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»نامالیمتیهایارادیمالی«
چیستودرکودکانچهتتأثیریدارد؟

خانواده های معمولی ساکن در کشورهای 
پیشرفته دارای امکاناتی اند که اغلب افراد 
در کشورهای توسعه نیافته فقط آرزوی 
داشتن آن ها را دارند. ما در خانه های خود 
آب لوله کشی شده، سقفی بر باالی سر، 
غذای مورد عالقه، تخت خواب گرم و هم چنین 
مکانی امن و راحت برای زندگی در اختیار 
داریم. برای پختن و گرم کردن غذا فر، اجاق 
گاز و مایکروویو را در آشپزخانه مان داریم. 
هم چنین یخچال و فریزر کمک مان می کنند 
تا خوراکی هایمان را تازه و خنک نگاه داریم. 
بسیاری از ما، دوستان متعدد و خانواده ای 
داریم که روح  و روان مان را تغذیه می کنند.

اما در واقع، اغلب مان در پایین ترین سطح 
رضایت از زندگی، یا همان »سلسله مراتب 
نیازهای مازلو« قرار داریم. بدون نیاز به 
مطالعه عمیق دربارۀ نظریه »مازلو«، قصد 
داریم تا به دو دسته نیازی که هریک از 
ما در زندگی داریم، اشاره کنیم. خوراک، 
آب، مسکن، و اکسیژن نیازهایی هستند که 
جهت بقا و فعالیت های روزانه مان باید وجود 
داشته باشند. سطح باالتر، نیازهای روحی 
مانند اعتمادبه نفس، دوستی،  عشق و امنیت 
هستند که برای رضایت از زندگی و بهتر 
زندگی کردن به آن احتیاج داریم.

با باال رفتن سطح امکانات، مدت ها است که 
روند زندگی بسیار ساده تر از پیش شده  
است؛ به طور کلی، سختی ها و شکست هایی که 
در زندگی با آن ها دست و پنجه نرم می کنیم، 
نقاط قوت مان را می سازند و عطش مان را 
برای ارتقای خودمان و سطح زندگی مان 
تقویت می کنند؛ به شرط آن که یاد بگیریم 
چطور در آینده از ارتکاب خطاهای مشابه 
اجتناب کنیم. کودکان نیز همین گونه اند. اگر 
ما دائمًا فرزندان مان را برای داشتن زندگی 
خوب و راحت تأمین کنیم، آن ها نیز قادر به 
تقویت نقاط قوت یا پرورش توانایی های خود 
برای مقابله با سختی ها نخواهند بود.
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 کودکان را در معرض نامالیمتی های ارادی مالی قرار دهید
کـودکان امـروزی، در حـال رشـد در محیطـی مملـو از امکاناتی انـد کـه آن هـا را از سـختی های 
روزگار مصـون مـی دارد. »نامالیمتی هـای ارادی مالـی« روشـی اسـت کـه  به وسـیلۀ آن، یـک 
محیـط امـن برای رشـد نقاط قـوت و پـرورش ذهن مالـی فرزندان مـان می سـازیم. کودکان مان 
در آینـده، وقتـی حمایـت مـا قطـع شـود، دائمـاً درمعـرض نامالیمتی هـای مالـی قـرار خواهند 
داشـت. اگـر بـا پشـتیبانی از آن هـا اجـازه دهیم تا خودشـان بـر سـختی های مالی غلبـه کنند، 

می توانیـم مطمئـن باشـیم تـا آخـر عمر در مسـیر صحیـح قـرار دارند.
هـر خانـواده ای نامالیمتی هـای مالـی خـاص خـود را دارد. نامالیمتی هـای مالـی یـک خانـواده، 
ممکـن اسـت از نظـر خانـواده ای دیگـر »رفـاه« تلقـی شـود. نمی تـوان یـک حکـم کلـی بـرای 
نامالیمتی هـای تمـام خانواده هـا داد. آن چـه اهمیـت دارد ایـن اسـت خانواده هـا بـرای تربیـت 
مالـی کودکانی مسـتقل، بهتر اسـت در برخی مواقع، به صـورت دواطلبانه و کامـاًل ارادی فرزندان 
خـود را در معـرض سـختی ها و نامالیمتی هـای مالـی قـرار دهند؛ زیـرا همان طور که گفته شـد 
سـختی ها و چالش هـای زندگـی می توانـد نقـاط قـوت و توانایـی انسـان ها را تقویت کنـد و این 
امـر درمـورد کودکان هم صادق اسـت. در خیلی از مـوارد والدین با»لی لی به الال گذاشـتن «های 
افراطـی خـود، ناخواسـته، سـبب اختـالل در روان کودکان شـان می شـوند. تهیـه و تـدارک آنی 
تمامـی خواسـته های کـودک، بـه او ایـن بـاور را می دهـد کـه تـا ابـد می بایسـت تغذیه شـود و 
هنگامـی کـه ایـن وضعیت تغییـر می کنـد، ناراحت شـده وایـن تمایل بـه ناراحتی به داسـتانی 

ادامـه دار در زندگـی اش تبدیل می شـود.

 در نامالیمتی های ارادی مالی باید این دو مسئله را حتمًا مد نظر داشت:
1. گاهـی مواقـع الزم اسـت والدیـن به خواسـتۀ کـودکان خود » نـه« بگویند؛ یعنی آن هـا را در 
جریـان سـختی ها و نامالیمتی هـای مالـی قرار بدهنـد و این توقع را که همیشـه امـکان برآورده 

کـردن خواسته هایشـان وجـود دارد، از بین ببرند.
۲. در عیـن حـال، کـودکان در نتیجـۀ بـرآورده نشـدن دائمـی خواسته هایشـان، ممکـن اسـت 
احسـاس ناراحتـی و به عبـارت دیگـر نامالیمتی کنند و به طورمسـتمر این حس را بـا خود یدک 

. بکشند

 در این جا به چهار مورد از رایج ترین مواردی که در کودکان نارضایتی مالی ایجاد 
می کند، اشاره می کنیم:

 
 اسباب بازی

اغلـب فرزندان مـان اسـباب بازی و وسـایل سـرگرمی فراوانـی در اختیـار دارنـد؛ وسـایلی کـه 
هیچ کدام شـان را خـود تهیـه نکرده انـد. برخـی از والدیـن می گوینـد کـه فرزندان شـان همیشـه 
بـه هـر چیـزی که دل شـان بخواهد، دسـت پیدا نمی کننـد؛ اما ایـن موضوع فقـط در حد حرف 
اسـت. زیـرا تقاضاهـا و غرهـای بی شـمار کـودکان بـرای خریـد اسـباب بازی، معمـوالً بـه خرید 
آن هـا ختـم می شـود. مـا ایـن محصـوالت را بـه عنـوان کادو، عیـدی، یا پـاداش به خاطـر رفتار 
خـوب بـا کودکانمـان در نظـر می گیریـم. بـا این منـوال، کـودکان خیلـی زود یـاد می گیرند که 
هروقـت، هرچـه را بخواهنـد، چطور به دسـت بیاورنـد. هم چنین نیاز به صرف هیچ تالشـی برای 
دسـت یابی بـه اسـباب بازی )یـا هر وسـیلۀ دیگـری( نخواهند داشـت. آن هـا به راحتـی از والدین 
خـود تقاضـا کـرده و در نهایـت، بـه خواسته شـان می رسـند. این جـا اسـت کـه »نامالیمتی های 
مالـی« به خاطـر اسـباب بازی های فـراوان، بـرای کودک رقـم می خورد. بـه عبارت دیگـر، این امر 
بـه کـودک ایـن تفکـر را می دهد که  رضایـت او از زندگی در گروی داشـتن اسـباب بازی اسـت. 
 آن هـا تنهـا درگیـر تمایل خود به داشـتن اسـباب بازی  می شـوند و از درک دشـواری های موجود 
در کسـب آن، عاجزنـد. اگـر والدین از نامالیمتی هـای مالی ای که کودکانشـان در معرض آن قرار 
گرفته انـد، آگاه شـوند ،  می فهمنـد کـه می بایسـت بـر آن غلبه کننـد. در نتیجه، دفعـۀ بعدی که 
فرزندشـان بـه خرید اسـباب بازی جدیـدی عالقه مند شـود، او را وادار می کنند تـا بیش تر از قبل 

درمـورد داشـتن آن فکر کند.

 تعطیالت خانوادگی
گشـت وگذار با کودکان هزینه بر اسـت. هرچه تعداد فرزندان مان بیش تر باشـد، مسـافرت ها یمان 
نیـز گران تـر خواهنـد شـد. در عین حـال نمی توانیـم مزایای مسـافرت بـا فرزندان مـان را نادیده 

آن چه اهمیت دارد این است 
خانواده ها برای تربیت مالی کودکانی 
مستقل، بهتر است در برخی مواقع، 

به صورت دواطلبانه و کاماًل ارادی 
فرزندان خود را در معرض سختی ها و 

نامالیمتی های مالی قرار دهند
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بگیریـم. فرزندان مـان مهارت هـای فراوانـی را در هنـگام سـفر می آموزنـد. والدین نیـز تجریبات 
جدیـدی بـا کودکانشـان به دسـت می آورنـد. در این جـا هم چنیـن نمی تـوان انـکار کـرد کـه 
مسـافرت بـرای بسـیاری از افـرادی کـه آرزوی آن را دارنـد، یـک نـوع تجمل به حسـاب می آید؛ 

به خاطـر هزینه هایـی که مسـافرت با فرزنـدان در پـی دارد.
چـرا از کـودکان نخواهیـم کـه هزینۀ تعطیـالت خانوادگـی خـود را بپردازند؟ تقاضـای پرداخت 
هزینـه از کـودکان،   آن هـا را از میـزان هزینه های سـفر خانوادگـی آگاه می سـازد و به جای آن که 
به سـفر دوسـتان خود به مکان های مسـمومی که هزینۀ باالیی دارند، حسـادت بکنند، قدردان 
زحماتـی کـه والدین شـان بـرای پرداخـت هزینۀ تعطیـالت خانوادگی می کشـند، خواهند شـد. 
هم چنیـن مادامـی کـه کـودکان مجبـور باشـند تـا بـرای پرداخـت سـهم خـود در هزینه هـای 

گشـت وگذارهای خانوادگـی کار کننـد، تمایل 
بیش تـری به قدردانـی بابت تعطیالت شـان از 

خـود نشـان می دهند.
خواسـته های  تمـام  آنـی  تـدارک  و  تهیـه 
کـودک، بـه او ایـن بـاور را می دهـد که تـا ابد 
می بایسـت تغذیـه شـود و هنگامـی کـه بـه 
ایـن خواسـته دسـت نمی یابـد، ناراحت شـده 
وایـن تمایـل به ناراحتـی به داسـتانی ادامه دار 
در زندگـی اش تبدیـل می شـود. کـودکان باید 
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بداننـد هـر چـه را می خواهنـد نمی تواننـد به 
دسـت بیاورنـد یا حداقل نمی توانند سـریع آن 

را بـه دسـت بیاورند.

 لباس
از نظـر علمـی، کـودکان گـروه سـنی ۶ تا 1۲ 
سـال هیـچ نیازی به داشـتن پوشـاک فـراوان 
لباس هـای  کشـوی  این حـال،  بـا  ندارنـد. 
کـودکان معمـوالً پـر از لباس هـای مختلـف 

لباس هایشـان  تعـداد  به خاطـر  کم سـن  کـودکان  اسـت. 
سـخت گیری بـه خـرج نمی دهنـد. بـه کـودکان خود بـه طور 
محـدود هدیـه داده و بـه  آن ها اجازه بدهیـد از بین چند گزینه 
انتخـاب کننـد. کـودکان همیشـه از انتخاب میان محـدوده ای 
کـه تعییـن  کرده اید، خوشـحال خواهند بود. زمانـی که کودک 
بـه سـن 1۲ سـالگی می رسـد، دربـارۀ مـد آگاه شـده و بـه آن 
عالقه منـد می شـود. از کـودکان بزرگ تـر بخواهیـد تـا هزینـۀ 
لباس هـای اضافـه  خـود را بـه گـردن بگیرنـد. بـا اسـتفاده از 
ایـن روش، از صدمـات نامالیمتی هـای ارادی مالـی ناشـی از 
خریـد لبـاس جلوگیـری می کنیـد. اگـر از کودکان تـان توقـع 
صـرف هزینـۀ خریـد پوشـاک اضافـه را داشـته باشـید،  آن هـا 
نیـز می بایسـت از پـول خـود خـرج کننـد. ایـن امـر موجـب 
می شـود بـه فکـر بیفتند کـه آیا هنوز هـم آن لبـاس »باحال« 

را می خواهنـد یـا خیـر.
 

 خوراکی ها
اغلـب خانواده هـا در خانـۀ خـود انـواع مختلـف خوراکی هـا را 
دارنـد. به قـدری کـه میـزان زیـادی از آن را دور می اندازنـد؛ 
زیـرا یـا زیـاد می خرنـد یـا زیـاد می پزند. مـا متمایـل به پخت 
غذاهایـی هسـتیم کـه کودکان مـان از مـا درخواسـت کرده اند؛ 
کـه  )نمی خواهیـم  برسـند  گرسـنه  نظـر  بـه  اگـر  خصوصـاً 
گرسـنگی بکشـند(. ما هم چنین بـه کودکان مـان خوراکی های 
مّضـر فراوانـی می دهیـم. نامالیمتی هـای ارادی مالـی درمـورد 
خوراکی ها، شـامل غذاهای جیره ای )تمام غذاها( سـالم و مضر 
می شـود. درمورد خوراکی های سـالم، نیازهای خانـواده خود را 
مشـخص کنیـد. به یاد داشـته باشـید که هـرگاه مقـدار جیرۀ 
روزانـۀ غـذای سـالم تان تمام بشـود، کـودکان نیـز مجبورند به 
سـراغ خوراکی هـای دیگـری بروند. درمورد غذاهای ناسـالم نیز 
از کـودک بخواهیـد کـه خـود پـول خوراکی های مضر خـود را 
بپـردازد. بـا ایـن کار کـودکان به فکـر می افتند که آیـا واقعاً به 

خـوردن آن خوراکی هـا عالقـه دارنـد، یـا نه؟

»نامالیمتی های ارادی مالی« روشی است که به وسیله 
فرزندانمان  مالی  پرورش  برای  امن  محیط  یک  آن، 
قطع  ما  مالی  حمایت  وقتی  کودکان مان  می سازیم. 
شود، دائمًا درمعرض نامالیمتی های مالی  قرار خواهند 
داشت. تا زمانی که با پشتیبانی از آن ها اجازه دهیم 
می توانیم  کنند،  غلبه  مالی  سختی های  بر  خودشان 
مطمئن باشیم تا آخر عمر در مسیر صحیح مالی قرار 

دارند.
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 چرا توانمندسازی مالی زنان به لحاظ فردی اهمیت دارد؟
توانمنـد شـدن زنـان بـه لحـاظ مالی به انـدازه ی مـردان و حتـی بیـش از آن اهمیـت دارد، زیرا 
متوسـط عمـر زنـان از مردان بیشـتر اسـت؛ از طرف دیگـر، میزان دسـتمزد و حقوق بـرای زنان 
کمتـر از مـردان اسـت و زنـان همـواره جایگاه هـای پایین تـر را بـه دسـت می آورنـد. بنابرایـن 
ضـروری بـه نظـر مـی رسـد کـه زنـان بـر روی آمـوزش و توانمندسـازی خـود تمرکـز کـرده و 
سـخت تر کار کنند، مسـئولیت هزینه هایشـان را بپذیرند و برای دوران بازنشستگی خود اندوخته 

و سـرمایه ای قابـل اتکا، کنـار بگذارند.
توانمنـدی و اسـتقالل مالی، احسـاس آزادی بیشـتری را در زنـان ایجاد می کند. به دسـت آوردن 
چیزهایـی کـه حاصـل و دسـتاورد تـالش خـود زنـان اسـت، بـه آن ها احسـاس ارزشـمند بودن 
می دهد. توانمندسـازی مالی موجب کاهش نگرانی  و اسـترس می شـود و احسـاس خوشـبختی 
را در زنـان افزایـش می دهـد و بـه آن هـا قـدرت می دهـد تـا آن چـه را کـه دوسـت دارنـد برای 
خودشـان تهیـه کننـد، حتـی اگر تهیـه  ی آن مـوارد از نظـر دیگران، غیرضـروری به نظر برسـد. 
داشـتن ایـن احساسـات مثبـت بر کیفیـت روابط با اطرافیـان نیز تاثیـر می گـذارد و آن را بهبود 

. می بخشد
زنانـی کـه شـاغل هسـتند، عالوه بـر دارا بودن هویـت یک زن و یا مـادر، هویتـی اجتماعی برای 
خـود شـکل می دهنـد که بـه آن ها اعتمادبه نفـس و حس خدمت بیشـتر به خانـواده و جامعه را 

یادگیری سواد مالی و توانمندی اقتصادی در 
نهایت منجر به آزادی مالی می شود. سواد 
انتخاب های  تا  می کند  کمک  شما  به  مالی 
پولتان  کردن  هزینه  برای  هوشمندانه ای 
انجام دهیدو هرآنچه را که می خواهید در 
را  خرید  شرط  می توانید  بخرید؛  زمانی  هر 
بپذیرید یا نپذیرید. شرایط آزادی مالی در 
حال حاضر برای زنان و مردان برابر نیست 
و آنچه می تواند در این برابری موثر باشد 
آموزش های مالی و بهره مندی از سواد مالی 

است.
به  مالی  آموزش سواد  دنبال  به  که  زمانی 
همه،  از  بیش  که  نکته ای  هستیم،  زنان 
به  چرا  بدانیم  که  است  این  دارد  اهمیت 
دنبال انجام این کار هستیم و چرا زنان را از 

مردان تفکیک کرده ایم؟

چراهایآموزش
سوادمالیبه
زنان
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می دهـد، و ایـن موضـوع موجـب شـادی و رضایـت بیشـتر در آنان می شـود. مهمتـر از تمام این 
مـوارد، احسـاس امنیت اسـت کـه از طریق توانمندسـازی مالی ممکن می شـود.

زمانی که به لحاظ مالی توانمند و مسـتقل شـوید، احسـاس می کنید که آزادی بیشـتری دارید 
و چیزهایی دارید که دسـتآورد شـما و حاصل تالش خودتان اسـت؛ در نتیجه احسـاس ارزشمند 

بـودن را بـا تمام وجـود لمس می کنید.
 

 چرا توانمندسازی زنان به لحاظ اجتماعی اهمیت دارد؟
امـروزه اهمیـت توانمندسـازی زنان در همه عرصه هـای اجتماعی، فرهنگی، سیاسـی و اقتصادی 
آشـکار شـده و از پیش نیازهـای توسـعه در کشـورها اسـت. چنانچـه زن هـا بـه عنـوان نیمـی از 
جمعیـت کشـور، در حوزه هـای مالـی و اقتصـادی به خصـوص تولید وارد شـوند، رشـد اقتصادی 
را در جامعـه افزایـش می دهنـد و کمـک شـایانی بـه رفع فقـر و بهبود وضعیت معیشـت جامعه 

. می کنند
در جوامـع توسـعه یافته، حضـور زنـان در عرصه هـای مختلـف، موثرتـر و پررنگ تـر اسـت و زنان 
به عنوان نیرویی اساسـی در سـاختار اقتصادی فعالیت می کنند. این کشـورها شـرایط و الزامات 
حضـور بهتـر و موثرتـر زنـان را از راه هـای گوناگـون ماننـد در نظر گرفتن سـهمیه بـرای حضور 
زنـــان در عرصـه هـای شـغلی باالتر ماننـد نمایندگی مجلس یا شـغل های وزارتـی و مدیریتی، 
دوره هـای آمـوزش کارآفرینـی به صورت مـداوم، حمایت مالی از زنان کارآفرین، ایجاد موسسـات 
مالـی تخصصـی و ویـژه در ایـن زمینـه، ایجـاد مراکز مشـاوره به صـورت فراگیر، گسـترش بیمه 
هـای تامیـن اجتماعی و ایجاد مشـاغل خانگی کوچک و متوسـط فراهـم کرده انـد. در واقع، نرخ 
دسترسـی زنـان بـه فرصت هـای اقتصـادی و اشـتغال، بیانگـر وضعیـت اجتماعـی زنـان در یک 

جامعه اسـت.
تحقیقـات انجـام شـده نشـان می دهـد، زمانی کـه زنان به لحـاظ مالـی توانمند باشـند، رضایت 
آن هـا از زندگـی افزایـش یافتـه و ایـن امـر می توانـد موجـب دوام خانـواده شـود. زنـان توانمند، 
فرزنـدان توانمنـد را کـه سـازندگان نسـل آینده هسـتند، تربیـت می کنند و ایـن موضوعی مهم 
بـرای هـر جامعـه ای اسـت. به عـالوه زمانـی که زنان سرپرسـت خانـوار، بـه لحاظ مالـی توانمند 

باشـند، آسـیب های اجتماعـی ای کـه پیامـد فقر اسـت ماننـد فسـاد، نیز کاهـش می یابد.
 

 توانمندسازی مالی زنان به چه معناست؟
تعریف های مختلفی از توانمندسازی زنان شده است:

توانمندسـازی یعنـی ایـن کـه به سـطحی از توسـعه فـردی دسـت یابیم کـه بتوانیم بر اسـاس 
خواسـته های خـود امـکان انتخاب داشـته باشـیم.

توانمندسـازی اسـت اصطالحـی اسـت بـرای توصیـف» همـوار کـردن راه خـود برای تـالش در 
جهـت دسـتیابی بـه اهداف شـخصی«.

مـک کللنـد، »میـل بـه موفقیـت« را اساسـی ترین نیـاز در انسـان دانسـته و مشـارکت در 
اسـت. توانمندسـازي  زمینه سـاز  کـه  می دانـد  انگیزشـی  عاملـی  را  موفقیت طلبـی 

توانمندسـازی، فرآینـدی اسـت کـه طـی آن زنـان از نیازهـا و خواسـته های درونـی خـود آگاه 
می شـوند، جرئـت دسـت یابی بـه هـدف را در خود تقویت می کننـد و از توانایـی الزم برای عملی 

کـردن خواسـته های خـود برخوردار می شـوند.
توانمندسـازی زنـان بـه ایـن معنـی اسـت که آن هـا بر شـرم بی مـورد خود فائـق آیند؛ کـردار و 
گفتارشـان حاکـی از اعتمادبه نفـس و اطمینـان خاطر باشـد؛ قـادر به ارزیابی صحیح و شـناخت 
واقعـی خویـش باشـند؛ بـه اسـتعدادها و محدودیت هـای درونـی خویـش آگاه باشـند؛ قـدرت 
رویارویی با دشـواری ها  را داشـته باشـند و در رفع آن بکوشـند. از اهداف مورد نظر و توان عملی 
سـاختن آن شـناختی دقیق به دسـت بیاورنـد؛ از توانایـی و قابلیت نیل به اهـداف خود بهره مند 

باشـند و بتواننـد بـا افزایـش توانمنـدی خویش بـه هدف های  مورد نظر دسـت پیـدا کنند.
نظریه هـای توانمند سـازی خواسـتار قـدرت دادن بـه زنـان، نه به معنـای برتری یک فـرد بر فرد 
دیگـر هسـتند، بلکـه بـه معنـای افزایش تـوان آن ها بـرای اتکا به خود و گسـترش حـق انتخاب 

در زندگی هسـتند.
 

 چرا زنان را از مردان تفکیک کرده ایم؟
بـرای پاسـخ گفتـن به این سـوال ابتدا باید به این سـوال پاسـخ دهیـم: آیا مسـیر موفقیت برای 

زنـان و مردان متفاوت اسـت؟

اعتقـاد مـا ایـن اسـت کـه مسـیر موفقیـت 
بـرای زنـان و مـردان مشـابه اسـت اما زنـان با 
دشـواری بیشتری این مسـیر را طی می کنند. 
حـال ایـن سـوال مطـرح می شـود: چـرا زنان 
طـی  را  مسـیر  ایـن  بیشـتری  دشـواری  بـا 

می کننـد؟
همانطـور کـه گفته شـد، مطالعـات و نظریات 
مختلـف، مویـد عقـب نگهداشـته شـدن زنان 
در عرصه هـای مختلف اسـت. فرهنگ جوامع، 
حضـور زنان در عرصه های اقتصـادی و مالی را 
نمی پذیـرد و مشـارکت در امور مالـی را کاری 
مردانـه می دانـد، بـه عالوه؛ خـود زنـان نیز در 
نتیجـه تربیـت تاریخـی و اجتماعـی، اعتمـاد 
بـه نفـس کافـی بـرای حضـور در عرصه هـای 
اقتصـادی را ندارنـد، بنابرایـن آمـوزش سـواد 
مالـی به زنـان، نیازمنـد توجه ویژه اسـت و به 
عبارتـی دیگـر بایـد پیش نیازهـای ایـن دانش 
در آن هـا فراهم شـود تـا بتواننـد در امور مالی 

توانمند شـوند.
 

 چرا سواد مالی برای زنان ضروری 
است؟

امــور  بــرای مشــارکت واقعــی در  زنــان 
ــه  ــی ب ــه در جهان ــد ک ــد آنن ــی، نیازمن مال
فعالیــت و رقابــت بپردازنــد کــه مــدت زمانــی 
ــوده و توســط  ــردان ب ــی در انحصــار م طوالن
بنابرایــن  می شــود.  اداره  مردانــه  قوانیــن 
ــا  ــن فض ــور در ای ــای حض ــد پیش نیازه بای
ــه  ــدم توجــه ب ــم شــود. ع ــا فراه ــرای آن ه ب
ــک  ــه ی ــل آن اســت ک ــا مث ــن پیش نیازه ای
ــوز  ــک دانش آم ــتانی)زنان( و ی ــودک دبس ک
ــون  ــک آزم ــا هــم در ی دبیرســتانی)مردان( ب
مشــترک شــرکت کننــد. آیــا نتیجــه آزمــون 

ــود؟ ــد ب ــخص نخواه ــدا مش از ابت
مــا تــالش کرده ایــم در چند قســمت از سلســله 
ــای  ــه چراه ــان، ب ــی زن ــواد مال ــت های س پس
آمــوزش ســواد مالــی بــه زنــان و ســواالتی کــه 
ممکــن اســت در ذهــن خواننــدگان در مــورد 
اهمیــت ایــن موضــوع ایجــاد شــود، بپردازیــم. 
ــوزش  ــن آم ــدی، گام آغازی ــای بع در بخش ه
ســواد مالــی را برمی داریــم، ایــن گام بــه معرفی 
مهمتریــن پیــش نیــاز ســواد مالــی بــه زنــان و 

ــر دازد. ــاد آن می پ ــوه ایج نح
زنــان بــرای مشــارکت واقعــی در امــور مالــی، 
بایــد در جهانــی به فعالیــت و رقابــت بپردازند 
کــه مــدت زمانــی طوالنــی در انحصار مــردان 
بــوده و توســط قوانیــن مردانــه اداره می شــود. 
بایــد پیش نیازهــای حضــور در  بنابرایــن 
ــرای آن هــا فراهــم شــود.یکی از  ــن فضــا ب ای
ــش و ســواد  ــا دان ــن پیش نیازه ــن ای مهمتری

مالــی اســت.
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جدید  عصر  به  مربوط  قضیه  این  آیا   
است؟

آیا این پدیده  ای جدید و برخاسته از فرهنگ 
مصرف  گرای ماست؟ خیر! جالب است بدانید که 
این موضوع از صدها سال پیش، به  ویژه توسط 
نویسنده  ی   )Denis Diderot( دیدرو  دنیس 

فرانسوی، مورد توجه بوده است.
داستان از جایی شروع شد که دیدرو پیژامه  ی 
جدیدی هدیه گرفت. او پیژامه ای راحت، زیبا 
ولی کمی قدیمی داشت که با کاناپه  ، دیوارهای 
اتاق و هر چیز دیگری در زندگی  اش هم  خوانی 
و  بود  راضی  زندگی  اش  از  داشت. در مجموع 
همه چیز خوب پیش می  رفت، تا وقتی که یک 
پیژامه   ی نو هدیه گرفت. در ابتدا از این هدیه 
خوشحال بود. به  هرحال چه کسی از لباس  های 
جدید و برند بدش می  آید؟ ولی ناگهان اتفاق 
غیرمنتظره  ای افتاد. زیبایی این پیژامه، دیدرو را 
به این فکر انداخت که چقدر وسایل زندگی  اش 
وسایلش  بقیه  ی  که  گرفت  تصمیم  کهنه  اند. 
را هم مثل پیژامه  ی جدیدش نو کند. اول از 
همه آینه  اش را عوض کرد. سپس کاناپه  ای نو 
خرید. دیوارهای خانه را هم که پیش کاناپه  های 
نو کثیف به نظر می  رسیدند، رنگ زد. ساعت 

جدیدی خرید و به همین منوال ادامه داد.
تا جایی که برای انطباق خانه  اش با پیژامه  ی جدیدش حسابی بدهکار شد. امروزه اثر دیدرو برای 

اشاره به تأثیر مصرف  گرایی و خرید کاالهای مکمل در وضعیت اقتصادی افراد به کار می  رود.
 

 اثر دیدرو در کتاب »همسایه میلیونر«
در کتاب »همسایه میلیونر« مطلبی با همین موضوع، ولی بدون نام بردن از فرد خاصی بیان شده 
است. نویسنده،    »توماس استنلی«، در این کتاب از فرار ثروتمندان از تبعات این اثر صحبت می کند. 
مثال میلیونر ۶5 ساله  ای را مثال می زند که اجازه نداد تا دوستانش ماشین جدیدی برای تولدش 

هدیه بگیرند.
می  پرسید چرا؟ وی هیچ دلیلی برای داشتن ماشینی آخرین  مدل نداشت. چرا که عاشق ماهی  گیری 
بود و ماشین قدیمی  اش به اندازه  ی کافی جا برای وسایل ماهی  گیری  اش داشت. این بخش از کتاب 

که نقل  قول اوست بسیار تکان  دهنده است:
»ماشینی آخرین  مدل، هیچ سنخیتی با سبک زندگی من ندارد. اگر ماشین جدیدی داشته باشم، 

مجبور می  شوم خانه  ام را هم عوض کنم و خانه  ی جدید وسایل جدیدی هم می  خواهد.«
 

 رابطه  ی اثر دیدرو و ثروت مخفی
بیشتر ما مواردی مثل ماشین آخرین  مدل، خانه  ی بزرگ، لباس  های مارک و به روزترین چیزها را 
نشانه  ی ثروتمندی می  دانیم. ولی ثروتمندان واقعی، اصاًل دنبال چنین چیزهایی نیستند. ثروتمندان 
باهوش، ثروت خود را از دوستان و خانواده  شان مخفی نگه می  دارند. در خانه  ی ساده  ای زندگی 

می کنند و ماشینی معمولی سوار می  شوند. ولی دلیل این رفتار آن  ها چیست؟
تجمالت، هدفی را که ثروتمندان در زندگی دنبالش هستند، محقق نمی  کند. آن ها می  دانند که 
خرید هر چیز جدیدی، خریدهای دیگری را به دنبال خواهد داشت. با خرید خانه  ای در باالی  شهر، 
مجبور خواهیم شد فرزندانمان را مثل بقیه همسایگان به مدرسه  ی غیرانتفاعی بفرستیم، ماشینی 
جدید بخریم تا شیک  تر به نظر برسیم، لباس  های مارک بپوشیم، در باشگاه  های گران  تری ثبت  نام 
کنیم و در مجموع سبک دیگری از زندگی را دنبال کنیم. بنابراین یک خرید ساده، هزینه های 
دیگری را هم در پی دارد و این فاجعه  ای است که ثروتمندان از آن پیشگیری می  کنند و به ثروت 

زیادی )البته از نوع مخفی( می  رسند.
بسیاری از ثروتمندان با پس  انداز تدریجی و مستمر، کاهش هزینه  ها و سرمایه گذاری هوشمندانه 
در تجارت، بازار سهام و امالک و مستغالت، به جایگاهی که دارند، رسیده  اند. آن  ها دنبال این 
هستند که با پولشان کارهای متفاوتی انجام دهند، پس فقط برای موارد ضروری خرج می  کنند و 

از تجمالت دوری می  کنند.
پس اگر این بار لباس یا هر چیز جدیدی توجه  تان را جلب کرد، دست نگه دارید و قبل از اینکه 
دست در جیبتان کنید، به تبعات این خرید فکر کنید. آیا با این خرید به اهداف  تان نزدیک  تر 

می  شوید و تغییر مثبتی در زندگی  تان ایجاد می شود؟ یا گرفتار اثر دیدرو خواهید شد؟
 

 شما چطور؟
بگذارید یک تجربه از اثر دیدرو را برای شما تعریف کنم. یادم است مدت ها قبل برای خرید شلوار 
کتان همراه همسرم به مرکز خرید رفته بودیم. همسرم اصرار داشت شلواری به رنگ زرشکی بخرم. 
هرچند خیلی خوش رنگ بود؛ اما برای لحظه ای به این فکر کردم که با این شلوار چه پیراهن، کت، 
کمربند و کیفی می توانم بپوشم. حتی به کفش مناسب هم برای هماهنگ شدن فکر کردم. فهمیدم 
که اگر شلوار زرشکی را بخرم، باید حداقل دو کاالی دیگر نیز بخرم. در نهایت، به این نتیجه رسیدم 
که واقعاً به آن شلوار کتان نیازی ندارم و بهتر است شلواری بخرم که برای آن به خرید های دیگر 

نیازی نداشته باشم.
آیا تا به حال اثر دیدرو را در زندگی خودتان یا دوستان و خانواده  تان احساس کرده  اید؟ یا طرفدار 
داشتن ثروت مخفی هستید و با مدیریت اموالتان از مصرف گرایی پیشگیری می  کنید؟ برایمان 

نظرتان را بنویسید.
خرید هر وسیله  ی جدید، این احساس را در شما به وجود می آورد که به وسایل دیگری هم نیاز 
دارید. اثر دیدرو به این مسئله اشاره دارد. پس اگر حواستان را جمع نکنید، به دردسر مالی خواهید 

افتاد. تجمالت، هدفی را که ثروتمندان در زندگی دنبالش هستند، محقق نمی  کند.
ثروتمندان واقعی، اصال دنبال ماشین آخرین  مدل، خانه  ی بزرگ، لباس  های مارک و به روزترین 

چیزها نیستند. این ها چیزهایی هستند که بیشتر مردم آن ها را نشانه ی ثروتمند بودن می دانند.

تا به حال شده وسیله  ی جدیدی 
برای خانه  تان بخرید و احساس 

کنید بقیه    ی وسایل  تان در کنار آن 
کمی کهنه به نظر می  رسند؟ این 
موضوع یکی از پیامدهای تغییر 

دکوراسیون است، نه؟ مثاًل وقتی 
بخارپز جدیدی می  خرید، حس 

می  کنید ماکروویوتان هم نیاز به 
تعویض دارد. با خرید ماکروویو 

جدید، یخچال قدیمی  تان خودنمایی 
می  کند، پس از آن نوبت به 

ماشین  ظرفشویی و... می  رسد.
پس از تعویض تمام وسایل خانه،    

فکر می  کنید که دیوارها را هم 
باید رنگ کنید و تعجب می  کنید که 
چرا تا به حال متوجه خراب شدن 

کف  پوش  هایتان نشده اید!
پیش از آن  که به خودتان بیایید، 

خریدی ساده، خریدهای متعددی را 
به همراه خواهد داشت. خرید هر 
وسیله  ی جدید، این احساس را در 
شما به وجود می آورد که به وسایل 

دیگری هم نیاز دارید. پس اگر 
حواستان را جمع نکنید، به دردسر 

عظیمی خواهید افتاد.
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ــی  ــد. وقت ــری« می گوین ــده »خوگی ــن پدی ــه ای ــان ب روانشناس
ــار  ــد. آخرین ب ــادت می کنی ــه آن ع ــوید، ب ــزی می ش ــب چی صاح
ِکــی برایتــان پیــش آمــده کــه از داشــتن چیــزی همان قــدر شــاد 
باشــید کــه تــازه آن را خریــده بودیــد؟ هیجانــی کــه بالفاصلــه 
پــس از خریدکــردن، از خریــد ماشــین گرفتــه تــا لــوازم خانــه 
ــس  ــا ح ــازد، ام ــگ می ب ــت رن ــد درنهای ــه می کنی ــت، تجرب و تبل
خواســتن تان معمــواًل هیچــگاه فروکــش نمی کنــد. افــراد معمــواًل 
ــت  ــه آن دس ــر ب ــتند و اگ ــود هس ــای خ ــق رویاه ــال تحق به دنب
ــه  ــن چرخ ــازند و ای ــد می س ــی جدی ــاره رویای ــد دوب ــدا کنن پی
همچنــان ادامــه پیــدا مــی کنــد. هــر خریــد تــازه ای کــه می کنیــم 
ــل از  ــذرا قب ــی گ ــاس رضایت ــر احس ــود، مگ ــد ب ــزی نخواه چی

ــاره ی ایــن چرخــه ی احساســی. شــروع دوب
امــا از دیــدگاه صرفه جویــان و افــراد مقتصــد لزومــًا ماجــرا 
ــا صــرف پــول و زمــان ، بــه  این طــور نیســت. شــما می توانیــد ب
رضایــت دســت یابیــد به شــرط آن کــه ایــن کار را آگاهانــه انجام 
دهیــد و دریابیــد که خواســتِن چیزهای دســت نیافتنی همیشــه 

هــم بــد نیســت.
بــرای پــرورش عــادات صرفه جویانــه، بایــد بدانیــد کــه خریــد 
چیزهــای مــادی به انــدازه ی تجربیــاِت خــوش شــادی برانگیز 
نیســت. چــون ویژگــِی چنیــن تجربیاتــی این طــور اســت کــه 
می توانیــد از شــادِی انتظارکشــیدن برایــش، خــود تجربــه و 
خاطراتــش بهره منــد شــوید. امــا کاالهــای مــادی فقــط دو مــورد 

اول را دارنــد.
 

باخرید،
شادیبخریم
یاباتجربههای
خوش؟

عاشق  داشتم،  سال   14 که  وقتی  از 
پورشه ٩11 آر-اس بوده ام. با گذشت 
عالقه ام  مورد  ماشین  سال،  بیست 
می توانم  هنوز  و  است  نشده  عوض 
خودم را پشت فرمانش، در حالی که 
را  کوهستانی  ُپرپیچ وخم  جاده های 

پشت سر می گذارم، تصور کنم.
با توجه به قیمت باالیی که این ماشین 
یا  حاالحاالها،  که  است  واضح  دارد 
نخواهم  آن  مالک  هرگز،  هم  شاید 
است؛  ناامیدکننده  موضوع  این  شد. 
اما بر اساس نتایج پژوهش های اخیر، 
اگر روزهایم را با خیال پردازی در پی 
این ماشین بگذرانم، زندگی شادتری 
درنهایت  خریدنش  داشت.  خواهم 
برایم  آن  با  رؤیاپردازی  از  کمتر 

رضایت بخش خواهد بود.
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 تجربیات بیشتر از دارایی های مادی شادمان می کنند
در حالــت کلّــی، خریــد ماشــین تــازه حــس فوق العــاده ای دارد. وقتــی بــرای اولین بــار پشــت 
ــا ســال های ســال قــرار اســت از راندنــش لــذت ببریــد.  فرمــان می نشــینید، می دانیــد کــه ت
امــا چنــد هفتــه یــا چنــد مــاه بعــد، وقتــی کــه بــوی تــازه ی ماشــین از بیــن مــی رود و اولیــن 
خــط رویــش می افتــد، ماشــیِن جدیدتــان دیگــر برایتــان عــادی می شــود. تنهــا چیــزی کــه 
ــا  ــد ی ــش می پردازی ــه بابت ــت ک ــود قسطی س ــادآور می ش ــان ی ــین تان را برایت ــِی ماش تازگ

ــار از آن کــم می شــود. ارزشــی کــه هــر ب
امــا اگــر به جــای تحقیــق دربــاره ی ماشــین جدیــد و خریدنــش، بــه یــک ســفر می رفتیــد ـ 
حتــی یــک ســفر نه چنــدان پرخــرج ـ میــزان خرســندی تان از پولــی کــه خــرج می کردیــد، 
خیلــی بیشــتر می شــد. چــون ویژگــِی چنیــن تجربیاتــی ایــن اســت کــه می توانیــد از شــادِی 
ــادی  ــای م ــا کااله ــوید. ام ــد ش ــش بهره من ــه، و خاطرات ــود تجرب ــش، خ ــیدن برای انتظارکش

ــه  ــار ک ــر ب ــد. ه ــورد اول را دارن ــط دو م فق
ــرای دوســتان  خاطــرات خــوب  ســفرتان را ب
ــد  ــد، می توانی ــو می کنی ــنایان تان بازگ و آش
از نــو تجربه شــان کنیــد؛ امــا چنــد بــار 
می توانیــد بــه دوســتان تان بگوییــد کــه 

ــد؟ ــد خریده ای ــین جدی ــک ماش ی
ــرای  ــم ب ــه گفتی ــی ک ــک از چیزهای هیچ ی
ــرای  ــت. ب ــب نیس ــو عجی ــای صرفه ج آدم ه
بایــد  پــرورش عــادات صرفه جویانــه، اول 
ــادی  ــای م ــد چیزه ــذت خری ــه ل ــد ک بدانی
خــوش  تجربیــاِت  به انــدازه ی  واقعــاً 
شــادی برانگیز نیســت. هرچنــد، نکتــه ی 
ــت  ــن اس ــر ای ــای جدیدت ــب پژوهش ه جال
آرزوکــردِن  حتــی  می دهــد  نشــان  کــه 
چیزهــای دســت نیافتنی هــم جــزو تجربیــات 

می شــود. محســوب 
اگــر خــوب به ایــن موضوع فکــر کنیــد، کاماًل 
ــاًل مــن چــون از پورشــه  منطقــی اســت. مث
ــرای  ــادی ب ــت زی ــد، وق ــم می آی 911 خوش
دیــدن عکس هایــش در اینترنــت می گــذارم، 
ــش  ــم، ویدیوهای ــب می خوان ــاره اش مطل درب
در  را  عکس هایــش  حتــی  و  می بینــم  را 
این هــا  همــه ی  می گــذارم.  پســت هایم 
ــورد  ــا در م ــذارد ت ــارم می گ ــی در اختی منبع
ــن  ــم و ای ــه ام حــرف بزن ــورد عالق ماشــین م
ــه  ــک پورش ــاً ی ــر واقع ــد. اگ ــادترم می کن ش
تجربــه ام  از شــادِی  بخشــی  می خریــدم، 
ــورت،  ــن ص ــا، در ای ــت؛ ام ــت می رف از دس
ــه  ــردم ک ــادت می ک ــه داشــتنش ع ــان ب چن
دیگــر چیــزی از آن حــس خواســتنش باقــی 

نمی مانْــد.
ایــن مســئله فقــط درمــورد رویاهــای بــزرگ 
ــد،  ــر می رس ــه نظ ــخت ب ــان س ــه تحققش ک
کاربــرد نــدارد، بلکــه در خواســته های کوچک 
هــم دیــده می شــود. اصــْل پدیــده خوگیــری 
اســت. مــن مدت هــا بــود کــه دوســت داشــتم 
یــک دوچرخــه داشــته باشــم؛ ولــی علی رغــم 
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ــت در  ــر محدودی ــت به خاط ــم نداش ــی ه ــت باالی ــن قیم ــر م ــورد نظ ــه ی م ــه دوچرخ اینک
بودجه بنــدی مدت هــا فقــط بــه خریــدش فکــر می کــردم. تــا اینکــه باالخــره یــک موقعیــت 
خریــد خــوب پیــش آمــد و مــن صاحــب دوچرخــه شــدم. دوچرخــه ای کــه خریــدم بســیار از 
دوچرخه هایــی کــه درموردشــان در اینترنــت ســرچ می کــردم، بهتــر و از برنــد معتبرتــری بــود. 
انصافــاً زیبــا هــم بــود. اوایــل کــه آن را بــه خانــه آورده بــودم، برایــم مهــم بــود و ذوق ســوار 
شــدنش را داشــتم. حتــی چنــد بــار آن را پشــت ماشــین بســتم و بــه ســفر رفتــم. امــا فقــط آن 
را بــردم، در حقیقــت از زمانــی کــه دوچرخــه ام را خریــدم، فقــط یــک بــار ســوار آن شــدم و تــا 
االن گوشــه ی پارکینــگ خــاک می خــورد. خــودم هــم بــاورم نمی شــود چطــور ایــن دوچرخــه 

مدت هاســت کــه اســتفاده نشــده اســت.
ــت  ــه دس ــم ب ــین رؤیاهای ــه ماش ــردن ب ــه از فکرک ــی ک ــی های کوچک ــت سرخوش  در حقیق
ــو  ــود جل ــم می ش ــش نصیب ــه از خریدن ــی ک ــحالِی هنگفت ــه از خوش ــی آورم، روی هم رفت م
ــت.« ــان اس ــر از شدت ش ــاد مهم ت ــاِت ش ــرت تجربی ــه: »کث ــت ک ــن اس ــش ای ــد. دلیل می زن

 
 کثرت تجربیات شاد مهم تر از شدت شان 

است
ــه ازدواج  ــود ک ــرش ش ــد منک ــی نمی توان کس
و  قرعه کشــی ها  در  شــدن  برنــده    کــردن، 
بخت آزمایی هــا، یــا گرفتــن یــک جایــزه ی 
و  شــادکننده  رویداد هــای  جــزو  مهــم 
ــه  ــی ای ک ــادِی ناگهان ــا دواِم ش ــد. ام مطلوب ان
ــود  ــل می ش ــزرگ حاص ــای ب ــن رویداده از ای
بیشــتر از شــادی های کوچک تــری نیســت 
کــه از صحبــت تلفنــی بــا بهتریــن دوســتان تان 
یــا بســتنی  خــوردن کنــار خانــواده بــه دســت 
می آوریــد. تفاوت شــان در ایــن اســت کــه 
ــک را  ــت کوچ ــات مثب ــن تجربی ــد ای می توانی
بســیار مکررتــر از آن شــادی های بــزرگ داشــته 
باشــید و ظاهــراً همیــن کثــرت تجربیــات شــاد 

ــت دارد. ــه اهمی ــت ک اس
وقتــی موضــوع، خریــِد یــک چیــز گران قیمــت 
باشــد، اصــاًل نمی تــوان سرخوشــی هایی را 
کــه بــا فکــر کــردن و رؤیاپــردازی  کــردن 

ــادِی  ــا ش ــد ب ــت می آوری ــه دس ــاره اش ب درب
لحظــه ی خریدنــش مقایســه کــرد، فرقــی هم 
ــوی و  ــدر ق ــن شــادی چه ق ــه ای ــد ک نمی کن

شــدید باشــد.
 دلیلــش ایــن اســت کــه هر بــار که بــه خرید 
ــد،  ــر می کنی ــای گران قیمــت فک ــن چیزه ای
حــس خوبــی بــه شــما دســت می دهــد کــه 
نهایتــاً ســطِح کلـّـِی شــادمانی تان را بــاال نگــه 
مــی دارد؛ امــا بــا خریــدِن همــان چیــز، صرفــاً 
ــود  ــان می ش ــت نصیب ت ــادی هنگف ــک ش ی

ــازد. کــه زود رنــگ می ب
اصــل »خوگیــری« را فرامــوش نکنیــد. وقتــی 
ــه  ــرعت ب ــه س ــوید ب ــزی می ش ــب چی صاح

ــد.  ــادت می کنی آن ع

راهنمایسرمایهگذاری
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این پژوهشگران معتقدند که چنین گرایشی به خرید و پرداخت پول بیشتر 
درواقع از عواطف مان برمی خیزد. وقتی چیزی را در دست می گیریم، به طور 
ناخودآگاه خودمان را متقاعد می کنیم که نیاز داریم آن را داشته باشیم. 
یکی از این پژوهشگران در گفت وگویی با مجله ی تایم )Time(، گفت که 
لمس کردن هنگام خرید، روی عواطف مان اثر می گذارد: »وقتی به چیزی 
دست می زنید، بالفاصله احساس می کنید که پیوندی با آن برقرار کرده اید. 
این پیوند خودش موجب برانگیختن واکنشی عاطفی در شما می شود و مثاًل 
با خودتان می گویید: " از حسی که به من می دهد خوشم می آید. می توانم 
صاحبش شوم" و این احساس هم می تواند شما را وادار به خرید چیزی کند 

که اگر لمسش نمی کردید، هرگز آن را نمی خریدید.

ــرای  ــت. ب ــاه و گذراس ــع کوت ــیاری از مواق ــد بس ــی از خری ــی ناش ــذت و خوش ــن ل بنابرای
شــادی های گــذرا هزینــه ی ســنگین پرداخــت نکنیــد.

ویترین گردی جایگزینی باصرفه برای تجربه خوش خرید کردن
یــک جایگزیــن باصرفــه بــرای تجربــه ی سرخوشــی ناشــی از خریــد کــردن »ویترین گــردی« 
اســت. بــا ویترین گــردی، جلــوی خریدهــای هیجانی تــان را بگیریــد. بــرای خریددرمانــی الزم 
نیســت خریــد کنیــد و هزینــه ی ســنگینی بابــت چیــزی کــه بــه آن نیــاز نداریــد، پرداخــت 
کنیــد. خیلــی از مواقــع پرســه زدن در مراکــز خریــد و دیــدن ویترین هــای مغازه هــا تجربــه ی 
خوشــایند خریــد را برایتــان ایجــاد می کنــد. صرفــاً ســرزدن بــه فروشــگاه لبــاس محبوب تــان و 
ــا وســایل مــورد عالقه تــان می توانــد حال تــان را خــوب  امتحان کــردن لباس هــا یــا وررفتــن ب
کنــد. نیــازی بــه پــول  خــرج  کــردن نیســت. بــرای جلوگیــری از خالی شــدن جیب تــان، حتمــاً 
مجبــور نیســتید کــه موقــع عبــور از جلــوی مغازه هــا خودتــان را بــه آب و آتــش بزنیــد. بلکــه 

فقــط کافی ســت دســتان تان را در جیب تــان نگــه داریــد و تســلیم هیجانــات خــود نشــوید!
 

 لمس کردن کاال مساوی خرج بیشتر
اگــر می خواهیــد خرج هایتــان را مهــار کنیــد، شــاید بهتــر باشــد کــه فقــط بــا چشــم هایتان 
خریــد کنیــد. کســانی کــه موقــع عبــور از جلــوی مغازه هــا فقــط نــگاه می کننــد و بــه چیــزی 

دســت نمی زننــد، پــول کمتــری هــم خــرج می کننــد.
اخیــراً دو پژوهشــگر دربــاره ی علت هــای خرج کردن هــای بیشــتِر افــراد هنــگام خریــد تحقیقــی 
انجــام داده انــد. آن هــا دریافتنــد کــه صرفــاً لمس کــردن باعــث می شــود افــراد آن محصــول را 
گران بهاتــر قلمــداد کننــد. در واقــع، نه تنهــا احتمــال خریــد کــردن مشــارکت کنندگانی کــه 
محصولــی را لمــس کــرده بودنــد، باالتــر می رفــت، بلکــه حاضــر بودنــد پــول بیشــتری هــم 

ــش بپردازند. بابت

 
 دستتان را درجیب تان بگذارید

ــی  ــدازه ی کافـ ــم به انـ ــه گفتیـ ــزی کـ چیـ
»دســـت تان  می رســـد:  به نظـــر  ســـاده 
را بگذاریـــد تـــوی جیب تـــان تـــا کنتـــرل 
بیشـــتری روی پول تـــان داشـــته باشـــید.« 
بـــا وجـــود ایـــن، گاهـــی اوقـــات روش 

نمی دهـــد. جـــواب  ویترین گـــردی 
ـــث  ـــوالت باع ـــه محص ـــت زدن ب ـــه دس اگرچ
ــا آن  ــی بـ ــه ی عاطفـ ــی رابطـ ــاد نوعـ ایجـ
ــرج  ــرای خـ ــد راه را بـ ــود و می توانـ می شـ
پـــول بیشـــتر بـــاز کنـــد، وقت هایـــی 
پیـــش می آیـــد کـــه بهتـــر اســـت چیـــزی 
ــر  ــد. اگـ ــس کنیـ ــد، لمـ ــه می خریـ را کـ
شـــخصیت تان طـــوری اســـت کـــه فقـــط 
ــد  ــزی می خریـ ــرورت چیـ ــورت ضـ در صـ
و خـــوب می دانیـــد کـــه دنبـــال چـــه 
هســـتید، دســـت زدن بـــه محصـــوالت 
کمک تـــان می کنـــد کـــه قبـــل از بردنـــش 

بـــه منـــزل تســـتش کنیـــد.
هیچ وقـــت  احتمـــاالً  مثـــال،  بـــرای 
هیـــچ ماشـــینی را بـــدون تســـت کردن 
ــن  ــد مطمئـ ــا می توانیـ ــد. از کجـ نمی خریـ
ـــد  ـــان خواه ـــخ گوی نیازهایت ـــه پاس ـــوید ک ش
ــینید و  ــش ننشـ ــت فرمانـ ــر پشـ ــود اگـ بـ
ــواردی  ــن مـ ــد؟ در چنیـ ــش نکنیـ امتحانـ
می توانـــد  لمس کـــردن  کـــه  اســـت 
ــر  ــورت، اگـ ــن صـ ــد. در ایـ ــان کنـ کمک تـ
ــد،  ــان کنیـ ــا امتحـ ــول را لمـــس یـ محصـ
ــه  ــد کـ ــد تشـــخیص دهیـ ــر می توانیـ بهتـ

ــر. ــا خیـ ــد دارد یـ ارزش خریـ

ــه  ــد کـ ــان می خواهـ ــر دل تـ ــن، اگـ بنابرایـ
کنتـــرل بیشـــتری روی خرج کردهایتـــان 
بـــه دســـت آوریـــد، از روش ویترین گـــردی 
ـــی  ـــه محصوالت ـــید ب ـــد و بکوش ـــتفاده کنی اس
وابســـته  می آیـــد،  خوش تـــان  کـــه 
نشـــوید. امـــا اگـــر از تـــه دل محصولـــی را 
می خواهیـــد و از قبـــل برایـــش برنامـــه 
از  آســـوده خاطر  کامـــاًل  ریخته ایـــد، 
ـــس  ـــد و آن را لم ـــتفاده کنی ـــتان تان اس دس
ـــدر  ـــه همان ق ـــوید ک ـــن ش ـــا مطمئ ـــد ت کنی
کـــه تصـــور می کردیـــد، فوق العـــاده اســـت.

 اگـــر می خواهیـــد کنتـــرل بیشـــتری 
ــید، از  ــته باشـ ــان داشـ ــر روی مخارجتـ بـ
کنیـــد.  اســـتفاده  ویترین گـــردی  روش 
ویترین گـــردی راهـــی به صرفـــه بـــرای 
کنتـــرل خریدهـــای هیجانـــی و تجربـــه ی 

ــت. ــد اسـ ــوش خریـ خـ
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چگونهدرشرایطسختمالی
خوشبینباشیم
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 قدم های کوچک بهتر از قدم برنداشتن است
نگــه داشــتن ســر در بــرف و روبــه رو نشــدن بــا وضعیــت مالــی کار راحتــی اســت؛ 
امــا شــما نبایــد آن را انجــام دهیــد. زمــان بگذاریــد و امــور خــود را جمع وجــور 
کنیــد. بعــد از ایــن، به جــای اینکــه وضعیــت مالــی خــود را نادیــده بگیرید، ســعی 

کنیــد حواســتان را بیشــتر بــه آن جمــع  کنیــد.

ــوش را  ــت و خرگ ــابقه ی الکپش ــروف مس ــتان مع ــال داس ــه ح ــا ب ــا ت  آی
شــنیده اید؟ خطــر لــو رفتــن: الکپشــت برخــالف آهســته بودنــش مســابقه  

را می بــرد!
ــه  ــاز ب ــردن نی ــرفت ک ــرای پیش ــه ب ــد ک ــر می افتی ــن فک ــه ای ــع ب ــی مواق برخ
تغییــرات زیــادی داریــد. این درســت نیســت. گام هــای کوچــک بهتر از برنداشــتن 

گام اســت.
ــر  ــد، فک ــد برداری ــاه می توانی ــن م ــا ای ــروز ی ــه ام ــی ک ــای کوچک ــه گام ه ب
ــا  ــد از برنامه ه ــد، می توانی ــراری نداری ــع اضط ــرای مواق ــه ای ب ــر بودج ــد. اگ کنی
ــن کار اســتفاده  ــه منظــور ای ــرای پیــدا کــردن مبلغــی ب ــی ب و نرم افزارهــای مال
کنیــد. مبلغــی هفتگــی و کــم را مشــخص کنیــد تــا ایــن مبلــغ از حســاب اصلــی 
شــما بــه حســاب پس اندازتــان منتقــل شــود. ســاختن ســریع یــک بودجــه  بــرای 
مواقــع اضطــراری خیلــی آســان اســت؛ حتــی اگــر مشــخص نباشــد کــه بایــد 

چــکار کنیــد.
کاری انجــام دهیــد، حتمــاً نبایــد بزرگ و پرســروصدا باشــد. می توانــد کار کوچکی 
باشــد کــه در طــول زمــان، عادتــی را در شــما نهادینــه کنــد تــا در نهایــت بــه یک 

موفقیــت ختم شــود.
 

ــازه  ــد ت ــت از آب بگیری ــی را هروق ــد، ماه ــروع کنی ــن االن ش  از همی
اســت

برخــی اوقــات ممکــن اســت در دام افــکاری ماننــد »در 3۰ یــا 4۰ ســالگی بایــد 
ایــن کارهــا را انجــام دهیــد« بیفتیــد. بایــد بدانیــد کارهــای زیــادی وجــود دارد 
ــرای  ــد ب ــد. شــما بای ــی خــود انجــام دهی ــور مال ــرای ام کــه الزم اســت شــما ب
بازنشســتگی پس انــداز کنیــد، بایــد یــک بودجــه  بــرای مواقــع اضطــراری داشــته 
باشــید، مخــارج را کمتــر کنیــد، یــک شــغل جانبــی بــرای خــود فراهــم کنیــد، 

مخــارج خــود را پیگیــری کنیــد و کلــی کارهــای دیگــر.
برخــی مواقــع ایــن کارهــا واقعــاً گیج کننــده هســتند. وقتــی کــه در شــرایط مالــی 
ســخت هســتید، انجــام دادن همــه ی ایــن کارهــا بــه نظــر دور از ذهــن می رســد. 
خــب نکتــه همین جاســت، الزم نیســت همــه ی ایــن کارهــا را همــان موقــع انجام 

دهید.
البتــه کــه داشــتن بودجــه ای بــرای مواقــع اضطــراری، داشــتن یک شــغل جانبی و 
پیگیــری مخــارج و همــه ی کارهــای دیگــری که بایــد انجام شــود، ضروری اســت؛ 
امــا در انجــام دادِن تنهــا یــک کار، قدرتــی نهفتــه اســت. بهبــود شــرایط مالی تــان 

را بــا تمرکــز بــر فقــط یــک کار شــروع کنید.
بــه صــورت هفتگــی، مبلــغ 5۰ هزارتومــان را بــه حســاب پس انــداز خــود واریــز 
کنیــد، دنبــال یــک شــغل دوم بگردیــد و بعــد بــه دنبــال بررســی دوباره ی اقســاط 

ــید. خود باش
پیشــرفت کــردن در هــر کاری، از شــروع کــردن آن سرچشــمه می گیــرد. اغلــب 
ــد  ــه می خواهی ــردن ســخت ترین بخــش کار اســت. کاری را ک ــروع ک ــات ش اوق
بــرای بهبــود وضعیــت مالــی خــود انجــام دهیــد، انتخــاب کــرده و از آن شــروع 

. کنید
ــد  ــه مجبوری ــد ک ــان ایجــاد کن ــاور را برایت ــن ب ــد ای ــی نبای شــرایط ســخت مال
ــما  ــتن توانســتن اســت. ش ــه خواس ــد ک ــان دســت بکشــید. می دانی از رویاهایت
ــر  ــید، اگ ــد رس ــه آن خواهی ــاً ب ــد قطع ــه می خواهی ــزی ک ــر چی ــز ب ــا تمرک ب

ــید. ــته باش ــتی داش ــزی درس برنامه ری

یکی از مسائلی که همیشه 
می تواند شما را دچار استرس و 
اضطراب کند، پول است. برخی 

اوقات مخارج و شرایط طوری 
پیش می رود که شما ناگهان دچار 

مشکل می شوید. تقریبًا همه، 
یک یا چند بار شرایط مالی سخت 

را تجربه کرده اند.
وقتی که اجاره ها باال می رود و 
اقساط بیشتر می شود، به نظر 

غیرممکن می رسد که بتوانید 
از این شرایط به راحتی عبور 
کنید. با وجود این که به طور 

پیوسته از شنیدن داستان های 
افرادی که اقساط سنگینی را در 

مدت زمان های کوتاه پرداخت 
کرده اند یا توانسته اند مقدار 

زیادی پس انداز کنند، کمی 
امیدوار می شوید؛ ولی باز باید 
گفت که خوش بین بودن سخت 

است.
مثل این است که حس کنید 

وقتی پای پول وسط باشد، همه 
خیلی از شما جلوترند. توانایی 

انجام دادن هر کار مهمی در 
راستای امور مالی برایتان دور 

از دسترس به نظر می رسد و 
موقعیت شما باعث می شود، حس 

زندانی شدن داشته باشید.
افراد زیادی که شرایط مالی 

بحرانی را با موفقیت پشت سر 
گذاشته اند، به قدرت گام های 
کوچک و پیوسته، باور دارند. 
قدرت کارهای مثبت کوچک و 

مداوم می تواند در صورتی که 
شرایط بدی را تجربه می کنید، 

شما را به جایگاه اصلی تان 
بازگرداند.
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الزمه ی پیشرفت کردن در هر کاری، 
شروع کردن آن است. اغلب اوقات 
شروع کردن سخت ترین بخش کار 
است. کاری را که می خواهید برای 

بهبود وضعیت مالی خود انجام دهید، 
انتخاب کرده و از آن شروع کنید.
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 بر واقعیت ها تمرکز کنید

معمــوالً ذهــن افــراد عالقــه ی شــدیدی بــه تفکــر دربــاره ی چیزهایــی دارد کــه 
دور از دســترس هســتند. زندگی هــای پرخــرج، رفــاه اقتصــادی و از ایــن دســت 

مــوارد. خــالص کــردن خودتــان از ایــن وضعیــت ممکــن اســت ســخت باشــد.
نگذاریــد ذهن تــان روی ایــن چیزهــا تمرکــز کنــد. بلــه، ســخت اســت کــه بــه 
چیزهایــی کــه دور از دســترس شماســت، نــگاه نکنیــد. بــه همیــن دلیــل هــم 
ــا  ــل روی آن ه ــود را به صــورت کام ــز خ ــم تمرک ــه پیشــنهاد می کنی هســت ک
نگذاریــد. حداقــل بایــد بخشــی از تمرکــز خــود را روی چیزهایــی بگذاریــد کــه 

ــد. ــرل داری ــر آن هــا کنت ــا برســید و ب ــه آن ه ــد ب می توانی
اگــر خــرج غیــر منتظــره ای پیــش آمــد، بایــد بــه فکــر راه هایــی باشــید کــه ایــن 
ــرار  ــدید ق ــر ش ــت تأثی ــان را تح ــه ی مالی ت ــده برنام ــای پیش بینی نش هزینه ه

. هد ند
قطعــاً منظــور از ارائــه ی ایــن مطلــب ایــن نیســت کــه شــما از رویاهایتــان دســت 
بکشــید. مــی دانیــد کــه خواســتن توانســتن اســت. شــما بــا تمرکــز بــر چیــزی 
کــه می خواهیــد قطعــاً بــه آن خواهیــد رســید، اگــر برنامه ریــزی درســتی داشــته 

شید. با
 

 در حال زندگی و برای آینده برنامه ریزی کنید
شــرایط ســخت مالــی بــرای همــه اتفــاق می افتــد. بهتــر اســت زمــان بگذاریــد 
و بررســی کنیــد کــه چگونــه بایــد بــرای ایــن شــرایط آمــاده شــوید تــا بتوانیــد 
وقتــی کــه دوبــاره ایــن شــرایط غیــر منتظــره اتفــاق افتــاد، تأثیــرات آن را تــا حد 

ممکــن کاهــش دهیــد.
ــد داشــته باشــید،  ــه بای ــدازی را ک ــزان پس ان ــد، می بودجــه ای را در نظــر بگیری

مشــخص کنیــد و مخــارج خــود را در قالــب بودجــه بررســی کنیــد.
ــع اضطــراری را  ــرای مواق ــوان بودجــه ای ب ــول به عن ــداری پ ــار گذاشــتن مق کن
ــادی را  ــغ زی ــد مبل ــن اســت نتوانی ــد. ممک ــرار دهی ــود ق ــای خ ــزء  اولویت ه ج
ماننــد دیگــران بــه ایــن کار اختصــاص دهیــد؛ امــا ایــن کار را انجــام  دهیــد تــا 

آرامــش ذهنــی داشــته باشــید.
ــن کار  ــد. ای ــزی کنی ــان برنامه ری ــر از زم ــد جلوت ــه می توانی ــه چگون ــد ک ببینی
ــتن  ــار گذاش ــاط، کن ــام اقس ــرای اتم ــه ب ــک برنام ــاختن ی ــامل س ــد ش می توان
ــا ترکیبــی از همــه ی  ــد بیشــتر ی ــرای بودجــه ی ضــروری، کســب درآم ــول ب پ

ایــن کارهــا باشــد.
ــن  ــر غیرممک ــه نظ ــی ب ــخت مال ــرایط س ــدن در ش ــن مان ــی خوش بی توانای
ــد و  ــالش کنی ــر شــما ت ــه اگ ــن اســت ک ــت ای ــن حــال حقیق ــا ای می رســد. ب
گام هــای کوچــک برداریــد،  ایــن کار مســلماً ممکــن خواهــد بــود. قــدرت گام های 

ــود. ــتان ش ــد فراموش ــت نبای ــک کار، هیچ وق ــردن ی ــروع ک ــک و ش کوچ
الزمــه ی پیشــرفت کــردن در هــر کاری، شــروع کــردن آن اســت. اغلــب اوقــات 
ــرای  ــد ب ــه می خواهی ــت. کاری را ک ــش کار اس ــخت ترین بخ ــردن س ــروع ک ش
بهبــود وضعیــت مالــی خــود انجــام دهیــد، انتخــاب کــرده و از آن شــروع کنیــد.
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یادگیری اسـاس زندگی بشـر و پیشـرفت او بوده و هسـت. زمانی که زندگی در مفاهیم سـاده و 
کوتاه تـری خالصـه می شـد، انتقـال آموخته ها به نسـل بعد، توسـط والدیـن و بـزرگان قبیله، در 
کل، محـدودۀ کوچکـی از انسـان های دوروبـر انجـام می شـد. خطر مواجه شـدِن بـدون آمادگی 
بـا مخاطـرات زندگـی انسـان را ناچـار بـه آمـوزش نسـل های جوانـش در شـکل های سـاده تر و 
شبیه سازی شـده کـرد؛ مثـاًل تمریـن شمشـیرزنی بـا تکه ای چـوب یا یادگیری شـکار بـا پرتاب 
تیـر بـه هدف هـای فرضـی. بـا گسـترش دامنـۀ زندگـی انسـان و پیچیدگـی مفاهیـم زندگی و 
یافته هـای او دربـارۀ بهبـود شـیوۀ زیسـتن، دیگـر همـۀ دانـش موجـود در اختیـار همـه نبود و 
والدیـن نمی توانسـتند همه چیـز را بـه فرزندانشـان انتقـال دهنـد. از ایـن رو، همیشـه چیزهای 
زیادی هسـت که ما بلد نیسـتیم و ممکن اسـت به شـدت به آن ها در زندگی نیاز داشـته باشـیم. 
بـازی یـا همـان روش هـای شبیه سازی شـده بـرای آموختـن مهارت هـای بزرگسـالی هنـوز هم 
کاربـرد دارد؛ نـه فقـط بـرای کـودکان، بلکـه برای هر کسـی کـه می خواهـد چیز نویـی بیاموزد، 

بـازی کردن بهتریـن راه یادگیری اسـت.

 

 

در نیمـۀ دهـۀ 199۰ میـالدی، فـردی به نـام ِکالس تیبـر )Klaus Teuber( در آلمـان بـازی کاتان 
را سـاخت و شـخص دیگـری به نـام فرانـک والرگ )Franckh-KosmosVelarg( آن را منتشـر کرد. 
کاتـان در ابتـدا مهاجـران کاتـان )The Settlers of Catan( نـام داشـت. در نسـخه ای کـه سـال 
۲۰15 منتشـر شـد نـام آن بـه کاتـان خالصـه شـد تـا نمونـۀ اصـل ایـن بـازی باشـد. از کاتان 

همان طور که گفته بودیم در 
این سلسله مطالب، بازی های 
مالی را معرفی می کنیم. اولین 
بازی از این سری، بازی کاتان 
است که در این مطلب به آن 
می پردازیم. کاتان بازی ای 
است که استراتژی پیشرفت 
را شبیه سازی می کند و جنبۀ 
آموزشی زیادتر و رقابت 
هیجان انگیزتری نسبت به سایر 
بازی های مالی دارد.

راهبردهای زندگی نوین و 
توسعه روش های زیستن دانشی ست 

که با تأسف در اختیار همه قرار ندارد و همین 
موجب اشتباهات جدی در زندگی می شود. مسائل 

مالی جزء مهم ترین مسائلی هستند که هرکس باید 
 )Catan :با آن ها آشنا باشد. بازی کاتان )به انگلیسی
را  پیشرفت  استراتژی  که  بازی هایی ست  از  یکی 

منابعی  بازی،  این  در  شما  می کند.  شبیه سازی 
در اختیار دارید، مسیری را باید طی کنید و 

امتیازاتی را به دست بیاورید؛ مقیاسی 
کوچک از زندگی واقعی.

ری
ذا

ه  گ
مای

سر
ی 

نما
اه

ر

21مهر 1399/ سال پنجم/ شماره 45



راهنمایسرمایهگذاری

مهر 1399/ سال پنجم/ شماره 45 22



نسـخه های زیادی مانند نسـخۀ سفری، نسـخۀ خانوادگی، نسـخۀ چوبی و نسخۀ لوکس مختص 
مجموعـه داران سـاخته شـده اسـت. این بـازی جزء اولیـن بازی های اروپایی اسـت کـه در خارج 
از قاره محبوبیت و گسـترش زیادی یافته اسـت. تا سـال ۲۰15، کاتان در ۲۲ میلیون نسـخه به 
3۰ زبان در جهان چاپ شـده اسـت. نسـخۀ فارسـی بازی کاتان »سـیطرۀ کاتان« نام دارد. علت 
موفقیـت ایـن بـازی را این طـور ذکـر کرده اند کـه در عین این که به سـادگی یاد گرفته می شـود، 

استراتژی پیشـرفته ای دارد.
بازیکنـان در ایـن بـازی به منزلـۀ مهاجـران سـرزمین کاتـان هسـتند. آن هـا بایـد خانه هـا و 
شهرهایشـان را بسـازند، تجـارت کننـد و منابـع را به دسـت آورند. بازیکنـی که زودتـر از همه به 
مجموعـه امتیازهـای تعیین شـده )معمـوالً 1۰ امتیـاز( دسـت یابد، برنده می شـود. سـه یا چهار 
نفـر می تواننـد در یـک دسـت بـازی، بـا هـم رقابت کننـد و به طـور معمول هـر بار بـازی کردن 

9۰ دقیقـه یـا کمتـر طول می کشـد.
 در ابتـدا بایـد خانه هـای شـش ضلعی به صـورت تصادفـی روی صفحـۀ مومی شـکل بـازی چیده 
شـوند. بازیکن هـا بـا تاس ریختن نوبتشـان را تعییـن می کنند و کارت هـای منابـع را برمی دارند. 
منابـع شـامل چـوب، غالت، آجر، گوسـفند و سـنگ اسـت. خانه های اطـراف جزیره بنـدر دارند 
و می تواننـد منابعشـان را مبادلـه کننـد. همچنیـن، بازیکن هـا می تواننـد بـا یکدیگر هـم منابع 
را مبادلـه کننـد. در طـول بـازی بازیکن هـا بایـد خانه هایشـان را بـه شـهر تبدیـل کننـد، منابع 
بیشـتری به دسـت بیاورنـد، جـاده بسـازند و کارت پیشـرفت بگیرند. یـک حالت اسـتثناء وجود 
دارد: اگـر مجمـوع اعـداد دو تـاس، عدد ٧ بیایـد، بازیکنی که تـاس انداخته، می توانـد مهرۀ دزد 
را بـردارد و منابـع بازیکنانـی کـه در اطـراف آن شـش ضلعی خانـه و شـهر سـاخته اند، بـدزدد. با 
سـاختن شـهرها، طوالنی تریـن جـاده و بزرگ تریـن ارتش بازیکن هـا کارت پیشـرفت می گیرند. 
تعداد معینی کارت پیشـرفت معادل یک کارت پیروزی سـت و کسـی که ده امتیاز از کارت های 

پیـروزی اش جمـع کند، برنده اسـت.
 

بـازی کاتـان جوایـز متعـددی برنده شـده اسـت و به لطـف توانایـی اعجاب انگیـزش در جذابیت 
داشـتن بـرای بازیکنـان تـازه کار به انـدازۀ باتجربه هـا، یکـی از محبوب تریـن بازی هـای دوره های 

اخیر اسـت.
قسـمتی از موفقیت مهاجران کاتان به طراحی خوب قواعد بازی آن مربوط اسـت. آدام ویسـبرگ 
فینالیسـت مسـابقات قهرمانـی مهاجـران کاتان در آمریکا نوشـته اسـت این بازی »به آسـانی یاد 
گرفتـه می شـود؛ زیـرا اسـاس آن بـر اسـتراتژی بخش هـای مسـاوی، قابلیت بـردن بـازی بدون 
تخلـف و شـانس اسـت.« قواعـد ایـن فرصـت را بـه بازیکنـان می دهـد کـه بدون خسـته شـدن 
از سـختی بـازی، همچنـان کاتـان برایشـان جذاب باشـد. ویسـبرگ می گوید: »با کمی شـانس، 
یـک بازیکـن تـازه کار تندوتیـز شـانس ایـن را دارد که یـک بازیکن خبـره را بزنـد.« در حالی که 
بازی هـای مثـل مونوپلـی کاسـتی هایی دارنـد؛ مثـاًل خیلی بیشـتر از انتظـار بازیکنـان، خصوصاً 
آن هایـی کـه امید کمـی برای بـردن دارند، طول می کشـند، مهاجـران کاتان بـرای حفظ رقابت 

تنگاتنگ طراحی شـده اسـت.
از آن جـا کـه کاتـان بـازی منحصربه فردی سـت که به همـکاری به انـدازۀ )اگر نه بیشـتر( رقابت، 
پـاداش می دهـد، ویسـبرگ این طـور اسـتدالل می کنـد که »کاتـان روحیـۀ رقابتی را به روشـی 

مثبـت ایجـاد می کند.«

بازی کاتان در مقایسه با 
بازی هایی که معرفی کردیم،  دیگر 

مزیت هایی دارد که موجب می شود آن را 
این  در  البته  دهیم.  قرار  فهرست  صدر  در 

بازی استراتژی های پیشرفت در سطح کالن تری 
از زندگی شخصی اجرا می شود؛ اما مفاهیمی که 
از آن می آموزیم، قابل استفاده در همه سطوح 

نکات  به  دیگری  مقاله  در  زندگی ست. 
آموزشی بازی کاتان می پردازیم.
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خریـد  بـرای  زیـادی  هزینـه  ی  می  گویـد  کالوایـرو 
کیف  هـای برندهای معتبـر، لباس  های گـران و تفریحات 
لوکـس خـرج کـرده و ایـن در حالـی اسـت کـه تنهـا 
شـغلی بـا درآمد متوسـط داشـته اسـت. او بـه روزنامه 
این طـور گفت که مـدام لبـاس می خریده تـا عکس  های 
فوق  العـاده  ی اینسـتاگرامی بگیـرد و بـرای همین خیلی 

بیشـتر از درآمـدش مجبـور بـوده خـرج کند.
او همچنیـن اعـالم کـرد کـه بیشـتر سـفرهایش فقـط 
بـه هـدف عکـس گرفتـن بـرای پسـت های صفحـه ی 

اینسـتاگرامش بـوده اسـت.
اینسـتاگرام نسـلی از مصرف کننـدگان وسواسـی ایجاد 
کـرده تـا زندگی خـود را جـوری نشـان دهند کـه انگار 
همه چیـز در بهتریـن حالـت خـود قـرار دارد و بعضی از 
آن هـا ظاهـراً هزاران دالر بـرای ایـن کار هزینه می کنند.

 
بـرای برخـی ایـن دغدغه منجـر بـه درآمدهـای کالنی 
می شـود. اینفلوئنسـرهای موفق می توانند هـزاران دالر 
بـرای هـر پسـت کسـب کننـد و شـاید حتـی از افراد 
مشـهور دیگر نیـز تأثیرگذارتر باشـند. به عنـوان مثال، 
لـورن بولن 24سـاله و جـک موریـس 26سـاله، یکی از 
هسـتند.  سـفر  وبالگ نویس هـای  شناخته شـده ترین 
آن هـا می گوینـد کـه حقـوق شش رقمی شـان را از راه 
سـفر کـردن بـه دور دنیـا کسـب می کننـد. موریـس 
اخیـراً در یـک مصاحبـه با مجلـه ای گفت کـه او برای 
مبالغ کمتر از ۳۰۰۰ دالر پسـت تبلیغی در اینسـتاگرام 
نمی گـذارد، امـا دیگـران ممکـن اسـت در زندگـی از 

لحـاظ مالـی در مضیقه باشـند.
کالوایـرو بـه نیویورک پسـت گفته اسـت: »هیچ کس 
در اینسـتاگرام از اوضـاع مالـی اش حرفـی نمـی زد. 
بـرای پسـت های  را کـه  پولـی  مـن می توانسـتم 

اینسـتاگرام خـرج کـردم، پس انـداز کنـم.«
تـالش برای نشـان دادن شـیوه ی زندگـی مطلوب 
نه تنهـا برخـی از کاربـران اینسـتاگرم را به بدهی 
می کشـاند، بلکه بـه برخی از مشـکالت فرهنگی 

می زند. دامـن 
 

انجمـن سـلطنتی بهداشـت عمومـی بریتانیـا، 
اپلیکیشـن شـبکه  را مضرتریـن  اینسـتاگرام 
اجتماعـی برای سـالمت روانی نامیـد. تحقیقی 
بـا بررسـی ۱5۰۰ بریتانیایـی در سـنین ۱4 تـا 
24 سـاله نشـان می دهـد کـه بـرای جوانـان، 
و  ذهنـی  رضایـت  عـدم  بـا  اینسـتاگرام 

اسـت. اضطـراب همـراه  و  بی کفایتـی 
رسـانه های اجتماعـی اعتیادآورتـر از حتـی 
سـیگار و الـکل توصیف شـده اند و اکنون در 
زندگـی جوانان چنـان رواج دارنـد که دیگر 
نمی تـوان هنـگام بحـث درمـورد مسـائل 
بهداشـت روانـی جوانـان، از آن ها سـخنی 

. نگفت
البته اینسـتاگرام تنها مقصر این قضیه نیسـت، وسواس 
داشـتن نسـبت به تصویـر حتی خیلـی قبل تـر از آنکه 
این اپلیکیشـین محبوب شـود نیز وجود داشـته اسـت.

 
مطالعـه ی دیگـری کـه در سـال 2۰۱2 توسـط انجمـن 
روانشناسـی آمریـکا روی 9 میلیون نفر بزرگسـال باالی 
4۰ سـال انجام شـد، نشـان می دهد که متولدان هزاره ی 
اخیر بیش از نسـل های گذشـته بـه پـول و تصویر توجه 

می کننـد.
میزان دانشـجویانی کـه ثروتمندبودن برای آن ها بسـیار 
مهـم بـود، از 45 درصـد برای متولـدان سـال های ۱966 
تـا ۱9۷۸ بـه ۷۰ درصـد برای نسـل بعـدی کـه متولدان 
سـال های ۱9۷9 تا ۱999 هسـتند، رسـید. این عدد برای 
متولـدان هزاره ی جدید به ۷5 درصد رشـد یافته اسـت.
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 راه هایی ساده برای بیشتر 
پس انداز کردن.

 
  بخش کوچکی از درآمدتان را خرج 

کنید
در محـل کارتـان بـا تمـام وجـود کار کنیـد. 
طـوری  رفتـار کنیـد کـه انـگار ایـن آخریـن 
تـا  و  بـرای کار کـردن اسـت  فرصـت شـما 
می توانید برای دسـتمزد بیشـتر تـالش کنید. 
ولـی در زندگـی واقعی، طـوری رفتار کنید که 

انـگار پـول زیـادی ندارید.
هزینه هـای  ندهیـد  اجـازه  هیچ وقـت 

زندگی تـان از درآمدتـان فراتـر بـرود و ایـن 
قانـون را همیشـه در نظر بگیریـد و تاجایی که 

کنیـد. صرفه جویـی  می توانیـد 
مطمئنـم می دانیـد اگـر موفـق بـه پس انـداز 
کـردن نمی شـوید، علتـش اسـت اسـت که یا 
درآمـد کمـی دارید یـا هزینه هایتان باالسـت. 
شـاید هم هر دو مشـکل را داشـته باشـید. به 
شـما پیشـنهاد می کنیم در درازمدت، کسـب 
درآمد بیشـتر را در دسـتور کار قرار دهید؛ ولی 
در کوتاه مـدت حذف هزینه هـای غیرضروری، 
سـریع تر نتیجه خواهـد داد. این گونه انگیزه ی 
بیشـتری برای ادامه ی مسـیر خواهید داشـت.

بـرای شـروع به دقـت هزینه هایتان را بررسـی 

کنیـد. اگر تمام خریدهای سـه مـاه اخیر خود 
را بررسـی کنیـد، شـرط می بنـدم از اینکه پی 
ببریـد در یـک یا دو بخش چـه ولخرجی هایی 
در  مـن  مثـاًل  شـگفت زده  شـوید.  کرده ایـد، 
خریـد فسـت فود ولخرج بـودم. فکـر می کردم 
ماهانـه 4۰۰ هـزار تومانم در رسـتوران ها خرج 
می شـود؛ ولـی کاشـف بـه عمـل آمد کـه این 
مبلـغ هر مـاه به ٧۰۰ هـزار تومن می رسـیده 

)!( کـه چنین هزینه ای سرسـام آور اسـت.
فیلـم  هـر  تماشـای  بـرای  نیسـتید  مجبـور 
برویـد.  سـینما  بـه  می آیـد  کـه  جدیـدی 
را  کار  ایـن  نیم بهـا  روزهـای  در  می توانیـد 
کنیـد یـا مدتـی صبـر کـرده و فیلـم را دانلود 

حتمًا تا به حال افرادی را دیده اید که 
درآمد خوبی دارند؛ اما الزامًا پول 
زیادی ندارند. شاید تعجب کنید! 

اما درست است؛ الزمه ی پس انداز 
کردن، داشتن درآمد زیاد نیست. 

آیا تا به حال شده در شرایطی باشید 
که علی رغم درآمد خوبتان، قدرت 

پس انداز نداشته باشید و مدام از 
خود بپرسید چرا نمی توانم پس انداز 
کنم؟ در چنین شرایطی چه کرده اید؟ 

چه قدر طول کشیده تا اوضاع را 
سامان بدهید؟ اگر اکنون در چنین 

موقعیتی باشید، چه می کنید؟
خیلی وقت ها آخر ماه که می شود 

می بینیم هیچ پس اندازی برایمان 
نمانده است. شاید حتی بدهکار هم 

بشویم. باید گفت که با این رویه، 
هیچ کسی به اهدافش نخواهد 
رسید. درست است که گفتن 

جمله ی »بهتر است پس انداز داشته 
باشید«، خیلی ساده است؛ اما زمانی 

که پای عمل به میان می آید، ماجرا 
کمی سخت تر می شود.

در این نوشتار می خواهیم به شما 
بگوییم که اگر نتوانید پس  انداز 

کنید چه خواهد شد و راه چاره برای 
این معضل چیست؟ در همین ابتدای 

کار، باید علت عدم موفقیت تان 
در پس  انداز کردن را جست  وجو و 

بررسی کنید. طبق گفته ی بسیاری از 
مشاوران اقتصادی، اگر می  خواهید 

ثروتمند شوید، بهتر است روی این 
راه حل ها مانور دهید:
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کنیـد. تمـام ایـن فداکاری هـای کوچـک، بـه 
پس انـدازی بـزرگ منجـر می شـود. بـا پاییـن 
آوردن هزینه هایتـان، همزمـان اراده ی خـود را 

هـم تقویـت می کنیـد.
هزینه  هـای  ندهیـد  اجـازه  هیچ  وقـت   
زندگی  تـان از درآمدتـان فراتـر بـرود و ایـن 
قانـون را همیشـه در نظر بگیریـد: تا جایی  که 

کنیـد. صرفه  جویـی  می  توانیـد 
 

 برای روز مبادا پس  انداز کنید
همـه  ی ما ضـرورت پس  انداز بـرای روز مبادا را 

می  دانیـم، ولـی بـا این حـال تعداد کمـی از ما 
برای روز مبادا پس انداز داریم. زندگی همیشـه 
در کنتـرل مـا نیسـت و بـدون شـک شـرایط 
اضطـراری در زندگـی همه پیـش می آید، پس 
بایـد برای چنین موقعیت- هایی آماده باشـیم. 
اضطـراری  شـرایط  پیش  بینـی  در  بعضی  هـا 
بهتـر از بقیـه عمـل می  کننـد؛ ولی بیشـتر ما 
این گونـه نیسـتیم و احتمـال از دسـت دادن 
شـغلمان یـا بیمـاری یکـی از اعضـای خانواده 

را در نظـر نمی  گیریـم.
اگـر تمـام درآمدتـان را خـرج کنیـد و هیـج 

پس  انـدازی نداشـته باشـید، درصـورت بـروز 
شـرایط بحرانـی بـه مشـکالتی برمی  خوریـد 
کـه اگـر پس  انـداز مختصـری داشـتید، هرگز 
پیـش نمی  آمدند. مثاًل ممکن اسـت به شـدت 
بدهـکار شـده یـا مجبـور  شـوید بـدون صرف 
زمـان کافی بـرای تصمیم  گیـری، اولین کاری 

را کـه بـه ذهنتـان می  رسـد، انجـام دهیـد.
 زندگـی همیشـه در کنترل ما نیسـت و بدون 
شـک شـرایط اضطراری در زندگی همه پیش 
می  آیـد، پس باید بـرای چنیـن موقعیت  هایی 

باشیم. آماده 
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  در انتخاب سبک زندگی، تعادل 
داشته باشید

تغییر دادن سـبک زندگی بسـیار سخت است. 
به محـض این کـه بـه زندگـی تجملـی عـادت 
کنیـد، به سـختی می توانید زندگی سـاده تری 
را در پیـش بگیرید. در واقع سـبک زندگی هر 
کـس با افزایـش درآمدش به صـورت تصاعدی 

می کند. رشـد 
هیـچ محدودیتی بـرای ارتقای سـبک زندگی 
وجـود نـدارد؛ ولی بهترین توصیه به شـما این 
اسـت کـه حتـی اگـر می توانیـد باالتریـن حد 
رفاهـی را بـرای خود فراهم کنید، به سـطحی 

پایین تـر اکتفـا کنید. مثـاًل اگـر توانایی خرید 
خانـه ای در مرکـز شـهر را داریـد، خانـه ای در 
پایین  شـهر انتخاب کنید و اگـر توانایی خرید 
خانه ای در باالی شـهر دارید، خانه ای در مرکز 
شـهر بخریـد. ایـن موضـوع درمورد رسـتوران 
رفتـن، خریـد اتومبیـل، خریدهـای منـزل و 

خریـد هر چیـز دیگـری صـدق می کند.
زندگـی   رفاهـی  سـطح  افزایـش  در  اگـر 
زیـاده روی نکنیـد، راحت تـر از پـس شـرایط 
بحرانـی برخواهیـد آمـد. در هـر سـطحی از 
زندگـی کـه باشـید، بـاز هـم سـطحی باالتـر 
وجـود دارد. پـس بهتر اسـت بـا تقویت صفت 
خویشـتن داری در خـود، از زیـاده روی در هـر 

مرحلـه جلوگیـری کنیـد.
مهم  تریـن کاری کـه بـرای بهبـود وضعیـت 
اقتصادی  تـان می  توانید انجـام دهید، تصمیم -

گیـری بـرای شـروع اسـت. مهم نیسـت که از 
کجا شـروع می  کنید، فقط کافی اسـت شـروع 
کنید. همیشـه می  توانیـد مسـیرتان را اصالح 
کنیـد. ثروتمنـد شـدن زمان  بـر اسـت؛ ولی نه 

زمانـی به انـدازه ی عمـر ما!
ولـع سـیری ناپذیری چیسـت و چگونـه ثروت 

را می بلعـد؟
 

 قرض هایتان را تسویه کرده و سعی 
کنید دیگر مقروض نشوید

راه دیگـری کـه می توانیـد از طریـق آن اوضاع 
مالی تان را به سـرعت بهبود ببخشید، پرداخت 
بدهی هاسـت. این کار راحت تر از چیزی اسـت 
کـه فکـر می کنیـد. مثـاًل می توانید بـا فروش 
اتومبیلتـان و خریـد اتومبیلـی مـدل پایین تر، 
بخـش عظیمـی از بدهی هایتـان را بپردازیـد. 
بلـه درسـت اسـت جایگزینی اتومبیلـی زیبا و 
مدل بـاال بـا اتومبیل هایی قدیمـی و نه چندان 
زیبا، کار سـختی اسـت؛ ولی بدهکار بودن کار 
سـخت تری اسـت. پـس سـعی کنیـد بـا این 

قضیه کنـار بیایید.
را  ماشـین تان  نتوانیـد  دلیلـی  هـر  بـه  اگـر 
بفروشـید، کارهای دیگری هسـت کـه بتوانید 
انجـام دهیـد. پـس به دنبـال راه هـای دیگری 
پرداخـت  به منظـور  صرفه جویـی،  بـرای 
بدهی هـا باشـید. هـر تصمیمـی کـه بگیریـد 
شـاید در ابتـدا سـخت به نظـر برسـد، ولـی 
بـه یـاد داشـته باشـید کـه ایـن دوره موقتـی 
شـرایطی  در  اگـر  عالوه برایـن،  گذراسـت.  و 
هسـتید کـه اصـاًل نمی توانید پس انـداز کنید، 
در وضعیـت بحرانـی قـرار داریـد و وضعیـت 
می طلبـد. به خصوصـی  تصمیمـات  بحرانـی 

پولـی را کـه پـس از خـرج کـردن می مانـد، 
پس  انـداز نکنیـد، بلکـه پولـی را کـه پـس از 

کنیـد. کـردن می مانـد، خـرج  پس انـداز 

  شما می توانید، زود دست به 
کار شوید

قبـاًل هـم گفتیـم کـه همه چیز 
فقـط بـه حـرف آسـان اسـت. 
سخت ترین قسـمت کار، اقدام و 
عمل است. با بررسـی هزینه ها و 
حـذف هزینه های اضافی شـروع 
هـم  قرض هایتـان  بـه  کنیـد. 
نگاهـی بیندازیـد و هر کـدام را 
کـه می توانید، تسـویه کنید. اگر 
این گونـه عمل کنیـد، قرض های 
سـنگین تان را بـه زودی تسـویه 
روی  می توانیـد  و  می کنیـد 
پرداخـت سـایر بدهی هـا تمرکز 
کنیـد یـا هـر مـاه پس اندازتان 
را افزایـش دهید. عـادات صحیح 
اقتصـادی را در خـود بـه وجـود 
بیاورید، روی افزایـش درآمدتان 
کافـی  پـول  اگـر  و  کنیـد  کار 
دارید، کسـب و کار خودتان را راه 

بیندازید.
قبـل از هـر چیـز پس اندازتان را 
کنـار بگذاریـد. به ایـن جمله ی 
مـرد  سـومین  بافـت،  وارن 
ثروتمنـد جهـان، توجـه کنیـد: 
»پولـی را که پس از خـرج کردن 
می مانـد پس انـداز نکنیـد، بلکه 
پولـی را کـه پـس از پس انـداز 
کـردن می مانـد، خـرج کنیـد.«
مهم تریـن کاری که بـرای بهبود 
می توانید  اقتصادی تـان  وضعیت 
تصمیم گیـری  دهیـد،  انجـام 
برای شـروع اسـت. مهم نیسـت 
می کنیـد،  شـروع  کجـا  از  کـه 
فقـط کافی اسـت شـروع کنید. 
همیشـه می توانید مسـیرتان را 
اصـالح کنیـد. ثروتمنـد شـدن 
زمان بـر اسـت؛ ولـی نـه زمانـی 
به انـداره ی عمـر ما! پـس همین 
امـروز بـرای بهبود اوضـاع مالی  
آینـده ی خـود، قدمـی هرچنـد 
کوچـک برداریـد. بـا ایـن کار پا 
در مسـیر موفقیـت می گذاریـد 
می شـوید  موفـق  کم کـم  و 
سـرمایه گذاری و پس انـداز کنید 

و بـه اهداف تـان برسـید.
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 صبر و پشتکار: قانون نانوشته درباره پول
یکـی از قوانیـن نانوشـته دربارۀ پول، قانونی اسـت به نام »صبر و پشـتکار«. ایـن قاعده می  گوید: 
»یادگیـری و به کارگیـری مهارت  هـای مـورد نیاز برای موفقیت مالی در حقیقت سـخت نیسـت 
و هرکـس بخواهـد می  توانـد آن را انجام دهد.« متأسـفانه افـراد کمی این دو فاکتـور مهم، یعنی 
صبـر و پشـتکار را توأمـان دارنـد، امـا به هرحال اگـر بخواهید موفق شـوید باید ایـن توانمندی ها 

را در خود پـرورش دهید.
به عنـوان نمونـه، بـرای رسـیدن بـه یـک برنامـۀ مخـارج کـه بتـوان بـا آن زندگی کرد، بایسـتی 

ماه  هـا زمـان بگذاریـد تـا بفهمیـد پول تـان دقیقـاً کجا مـی  رود.
بـه محـض این کـه همـۀ ایـن کارهـا را درسـت انجـام دهیـد، نتایجـش را خواهیـد دیـد. بدهی  
کارت  هـای اعتبـاری و وام  هـای شـخصی بـا اسـتفاده از ایـن فراینـد حـذف می -شـوند. آرامـش 
ذهنـی ای کـه در نتیجـۀ پرداخـت قبض  هـا نصیب تـان خواهـد شـد بـه همـۀ این  هـا مـی  ارزد.

امـا حتـی رسـیدن بـه همیـن مرحلـه هـم صبـر و پشـتکار می خواهـد، چراکه ایـن فراینـد در 
ابتـدا آهسـته و آرام بـه نظـر می  آیـد. هرچند سـرعت گرفتـن آن در آینده، پایبند بودن شـما به 

قواعـدش را آسـان  تر خواهـد کرد.
 

مدیرپولخود
باشید:اجرایتی
کردنراهکارها

یادگیری  نیازمند  اقتصادی  موفقیت  که  می دانید  شما 
که  آموختید  هم  قبلی  بخش  در  است.  پول  مدیریت 
یادگیری طرز استفاده از سیستم توزیع منابع مالی کلید 

مدیریت اقتصادی است.
اتخاذ یک ذهنیت درست، جمع آوری اطالعات الزم دربارۀ 
دارایی  های شخصی، تنظیم کردن هزینه  ها در برنامۀ مخارج 
و نیز استفاده از یک سیستم شخصی تقسیم منابع مواردی 
قرار  هم  کنار  شد.  پرداخته  آن ها  به  پیشتر  که  بودند 
دادن این ها ابزاری را برای شما فراهم می  کند که بتوانید 

مخارج تان را به طور فیزیکی مدیریت کنید.
منابع  توزیع  مفهوم  به خصوص  مباحث،  این  این که  با 
مالی، ممکن است برای برخی از شما جدید به نظر برسند، 
هیچ کدام شان سخت نیستند. به هرحال مدیریت پول زمان 
می  برد و برای موفق شدن باید صبور بود و پشتکار داشت.

حاال زمان آن رسیده است که مراحل مختلف را کنار هم قرار 
دهید و روی نتیجه متمرکز شوید.
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 چگونه به برنامۀ مالی خود پای بند باشیم؟
خـب، حـاال بایـد از خودتـان بپرسـید آیا راهی هسـت کـه شـما را در پایبنـدی طوالنی مدت به 

ایـن فراینـد یاری کند؟ پاسـخ سـاده اسـت: بله!
اول از همـه بایـد در ذهـن خود بپذیرید که هر کـس توانایی انجام دادن مقدار مشـخصی کار در 
زمـان محـدود را دارد، پـس طول کشـیدن ایـن فرایند طبیعی اسـت. اما باید ایـن تصویر ذهنی 

را شـخصاً و بـا میـل خود بپذیرید تا مؤثر باشـد.
دوم این کـه ابتـدای هـر مـاه، یک زمان مشـخص بـرای مـرور، ارزیابـی و اصالح برنامۀ خـود قرار 

دهید.
 در ایـن زمـان بایـد ارزش خالـص خود را محاسـبه کنیـد، تا بدانیـد از ماه قبل تا ایـن ماه چه 

مسـیری را طـی کرده اید.
 هم چنیـن بایـد از مرتـب بـودن و کارکرد برنامۀ مخارج و سیسـتم توزیـع درآمد خود مطمئن 

شـوید. ممکن اسـت نیاز باشـد برخی مـوارد را افزایش یـا کاهش دهید.
 ایـن زمـان شـامل فکر کـردن دربـاره راه های افزایـش درآمد یـا کاهش هزینه ها نیز می شـود. 

بـه یـاد داشـته باشـید که ایـن کار در اصل یک جلسـۀ ماهانـه اقتصادی به حسـاب می آید.
 جلسـۀ شـما گاهی شـاید شـامل بیش تـر از یک نفر باشـد. برای مثـال اگـر متأهل اید، خیلی 

از مخـارج مشـترک خواهد بود.
 در صـورت داشـتن فرزنـد، برخی از موارد مربوط به تمام خانواده اسـت. پـس به یکدیگر اجازه 

اظهار نظـر داده و اختالفات را برطرف کنید.
همیشـه و پیـش از هـر چیزی، تمرکز خـود را روی هماهنگ کردن برنامۀ مخارج تان با سیسـتم 

توزیـع منابـع و کارهایی که انجـام می  دهید، بگذارید.
 

 بعد از مدیریت پول، وضعیت مالی خود 
را بهبود دهید

کنتـرل  شـدید  موفـق  این کـه  محـض  بـه 
پول تـان را در دسـت بگیریـد و برنامۀ مدیریت 
مالـی خـود را پیـاده کنید، بـه دنبـال راه  های 
خـود  مالـی  وضعیـت  بهبـود  بـرای  جدیـد 
بگردیـد. هـر زمان که بـه این مرحله برسـید، 
برمی -داریـد.  یعنـی در مسـیر درسـتی گام 
اقتصـادی شـما  درواقـع، سیسـتم مدیریـت 
مقدمـه و پیش زمینۀ این اسـت کـه بتوانید در 
مراحـل بعدی برنامه ریـزی مالی تـان، راه هایی 
را بـرای خـود پیش بینـی کنیـد تـا وضعیـت 
اقتصـادی خـود را بهبـود دهیـد و بـه سـایر 

اهـداف مالی تـان دسـت پیـدا کنیـد.
یادگیـری و به کارگیری مهارت  هـای مورد نیاز 
برای موفقیت مالی در حقیقت سـخت نیسـت 
و هرکـس بخواهـد می  تواند آن را انجـام دهد. 
آن چیـزی کـه اهمیـت دارد »صبر و پشـتکار 
داشـتن« شـما در اجرایـی کـردن برنامه هـای 

اسـت. مالی تان 

راهنمایسرمایهگذاری
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