفتـه،  آخـر  تفریحـات  بـرای  بودجه بنـدی 
بیـرون رفتـن جمعه شـب، یا رفتن به سـینما. 

بودجه بنـدی کـردن بـه این معنی نیسـت که 
شـما بـه هیـچ وجـه نمی توانید شـاد باشـید. 
بـاور داشـته باشـید یـا نـه، بودجه بنـدی واقعاً 
به شـما ایـن اختیـار را می دهد کـه پولتان را 

به درسـتی خـرج کنیـد.

 بودجه بندی یعنی نمی توانم برای 
غذاخوردن به رستوران بروم، من از آشپزی 

متنفرم!
اگـر از آشـپزی متنفریـد، مـا هـم بـا شـما 
همدردیـم. بـا خدماتـی کـه رسـتوران ها ارائه 
می دهنـد، فقـط بـا چنـد حرکـت سـاده غـذا 
جلـوی در خانه تـان خواهـد بود؛ امـا یادگیری 
دسـتور پخت چند غذای سـاده واقعاً ارزشـش 

دارد. را 
داشـتن بودجه بنـدی بـه ایـن معنـی نیسـت 
که شـما دیگر پایتان را در رسـتوران نخواهید 
گذاشـت؛ بلکـه فقـط بایـد بـرای آن از قبـل 
بودجـه تعییـن کنید. قـرار گذاشـتن و بیرون 
رفتـن بـا دوسـتانتان را هـم در بودجه بنـدی 
لحـاظ کنیـد. یک سـتون برای غذاهـای مورد 
عالقـۀ خود در نظر بگیریـد. فقط قبل از آن که 
پولـی بابـت آن صـرف کنیـد، مطمئن شـوید 
کـه آن را در بودجه بندی تـان لحـاظ کرده اید. 
بودجه بنـدی شـما را محـدود نمی کنـد؛ بلکه 
دسـتتان را بـاز می کنـد تا بـا خیـال راحت به 
عالیقتان برسـید؛ چون مطمئن می شـوید که 
هزینه ی عالیقتان لحاظ شـده و فشـاری بابت 

آن بـه حسـاب بانکی تـان نخواهـد آمد.
 

 االن وقت مناسبی نیست که بودجه  بندی 
کنم

آیـا منتظـر هسـتید زمـان خاصـی برسـد تـا 
بودجه بنـدی را آغـاز کنیـد؟ معمـوالً زمانـش 
فـرا نمی رسـد! باالخـره زندگـی اسـت دیگـر، 

همیشـه اتفاقـی ناگهانـی پیـش می آیـد.
شـاید هم به این دلیل که روز تولد یا سـالگرد 
بودجه بنـدی  اسـت،  نزدیـک  کسـی  ازدواج 
بهانـه  خودتـان  بـرای  کرده ایـد.  متوقـف  را 
درسـت نکنیـد. االن بیشـتر از هـر وقتـی بـه 

بودجه بنـدی کـردن نیـاز داریـد.
بودجـه بـه شـما کمـک می کنـد تـا بدانیـد 
بـرای هدیه هـا و جشـن ها چقـدر قـرار اسـت 
خـرج کنیـد. مطمئناً هـر ماه بودجـه متفاوت 
خواهـد بـود؛ امـا نکتـۀ خوبی کـه وجـود دارد 
تاریـخ آن تعطیـالت،  ایـن اسـت کـه شـما 
تولدهـا و سـالگردهای ازدواج را می دانیـد. این 
تاریخ هـا هیـچ گاه تغییر نمی کنند! آن هـا را در 
بودجه بنـدی ماهانـه در نظر بگیریـد تا بتوانید 
برایشـان پـول ذخیـره کنیـد. به عـالوه بـا این 
کار، ایـن تاریخ هـای مهـم را هیـچ گاه فراموش 

نمی کنیـد.
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 همیشه هزینه های ناگهانی وجود دارند،
 پس چرا برای بودجه بندی زحمت بکشم؟

قطعـاً خیلـی مسـائل به طـور غیـر منتظـره اتفـاق می افتنـد؛ امـا بـه ایـن معنی نیسـت کـه در 
بودجـۀ شـما خللـی ایجـاد می کننـد. طبـق تجربیات مـا، همـۀ اتفاقات آن طـور هم کـه به نظر 
می رسـند، غیرمنتظره نیسـتند. شـما می دانید که فرزند دوسـتتان در ماه آینده به دنیا می آید، 
یـا می دانید سررسـید سـاالنۀ بیمـه خودرویتان چه زمانی اسـت یـا می دانید تعطیـالت عید هر 
سـاله در چـه تاریخی شـروع می شـوند. مطمئن شـوید کـه در بودجه بنـدی خود این مسـائل را 

در نظـر گرفته اید.
اگـر فکـر می کنیـد کـه قطعـاً هزینه هـای غیرمنتظـره برایتـان اتفـاق می افتند، بهتر اسـت یک 

دسـته بندی بـرای هزینه هـای متفرقه یـا روز مبـادا در نظـر بگیرید.
 بـا ایـن کار زمانـی کـه اتفاق غیر منتظـره ای رخ داد، از آن اسـتفاده خواهید کـرد. فقط به خاطر 

داشـته باشـید که از آن سوءاستفاده نکنید.
 

 من درآمد خوبی دارم پس به بودجه بندی نیاز ندارم
اگـر تصورتـان این اسـت کـه بودجه بندی فقط برای کسـانی اسـت کـه دخل وخرجشـان به هم 
نمی خـورد، تفکرتـان را عـوض کنیـد. مهـم نیسـت کـه درآمـد کمی داشـته باشـید یـا میلیونر 

باشـید، بایـد بدانیـد پولتـان کجا مـی رود و خـرج چه چیزی می شـود.
همـه ی افـراد بـه بودجه بنـدی نیاز دارند. جالب اسـت بدانید که بیشـتر افرادی کـه درآمد خوبی 

دارند، پول زیـادی ندارند!
اغلـب افـراد از بهانه هایـی که برایتان شـرح دادیم اسـتفاده می کنند تا از بودجه بنـدی فرار کنند. 
امـا شـما مثل آن ها نباشـید! شـما این قـدرت را داریـد که پولتـان را مدیریت کنیـد، تنها کاری 

که الزم اسـت انجام دهید برداشـتن اولین گام اسـت!

 سخن آخر: بودجه بندی راهی به سوی 
مدیریت مالی

بـه  متـن  ایـن  مطالعـه ی  از  پـس  احتمـاالً 
ضـرورت بودجه بنـدی پی بـرده و بـه درکی از 

راه رسـیده اید. نقشـۀ  داشـتن 
بودجه بنـدی در معنـای سـاده، شناسـایی و 
دسـته بندی هزینه هاسـت، جایـی کـه شـما 
اسـت  رسـیده  آن  وقـت  می شـوید  متوجـه 
کـه جلـوی خرج هـای نامنظـم بایسـتید و به 
مدیریـت مالـی در زندگـی خـود جدی تر فکر 

. کنید
مزیـت دیگـر بودجه بنـدی پـس از گذشـت 
چنـد مـاه شناسـایی الگوهای هزینه ای اسـت. 
شـما متوجـه می شـوید کـه چـه درصـدی از 

درآمدتـان را صـرف چـه امـوری می کنیـد.
در نهایـت، اگـر همچنـان بـه باورهـای غلـط 
نمی خواهیـد  و  داریـد  ایمـان  مطرح شـده 
ترکشـان کنیـد، بایـد گفـت کـه نرم افزارهای 
زیـادی وجود دارد که به شـما در بودجه بندی 
و  می کننـد  کمـک  شـخصی  حسـابداری  و 
از  را  خـود  آن هـا  از  اسـتفاده  بـا  می توانیـد 
بی برنامگـی در مدیریـت مالـی نجـات دهیـد.
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مدیر پول خود باشید:
 برای مخارجتان برنامه ریزی داشته باشید

سومین گام برای مدیریت حساب، تنظیم یک برنامه برای 
هزینه  هایتان است. در هر صورت شما برای کنترل مخارج باید 
بودجه بندی را یاد بگیرید. این جا دقیقًا همان نقطه ای است 
که کار اصلی شما شروع می  شود؛ زیرا این »برنامه  ی هزینه ها« 
است که امکان استفاده از پول را در مسیر رسیدن به اهداف 
اقتصادی به شما خواهد داد.
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 آیا بودجه بندی با برنامه مخارج تفاوت دارد؟
توصیه ی اکثر مشـاوران اقتصادی برای مدیریت حسـاب، همان روش سـنتی و قدیمی اسـت که 
حـول بودجه بنـدی می  چرخـد. امـا اگر فقط کمی دقـت کنید، بودجه بنـدی برای اکثریـت افراد 
چنـدان راحـت نیسـت. در حقیقـت، بیش تـر مـردم فقـط یک برنامـه می  نویسـند که بـه آن ها 
بگویـد: »راه ایدئـال بـرای خـرج کـردن پول ایـن اسـت!« هم چنین با این کـه این برنامه شـامل 
مصـارف شـخصی آن  هـا می  شـود، ذره  ای بـا زندگـی واقعی شـان انطباق نـدارد. برنامـه ی مخارج 
هرچنـد در ظاهر شـبیه به بودجه بندی اسـت؛ اما درواقع بـا آن تفاوت های زیـادی دارد. برخالف 
بودجه  بندی هـای معمـول، یـک برنامـه ی هزینه ی خوب بر اسـاس واقعیت طراحی شـده اسـت 

و قـرار نیسـت مخارج شـما را در هیچ زمینه ای محـدود کند.
یـک برنامـه هزینـه ی ایدئـال نشـان دهنده ی روش خـرج  کـردن شماسـت. اگر این مـدل خرج  
کـردن را دوسـت نداریـد، کافی سـت آن را اصـالح کنید و سـپس برنامـه ی خـود را طبق همان 

تغییـر دهیـد تـا چیـزی را کـه می خواهید نشـان دهد.
 

 تنظیم برنامه مخارج
هـر چقـدر کـه فکـر می کنید الزم اسـت بـرای تنظیـم این برنامـه وقـت بگذارید. ممکن اسـت 
کامـل شـدن ایـن برنامـه حتی چندین ماه هم طول بکشـد. مسـیری را که پول تـان در آن خرج 

می شـود دنبـال و آن را ثبـت کنید.
مشـخص کنیـد کـه برای هـر موردی کـه نوشـته اید، در ماه چقدر خـرج می کنید و ایـن عدد را 

در سـتون روبه روی آن یادداشـت کنید. برخی 
هزینه هـا مثـل بیمه ی منـزل و مالیات سـالی 
یک بارانجـام می شـوند، ایـن مبالـغ را بـر 1۲ 
ماه تقسـیم کنید تا میانگین  شـان را به دسـت 
آوریـد. ایـن مسـیر را دنبـال کنیـد تـا بدانید 
پول تـان دقیقـا کجـا تمـام می  شـود. مبالـغ 
پس انـداز و بازنشسـتگی خود را نیـز )البته اگر 

از آن  هـا اسـتفاده می کنیـد( اضافـه کنید.
 

 ارزش واقعی تنظیم برنامه
همان طـور کـه راجع به چـک  کـردن ماهانه ی 
ارزش خالـص گفتیم، برنامه ی هزینه هم یکی 
از عناصـر مهـم در موفقیـت اقتصـادی اسـت. 
بسـیاری از افراد هیچ اطالعـی از نحوه ی  خرج 
شـدن پول  هایشـان ندارند. بـا اطالعاتی که در 
دسـت داریـد، در واقـع می توانیـد بـرای ایجاد 
تغییـرات احتمالـی در خـرج کـردن پول تـان 

اقـدام کنید.
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