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فرستادن یک بچه به مدرسه، یک تا 1۰ میلیون تومان 
هزینه روی دوش خانواده ها می گذارد.

 البته با نگاهی به اطرافیان، می توان متوجه شد که 
تعداد بچه هایی که با هزینه ای معادل یک میلیون 

تومان به مدرسه بروند، خیلی کم است؛ چون 
این هزینه ی نسبتًا کم برای بچه هایی است که به 

مدرسه ی دولتی می روند، سرویس الزم ندارند 
و مهم تر از همه، به لحاظ شخصیتی بچه های قانعی 

هستند که دلشان وسایل لوکس و گران قیمت 
نمی خواهد.

این حساب سرانگشتی تنها محدود به هزینه های 
عادی برای فرستادن یک دانش آموز به مدرسه است. 
یک دانش آموز در بهترین حالت برای این که اول مهر 
سر کالس بنشیند، نیاز هایی همچون خرید کتاب های 

درسی، لوازم التحریر، روپوش مدرسه، کیف مدرسه، 
کفش و یک دست لباس ورزشی، هزینه ی خوراکی در 

طول روز )مثاًل یک کیک و شیرکاکائو( و هزینه های 
متفرقه در آغاز سال تحصیلی )جشن آغاز سال 

و...( دارد که مجموع آن ها به طور میانگین رقم قابل 
توجهی می شود.

اما خرج ها و کمک های مالی ریز و درشت دیگری نیز 
مانند گردش های علمی، کمک به مدرسه، شرکت در 

مراسم های مدرسه، و موارد مشابه آن، در درازمدت 
به هزینه های مدرسه اضافه خواهد کرد. سؤال این 

است که حد متوسط هزینه های مدرسه کجاست؟ 
چطور می توانیم افسار هزینه های تحصیالت فرزندمان 
را در دست بگیریم تا لطمه ای به بودجه  ی خانواده مان 

وارد نشود؟

 چگونگی مدیریت هزینه های تحصیلی کودکان
متأســفانه برخــی از مخــارج مــدارس کامــًا اجباری انــد. اگــر تمایــل داریــد تــا کودک تــان در 
ــی هایش  ــایر هم کاس ــدازه ی س ــا به ان ــد، ی ــرکت کن ــه اش ش ــه مدرس ــای فوق برنام فعالیت ه
ــال،  ــا این ح ــد. ب ــل کنی ــه را ش ــر کیس ــی س ــد کم ــد،  مجبوری ــته باش ــل داش ــوازم تحصی ل
ــرای کاســتن از هزینه هــای  ــد. در حقیقــت، ب ــر هزینه هــای مــدارس کامــًا داوطلبانه ان بیش ت
ــان در  ــت  کودک ت ــه موقعی ــه خدشــه ای ب ــدون آن ک ــی وجــود دارد؛ ب ــای مختلف خــود، راه ه

مدرســه وارد شــود.
 

 دلیل خود را انتخاب کنید
در ایــن اواخــر،  از مــن خواســته شــد کــه بــه دو دلیــل بــه مدرســه کمــک مالــی کنم. هــر دوی 
آن هــا دالیــل مهمــی بودنــد؛ امــا مــن تصمیــم گرفتــم کــه از دختــرم بخواهــم کــه میــان آن 
دو دلیــل، خــودش انتخــاب کنــد کــه تمایــل بــه پشــتیبانی از کدام یــک را دارد. مــن حقایــق 
پشــت هرکــدام از آن  دالیــل را بــه دختــرم توضیــح دادم و بــا او دربــاره ی چرایــی نیــاز مالــی 
بــرای هرکدام شــان صحبــت کــردم. پــس از سبک ســنگین کــردن گزینه هــا، دختــرم بــه مــن 

گفــت کــه عاقــه بــه پشــتیبانی از کدام یــک را دارد.
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ــوزش  ــرای آم ــبی ب ــت مناس ــن کار فرص ای
ــه  ــردن ب ــک ک ــاره ی کم ــم درب ــی مه درس
دختــرم بــود. هم چنیــن بــه او شانســی بــرای 
تمریــن کنتــرل و انتخــاب اولویت هــا داد. 
ــم  ــی بودی ــان راض ــا از انتخاب م ــر دوی م ه
و نگرانی هــای مــن نیــز بــرای ســنگینی 

ــرد. ــش ک ــک فروک ــر دو کم ــت ه پرداخ

 هزینه ها را بر پایه ی کارهای خانه 
تنظیم کنید

تیــم  عضــو  می خواهــد  کودک تــان  آیــا 
ــان  ــر کودک ت ــال مدرســه اش شــود؟ اگ فوتب
مدرســه اش  فوق برنامــه  فعالیت هــای  بــه 
ــه ی  ــد هزین ــان داد، از او بخواهی ــه نش عاق
ــه  ــای خان ــام دادن کاره ــق انج آن را از طری
اختیــار  در  به جــای  بیــاورد.  به دســت 
ــام  ــا انج ــول، ب ــرای پ ــتن بی چون وچ گذاش
ــان ارزش  ــه کودک ت ــه، ب ــای خان دادن کاره
آورن  دســت  بــه  بــرای  سخت کوشــی 
ــه  ــد کار خان ــد. چن خواســته هایش را بیاموزی
مثــل نگــه داری از خواهــر یــا بــرادر کوچک تر 
و تمیــز کــردن حیــاط می توانــد کمــی از بــار 
ــت،  ــان اس ــر دوش ت ــه ب ــئولیت هایی  ک مس
ــان دروس  ــه کودک ت بکاهــد و در کنــار آن، ب
مهمــی را درمــورد اهمیــت تــاش بــرای 
ــوزد. ــته هایش بیام ــه ی خواس ــن هزین تأمی

اگــر وضعیــت اقتصادی تــان در یــک مــاه 
ــای  ــتید در کاره ــود و نمی توانس ــب نب مناس
مدرســه مشــارکت مالــی کنیــد، می توانیــد از 
راه هــای دیگــر بــه مدرســه کمک کنید. شــما 
همیشــه مجبــور نیســتید بــه درخواســت های 
ــت  ــخ مثب ــان پاس ــه ی فرزندت ــک مدرس کم
ــان  ــه فرزندت ــت ب ــر اس ــی بهت ــد. گاه دهی
فرصــت انتخــاب بدهیــد تــا بیــن چنــد نیــاز 
مدرســه اولویــت را مطابــق بــا ســایق و نیــاز 

خــود انتخــاب کنــد.
 

 راه های دیگری را جایگزین کمک مالی 
کنید

بــدون شــک پرداخــت ۵۰۰ هــزار تومــان بــه 
مدرســه، کمــک بســیار خوبــی بــرای تــدارک 
فعالیت هــای فوق برنامــه آن خواهــد بــود؛ 
ــا کمــک نقــدی، تنهــا کمکــی  اســت  امــا آی
کــه از دســت شــما برمی آیــد؟ اگــر وضعیــت 
ــود،  ــب نب ــاه مناس ــک م ــان در ی اقتصادی ت
و قــادر بــه مشــارکت مالــی در مدرســه 
نبودیــد، می توانیــد از راه هــای دیگــر بــه 
ــک  ــئول کم ــد. از مس ــک کنی ــه کم مدرس
مالــی مدرســه بپرســید کــه آیــا کمک هــای 
داوطلبانــه دیگــر شــما را قبــول می کننــد یــا 
خیــر. اغلــب اولیــای مدرســه، از هــر عملــی 
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کــه منجــر بــه کاهــش مسئولیت شــان شــود 
اســتقبال می کننــد. هم چنیــن می توانیــد 
ــه  اش  ــه مدرس ــک  ب ــرای کم ــان را ب کودک ت
ــرای  ــی باشــد ب ــا فرصت ــد، ت نام نویســی کنی
پــرورش  و  داوطلبانــه  کارهــای  آمــوزش 

ن. سخت کوشی شــا

 تحقیق کنید اولویت با چه چیزی است
بعضــی اوقــات دختــرم از مدرســه اش نامــه ای 
را بــا عنــوان »کمــک بــه مدرســه« بــرای مــن 
مــی آورد. معمــوالً محتــوای آن طوری نوشــته 
شــده کــه صنــدوق مدرســه خالــی و موقعیت 
مالــی مدرســه اضطــراری اســت. در صورتــی 
کــه همیشــه این طــور نیســت. بــرای مثــال، 
تقاضــای پــول بــرای خریــد لبــاس فــرم تمام 
دانش آمــوزان مدرســه ایــده ی خوبــی بــه نظر 
ــا اگــر لباس هــای ســال گذشــته  ــد؛ ام می آی

ــود. ــن کار غیرضــروری خواهــد ب ــن او باشــند، ای ــدازه ی ت ــان ان ــان هم چن کودک ت
در ایــن مواقــع، می توانیــد یــک پیــام بــه معلــم فرزندتــان ارســال کــرده و از او بپرســید کــه 
ایــن هزینــه کامــًا اجبــاری اســت یــا اختیــاری؟ ســپس بــا کودک تــان دربــاره ی اولویت هــا و 

ــد. ــو کنی ــد، گفت وگ ــده ی آن برمی آیی ــه از عه ــی ک انتخــاب هزینه های
ــان داد،  ــه نش ــه اش عاق ــه ی مدرس ــای فوق برنام ــام دادن فعالیت ه ــه انج ــان ب ــر کودک ت اگ
ــایر  ــا در س ــاورد ی ــت بی ــه به دس ــای خان ــام دادن کاره ــا انج ــه ی آن را ب ــد هزین از او بخواهی

ــد. ــی کن ــود صرفه جوی ــای خ هزینه ه
 

  به کودک بفهمانید که برخی از اتفاقات گناه شما نیست
ــی آگاهــم.  ــان پیــدا می کنیــد، به خوب ــه کودک ت ــه« ب ــا گفتــن »ن ــدی کــه ب مــن از حــس ب
امــا اگــر می خواهیــد تعامل تــان بــا مدرســه ی او مثبــت باشــد، اولویت بنــدی و خونســردی از 
اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار اســت. بــه یــاد داشــته باشــید کــه گاهــی اوقــات جــواب رد به 

درخواســت های مالــی یــا فعالیت هــای مــدارس، کامــًا منطقــی اســت.
ــان  ــه انجــام دادن آن برای ت ــن ک ــک کار جایگزی ــد ی ــه پیشــنهاد بدهی ــه مدرس ــد ب می توانی
ــا هیــچ احســاس گناهــی به خاطــر نداشــتن پــول شــرکت در  راحــت اســت، انجــام دهیــد ت

ــا نداشــته باشــید. ــی فعالیت ه تمام
کام آخر

ــه،  ــای فوق برنام ــه ی فعالیت ه ــت هزین ــدون پرداخ ــی ب ــه حت ــید ک ــته باش ــاد داش ــه ی ب
ــدی  ــک نق ــه کم ــد. چ ــی را بگذران ــی خوب ــد دوران تحصیل ــان می توان ــان هم چن کودک ت
کــرده باشــید، چــه پیشــنهاد کمک هــای جایگزیــن بــه مدرســه داده باشــید، بــه تحصیــات 
کودک تــان هیــچ خدشــه ای وارد نمی شــود؛ زیــرا شــما در حــد توان تــان کمک حــال مدرســه 
ــدان  ــه و نه چن ــای متفرق ــاً هزینه ه ــا واقع ــه آی ــد ک ــر کنی ــن فک ــه ای ــر، ب ــد. در آخ بوده ای

ــان را دارد؟ ــاب بانکی ت ــن حس ــم ریخت ــه ه ــه، ارزش ب ــروری مدرس ض
ــد. روش  ــت، بگویی ــرده اس ــت ک ــما درخواس ــان از ش ــه ی فرزندت ــه مدرس ــی ک از هزینه های

ــت؟ ــه اس ــا چگون ــن هزینه ه ــا ای ــما ب ــورد ش برخ
همیشــه بــه یــاد داشــته باشــید کــه گاهــی اوقــات جــواب رد دادن بــه درخواســت های مالــی 
ــه  ــن موضــوع نباشــید. ب ــران ای ــچ گاه نگ ــی اســت. هی ــًا منطق ــدارس، کام ــای م و فعالیت ه
مدرســه به جــای کمــک مالــی، پیشــنهاد کمــک جایگزیــن بدهیــد. مســئوالن مدرســه برخــی 

مواقــع از ایــن نــوع پیشــنهادها اســتقبال می کننــد.

 

نیســتید  مجبــور  همیشــه  شــما 
مدرســه ی  کمــک  درخواســت های  بــه 

فرزندتــان پاســخ مثبــت دهیــد. گاهــی بهتــر 
اســت بــه فرزندتــان فرصــت انتخــاب بدهید تا 
بیــن چنــد نیــاز مدرســه اولویــت را مطابــق بــا 

ــد ــاب کن ــود انتخ ــاز خ ــالیق و نی س
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 پیش درآمد
بـاراد پسـر ۵ سـاله ای اسـت کـه هنـوز توانایـی خواندن و 
نوشـتن نـدارد؛ امـا به راحتـی لوگوی محصـوالت محبوب 
خـود را تشـخیص مـی دهـد. امـروزه در سیسـتم هـای 
آموزشـی، مربیـان دوران پیش دبسـتانی  موظفنـد تـا تمام 
کلماتـی را کـه کـودک با چشـم خـود تشـخیص می دهد، 
لیسـت کننـد. مـادر بـاراد، جعبـه برخـی از خوراکی هـا و 
اسـباب بازی ها را نشـان او می دهـد، و بـاراد با صـدای بلند 
اسـم آن هـا را فریـاد می زنـد. مـادر بـاراد از همـان لحظـه 
متوجـه شـد کـه کودکـش بـه چـه انـدازه تحـت تاثیـر 
تبلیغـات قرار گرفته اسـت. او می گوید: مـن از تعداد باالی 

برندهایـی کـه او می شـناخت، شـگفت زده بـودم.
تلویزیـون،  تبلیغـات  توسـط  امـروزی  کـودکان  ذهـن 
اتوبوس هـا، بیلبوردهـا، فروشـگاه ها و حتی فضای مدرسـه 
بمب بـاران شده اسـت. در حقیقـت، همان طـور کـه دکتـر 
»جیمـز مک نیـل«، در کتاب »تجـارت کودکان: افسـانه ها 
و حقایـق آن« اشـاره کـرده، هـر کـودک پیـش از ورود به 
دبسـتان، به طور میانگین قادر به تشـخیص بیـش از ۲۰۰ 

لوگو اسـت.

 در حالی کـه در گذشـته، کـودکان پیش دبسـتانی تأثیـر 
اکنـون  داشـتند،  والدین شـان  بـر خریدهـای  محـدودی 
به طـور گسـترده، ایـن انسـان های کوچـک،  بـه جمعیـت 
بزرگـی از خریـداران تبدیـل شـده اند. شـرکت ها سـالیانه 
میلیاردهـا دالر خـرج تبلیغ و بزرگ نمایی محصوالت شـان 
می کننـد و از ایـن کارشـان جـواب هـم گرفته انـد. یـک 
تحقیق در سـال 1999 ثابت کرده اسـت که کـودکان از 3 
سـالگی هوشـیاری کافی برای برندشناسـی دارنـد و نیمی 
از آن هـا از ۵ سـالگی شـروع به درخواسـت خرید برندهای 

خـاص می کننـد.
»آنـه سـودرلند« در کتـاب خـود بـا عنـوان »اثـر کودکی: 
چگونگـی در دسـت گرفتـه شـدن کـودکان و نوجوانـان 
توسـط تّجـار« می گویـد: »کودکان دیگر ماننـد قدیم فقط 
بـرای خریـد خوراکـی دسـت بـه دامـن شـما نمی شـوند. 
تمامـی  در  را  مهمـی  نقـش  امـروزی  کـودکان کم سـن 
تصمیم گیری هـای خانـواده از خریـد خـودرو گرفتـه تـا 

می کننـد.« بـازی  مسـافرت ها، 
کـودکان بـه چنـد دلیـل به طـور فراگیـر جـذب تبلیغات 
می شـوند. اول از همه، دست شـان در جیب شـما است. چه 

چگونهتبلیغات
کودکانشمارامصرفگرامیکند؟

فروشندگان برای 
سوق دادن کودکان 
به مصرف گرایی، 
سالیانه هزینه های 
هنگفتی می کنند 
و تقریبًا هم 
موفق شده اند؛ 
چراکه یک کودک 
پیش دبستانی  
از همین االن 
می داند که چه 
محصولی می خواهد 
)و چطور برای 
به دست آوردن 
آن نق بزند(. آیا 
والدین می توانند 
جلوی مادی گرایی 
فرزندان خود را 
بگیرند؟

)بخشاول(
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اسـم این قـدرت را عمل »نـق زدن« بگذارید، 
چـه لجبازی ، کـودکان بـر تمامـی تصمیمات 
رسـتوران های  می کننـد.  حکم رانـی  والدیـن 
در  عوامـل  مهم تریـن  جـزء  اسم ورسـم دار، 
تأثیرگـذاری کـودکان بر تصمیم هـای خانواده 

شـده اند.

 در مقابل رفتار مصرف گرایانۀ کودکان 
چه کنیم؟

شـرکت ها  از  بسـیاری  کـه  آن جایـی  از 
فهمیده انـد کـودکان امـروزی بـا برندپرسـتی 
بـه  نیـز وضعیـت  آینـده  خـو گرفته انـد، در 
همیـن منـوال خواهـد بـود. ایـن شـرکت ها 
نمی فروشـند.  را  کـودکان  محصـوالت  فقـط 
اکثـر آن هـا در تاشـند تـا به هر نحـوی تأثیر 
بگذارنـد. برهمـۀ گروه هـای سـنی  را  خـود 

دکتـر لینـدا گولیـن، پروفسـور روان شـناس 
دانشـگاه مریموت آمریکا می گویـد: »بازاریابان 
در حـال آمـوزش مصرف گرایـی بـه کـودکان  

هسـتند و ایـن آموزش هـا حتی قبـل از آن که 
قـادر بـه تصمیم گیری صحیـح باشـند، انجام 
می شـوند.« دکتـر گولیـن می افزایـد: »یـک 
تشـخیص  شش سـالگی،  حـدود  تـا  کـودک 
اسـت  آن  به دنبـال  تبلیغـات  کـه  نمی دهـد 
کـه او را تحریـک کنـد تـا کاالیـی را بخـرد. 
اطمینـان  حـد  بیش تریـن  پیش دبسـتانی ها 
را بـه بزرگسـاالن و دیگـر مسـئوالن دارنـد. 
آن هـا معتقدنـد هر چیـزی که از بزرگسـاالن 
می بینند و می شـنوند راسـت بـوده و حقیقت 

دارد.«
تبلیغـات  توسـط  امـروزی  کـودکان  ذهـن 
تلویزیـون، اتوبوس هـا، بیلبوردها، فروشـگاه ها 
و حتـی فضـای مدرسـه بمب باران شده اسـت. 
کـودکان دیگـر مانند قدیـم فقط بـرای خرید 
خوراکـی، دسـت بـه دامـن شـما نمی شـوند. 
تمامـی  در  را  مهمـی  نقـش  امـروزه  آن هـا 
تصمیم گیری هـای خانـواده از خریـد خـودرو 

گرفتـه تـا مسـافرت ها، بـازی می کننـد.
 

 تبلیغات چه نتایجی برای کودکان دارد؟
تبلیغـات تلویزیـون قدرتمندتریـن روش برای 
معرفـی محصـوالت بـه کـودکان اسـت. هـر 
کـودک به طـور میانگین، روزانه 4 سـاعت پای 
تلویزیـون می نشـیند و در عرض یک سـال در 
معـرض 4۰ هـزار پیام بازرگانی قـرار می گیرد.

بارهـا برای خـودم پیش آمده که بـاران، دختر 
3 سـاله ام بـا فریاد و هیجـان زیاد مـن را صدا 
کـرده و خواسـته کـه خیلـی فـوری خـودم را 
کنـار او جلـوی تلویزیون برسـانم تـا تبلیغ آن 

عروسـکی که قصـد خریـدش را دارد، ببینم.
شـرکت ها مـدام در حـال مطالعـۀ چگونگـی 
طـرز فکـر کودکاننـد تـا از طریـق آن بتواننـد 
تأثیـر پیام هایشـان را بیشـتر کننـد. اسـتفاده 
از شـخصیت های کارتونـی، یکـی از بهتریـن 

سـودرلند  اسـت.  موجـود  اسـتراتژی های 
پویانمایی شـده،  »شـخصیت های  می گویـد: 
در حال ارسـال یـک پیام حـاوی این مضمون 
اسـت کـه ایـن جهـان، متعلـق به آن هاسـت؛ 
گـوش  آن هـا  بـه  می بایسـت  همگـی  پـس 

بدهنـد.«
از  اسـتفاده  جدیـد :  تبلیغاتـی  حقـۀ 
محبـوب  برنامه هـای  شـخصیت های 
کودک تـان )ماننـد پنگول و جناب خـان( برای 

مختلـف. محصـوالت  فـروش 
»دایـن وود«، مدیـر اجرایـی شـرکت »رویـای 
جدیـد«، کـه بـا هـدف کمـک بـه دور شـدن 
افـراد از مصرف گرایـی تأسـیس شـده اسـت، 
پیـدا  را  هیچ جایـی  »تقریبـاً  می گویـد: 
فـروش  توصیـه  حـال  در  کـه  نمی کنیـد 

نباشـد.« کـودکان  بـه  محصولـی 
درصـد   ۸۰ از  بیـش  نگراننـد:  نیـز  والدیـن 
معتقدنـد  نظرسـنجی،  یـک  پاسـخ دهندگان 
کـه تبلیغـات در حال فشـار آوردن به کودکان 
بـرای  یـا  کـه  محصوالتی انـد  خریـد  بـرای 
سـامتی مّضرنـد، یا قیمت باالیـی دارند. بقیه 
نیـز گفته انـد کـه تبلیغـات تأثیـر بـدی روی 
ارزش هـای کودکان گذاشـته و تقریباً دوسـوم 
کودکان شـان  کـه  داشـته اند  اذعـان  والدیـن 
ارزش ذاتـی خـود را در قبـال مالکیـت دارایی 
می داننـد و ایـن مشـکل در طول زمـان بدتر و 

بدتر شـده اسـت.
بـه  بیشـتر  مطلـب،  ایـن  بعـدی  بخـش  در 
کـودکان  مصرف گرایـی  بـر  تبلیغـات  تأثیـر 

می پردازیـم.
شـرکت ها مـدام در حـال مطالعـۀ چگونگـی 
طـرز فکـر کودکاننـد تـا از طریـق آن بتواننـد 
تأثیـر پیام هایشـان را بیشـتر کننـد. اسـتفاده 
از شـخصیت های کارتونـی، یکـی از بهتریـن 

اسـتراتژی های موجـود اسـت.
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باورهایغلطدرباره
توانمندسازی
اقتصادیزناندر
سطحجهانی
در دنیــای امــروز، حضــور زنــان در عرصه هــای اقتصــادی 
ــن  ــذاری ای ــه تأثیرگ ــده، بلک ــل ش ــتر از قب ــا بیش نه تنه
حضــور نیــز قابــل بررســی و تأمــل اســت. به طــوری کــه 
ــث  ــه مبح ــدی ب ــاًل ج ــز کام ــدار نی ــعه پای ــث توس در بح
ــوع  ــود و موض ــه می ش ــان پرداخت ــادی زن ــت اقتص فعالی
»توانمندســازی اقتصــادی زنــان« به عنــوان موضوعــی 
ــی  ــت عزم ــوان گف ــی می ت ــت. حت ــر زبان هاس ــر س داغ ب
جهانــی بــرای توانمند ســازی زنــان در عرصــه اقتصــاد 
ســال  تــا  بخواهنــد  دولت مــردان  اگــر  دارد.  وجــود 
2030 بــه بخشــی از اهــداف توســعه ی پایــدار مبنــی بــر 
توانمندســازی اقتصــادی زنــان، جامــه عمــل بپوشــانند، 

ــد.  ــاز دارن ــه ســوخت موشــکی بیشــتری نی ب
بــا ایــن حــال و بــا وجــود فراهــم بــودن فضــای رشــد بــرای 
زنــان، هنــوز هــم باورهــای غلطــی در بیــن مــردم دیــده 
می شــود کــه می توانــد موانــع مهمــی در مســیر رشــد و 
پیشــرفت زنــان در دنیــای اقتصــاد فراهــم کنــد. مــا در 
ــازی  ــد راه توانمند س ــه س ــط ک ــاور غل ــج ب ــه پن ــه ب ادام

اقتصــادی زنــان اســت، اشــاره مــی کنیــم.

 مشارکت اقتصادی زنان درصورت عدم اشتغال آن ها 
کاهش می یابد

در سـطح جهانـی، جمعیت زنان شـاغل کمتر از مردان شـاغل 
اسـت. تحقیقاتـی کـه در 13۸ کشـور جهـان انجـام شـده اند، 
متوسـط  به طـور  سـال ۲۰1۵،  در  کـه  اسـت  آن  از  حاکـی 
36 درصـد از خانم هـا و 44 درصـد از آقایـان شـاغل، شـغلی 

داشـته اند. تمام وقـت 
بااین وجـود، زنـان خانـه دار می تواننـد بـا انجـام دادن کارهـای 
خانـه و مراقبـت از فرزندان، مشـارکت اقتصادی باالیی داشـته 
باشـند. طبق یک نظرسـنجی که در سـال ۲۰11 در 46 کشور 
جهـان انجام شـد، به طـور میانگین ۲۸ درصد خانم هـا و تنها 6 
درصـد آقایـان، روزانه 3 الی ۵ سـاعت از زمان خـود را به انجام 

دادن کارهـای خانه اختصـاص می دهند.
نقـش  انجـام دادن مسـئولیت های خـود،  بـا  زنـان خانـه دار 
به سـزایی در تجدیـد قـوای قشـر شـاغل و تأمیـن سـامت 
و آرامـش جامعـه دارنـد. همچنیـن زنـان بـا تربیـت صحیـح 
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را  جامعـه  آینـدۀ  کاری  نیـروی  فرزنـدان، 
زنـان  اگرچـه  بنابرایـن  می دهنـد.  پـرورش 
خانـه دار مسـتقیماً در بخش اقتصـادی جامعه 
فعالیـت نمی کنند؛ ولـی نقش مؤثـری در این 

بخـش دارنـد.
بااین حـال، تنها بـا درک تأثیر مسـئولیت های 
زنـان خانـه دار در اقتصاد جامعـه، نمی توان به 
هـدف واالی توانمندسـازی اقتصـادی آن هـا 

دسـت یافت.
سـرمایه گذاری در زیرسـاخت های جامعـه، به 
زنـان خانـه دار ایـن امـکان را می دهد تـا زمان 
آزاد بیشـتری داشته باشـند و درصورت تمایل 
کسـب درآمد کنند. زمانی که مسـئولیت های 
مراقبتـی بانـوان بـا ارائـۀ خدمات مناسـب در 
جامعـه کمتـر شـود، نوبـت بـه بهبود شـرایط 
و محیـط کاری و افزایـش دسـتمزد مراقبانـی 
می رسـد کـه عمدتاً زنـان و دختران هسـتند.

 
با  زنان  اقتصادی  توانمندسازی   

مشارکت اقتصادی آن ها برابر است
جـذب زنـان بـه محیـط کار، اقدامـی مهـم 
در شـرایطی  زنـان  کـه  زمانـی   ولـی  اسـت؛ 
نامطلـوب کار کننـد، توانمندسـازی اقتصادی 
شـد.  خواهـد  سـخت تر  و  محدودتـر  آن هـا 
بـرای مثـال، اشـتغال زنان بـه کارهایـی که با 
وجود سـخت بودن، دسـتمزدهای کمی دارند 
بـا توانمندسـازی اقتصـادی در تضـاد اسـت. 
تحقیقاتـی کـه در سـال ۲۰۰9 در 1۷ کشـور 
آفریقایی و خاورمیانه ای انجام شـده اند، نشـان 
می دهنـد کـه داشـتن شـغلی مناسـب به طور 
متوسـط بـرای 9۰ درصد مردم مهم یا بسـیار 
مهـم اسـت؛ ولـی در ایـن کشـورها تنهـا 14 
درصـد از بانـوان مشـغول بـه کاری تمام وقـت 
مداخـات  بوده انـد.  الزم  اسـتانداردهای  بـا 
مناسـب، می توانـد منجـر بـه ورود زنـان بـه 
عرصه هـای بهتـر، سـودآورتر و مفیدتری مثل 
آمـوزش و پـرورش و حـذف محدودیت هـای 
قانونـی بـرای اشـتغال و راه اندازی کسـب وکار 

توسـط آن ها شـود.
شـرایط کاری مناسـب نیـز برای بانوان بسـیار 
حیاتی اسـت. برای دسـتیابی به ایـن امر مهم، 
بهبـود زیرسـاخت ها و افزایش امنیت شـغلی، 
بـرای تمام کارکنان رسـمی و غیررسـمی، چه 
در محل کار و چه در مسـیر رفت وآمد، بسـیار 

ضروری اسـت.
 

 برابری جنسیتی و پیشرفت اقتصادی، 
رابطه ای دوطرفه دارند

شـواهد بسـیاری مبنـی بـر رابطـۀ مسـتقیم 
اهـداف  بـه  بـا دسـتیابی  برابـری جنسـیتی 
توسـعۀ پایدار، رشـد اقتصـادی، افزایـش توان 

مالـی خانواده هـا و پیشـرفت انسـان ها وجـود دارد؛ ولـی ایـن رابطـه همیشـه دوطرفـه نیسـت. 
بسـیاری از دولت مـردان بـر ایـن باورند که رشـد اقتصـادی، روند دسـتیابی به برابری جنسـیتی 
را سـریع تر می کنـد؛ ولـی برابـری جنسـیتی می تواند تأثیر معکوسـی بر رشـد اقتصادی داشـته 

باشد.
ازایـن رو دولت مـردان همان قـدر که به توانمندسـازی اقتصادی بانـوان بها می دهنـد، باید به فکر 
بهبـود اوضـاع اقتصـادی جامعـه، خانواده ها و صنایع نیز باشـند. ایجاد تغییری مثبـت در زندگی 
نیمـی از جمعیـت جهـان، بی شـک هدفی ارزشـمند اسـت. این بدان معناسـت که دسـتیابی به 
برابـری جنسـیتی، یکـی از نگرانی های عمدۀ سیاسـتمداران، برای تحقق اهداف توسـعه ی پایدار 

از جمله سیاسـت های کار و اقتصاد کان اسـت.
 بـا وجـود فراهـم بـودن فضـای رشـد بـرای زنان هنـوز هم باورهـای غلطـی در بین مـردم دیده 
می شـود کـه می توانـد موانـع مهمـی در مسـیر رشـد و پیشـرفت زنـان در دنیای اقتصـاد فراهم 

. کند
 فرمول ثابتی برای کمک به تمام زنان وجود دارد

در سراسـر جهـان، موانـع بسـیاری ازجملـه فقـدان دسترسـی بـه ثـروت، دارایی هـا و خدمـات 
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مالـی، حمایت هـای اجتماعی 
مسـئولیت های  و  ناکافـی 

بـر  خانـه داری،  بی جیره ومواجـب 
زنـان  اقتصـادی  توانمندسـازی  راه  سـر 

وجـود دارد؛ ولـی هـر زنـی، به شـرایط خاص 
جمعیتـی، اقتصـادی و فرهنگـی جامعه ای که 
در آن زندگـی می کنـد، بـه شـکل متفاوتـی 
ایـن مشـکات را تجربـه کرده اسـت. ازایـن رو 
نمی تـوان بـرای کمـک به تمـام زنـان فرمول 

ثابتـی ارائـه کـرد.
تحقیقات نشـان می دهنـد همان طورکه درس 
پیشـین  موفقیت آمیـز  ایده هـای  از  گرفتـن 
سـودمند اسـت، تکرار آن ها به نـدرت می تواند 
نتیجـه ای مطلـوب داشـته باشـد. ازایـن رو بـه 
زنـان،  تمـام  نیازهـای  پوشـش دهی  منظـور 
شـرایط  بهبـود  مثـل  راهبـردی  برنامه هـای 
داخلی کشـور باید بـا دقت فراوان اجرا شـوند.

 
  افزایش مهارت های فردی و آرمان های 
توانمندسازی  اصلی  چالش  زنان، 

اقتصادی آن هاست
حمایـت از زنـان در قالـب آمـوزش یـا بهبـود 
تأثیـر  کسـب وکار،  مدیریـت  مهارت هـای 
بـرای  آن هـا  توانایـی  ارتقـای  در  به سـزایی 
اسـتفاده ی حداکثـری از فرصت های اقتصادی 
دارد؛ ولـی اگـر عواملی که دلیـل اصلی ضعف 
اقتصادی زنان هسـتند، بی تغییـر باقی بمانند، 
ایـن حمایت هـا تأثیـر اندکی خواهند داشـت. 
به عنـوان مثـال، طبـق یک نظرسـنجی که در 
سـال ۲۰۰9 در 6۷ کشـور جهـان انجام شـد، 
از هـر ۵ مـرد 1 نفـر بـا کار کـردن خانم ها در 

بیـرون از منـزل مخالـف بود.
ایـن دیدگاه هـای تبعیض آمیز، مشـارکت زنان 
را در کارهایـی کـه دوسـت دارنـد، حتـی اگـر 
به خوبـی در ایـن کارها مهارت داشـته باشـند، 
بـا محدودیـت مواجـه خواهـد کـرد. به طـور 
خاصه، توانمندسـازی اقتصـادی بانوان، بدون 
تغییرات گسترده در عوامل فرهنگی، اقتصادی 
و سیاسی که توانمندسـازی اقتصادی بانوان را 

محـدود می کنند، میسـر نخواهد شـد.

همان قــدر  دولت مــردان  ازایــن رو 
بانــوان  اقتصــادی  توانمندســازی  بــه  کــه 

ــاع  ــود اوض ــر بهب ــه فک ــد ب ــد، بای ــا می دهن به
اقتصــادی جامعــه، خانواده هــا و صنایــع نیــز 
ــی  ــت در زندگ ــری مثب ــاد تغیی ــند. ایج باش

نیمــی از جمعیــت جهــان، بی شــک هدفــی 
ارزشــمند اســت.
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دنیایزنانهومشکالتمالی
از بین بردن تبعیض نژادی و جنسیتی برای تعیین 
در  مهم  بسیار  گامی  زن،  و  مرد  کارکنان  دستمزد 
میان  در  آمریکا،  در  است.  عدالت  اجرای  جهت 
 8۰ معادل  زن  کارکنان  دستمزد  سفیدپوستان، 
درصد از دستمزدی است که آقایان به ازای مشاغل 
تمام وقت دریافت می کنند. جالب است بدانید که این 
عدد برای زنان التین تبار و سیاه پوست، به ترتیب به 
۵4 و 6۰ درصد می رسد که نمونه ای از بی عدالتی 
است. در ایاالت متحده، زنان جوان در تالشند تا به 
شرایط مالی ایدئالی برسند. این موضوع به سادگی و 
تنها با در نظر گرفتن تبعیض جنسیتی در پرداخت 

دستمزد توجیه پذیر نیست.
اقتصادی  شرایط  تا  تالشند  در  زیادی  سازمان های 
مطلوبی را برای خانم ها رقم بزنند. آن ها به بررسی 
دالیل رویارویی زنان امروزی با مشکالت اقتصادی 
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ـــروزی را  ـــی ام ـــیوۀ زندگ ـــه ش ـــی ک  قوانین
ــد ــر نگرفته انـ در نظـ

ــروزی  ــان امـ ــا، زنـ ــام این هـ ــر از تمـ صرف نظـ
روبـــه رو  منحصربه فـــردی  چالش هـــای  بـــا 
هســـتند. امـــروزه، بیشـــتر خانم هـــا در ســـنین 
بـــاال ازدواج می کننـــد یـــا ترجیـــح می دهنـــد 
ـــاد  ـــت اقتص ـــد گف ـــه بای ـــد. صادقان ـــرد بمانن مج
و سیاســـت های اجتماعـــی هنـــوز هـــم حـــول 
محـــور خانواده  هایـــی کـــه در آن هـــا یکـــی از 
ـــری  ـــد و دیگ ـــرد( کار می کن ـــاً م ـــن )غالب زوجی
خانـــه را اداره می کنـــد، می گـــردد و بـــرای 
ـــوق  ـــا حق ـــای ب ـــاغل مرخصی ه ـــیاری از مش بس
کافـــی در نظـــر گرفتـــه نمی شـــود؛ چراکـــه هنـــوز 
ـــر  ـــه اکث ـــد ک ـــن باورن ـــر ای ـــذاران ب ـــم قانون گ ه
مـــادران، زنـــان متأهـــل و خانـــه دار هســـتند. 
ـــی  ـــروزی کارای ـــع ام ـــت ها، در جوام ـــن سیاس ای
ندارنـــد؛ زیـــرا کـــه انســـان های امـــروزی 
بـــر اســـاس اســـتانداردهای گذشـــته زندگـــی  
ــه  ــردی کـ ــان مجـ ــی زنـ ــد. از طرفـ نمی کننـ
اجتماعـــی  حمایت هـــای  پوشـــش  تحـــت 
ــای  ــرای ارگان هـ ــد بـ ــار بایـ ــتند، باال جبـ هسـ
دولتـــی کار کننـــد و از ایـــن رو بـــا محدودیت هـــای 
ــه  ــر از همـ ــتند. مهم تـ ــه هسـ ــی مواجـ خاصـ
این کـــه زنـــان در جوامـــع امـــروزی، بیـــش از 
ـــادر  ـــدر و م ـــداری از پ ـــه نگه ـــر ب ـــته ناگزی گذش
ـــد.  ـــه مراقبـــت دارن هســـتند؛ چـــون آن هـــا نیـــاز ب
ـــان  ـــر دوش زن ـــری ب ـــار دیگ ـــئولیت،  ب ـــن مس ای

امـــروزی می گـــذارد.
 

وام هـــای  و  تحصیـــل  هزینه هـــای   
یی نشـــجو ا د

ــای دانشـــجویی  ــای تحصیـــل و وام هـ هزینه هـ
ــر مشـــکات  ــر بـ ــر عوامـــل مؤثـ ــز از دیگـ نیـ
ــر  ــال حاضـ ــت. در حـ ــوان اسـ ــادی بانـ اقتصـ
و  زن  دانشـــجویان  تعـــداد  افزایـــش  بـــا 
ــش  ــاهد افزایـ ــکا( شـ ــت )در آمریـ رنگین پوسـ
ــای  ــگاه ها و هزینه هـ ــهریۀ دانشـ ــودی شـ صعـ
تحصیـــل هســـتیم. شـــاید ایـــن ادعـــا کمـــی 
غرض ورزانـــه بـــه نظـــر بیایـــد؛ ولـــی بی شـــک 
ـــت  ـــجویان زن و رنگین پوس ـــش دانش ـــن افزای بی
و افزایـــش شـــهریه ها رابطـــه ا ی مســـتقیم 
ــتان  ــان و رنگین پوسـ ــه زنـ ــود دارد. هرچـ وجـ
ــکوی  ــوان سـ ــل به عنـ ــه تحصیـ ــتری بـ بیشـ
پرتـــاب نـــگاه کننـــد، پـــس از مدتـــی درآمـــد 
ـــد  ـــتر خواه ـــی بیش ـــز آموزش ـــگاه ها و مراک دانش
شـــد. خانم هـــا به طـــور میانگیـــن پـــس از 
ـــد  ـــکار خواهن ـــی، ۲۰.363 دالر بده فارغ التحصیل
بـــود. ایـــن بدهی هـــا بـــرای دانشـــجویان 
سیاه پوســـت و التیـــن کـــه پیشـــینه ی مالـــی 
ضعیف تـــری دارنـــد و در نتیجـــه، کمتـــر از 
دانشـــجویان سفید پوســـت مـــورد حمایـــت 

می پردازند و به دنبال راهی برای بازنگری و تغییر 
در سیاست های اقتصادی و راه های سرمایه گذاری 
در جامعه هستند تا زنان هم بتوانند در فعالیت های 

اقتصادی حضوری مؤثر داشته باشند.
به گفته ی برخی محققان، مقایسه ی منصفانه ای بین 
انجام نشده است.  امروزی و نسل گذشته  انسان 
چراکه بسیاری از انسان های امروزی در دوره ی رکود 
اقتصادی وارد بازار کار شده اند و با درآمد پایین در 
شرایطی که قیمت ها روزبه روز باال می روند، زندگی 
کرده اند. نمونه ای از موارد این چنینی در ایران طی 

دهۀ اخیر دیده شده است.
جنسیتی  برابری  از  همه  امروزه،  این که  وجود  با 
در  مردان  با  زنان  معتقدند  و  می کنند  صحبت 
محیط های کاری برابرند، اما دستمزد زنان از مردان 

همچنان پایین تر است.
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ــد،  ــرار می گیرنـ ــان قـ ــی خانواده هایشـ مالـ
ــت. ــنگین تر اسـ ــیار سـ بسـ

ــه  ــر اینکـ ــاوه بـ ــرده عـ ــان تحصیل  کـ زنـ
ـــغلی  ـــنهادهای ش ـــود پیش ـــکل کمب ـــا مش ب
مناســـب روبـــه رو هســـتند، بـــا مشـــکات 
دیگـــری در حوزه هـــای پیشـــرفت شـــغلی، 
ـــور  ـــدان، حض ـــواده و فرزن ـــه خان ـــیدگی ب رس

در محـــل کار و... مواجـــه هســـتند.
 

 تبعیـــض در موقعیت هـــای شـــغلی و 
دســـتمزد

ـــان های  ـــیاری از انس ـــی بس ـــکاری زندگ بده
ـــت؛  ـــرار داده اس ـــر ق ـــت تأثی ـــروزی را تح ام
ــرای  ــتری بـ ــکات بیشـ ــوان، مشـ ــا بانـ امـ
پرداخـــت بدهی هایشـــان دارنـــد. زنـــان 
ــای  ــزون هزینه هـ ــش روزافـ ــر افزایـ عاوه بـ
ــود  ــکل نبـ ــا مشـ ــل، بـ ــی و تحصیـ زندگـ
ـــه رو  ـــز روب ـــب نی ـــغلی مناس ـــنهادهای ش پیش
ـــد در 63  ـــان می دهن ـــات نش ـــتند. مطالع هس
ـــه ازای  ـــر و ب ـــرایط براب ـــوارد، در ش ـــد م درص
دســـتمزد  یکســـان،  کاری  دادن  انجـــام 
کمتـــری بـــرای خانم هـــا در نظـــر گرفتـــه 
ـــل  ـــا نس ـــه ب ـــن در مقایس ـــود. همچنی می ش
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عالوه براین طرفداران 
برابری جنسیتی، خواستار 

افزایش سرمایه گذاری 
سیاست مداران در 

فعالیت هایی هستند 
که بانوان نیز می توانند 

مدیریت آن ها را در 
دست بگیرند. به عقیده ی 

این عده، هرچه زنان در 
جامعه قدرت تصمیم گیری 

بیشتری داشته باشند، 
می توان به تغییر وضعیت 
کنونی که در آن نیازهای 

بانوان سهوًا یا عمدًا نادیده  
گرفته می شوند، امیدوارتر 

بود. افزایش شمار زنانی 
که ریاست سازمان ها و 

ادارات را بر عهده دارند 
یا در مقام قانون گذاری 

هستند، می تواند به ایجاد 
و توسعه ی سیاست هایی 

که با نیازهای زنان امروزی 
مطابقت دارند، کمک کند.
باید سیاست های حمایتی 

از زنان در راستای افزایش 
امنیت شغلی، برابری 
دستمزدها با مردان و 
دسترسی به شغل های 
مدیریتی وضع شود تا 

زنان فعالیت های مؤثرتری 
در محیط های کاری داشته 

باشند. در کنار این مسائل، 
حمایت از مادران شاغل 
ضروری به نظر می رسد.

ـــاوری   ـــات و فن ـــی، ریاضی ـــوم مهندس ـــی، عل ـــای علم ـــا در فعالیت ه ـــارکت خانم ه ـــل، مش قب
کاهـــش یافتـــه اســـت. مشـــاغلی کـــه بـــا ایـــن 4 حـــوزه در ارتباط نـــد، جـــزو مشـــاغل 
پردرآمـــد بـــه حســـاب می آینـــد و در گســـترش فعالیت هـــای اقتصـــادی افـــراد مؤثرنـــد؛ 
ـــگ  ـــوان تن ـــر بان ـــا را ب ـــن عرصه ه ـــوژی، ای ـــت و تکنول ـــر صنع ـــم ب ـــه ی حاک ـــو مردان ـــی ج ول

ـــت. ـــرده اس ک
 

 قوانین باید اصالح شود
ـــرای  ـــت هایی را ب ـــد سیاس ـــان بای ـــروزی، کارفرمای ـــان ام ـــادی زن ـــکات اقتص ـــل مش ـــرای ح ب
کاهـــش دغدغه هـــای مـــادران کارمنـــد اعمـــال کننـــد تـــا آن هـــا هـــم بتواننـــد ســـاعات 
ـــه  ـــد همان طورک ـــی بای ـــای اجتماع ـــن ارگان ه ـــار فرزندانشـــان باشـــند. همچنی بیشـــتری در کن
از مـــادران متأهـــل حمایـــت می کننـــد، حامـــی مـــادران سرپرســـت خانـــوار نیـــز باشـــند. 
ـــتمزد  ـــیتی، دس ـــب جنس ـــض و تعص ـــه تبعی ـــر گون ـــه دور از ه ـــد ب ـــا، بای ـــا و اداره  ه کارخانه ه
ـــط  ـــامت محی ـــت و س ـــد و امنی ـــر بگیرن ـــم در نظ ـــان خان ـــرای کارکن ـــبی ب ـــه و مناس عادالن
ـــه ی  ـــل کار دغدغ ـــودن در مح ـــا ب ـــواده ی ـــار خان ـــور در کن ـــد. حض ـــن کنن ـــا را تأمی کار آن ه
ـــدی  ـــان کارمن ـــت. زن ـــران اس ـــل ته ـــهرهایی مث ـــروزی در کانش ـــد ام ـــان کارمن ـــیاری از زن بس
ـــوند.  ـــی ش ـــی اداره م ـــود راه ـــپارند و خ ـــا می س ـــه مهده ـــر روز ب ـــود را ه ـــدان خ ـــه فرزن ک
ـــه شـــمار مـــی رود.  ـــان از دغدغه هـــای اصلـــی ب ـــرای ایـــن دســـته از زن ـــه کـــودکان ب رســـیدگی ب
ـــاره  ـــز اش ـــران نی ـــان در ای ـــی زایم ـــودن دوره ی مرخص ـــم ب ـــه ک ـــد ب ـــئله بای ـــن مس ـــار ای در کن
کـــرد. بســـیاری از ســـازمان ها و شـــرکت های دولتـــی و خصوصـــی به راحتـــی زیـــر بـــار 
ـــدآوری  ـــی کـــه قصـــد فرزن ـــرای زنان ـــن کار را ب ـــد و ای ـــاه مرخصـــی زایمـــان نمی رون ـــون 9 م قان
ـــی  ـــس از مرخص ـــوالً پ ـــان معم ـــت زن ـــد گف ـــا، بای ـــر این ه ـــاوه ب ـــد. ع ـــوار می کن ـــد، دش دارن
ـــش  ـــرفت و افزای ـــیر پیش ـــن مس ـــد و ای ـــت می دهن ـــل را از دس ـــغلی قب ـــت ش ـــان موقعی زایم

ـــد. ـــر می کن ـــی ت ـــان طوالن ـــرای آن ـــد را ب درآم
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 مادی گرایی در برابر خوشبختی
گاهی ما مادی گرایی را بد می دانیم. ولی آیا مادی گرایی صرفاً شهرت بدی دارد یا اینکه واقعاً برای 

افراد ضرر دارد؟
محققان در تحقیقی به نام »مادی گرایی از خوشبختی می کاهد« دریافته اند که مادی گرایی باعث 
کاهش میزان خوشبختی می شود. این اتفاق به خاطر از دست دادن استقال شخصی است. دلیل 
آن ها نیز این است که مادی گرایی عواقب بیرونی دارد و بر موقعیت اجتماعی، فکری و هویتی 
فرد تأثیرمی گذارد. آن ها به این مورد نیز اشاره کرده اند که افراد مادی گرا به دنبال به دست آوردن 
تحسین، جایزه یا تأیید شدن توسط دیگران هستند. طبق این تحقیق آن دسته از افراد که زندگی 
مجللی دارند، نسبت به دیگرانی که ذهنیتی آرام دارند، احساس استقال و آزادی فردی شان کمتر 
است. آن ها دریافتند که تفکر مادی گرایی باعث شده که این افراد خود را با افراد باالتر از خود 

مقایسه کنند و با این کار آرامش شان را از دست بدهند.
نتایج این پژوهش همچنین نشان می دهد که افراد مادی گرا معموالً تمایلی به دیدن اجناس لوکس 
ندارند و تا بتوانند، سعی می کنند خود را در معرض این اجناس قرار ندهند. می دانید چرا؟ زیرا 
دیدن این اجناس همیشه اثراتی از حس رقابت را به وجود می آورد و باعث افزایش نارضایتی آنان 
از خودشان، عصبانیت و اضطرابشان می شود. این حس درمورد همه چیز خواهد بود، مثًا ماشینی 

که سوار می شوند، کفشی که می پوشند و منطقه ای که در آن زندگی می کنند.
تحقیقات نشان داده است که یکی از راه های کسب لذت و خرید کردن این است که شما ثروت 
خود را به اشتراک بگذارید. خرید کردن و خرج کردن برای دیگران می تواند در رضایت شما از آنچه 

می خرید، تأثیرگذار باشد.
 

مادیگراییی
ورضایتدر
خــرید
بیشتر مردم فکر می کنند اگر 
پول بیشتری داشته باشند، 
خوشحال تر خواهند بود. البته 
این تفکر درست است. برخی ها 
کشتی های بزرگ می خرند 
و خواب های بلندپروازانه 
می بینند. عده ای دیگر جت های 
شخصی و خانه های مجلل دارند؛ 
اما عده کثیری از مردم، پول 
بیشتر را تنها برای برآورده 
کردن آرزوهای کوچک خود 
می خواهند نه اهداف واالتر!

آن ها نمی خواهند تابلوهای 
گران قیمت بخرند یا با پرواز 
ِفرست کالس پرواز کنند. آن ها 
تنها می خواهند که بهترین 
باشند. اگر نگاه کنیم تمام جامعه 
با یک سری از مشکالت درگیر 
است؛ مثل اقساط خانه یا ماشین، 
پس تقریبًا می شود گفت که این 
افراد تنها ثبات مالی می خواهند.

با توجه به تحقیقاتی که انجام 
شده است، برخالف چیزی که شما 
انتظار دارید زمانی که بحث پول 
باشد، پول بیشتر و قدرت خرید 
بیشتر، لزومًا به معنای خوشبختی 
بیشتر نیست. خیلی از مواقع 
اگرچه افراد قدرت خرید کاالهای 
گران قیمت را دارند؛ اما حس 
خوشبختی شان گم می شود؛ گاهی 
آسایش خیلی بهتر از داشتن 
پول زیاد است.
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 به خاطر مصارف جمعی خرید کنید 
نه مقایسه اجتماعی

 اشتراک ثروت: اثر مثبت خرید کردن 
بر شخصیت

اگرچه خرید کردن برای خودتان ممکن است 
موجب شود، نسبت به خودتان حس نارضایتی 
پیدا کنید، خرج کردن برای اطرافیان یا دوستان 
باعث افزایش رضایت از خود می شود. اما توجه 
کنید قبل از اینکه بخواهید هدیه گرانی به کسی 
بدهید، ببینید که او از این هدیه لذت می برد یا 
خیر؟ مثاً برای یک فرد که عاشق کتاب و مطالعه 
الکی ارزش  است هزینه ی زیاد برای خرج های 
بسیار کمتری از یک کارت تخفیف ۲۰ درصدی 
برای یک کتابخانه ی بزرگ دارد. قبل از خرید 

هدیه باید به شخصیت فرد توجه کنید.
اما یک فکر بهتر نیز وجود دارد. به جای خرید 
یک کارت هدیه برای یک هدیه مشخص که 
می دانید آن فرد از آن لذت خواهد برد، چطور 
دعوت  تجربه  یک  کسب  به  را  او  که  است 
 کنید؟ سخاوت داشتن در ارتباطات اجتماعی 
خیلی لذت بخش تر است. پس بهتر است که 
نه  قهوه دعوت کنید،  به یک  را  دوست خود 
اینکه به او یک کارت تخفیف برای خرید قهوه 
هدیه بدهید. کلید این رضایت در به اشتراک 
گذاشتن چیزهاست نه در مقایسه کردن آن ها. 
در ضمن یادتان باشد که شادی و خوشحالی 

ارزشمندترین هدیه در این دنیا است.
 

 این انتخاب شماست که در رضایت از 
خریدتان تاثیرگذار است

شد  انجام   ۲۰1۸ سال  در  که  تحقیقی  در 
محققان دریافتند که هرچند رابطه ای مثبت 
بین درآمد، خرج کردن و احساس رفاه وجود 
دارد اما بیشتر مردم هنوز نمی دانند آیا خرید 
کردن در به دست آوردن شادی مؤثر هست 
یا نه؟ محققان معتقدند که انتخاب های افراد 
و  رفاه  روی  بیشتری  تاثیر  کردن  خرج  برای 
رضایت آن ها از زندگی دارد. به طور مثال، فرض 
کنید شما یک دوربین دیجیتالی خریده اید و 
دوستتان یا حتی شخصی غریبه، یک نوع بهتر  
و بسیار گران تر از آن  را خریده است. ولی هدف 
شما سفر با یکی از دوستانتان و ثبت لحظات 
برای  لوکس  دوربین  داشتن  نه  است  خوش 
مقایسه و رقابت با دیگران. انتخاب شما براساس 
هدفی فراتر از مادیات صورت گرفته است. در 
این صورت داشتن دوربینی با مشخصات بهتر 
و گران تر در میزان خوشحالی و رضایتتان از 
خریدی که کرده اید، تأثیر چندانی ندارد؛ زیرا 
برای شما این مهم است که با دوربینی که برای 
خود خریده اید، بتوانید لحظات خوشتان را ثبت 

کنید.

ری
ذا

ه  گ
مای

سر
ی 

نما
اه

ر

19آبان 1399/ سال پنجم/ شماره 46



 موفقیت وارد می شود!
موفقیت واقعی وقتی به دست می آید که در 
یک زمان روی یک مسئله تمرکز کنیم. اولین 
دبیرستانی  بردم  پی  این موضوع  به  باری که 
بودم. وقتی داشتم برای امتحانات نهایی آماده 
می شدم، تصمیم گرفتم در آِن واحد فقط یک 
درس را مطالعه کنم. و فقط وقتی سراغ درس 
متوجه  کامًا  را  قبلی  درس  که  بروم  بعدی 

شده ام.
متوجه شدم اگر خودم را چند روزی درگیر یک 
درس کنم آن را بسیار سریع تر یاد می گیرم. 
بیشتر هم دوره ای های من روزانه چندین درس 
روش  آن  از  هیچ وقت  می کردند.  مطالعه  را 
نظر  به  پراکنده  زیادی  چون  نیامد؛  خوشم 

می رسید.
اگر سر کار پروژه ای دستم است سراغ پروژه ی 
بزرگ دیگری نمی روم. اگر روی مسیر جدیدی 
برای وباگم کار می کنم در همان زمان مشغول 
کتاب نوشتن نمی شوم. این استراتژی به من 
کمک می کند تا کارها را سریع تر و بهتر انجام 
را معطوف یک  دهم. درنتیجه، وقتی توجهم 

عمل می کنم دستاورد بیشتری هم دارم.
آیا در حال کار روی مسائل مختلفی هستید؟ 
آیا توجه شما روی فقط یک مسئله نیست؟ 
بهترین  به  که  دارد  وجود  زیادی  احتمال 
نتیجه ی ممکن نرسید. یا بدتر، اگر سعی کنید 
هم زمان به کارهای مختلفی برسید، شاید در 

انجامشان شکست بخورید.

قـــــدرتاثرمرکـــــــب
آیا فهرستی طوالنی از اهداف، امیال و 
آرزوها برای زندگی تان دارید؟ می خواهید 
بیشتر یاد بگیرید؟ درآمد بیشتری داشته 
باشید؟ مهارت هایتان را بهبود ببخشید؟ 
بیشترین بهره را از روابطتان ببرید؟ بهتر 
زندگی کنید؟ همه ی این ها خوب هستند. 
زندگی حرکت روبه جلو و پیشرفت پیوسته 
است.

گرچه، یک نکته مهم درمورد همه ی این 
کارها، تالش ها، مجاهدت ها و بیشتر به 
دست آوردن ها وجود دارد: نمی توانید 
همزمان همه ی کارها را انجام دهید. 
این که دیگر منطق است، درست؟ شما 
زمان و انرژی محدودی دارید. پس اگر 
کارهای زیادی را پیش ببرید، درنهایت در 
هیچ کدام به موفقیت خاصی نمی رسید.

در عوض، کار مؤثرتر این است که تمرکز 
خود را روی یک مسیر بگذارید.

راهنمایسرمایهگذاری
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که  دارید  باور  شما  بیشتر  است:  ساده  علت 
زندگی  اما  می دهد.  رخ  به یک باره  موفقیت 

متفاوت است.
را  پروژه  یک  می گیرید.  یاد  را  مهارت  یک 
زمان  طول  در  دیگری.  بعد  می کنید.  تمام 
دستاوردهای شما جمع می شوند تا یک شاهکار 

تأثیربرانگیز را شکل دهند.
صدق  پول  درمورد  مخصوصاً  موضوع  این 
می کند. بیشتر مردم پولشان را در طول زمان به 
دست آورده اند. افراد کمی هستند که به یک باره 

به ثروت هنگفتی رسیده باشند.
ولی شما برای رسیدن به موفقیت در زندگی 
به استعداد یا مهارت خاصی نیاز ندارید. اگر از 
مسیر طوالنی تر بروید، به هدفی پس از دیگری 
دست یابید و قدم به قدم ثروت خود را به دست 
آورید، احتمال بیشتری وجود دارد که زندگی 

بهتری داشته باشید.
ساده است و همیشه هم جواب می دهد. افرادی 
صبر  آن قدر  نمی دهد  جواب  می گویند  که 
نداشته اند تا این روش را در زندگی خود پیاده 
کنند. در مسیر موفقیت مالی خود این نکته 
را فراموش نکنید: با یک دست نمی توانید چند 
نوبت  به  را  بهتر است کارها  بردارید.  هندوانه 
انجام دهید. اگر بر روی یک کار تمرکز داشته 

باشید، نتایج بهتری خواهید گرفت.
 

 تأثیر ترکیب شدن طی زمان
مثال خیلی جالبی است: وارن بافت را در نظر 

بگیرید. او به این روش توانست ثروتش را در طول زمان به دست آورد. به اعداد نگاه نکنید، به رشد 
نسبی نگاه کنید.

وارن بافت بین 3۲ و 44 سالگی ارزش خالص دارایی اش را 1۲۵۷ درصد بهبود بخشید. این رشد در 
دوازده سال خیلی استثنایی است. مخصوصاً اگر این موضوع را هم در نظر بگیریم که او در دهه ی 

پنجم زندگی اش پول زیادی را از دست داد. ولی این موضوع بحث ما نیست.
به این نکته دقت کنید. ثروت وارن بافت از سن 44 تا ۵6 سالگی به طرز خنده داری در طول دوازده 
سال ۷۲6۸ درصد افزایش یافت. البته این ارزش خالص اوست و شانس هم همیشه در دستیابی 

به این نوع اعداد دخیل است.
یکی دیگر: وارن بافت 99 درصد ثروتش را پس از پنجاه سالگی به دست آورد. به همه ی آن ها فکر 
کنید که از پیشرفت کند حرفه شان شکایت می کنند. این مسئله به شما کمک می کند تا مقایسه ای 

انجام دهید.
به هرحال در اینترنت مطالب زیادی درباره ی وارن بافت وجود دارد. و افراد زیادی هم تظاهر می کنند 

شما می توانید با سرمایه گذاری در بازار سهام ثروتمند شوید.
گرچه، وارن بافت مثالی عالی از موفقیت پیوسته است. شما می توانید با کارهای کوچک به اهداف 

بزرگ برسید، کارهایی که در طول زمان روی هم جمع می شوند.
این شیوه نه تنها درمورد پول صدق می کند، بلکه می توان آن را برای دستیابی به مهارت، سامتی 

و روابط هم استفاده کرد.
شما نمی توانید در یک روز، یک ماه یا حتی یک سال بدنتان را قوی کنید. سال ها تاش پیوسته 
می خواهد تا به این هدف برسید. میانبری وجود ندارد و اصًا هم مهم نیست چقدر هوشمندانه 

عمل می کنید.
اختصاص دادن فقط »یک ساعت« برای تمرکز در هر روز و انجام تمرینات هدفمند به صورت 

پیوسته، می  تواند نتایج غیر قابل باوری را در بلندمدت حاصل کند.
 

 ترکیب زمان، تمرین و تمرکز
برای رسیدن به موفقیت عجله نداشته باشید، بدانید که افراد موفق هم بعد از تمرین و تمرکز 

طوالنی مدت به هدف خود رسیده اند.
جان هایس، استاد دانشگاه ملون کارنج در رشته ی روانشناسی شناختی در پی یافتن این بود 
که کسانی که در اهدافشان به موفقیت دست پیدا کرده اند، تا چه اندازه متفاوت از دیگران عمل 

کرده اند؟
هایس فهرستی از ۵۰۰ قطعه ی موسیقی تهیه کرد. این قطعات بارها توسط سمفونی های مختلف 
در سراسر دنیا نواخته شده بودند وشاهکار به حساب می آمدند. این ۵۰۰ قطعه ی معروف در مجموع 

توسط ۷6 آهنگساز خلق شده بودند.
سپس، هایس بازه زمانی ای را تعیین کرد تا بداند در آن مدت این آهنگسازان چقدر زمان برای 
حرفه شان صرف می کردند تا این که باالخره قطعه ای معروف خلق می شد. نتیجه این بود که واقعاً 

برای خلق هر شاهکاری 1۰ سال زمان صرف شده است.
انتظار به دست آوردن موفقیت را در زمانی کوتاه نداشته باشید. افراد موفق در هر زمینه ای، سال ها 
زمان صرف تمرین و تمرکز کرده اند. با در نظر داشتن زمان کافی، تمرین و تمرکز می توانید به 

موفقیت دست پیدا کنید.
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زمان
سرمایه
وسرمایه
زماناست

همیشــه  پــدرم  بــودم  کــه  پســربچه 
اســت.« ســرمایه  »زمــان،  می گفــت: 

ایــن مهم تریــن درس کتــاب »ســرمایه 
و  نوشــته ی جودومینکوئــز  زندگــی«  و 
ویکــی روبیــن اســت. بــه گفتــه ی آن هــا 
پــول همــان چیــزی اســت کــه به خواســت 
خــود، تــالش زیــادی در زندگــی بــرای 
ــی  ــم و بهای ــش می کنی ــت آوردن ــه دس ب
کــه در ایــن راه می پردازیــم، عمرمــان 
اســت. پــس هــر کســی می توانــد بگویــد، 
ســرمایه اش چقــدر ارزش دارد و در چــه 
ــد. ــتفاده کن ــد از آن اس ــی می خواه راه

می خواهــد  کتــاب  ایــن  در  نویســنده 

بگویــد شــما هــم بــرای به دســت آوردن 
پولتــان، هــم بــرای خرید هایتــان »زمان« 
صــرف می کنیــد. اگــر بــا زمــان هــم مثــل 
پــول برخــورد کنیــد )و بــا پــول هــم مثــل 
نحــو،  بهتریــن  بــه  می توانیــد  زمــان( 
اســتفاده از پول هــا و زمانتــان را کنتــرل 

کنیــد.
ــد،  ــی بدانی ــان را به خوب ــر ارزش زم • اگ
به راحتــی می توانیــد تصمیــم بگیریــد 
کــه بــرای چــه کار هایــی وقــت صــرف 

ــد. کنی
• هــر چــه کمتــر خــرج کنیــد، کمتــر بــه کار 
کــردن نیــاز خواهیــد داشــت. پــس اگــر 

نــگاه کنیــد صرفه جویــی،  واقع بینانــه 
بــرای شــما در زندگــی زمــان می خــرد. 
امــا در نگاهــی عمیق تــر، صرفه جویــی 
بــرای شــما رهایــی بــه ارمغــان مــی  آورد؛ 
رهایــی از مشــکالت مالــی و اســترس 
ناشــی از آن. همچنیــن آزادید تا هرطور 
ــد. ــان را بگذرانی ــد عمرت ــه می خواهی ک

ادامــه  کــه در  بــه عواملــی  بــا توجــه 
ــد  ــد ش ــه خواهی ــوند، متوج آورده می ش
هیچ وقــت آن قــدر کــه فکــر می کنیــد 
ــاعتی 100  ــاید س ــد. ش ــول در نمی آوری پ
هــزار تومــان دریافــت کــرده باشــید؛ ولی 

ــر از آن. ــیار کمت ــزی بس ــع چی در واق
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 چگونه دستمزد واقعی مان را حساب کنیم؟
فـرض کنیم دوسـت لوله کشـی به نام سـعید دارید. سـعید تا امـروز، میانگین ۵۵میلیـون تومان 

سـاالنه و تقریبـاً ۲۷ هـزار تومـان برای هر سـاعت، از حرفه ی خود پـول درمی آورد.
طبـق ایـن ارقـام، اگـر سـعید بخواهد یک گوشـی جدید بـا قیمت 4 میلیـون تومان بخـرد، باید 

14۸ سـاعت کار کند.
ولـی بـه این سـادگی نیسـت! می دانید چرا؟ چون دسـتمزد سـاعتی واقعی سـعید کمتـر از ۲۷ 

هزار تومان اسـت.
بـه شـغل تان و بـه تمـام کارهایـی که انجـام می دهیـد و هزینه هایی کـه می کنیـد )هزینه هایی 
کـه اگـر شـاغل نبودیـد، پرداخـت نمی کردیـد( بیندیشـید. چقـدر طـول می کشـد تـا بـه دفتر 
کارتـان برسـید؟ چقـدر بابت بنزین یـا گاز می پردازید؟ به کت و شـلوار یا لباس فرم نیـاز دارید؟ 

آیـا بـه تعطیاتی چندروزه بـرای کاهش اسـترس کاری نیـاز دارید؟
کتـاب »پـول و زندگـی« هشـت مـورد از هزینه هـای احتمالـی کار کـردن را بیان می کنـد. این 

هزینه هـا احتمـاالً در زندگی واقعی بیشـتر هسـتند.
 رفت وآمـد: دفتـر کار سـعید ۲۰ کیلومتـر از خانه اش فاصله دارد. سـعید روزانـه در مجموع، 

یـک سـاعت بـرای رفت وآمـد با ماشـینش که 
بـرای پیمودن هر کیلومتـر ۵۰۰ تومان هزینه 
دربـردارد، صـرف می کنـد. سـعید در هفتـه ۵ 
سـاعت در راه اسـت، ایـن یعنـی، 1۰۰ هـزار 

تومـان بـرای رفت وآمـد هفتگی.
 لبـاس: هـر روز صبـح، لبـاس پوشـیدن 
زمـان زیادی از سـعید نمی گیرد؛ ولـی برای او 
هزینـه در پی دارد. سـعید سـاالنه چندین بار 
بـه خریـد لبـاس کار جدید نیاز پیـدا می کند؛ 
چراکـه لباس قبلـی اش پاره می شـود. احتماالً 
هر سـال، ۵۰۰ هـزار تومان بـرای خرید لباس 

کار می پـردازد.
  غـذا: سـعید اگـر تنهـا بـود، بـه خـوردن 
غدایـی سـاده اکتفـا می کـرد؛ ولـی همکارش 
غذاهـای فسـت فـودی را ترجیـح می دهـد. 
سـعید هـم کـه فسـت فـود دوسـت دارد، بـا 
همـکارش همراهـی می کنـد. پـس روزانه 1۰ 
هزارتومـان و تقریبـاً یـک سـاعت، بـرای غـذا 

خـوردن صـرف می کنـد.
هـر هفتـه، سـعید ده سـاعت بـرای رفت وآمد 
و صـرف غـذا، از دسـت می دهـد که در سـال 
تقریبـاً بـه ۵۰۰ سـاعت می رسـد. همچنیـن 
شـغل او در هفتـه، بـه ناچـار، 1۰۰ هزارتومان 
هزینه تراشـی  برایـش  مختلفـی  دالیـل  بـه 
می کنـد کـه سـاالنه بـه ۵4۰۰۰۰۰ تومـان 

می رسـد.
حـاال کـه می دانـد چقـدر پـول و زمـان بـرای 
شـغلش هزینـه می کنـد، می توانـد دسـتمزد 
سـاعتی واقعـی خـود را بـا معادله ی سـاده ای 

کند. حسـاب 
 ابتـدا، بایـد هزینه هـای کاری اش را از درآمد 
سـاالنه اش کسـر کنـد، تـا بـه درآمـد واقعـی 
خود برسـد. بـا توجه به ارقام ذکرشـده، درآمد 
خالـص سـالیانه ی سـعید 413۰۰۰۰۰ تومان 
اسـت. )۵۵ میلیون تومان منهـای ۵4۰۰۰۰۰ 
تومـان هزینـه ی رفت وآمـد منهـای ۵۰۰ هزار 
تومـان هزینه ی لباس کار منهـای ۲4۰۰۰۰۰ 
تومـان پـول ناهـار و ۵4۰۰۰۰۰ تومـان بـرای 

ناخواسـته( هزینه های 
کـه  را  زمانـی  تمـام  می بایسـت  سـپس   
سـر کار صـرف می کنـد )از جملـه سـفر های 
کاری و تعطیـات( محاسـبه کنـد. او هـر روز 
6:3۰ صبـح، خانـه را تـرک می کنـد و 4:3۰ 
بعدازظهـر برمی گردد. این یعنـی هر هفته ۵۰ 
سـاعت و سـاالنه ۲۵۰۰ سـاعت، در راه محـل 

کارش اسـت.
 در نهایـت، دسـتمزد خالصش را تقسـیم بر 

سـاعات حضـورش در محـل کارش می کند.
از آن جایی که دسـتمزد سـاعتی واقعی سعید 
۲۰۸۵۰ تومـان اسـت، بـرای به دسـت آوردن 
 19۸۰ سـال  در  بایـد  تومـان   413۰۰۰۰۰
سـاعت کار کنـد کـه چنـدان بد نیسـت؛ ولی 
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هنـوز کمتـر از درآمـدی اسـت کـه خـودش تصـور می کنـد )سـاعتی ۲۷ هـزار تومـان(.
پـس سـعید بـرای خریـد یـک گوشـی جدیـد 4 میلیونـی بایـد 191 سـاعت کار کند نـه 14۸ 
سـاعت. بـرای خریـد هـر چیـزی 4۰ درصـد زمان بیشـتری را بایـد صـرف کار کردن کنـد. اگر 

مالیـات را هـم حسـاب کنیـم، اوضـاع بد تـر می شـود:
درآمـد سـاعتی ۲۰۸۵۰ تومانـی سـعید، مربوط به حالتی اسـت کـه مالیات را در نظـر نگیریم. با 
کسـر مالیـات، ایـن مبلـغ تقریبـاً بـه 1۸ هزارتومان برای هر سـاعت می رسـد. این یعنی سـعید 
تقریبـاً 3۵64۰۰۰۰ تومان درآمد سـالیانه دارد. بنابراین برای خرید گوشـی جدید، ۲۲۲ سـاعت 

بایـد کار کنـد، یعنی بیشـتر از یک ماه.
در حالـی کـه اغلـب مـردم، بیشـتر زمان خـود را صرف کار کـردن می کننـد، این ایـده می تواند 
جالـب باشـد کـه از سـرمایه ی خـود، بـرای خریدن زمـان اسـتفاده کنیم. بـرای مثـال، من یک 
حسـابدار بـرای حسابرسـی مالیاتی، اسـتخدام کـرده ام. خودم هـم می توانم به این کار ها برسـم، 
امـا کاری کـه حسـابدار در دو سـاعت انجـام می دهـد، مـن بیست سـاعته تمـام می کنـم! در 

مثال هایـی ایـن چنینـی، ترجیـح می دهـم پولـم را بـرای صرفه جویـی در زمانـم خـرج کنم.
یـا در مثالـی دیگـر، زمانـی کـه تدریجـی ثروتمنـد شـدن بسـیار شـایع بـود، درآمد مـن در هر 
سـاعت، نجومـی بـود! و از آن جایـی کـه زمـان خالـی ام نسـبت بـه سـرمایه ام کمتـر بـود، زمان 
برایـم بسـیار ارزش داشـت. پس بـرای صرفه جویی در وقتم، خدمتـکار، فردی برای جـواب دادن 
ایمیل ها و باغبان اسـتخدام کرده بودم و از انرژی ام، برای کسـب پول بیشـتر اسـتفاده می کردم.

امـا امـروزه، درآمـد سـاعتی مـن تقریبـاً صفر اسـت. بلـه! بیشـتر درآمدم صـرف سـرمایه گذاری 
می شـود و ماهانـه مبلـغ ناچیـزی از حقوقـم برایم می مانـد. )از آن جایی که از نظر مالی مسـتقل 
هسـتم، نیـازی بـه درآمـد نـدارم(. پـس حـاال کـه وقـت خالـی ام از سـرمایه ام بیشـتر اسـت، تا 
جایـی کـه می توانـم کار هایم را خـودم انجام می دهـم. خدمتکار نـدارم، ماشـینم را خودم تعمیر 

می کنـم، بـه ایمیل هایـم خـودم جـواب می دهـم و... .

اگـر بـا زمـان هم مثل پـول بر خـورد کنید )و 
بـا پـول هم مثل زمـان(، می توانیـد به بهترین 
نحـو، اسـتفاده از پول هـا و زمانتـان را کنتـرل 
کنیـد. اگـر ارزش زمـان را بـه خوبـی بدانیـد، 
به راحتـی می توانیـد تصمیم بگیرید کـه برای 

چـه کار هایـی وقت صـرف کنید.
 

 صرفه جویی برای شما رهایی به ارمغان 
می آورد

تمـام مـوارد یادشـده قابـل توجـه هسـتند؛ 
امـا هنـوز بـه نتیجـه ی اصلـی درک عبـارت 
اسـت«  زمـان  سـرمایه  و  سـرمایه  »زمـان 
باشـید،  کم خرج تـر  هرچـه  نپرداخته ایـم. 
نیـازی ندارید سـخت کار کنید، پـس عمرتان 
طوالنی تـر خواهد بـود. در نگاهـی واقع گرایانه، 
صرفه جویـی کـردن، زمـان و آرامـش خاطـر 

بیشـتری بـرای شـما به همـراه دارد.

ایـن دیـدگاه در کار، از دو جهت قابل بررسـی 
است:

 با مخارج کمتر، آرامش خاطر »فردایتان« 
را تضمین کنید
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قبـل از هـر چیـز، باید گفـت با توجه به کسـر 
شـدن مالیـات، پس انـداز کـردن هـر 1۰۰۰ 

تومـان از خـرج کـردن آن بهتر اسـت.
همان طـور کـه قبًا اشـاره شـد، شـما پولی را 
کـه پـس از پرداخـت مالیات برایتـان می ماند، 

می کنید. خـرج 
بـا خـرج کـردن هـر یـک هزارتومانـی ای کـه 
می توانسـتید پس انـداز کنیـد، عـاوه بـر آن 
1۰۰۰ تومـان، سـودی را که از سـرمایه گذاری 
آن به دسـت می آوریـد، هم از دسـت می دهید. 
بـا در نظـر گرفتن نرخ بهـره ی بانکـی، 1۰۰۰ 
تومـان در ده سـال آینـده 63۰۵ تومـان برای 

شـما سـود خواهد داشت.
در نتیجـه، هـر 1۰۰۰ تومانـی کـه االن خـرج 
می کنیـد، می توانـد زمـان بازنشسـتگی تان به 

چندیـن برابر تبدیل شـود.

راه دومی نیز وجود دارد:
خاطر  آرامش  صرفه جویی،  با   

»امروزتان« را تضمین کنید
همان طـور کـه می دانیـد، مـن بـه پس انـداز 
کـردن اعتقـاد دارم. درصـدی از درآمـد شـما 

کـه صـرف ذخیـره و سـرمایه گذاری می شـود، مهم تریـن بخش داسـتان اسـت. پس انـداز نه تنها 
نگرانی هـای شـما را کاهـش می دهـد، بلکـه باعـث ذخیـره ی فرصت هـای امـروز و فردایتـان 

می شـود.
هرچـه امـروز کمتر خـرج کنید، فردا بـرای گذران زندگی تـان کمتر باید کار کنید. واضح اسـت، 
نـه؟ ولـی بیشـتر مـردم درک نمی کننـد کـه زندگی پرزرق وبرقشـان اسـت کـه آن هـا را وادار به 

سـخت کار کـردن می کند.
یکـی دیگـر از نتایـج کمتـر خـرج کـردن این اسـت کـه دیگر نیـازی بـه صرفه جویـی در آینده 
نخواهیـد داشـت. زندگـی 4۰ میلیونـی سـاالنه، طی ده سـال به 4۰۰ میلیـون تومان نیـاز دارد. 
در حالـی کـه تنهـا ۲۰۰ میلیـون تومـان برای گـذران ده سـال زندگـی ۲۰ میلیونی نیاز اسـت.

اگـر عـادت کنیـد بـا هزینه ای کـم زندگـی کنیـد، پس اندازتان بیشـتر و فشـار کاری تـان کمتر 
خواهد شـد.

بـا ثابـت نگه داشـتن پس اندازتـان، روی ۵۰ یا حتـی ۷۰ درصد از درآمدتان، به جای 6۵ سـالگی، 
4۰ سـالگی بازنشسـته خواهیـد شـد. این گونه به جای 1۵ سـال، 4۰ سـال زمـان آزاد بـرای آزاد 

زندگـی کردن، خواهید داشـت.
وقتـی هزینه هایتـان را کمتـر کنیـد یا اصـًا به صفر برسـانید، نه تنهـا پس اندازتان بلکـه زمان و 
طبیعتـاً آرامـش فکری تان هم بیشـتر می شـود. بنابرایـن صرفه جویی، محرومیت نیسـت، ثروت 

است!
هـر چـه کمتـر خرج کنیـد، کمتر بـه کار کردن نیـاز خواهید داشـت. پـس اگـر واقع بینانه نگاه 
کنیـد، صرفه جویـی، بـرای شـما در زندگـی زمان می خـرد. امـا در نگاهی عمیق تـر، صرفه جویی 

بـرای شـما رهایـی به ارمغـان می  آورد؛ رهایی از مشـکات مالی و اسـترس ناشـی از آن.
 

 صرفه جویی قربانی کردن خواسته هایتان نیست!
پولـی کـه پس انـداز می کنیـد هـم خرج شـده به حسـاب می آید، بـا این تفـاوت که بـرای خرید 
مرسـدس بنـز یـا خانه ای بزرگ، مصرف نشـده اسـت. بلکـه در راه آرامـش خاطر امـروز و فردای 
شـما خرج شـده اسـت. هرچـه دیر تر شـروع به پس انـداز کردن کنیـد، هر خرید غیرضـروری یا 

هـر سـرمایه گذاری غلطی نه تنهـا سـرمایه تان، بلکه زمان را هـم از چنگتـان درمی آورد.
در نهایت، تعادل در زندگی، به معنای برقراری تعادل، بین زمان و سرمایه است.

در برخـی مـوارد زمانتـان از پـول ارزش بیشـتری دارد؛ ولـی اغلب برعکس اسـت. اگر خرید یک 
گوشـی جدیـد، ارزش ۲۲ سـاعت کار کـردن را دارد، پـس آن را بخریـد. در غیـر ایـن صورت، به 
خودتـان لطـف کـرده و ایـن کار را بـه بعد هـا موکـول کنیـد و پولـش را بـرای زود تر بازنشسـته 

شـدن، سـرمایه گذاری کنید.
وقتـی هزینه هایتـان را کمتـر کنید، نه تنهـا پس اندازتان، بلکـه زمان و طبیعتـاً آرامش فکری تان 

هم بیشـتر می شـود. بنابراین صرفه جویی محرومیت نیسـت، ثروت اسـت!
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اپلمصاحبهاستخــــــــــــــــــــــــدامینامتعارف
از  یکــی  به عنــوان  اپــل  شــرکت 

مکان هــا  هیجان انگیزتریــن  و  چالش برانگیزتریــن 
ــت  ــب نیس ــای تعج ــود و ج ــناخته می ش ــردن ش ــرای کار ک ب

اگــر اســتخدام شــدن در آن کار آســانی نباشــد. اپــل نیــز 
ماننــد گــوگل و دیگــر شــرکت های بــزرگ تکنولــوژی جهــان، در 

مصاحبه هــای اســتخدامی خــود مجموعــه ای از ســواالت تخصصــی 
ــوش را  ــواالت ه ــرکت کنندگان و س ــابق ش ــارب کاری س ــاره ی تج درب
ــائل  ــه مس ــد ب ــوندگان بای ــات مصاحبه ش ــی اوق ــد. گاه ــرح می کن مط
ــیده  ــی پرس ــا مبهم ــاده  ام ــواالت س ــد و گاه س ــخ دهن ــی پاس ریاض

می شــود. در هــر صــورت، ایــن ســواالت بــه گونــه ای طراحــی 
در  کننــد.  درگیــر  را  شــرکت کننده  ذهــن  کــه  شــده اند 

ــد مــورد از ســواالتی را کــه در مصاحبه هــای  ادامــه چن
اســتخدامی شــرکت اپــل مطــرح شــده، خواهیــم 

خوانــد.
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اپلمصاحبهاستخــــــــــــــــــــــــدامینامتعارف

۱( دربـاره ی یک مـورد از کارهایی که در 
زندگـی ات انجـام داده ای و مشـخصاً به 

آن افتخـار می کنـی، صحبـت کن.

2( چـه شکسـت هایی در زندگی تجربه 
کـرده ای، و از آن ها چـه آموخته ای؟

و  چالش برانگیـز  مسـئله ی  یـک   )۳
جـذاب را کـه بـا آن مواجـه  شـده ای، 
شـرح بـده و بگـو چگونـه آن را حـل 

کـرده ای.

4( بـه یک کـودک ۸ سـاله توضیح بده 
کـه روتر/مودم چیسـت و عملکـرد آن 

اسـت. چگونه 

5( چـه چیـزی امروز شـما را بـه این جا 
کشـانده است؟

  
6( صـد عدد سـکه روی یـک میز صاف 
چیـده شـده اند و هـر کـدام یـک روی 
شـیر و یـک روی خـط دارند. ۱۰ سـکه 
خط شـان  روی  سـکه   9۰ و  شـیر  روی 
رو بـه باالسـت. شـما نمی توانیـد لمس 
کنیـد یـا ببینید که کدام سـکه شـیر و 
کدام خـط اسـت. چگونـه می توانی این 
سـکه ها را بـه دو دسـته تقسـیم کنی؛ 
به نحـوی کـه تعـداد شـیرها در هـر دو 

دسـته یکسـان باشد؟

انتظـار داری پنـج سـال دیگـر در   )۷
زندگـی ات بـه کجـا رسـیده باشـی؟

اپـل مشـغول  در  می خواهـی  ۸( چـرا 
بـه کار شـوی؟ اگـر اسـتخدام شـدی، 
برای چه چیـزی در محیـط کار قبلی ات 

شـد؟ خواهی  دل تنـگ 

9( خـودت را توصیـف کـن. چـه چیزی 
شـما را بـه هیجان مـی آورد؟

امتحـان  را  توسـتر  یـک  چگونـه   )۱۰
؟ می کنـی

 ۱۱( اگر شما را اسـتخدام کردیم، دوست 
داریـد روی چه موضوعی کار کنید؟

۱2( سـه جعبـه پیـش روی شماسـت. 
درون یکـی از جعبه هـا فقط سـیب، در 
دیگـری فقـط پرتقال و در آخری سـیب 
و پرتقـال وجود دارد. برچسـب هر سـه 
جعبه اشـتباه زده شده است و از روی آن 
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نمی توانیـد تشـخیص بدهید محتـوای داخـل جعبه ها چیسـت. یکـی از جعبه ها را 
بـاز می کنیـد و بدون نـگاه کـردن، یک میـوه برمی داریـد. چگونه می توانیـد با نگاه 

کـردن بـه میوه، به سـرعت همـه برچسـب ها را درسـت روی جعبه بچسـبانید؟
۱۳( آیـا تاکنـون با تصمیـم مدیرتـان مخالفـت کرده ایـد؟ چگونه مخالفـت خود را 
ابـراز کرده ایـد؟ با ذکر یک مثال مشـخص، شـرح دهید کـه چگونه ایـن مخالفت را 
برطـرف کرده ایـد، نتیجـه نهایی چه بـوده، و آن مدیـر امروز شـما را چگونه توصیف 

. می کند

۱4( چرا باید شما را استخدام کنیم؟

۱5( آیـا فرد خالقی هسـتید؟ چـه چیز خالقانـه ای وجـود دارد که می توانیـد به آن 
کنید؟ فکر 

  
۱6( یک تجربه تحقیرکننده را توصیف کن.

حـل  اسـت:  مهم تـر  یـک  کـدام   )۱۷
مشـکل مشـتری، یـا ایجـاد تجربـه ای 

او؟ بـرای  خـوب 

۱۸( شـما به نظـر، فـردی کامـاٌل مثبـت 
می تواننـد  چیزهایـی  چـه  هسـتی. 

کننـد؟ خـراب  را  روحیـه ات 
۱9( تنهـا بـا اسـتفاده از صدایـت به من 
نشـان بده کـه چگونه اشـتیاق خـود را 
بـرای کمـک کردن بـه یک مشـتری به 

او نشـان می دهـی.

2۰( یـک اپلیکیشـن جمـع آوری عکس 
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زمـان  به  مـرور  و  اختیـار شماسـت  در 
عکس هـای زیـادی در آن جمـع شـده 
حـذف  بـرای  شـما  اسـتراتژی  اسـت. 
مـدت  در  استفاده نشـده  عکس هـای 

طوالنـی چیسـت؟
  

2۱( اگر بطری شیشـه ای حـاوی ترکیبی 
از سـکه های سالم و سـکه های غیرسالم 
)بدون شـانس 5۰-5۰( در اختیار داشـته 
و  برداریـد  آن  از  سـکه  یـک   باشـید، 
سـه بار پرتـاب کنیـد و به ترتیب شـیر، 
شـیر، خـط بیایـد، احتمـال این که یک 
سـکه سـالم یـا غیرسـالم را برداشـته 

باشـید چقدر اسـت؟

22( بهتریـن روز زندگی تـان در چهـار سـال گذشـته کـدام بـوده اسـت؟ بدتریـن 
روزتـان کـدام بوده اسـت؟

2۳( هر روز چند کودک به دنیا می آیند؟

24( هنگامـی کـه به عنـوان مشـتری وارد فروشـگاه اپـل می شـوید، ابتـدا بـه چه 
چیـزی دربـاره آن فروشـگاه توجـه می کنیـد؟ در ابتـدای ورودتـان چه احساسـی 

به تـان دسـت می دهـد؟
25( اگـر دو تخم مـرغ در اختیار داشـته باشـید و بخواهیـد حداکثر ارتفاعـی را که 
تخم مـرغ اگـر از آن جـا رها شـود نخواهد شکسـت، بـرآورد کنید، چـه کاری انجام 

بهینه چیسـت؟ می دهیـد؟ راه حل 
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 تقسیم منابع مالی: راز نهایی مدیریت پول
ــارۀ  ایــن مطلــب از مطالــب دیگــر طوالنی  تــر و تقریبــاً مهم  تریــن چیــزی اســت کــه درب
پــول خواهیــد خوانــد. بخــش زیــادی از ایــن بحــث شــاید جدیــد نباشــد؛ ولــی بســیار مهم 

. ست ا
توزیــع منابــع مالــی، یــا هــر نــام دیگــری کــه شــما دوســت داریــد روی آن بگذاریــد، در 
واقــع، روشــی بــرای کنتــرل مصــرف پــول اســت و در نــوع پیشــرفته  تر، بــه شــما کمــک 

ــد. ــت کنی ــز مدیری ــان را نی ــه دارایی  هایت ــد ک می  کن
اگــر روش خودتــان را پیــدا کرده  ایــد کــه چــه بهتــر! ولــی حقیقــت ایــن اســت کــه امــروزه 
ــم  ــد و ه ــت کنن ــم پول شــان را مدیری ــان ه ــد همزم ــد چطــور بای ــردم نمی  دانن ــر م اکث
ــت  ــر وق ــد؛ در نتیجــه، ه ــا و سرمایه  های شــان را در دســت بگیرن ــرل ســایر دارایی  ه کنت
ــت  ــد به دس ــول جدی ــد، پ ــت می  کنن ــی را دریاف ــا طلب ــد ی ــش می  یاب ــان افزای درآمدش
ــردن  ــرج  ک ــرای خ ــادی ب ــای زی ــه فرصت ه ــه همیش ــد؛ چرا ک ــاد می دهن ــه ب ــده را ب آم

وجــود دارد.

مدیرپولخودباشید:
منابعمالیتانرابهدرستیتقسیمکنید

در بخش های قبل خواندیم 
که برای مدیریت صحیح 
پول و حساب هایتان باید 
قبل از هرچیزی طرز 
تفکرتان را نسبت به پول 
تغییر دهید تا بتوانید 
ارزش خالص دارایی هایتان 
را محاسبه کنید و برنامه ای 
برای مخارج و هزینه هایتان 
داشته باشید.

اما گام بعدی برای مدیریت 
پولتان، تقسیم منابع 
مالی است. برخی ممکن 
است به جای این مورد، 
از کلماتی مانند تقسیم 
درآمد استفاده کنند. در 
هرصورت، تقسیم منابع 
یعنی چه؟ به بیان ساده باید 
گفت، تقسیم منابع، روش 
یا سیستمی است که باعث 
می  شود با اختصاص دادن 
هر میزان از پول یا دارایی -

تان برای یک کار مشخص، 
آن را مدیریت کنید.
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ســه گام قبلــی پیش زمینــۀ  ایــن مرحلــه بودنــد. »تقســیم منابــع« کلیــد اصلــی بــرای در 
دســت گرفتــن مدیریــت حســاب اســت. بــا ایــن حــال بیش تــر افــراد از آن بی  اطاعنــد، 
وقتــی هــم مطلــع می شــوند، آن  طــور کــه بایــد قــدرش را نمی  داننــد. بدانیــد تــا زمانــی 
کــه تقســیم منابــع مالــی را یــاد نگیرید، در مســائل اقتصــادی موفــق نخواهید شــد. دلیلش 
هــم ایــن اســت کــه تــا ایــن کار را نکنیــد، خبــری از یادگیــری مدیریــت پــول هــم نیســت.

 
 روش  های متفاوت برای افراد مختلف

ویژگی  هایــی کــه در ادامــه بــرای هــر روش برشــمرده می شــود، تنهــا راه انجــام دادن ایــن 
کار نیســتند و ممکــن اســت ترجیــح بدهیــد 
رویکــرد دیگــری را پیــش بگیرید. افــراد کمی 
هســتند کــه می  تواننــد مثــل یــک حســابدار 
ــد.  ــت کنن ــان را مدیری ــا و برنامه  های ش کاره
ــد  ــنا خواهی ــا آن آش ــه زودی ب ــه ب روشــی ک
شــد بــه قــدری ســاده اســت کــه اگــر یــک 
ــه اش  ــاً ادام ــد، قطع ــان کنی ــار آن را امتح ب

خواهیــد داد.
بــه یــاد داشــته باشــید کــه ایــن کار در واقــع، 
ــرار  ــت و ق ــول اس ــت پ ــرای مدیری ــی ب روش
ــزی  ــرای هــر چی ــد ب ــه شــما بگوی نیســت ب
چقــدر خــرج کنیــد. تنهــا هدف یک سیســتم 
ــما  ــه ش ــه ب ــت ک ــن اس ــع ای ــع مناب توزی
ــان  ــاً هم ــان را دقیق ــد پول ت ــان بده اطمین
جایــی خــرج خواهیــد کــرد کــه می  خواهیــد. 
اگــر مبلغــی را کــه هزینــه می  کنیــد دوســت 

ــد! ــد، تغییــرش دهی نداری
ــه آن  ــوص ب ــارج، به خص ــی مخ ــم برخ تنظی
شــکلی کــه در ادامــه خواهیــد خوانــد، مبلــغ 
کلــی هزینه  هــا و حتــی ســرمایۀ شــما را 
تغییــر نمــی دهــد. ایــن اتفــاق تنهــا زمانــی 
ــان را  ــوید درآمدت ــق ش ــه موف ــد ک می- افت

ــد. ــش دهی افزای
فکــر کنیــد! پــول شــما هــر مــاه جایــی خــرج 
مــی شــود. یــک بــار دیگــر بایــد گفــت کــه 
سیســتم تقســیم منابــع تنهــا بــه شــما کمک 
ــان  ــوید پول ت ــن ش ــا مطمئ ــرد ت ــد ک خواه
دقیقــاً همــان جایــی مــی  رود کــه می خواهیــد 
و همــان مبلغــی را خــرج می  کنیــد کــه 
ــن  ــع، ای ــد. در واق ــاب کرده  ای ــان انتخ خودت
شــمایید کــه مشــخص می  کنیــد چقــدر و در 

کجــا خــرج کنیــد.
 

 تقسیم منابع و برنامه مخارج شما
بــه رابطــۀ بیــن ایــن مرحلــه و برنامــۀ مخارج 
فکــر کنیــد. ایــن برنامــه بــه شــما نشــان می -

دهــد کــه در حــال حاضــر چگونــه از پول تــان 
اســتفاده می کنیــد. امــا سیســتم توزیــع تنهــا 
ابــزاری را برای تــان فراهــم می  کنــد کــه 
برنامه ریــزی   مســیر  در  پول تــان  بدانیــد 
بــرای مخارج تــان قــرار دارد یــا نــه. در واقــع، 
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ــد  ــد و بع ــرج کنی ــور خ ــان را چط ــد پول ت ــه می  خواهی ــد ک ــخص می کنی ــما اول مش ش
ــع آن را عملــی می  کنــد. ایــن سیســتم توزی

 سیســتم تقســیم منابــع تنهــا بــه شــما کمــک خواهــد کــرد تــا مطمئــن شــوید پول تــان 
ــد کــه  ــد و همــان مبلغــی را خــرج می  کنی ــی مــی  رود کــه می خواهی ــاً همــان جای دقیق

ــد. ــان انتخــاب کرده  ای خودت

حساب های جدا، چاره کار!
یکــی از نــکات مهــم، درســت کــردن حســاب  های جداگانــه بــرای هــر مــورد اســت کــه 

یــک دســته از مخــارج را کنتــرل خواهــد کــرد.
ایجاد یک حساب این چنینی اصًا کار سختی نیست:

 تصمیم می  گیرید که هر هفته یا هر ماه چه مقدار پول به آن حساب بریزید.
 مبلــغ مشخص شــده را در حســاب )کــه این جــا همــان کیــف پــول یــا کارت بانکی تــان 

اســت( قــرار می  دهیــد.
 فقط و فقط همان پول را برای مورد انتخاب شده در آن مدت استفاده می- کنید.

به همین راحتی!
اگــر سیســتم توزیــع منابــع مالی  تــان را همان طــور کــه بایــد، تنظیــم کنیــد، پولــی کــه در 

هــر حســاب قــرار می دهیــد همــان مبلغــی 
ــان«  ــۀ مخارج ت ــه در»برنام ــود ک ــد ب خواه

ــته  اید. نوش
 

 سخن آخر
واضح  تریــن نتیجــۀ اســتفاده از چنیــن 
سیســتمی بــرای تقســیم منابــع درآمــدی، 
ایــن اســت کــه هیــچ پولــی بــدون اجــازۀ 
شــما خــرج نمی شــود و یکــی از مهم  تریــن 
زندگــی  دارایــی،  توزیــع  دســتاوردهای 
کــردن افــراد مطابــق بــا درآمدشــان اســت. 
همیــن کــه در ایــن کار موفــق  شــوید، 
ــن  ــدون ای ــود. ب ــن می  ش ــز ممک همه  چی
مؤلفــه هیــچ چیــز دیگــری اتفــاق نخواهــد 
ــی  ــید: اجرای ــود باش ــول خ ــر پ ــاد. مدی افت

ــا. ــردن راهکاره ک

راهنمایسرمایهگذاری
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