
راهنمایسرمایهگذاری
ســال پــنجـم/شمـاره 50/اسفند 1399مـاهنامه اجتـماعی اقتـصادی

 قیمت: 45هزارتومان

تله های 
روان شناختی که 
سد راه موفقیت 
مالی شما هستند

چگونه یک کنشـگر شویم
 چرا باید به کودکانمان 
پول نقد بدهیم؟

 به پای یک برند پیر 
نشوید!



a l a f k h e r s

ن قدم به سمت تغی�ی و موفقیت مایل، آگاهی  اول�ی
ن گام پذیرش. دانش، ارز�ش نخواهد  است و دوم�ی

داشت مگر اینکه به کار گرفته شود.



a l a f k h e r s

َعـلَـف ِخــرس

راهنمایسرمایهگذاری
مـاهنامه اجتـماعی اقتـصادی

NO.50



صاحب امتیاز: موسسه غیرتجاری راهنمای اندیشه 
هدفمند با شماره ثبت 49265 )موسسه فرهنگی دیجیتال(

مدیر مسئول: سید محمدباقر غروی نخجوانی
سردبیر: ملیحه خیرخواه

مدیر هنری: سمیرا هژبری
ویراستار: فاطمه هدیه لو

هیئت تحریریه: فاطمه هدیه لو
محمد سجاد علی مددی

ماهنامهراهنمایسرمایهگذاری
اسفند 99 / سال پنجم/ شماره 50

ت
رس

فه

قلک 
 چرا باید به کودکانمان پول نقد بدهیم؟.....................................4
تأثیر عوامل دیجیتال بر مسئولیت های مالی والدین........................8

ورودآقایانممنوع
زنان همچون مردان می توانند پول را مدیریت کنند؛اگر ... ...............12
زنان درباره پول بهتر عمل می کنند یا مردان؟....................................14

پشتپردهخرید
به پای یک برند پیر نشوید!...................................................18



www.alafkhers.com
نشانی: سعادت آباد. بلوار پیام. میدان بهرود. خیابان عابدی. پالک ۳- واحد ۳ تلفن: 22۱۱246۳

چاپ : نشر یزدا
کیلومتر جاده قدیم تهران کرج، سه راه شهریار، باغستان، ابتدای سعیدآباد، شهرک صنعتی گلگون، 

خیابان پنجم جنوبی،  پالک ۳5

باشگاهموفقیت
ولع سیری ناپذیری،  یک خواسته ی خوشایند یا خطرناک؟ ......................................22
چگونه یک کنشگر شویم............................................................................26

دانستنیهایمالی
چگونه مستر پی ثروتش را از 10 هزار دالر به 250 میلیون دالر رساند؟ ....................29

دودوتاچهارتایزندگی
تله های روان شناختی که سد راه موفقیت مالی شما هستند..................................30



چرابایدبهکودکانمان
پولنقدبدهیم؟

نتایج تحقیقات متعددی نشان می دهد که کودکان اطالعات مالی خود را بیش از هر منبع دیگری، از طریق 
والدین شان می آموزند. فرایند انتقال دانش مالی به فرزندان را »اجتماعی شدن مالی« نیز می نامند.

»اجتماعی شدن مالی« کودکان بر دو چیز تمرکز دارد: نخست، الگوی رفتاری والدین برای فرزندشان و 
دیگر چیزهایی که پدرومادرها به طور مستقیم به کودکان شان می آموزند. »اشلی ِلبارون«، دانشجوی 
دکترای دانشگاه آریزونا، در تحقیقات خود سعی دارد تا نگاه عمیق تری به ُبعد سوم این موضوع مهم 
داشته باشد: اهدای پول فیزیکی به دست کودک، تا به وسیله ی آن، به تمرینات مدیریت پول بپردازد.
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آخریـن مقالـه  ی لبـارون، بـا عنـوان »بـا تمریـن بـه بهترین هـا دسـت می یابیـم«، دربـاره ی 
اهمیـت تجربـه ی  دنیـای حقیقـی بـا اعطـای پـول نقـد بـه کـودکان، جهـت کمـک بـه 
آماده سـازی مالـی آن هـا در بزرگسـالی اسـت. لبـارون در ایـن مقالـه پیشـنهاد می دهـد که 
کارشناسـان بایـد در آینـده، ایـن گونه آمـوزش تجربـی را به عنوان سـومین نکتـه ی کلیدی 

به منظـور اجتماعـی شـدن مالـی کـودکان در نظـر بگیرنـد.
والدیـن می تواننـد بـا اسـتفاده از پـول نقد، بـه روش های گوناگونـی با کودک شـان به تمرین 
مدیریـت پـول بپردازنـد: آن هـا می توانند بـه فرزندان شـان مقـداری پول توجیبـی بدهند؛ در 
راسـتای انجـام فعالیت هـای فراتـر از وظایف شـان در محیـط خانـه، بـه آن ها پـول بپردازند؛ 
بـرای تشـویق نمـرات خوبشـان، پـاداش در نظـر بگیرند یـا آن ها را تشـویق کنند پـول خود 

را بـرای دسـت یابی بـه هدف هایـی ماننـد اعمال خیـر پس انـداز کنند.
 لبـارون معتقـد اسـت کـه جزئیـات ایـن موضـوع و هم چنیـن میـزان پولـی کـه بـه کودک 
می دهیـد، اهمیتـی چندانـی نـدارد؛ زیـرا موقعیت مالی هـر خانواده بـا دیگری تفـاوت دارد. 
مهم تریـن نکتـه ای کـه والدیـن می بایسـت بـه یاد داشـته باشـند آن اسـت که تا دیر نشـده، 

تجربیـات عملـی خود بـا پـول را در اختیـار کودک شـان بگذارند.
الگـوی  نخسـت،  اسـت:  متمرکـز  مهـم  اصـل  سـه  بـر  کـودکان  مالـی  کـردن  اجتماعـی 
رفتـاری والدیـن بـرای فرزندشـان اسـت، دیگـر چیزهایـی کـه والدیـن بـه صورت مسـتقیم 
بـه کودکان شـان می آموزنـد و سـوم هـم اهـدای پـول فیزیکـی بـه دسـت کـودک اسـت تـا 

به وسـیله ی آن، بـه تمرینـات مدیریـت پـول بپـردازد.

 به کودکانتان اجازه خطا کردن بدهید
بـار  اولیـن  بـرای  »اگـر  می گویـد:  لبـارون 
اسـت که کودک تـان قصد اسـتفاده از کارت 
بانکـی را دارد یـا مجبـور به کار یـا پس انداز 
بـرای خریـد هـدف خاصـی شـده یـا اولیـن 
بـار اسـت کـه  صاحب حسـاب بانکی شـده ، 

زمـان خوبـی جهـت آمـوزش به او نیسـت.
 والدیـن می بایسـت تجربیات مادی مناسـب 
سـن کودکان شـان را هنگامـی کـه در حـال 
اختیارشـان  در  آن هـا هسـتند،  مشـاهده ی 
بگذارنـد. بـه فرزندان تـان اجـازه دهیـد تـا 
مرتکـب خطا شـوند. از این طریـق می توانید 
بـه آن هـا بفهمانیـد تـا از آن اشـتباه درس 
گرفتـه و بـه پرورانـدن عـادات خـوب آن هـا 
کمـک کنیـد، تـا قبـل از آن کـه روی پـای 
باشـند.  آمـاده  کامـًا  بایسـتند،  خودشـان 
خطـای  پیامدهـای  بزرگسـالی  زمـان  در 
مالـی بسـیار شـدیدتر خواهـد بـود و آن هـا 
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مجبورنـد تـا بـا مقـدار سـنگین تری از پـول 
کننـد.« نـرم  دسـت وپنجه 

لبـارون بـه همـراه همکارانـش در دانشـگاه 
مختلـف،  شـخص   115 بـا  »بریگ هـام«، 
کـه شـامل 90 دانشـجوی بیـن 1۸ تـا 30 
و  والدیـن  از  تعـدادی  هم چنیـن  و  سـال 
مصاحبـه  می شـد،  آن هـا  پدربزرگ هـای 
کردند. در این تحقیق، از دانشـجویان سـؤال 
شـد کـه والدین شـان چـه نکاتـی و از چـه 
روشـی مسـائل مالی را به آن هـا آموخته اند. 
چـه  کـه  شـد  پرسـیده  نیـز  والدیـن  از 
چیزهایـی و از چـه طریقـی به کودکان شـان 

می دهنـد. آمـوزش  پـول  دربـاره ی 
اغلـب شـرکت کنندگان اذعـان کردنـد کـه 
فیزیکـی  تجربیـات  کودکی شـان  دوران  در 
کسـب  نظرشـان  بـه  و  داشـته اند  پـول  بـا 
آمادگـی  در  فراوانـی  تأثیـر  تجربیـات،  آن 
فعلـی آن هـا جهـت مدیریـت پول گذاشـته 
اسـت. آن دسـته از شـرکت کنندگانی که در 
کودکـی تجربـه ی کافـی با پـول نداشـته اند 
نیـز افسـوس می خورنـد کـه کاش تجربـه ی 
کسـب  زمینـه  ایـن  در  را  بیش تـری 

می کردنـد.
 بـر طبـق نتایـج حاصـل از ایـن مصاحبـه، 
لبـارون و دسـتیارانش سـه دیـدگاه کلـی را 
 پیرامـون آموخته هایـی که شـرکت کنندگان 
از تجربیـات مالی شـان در سـنین کودکـی 
بـه دسـت آورده اند، مشـخص کردنـد: آن ها 
چطـور  کـه  گرفتنـد  یـاد  طریـق  ایـن  از 
را  پول شـان  چطـور  باشـند؛  سـخت کوش 
مدیریـت  و به صـورت عاقانـه خـرج کننـد. 
محققیـن هم چنیـن از صحبت هـای والدین، 
به سـه دلیل اصلـی آن ها را بـرای در اختیار 
آمـوزش  جهـت  پـول،  گذاشـتِن  کـودکان 
مدیریـت پـول، دسـت یافته انـد: مهارت های 
مالـی را بـه آن ها بیاموزنـد؛ ارزش های مادی 
را بـه آن هـا نشـان دهنـد و نحـوه ی صحیح 
پیش روی شـان  را  اسـتقال  بـه  دسـت یابی 

بگذارند.
جـذب  دلیـل  ایـن  بـه  می گویـد  لبـارون 
مطالعـه ی »اجتماعی شـدن مالـی« کودکان 
شـده اسـت؛ زیرا مـدام جمـات کلیشـه ای 
را دربـاره ی آن کـه نوجوانـان رابطـه ی بـدی 
بـا پـول دارنـد، از بزرگسـاالن می شـنید. او 
به تدریـج بـه ایـن فرضیه رسـید کـه ممکن 
اسـت نسـل جوان تـر به قـدر کافـی بـا پـول 
و  نداشـته  سـروکار  فیزیکـی(  )به صـورت 
بنابرایـن، تجربیاتـش در ایـن زمینه نسـبت 
بـه والدیـن خود و والدین نسـل قبل، بسـیار 

باشـد. پایین تـر 
در حالی کـه لبـارون اطاعـات کافـی جهت 
موضـوع  در  نسـل ها  تفـاوت  شفاف سـازی 

پـول در دسـت نـدارد، حـدس می زنـد کـه بسـیاری از والدیـن امـروزی ممکـن اسـت برای 
پـول دادن بـه کودک شـان، اعتماد کافی نداشـته باشـند و ایـن امر از نظر او، بدترین قسـمت 

اسـت. ماجرا 
لبـارون در این بـاره می گویـد: »بـه عقیـده ی مـن گاهـی بـرای والدیـن سـخت اسـت که به 

فرزندان شـان اجـازه ی ارتـکاب خطـا بدهند.
 سـپر بـا شـدن درمـورد هر چیزی کـه به پول مربوط می شـود، امـری غریزی بـرای والدین 
بـه شـمار مـی رود؛ امـا آن هـا می بایسـت هر چـه زود تـر پـول را در دسـت کودک شـان قرار 
دهنـد تـا او فرصت درگیر شـدن با پول را داشـته باشـد، سـپس بـه مدیریت پولـش بپردازد 

و در نهایـت، چگونگـی خـرج کردن عاقانـه آن را بیاموزد«.
والدیـن می تواننـد بـه بهانه های مختلف پـول نقد در اختیار کـودکان خود بگذارنـد. جزئیات 
ایـن موضـوع و هم چنیـن میـزان پولی که به کـودک می دهیـد، اهمیتی چندانی نـدارد؛ زیرا 
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موقعیـت مالی هـر خانواده با دیگـری تفاوت دارد.
 مهم تریـن نکتـه ای کـه والدیـن می بایسـت به یاد داشـته باشـند آن اسـت که تا دیر نشـده، 

تجربیـات عملـی خـود با پـول را در اختیار کودک شـان بگذارند.
 

 شانس کودکان تان را برای موفقیت در آینده باال ببرید
لبـارون توصیـه می کنـد کـه والدیـن بـا الگـو قـرار دادن خـود، توضیحـات  و تجربیـات 
کافـی را دربـاره ی پـول در اختیار فرزندانشـان گذاشـته و هرچه زودتر بـه آن ها درباره ی 
پـول آمـوزش دهنـد. نتایج پژوهش هـای لبارون نشـان می دهـد: »بهترین راه دسـت یابی 
بـه ایـن هـدف، ترکیـب سـه نکتـه ی  مهم بـا یک دیگـر اسـت: والدیـن می بایسـت الگوی 
خوبـی بـرای فرزندشـان باشـند؛ بحث هـای آزاد و مسـتمر درمـورد پول داشـته باشـند و 
فرصـت تمریـن بـا پـول را بـه کودکان شـان بدهنـد. اگـر والدیـن این سـه مـورد را انجام 

دهنـد، فرزندان شـان شـانس باالیـی جهت 
پـول  بـه  مربـوط  مهـم  دروس   آموختـن 

داشـت.« خواهند 
بسـیاری از والدیـن امـروزی ممکـن اسـت 
درمـورد پـول دادن بـه کودک شـان، اعتماد 
کافی نداشـته باشـند و این موضـوع، بدترین 

قسـمت ماجرا اسـت.
بـه  کـردن  اشـتباه  فرصـت  بایـد  والدیـن   
طریـق  ایـن  از  آن هـا  تـا  بدهنـد  کـودکان 
را  پـول  مدیریـت  مهارت هـای  بتواننـد 

بیاموزنـد.
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بـر دیجیتـال عوامـل تتأثیـر
مسـئولیتهایمالـیوالدین

عادات درست مالِی دو دهه قبل، هم چنان عاداتی خوبی  به شمار می روند و ما می بایست 
سویی،  از  بدهیم.  آموزش  کودکان مان  به  نهفته اند،  آن ها  دل  در  که  را  مهمی  نکات 
این  کند.  تغییر  آن  از  بهره وری  و  پول  به  جامعه  نگرش  طرز  تا  شده  باعث  تکنولوژی 
موضوع سبب یک »حواس پرتی دیجیتالی« بر وظایف ما به عنوان والدین شده است و نشان 
می دهد که اگرچه عادات مالی دهه های گذشته الزم است؛ اما به  تنهایی کافی نیست.
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 ماهیت پول از گذشته تا به حال فرقی نکرده است
پـول همـواره یـک ابزار جهت دادوسـتد بوده و هسـت. اگرچه پـول در طول تاریـخ به صورت  
کاغـذ، سـکه،  صـدف  و گلبـرگ وجـود داشـته، امـا ماهیـت ذاتـی آن، همـان ابزار دادوسـتد 
باقـی مانـده اسـت. ایـن ماهیـت پنجاه سـال پیش همین بـوده، امـروز نیز همان اسـت و در 

آینـده نیـز تغییری نخواهـد کرد.
زمـان  طـول  در  پـول  ظاهـری  شـکل  بـوده،  یکسـان  همـواره  پـول  ماهیـت  درحالی کـه 
دسـت خوش تغییـر شـده اسـت و در آینـده نیـز تغییـر خواهـد کـرد. چندیـن قـرن قبـل، 
از صدف هـای دریایـی و گلبرگ هایـی خـاص به عنـوان پـول اسـتفاده می کردنـد؛ امـروزه 
امـا به شـکل کاغـذ و سـکه در آمـده اسـت. در آینـده نیـز بـه نظـر می رسـد ارزهـای مجازی 

فراگیرتـر شـوند.

 دالیل زیادی برای دیجیتالی شدن پول وجود دارد:
 سـهولت: نیـازی نیسـت کـه قبـل از خریـد در صـف برداشـت حسـاب بمانیـم. هیـچ 
احتیاحـی بـه کش مکش هـای مربـوط بـه پـول خـرد نداریـم؛ نیـازی بـه بانک رفتـن جهت 
واریـز حقـوق بـه حسـاب مان نیسـت؛ زیـرا امـروزه به راحتی و بـا چنـد کلیـک، خریدمان را 
انجـام می دهیـم. هم چنیـن کارمنـدان امـروزی با وجـود تراکنش هـای آن الیـن، حقوق خود 

را به صـورت الکترونیکـی دریافـت می کننـد.

 عـدم محدودیت: دیگـر احتیاجی برای 
سـفر به آن سـوی شـهر برای خریـد چیزی 
نداریـم؛ بـا چنـد کلیـک تقریبـاً هر آن چـه 

می خریـم. می خواهیـم، 
 آنـی بـودن: به جـای پرداخـت از طریق 
پـول نقـد، انتقـاالت آن الیـن بانکـی، تقریباً 

عملیـات پرداخـت را آنـی کرده انـد.
امـروزه بسـیاری از تراکنش ها پولی به شـکل 
نامحسـوس انجـام می شـوند. مـا بـا خریـد 
به صـورت  بانکـی،  کارت هـای  طریـق  از 
آنایـن بـه حسـاب یک دیگـر پـول انتقـال 
عـدم  یـک  هنـوز  این حـال،  بـا  می دهیـم. 
کفایـت در سیسـتم فعلی مـان، خصوصـاً در 
تراکنش هـای بین المللـی وجـود دارد. بـرای 
مثـال جهـت انتقـال پـول بـه یـک حسـاب 
و  کدهـا  از  تـا  مجبوریـم  خارجـی  بانـک 
کنیـم.  اسـتفاده  ارزی خـاص  شـاخص های 
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تمـام ایـن کارهـا زمـان می برنـد )راحـت نیسـتند(؛ بنابرایـن هنـوز تراکنش هـای مالی مـان 
دقیقـاً بـدون مرز و تحقیقاً آنی نیسـتند. تکنولـوژی »باک چین« و »ارز دیجیتال« پتانسـیل 
بی نقـص سـاختن ایـن فراینـد را در آینـده دارنـد. ظاهـر پـول در آینـده بـه احتمـال فراوان 
بـه شـکل دیجیتالـی خواهـد بـود. پـول نهایتاً تبدیـل به یـک ابزار نامحسـوس خواهد شـد.

تغییـرات جامعـه در همـه ی عرصه هـا ضـرورت بازنگـری در شـیوه های آمـوزش نسـل های 
جدیـد را ضـروری سـاخته اسـت. بنابرایـن ممکـن اسـت بسـیاری از آموزش هایی کـه ما در 
گذشـته دربـاره ی پـول دیده ایـم بـرای نسـل هـای جدیـد کارایـی نداشـته باشـد. در دنیای 
دیجیتالی شـده ی امـروز آمـوزش مالـی بـه کـودکان الزامـات و پیچیدگی هـای خـاص خـود 

را دارد.
 

 عادات صحیح مالی: همان قواعد همیشگی، اما به شکلی دیگر
»درآمـد«، »پس انـداز« و »خـرج کـردن« سـه عادت ریشـه ای مربوط بـه پول اند؛ ایـن موارد 
عاداتـی هسـته ای اند کـه می بایسـت به نحـوی به دست شـان بیاوریـم. اگرچه، طریق کسـب 

هرکـدام از ایـن عـادات نیازمند تغییـرات توأمان جامعه و پول اسـت.
از نظـر روانشناسـی به طـور میانگیـن، وقتـی یـک الگوی رفتـاری را ۶۶ بـار تکـرار کنیم، در 
نهایـت تبدیـل یـه یـک عـادت می شـود. طریـق شـکل دهی عـادات پولی بسـتگی بـه روش 
اسـتفاده مان از آن، در جامعـه دارد. مادامـی کـه جامعـه تغییـر می کند، الگوی رفتـاری ما با 
پـول نیـز می بایسـت با ایـن تغییـرات وفق پیـدا کنـد؛ بنابراین می بایسـت طریقـه رفتارمان 

را بـا خـود و خانواده مـان تمریـن کنیم.
دیجیتالـی  تغییـرات  از  برخـی  ادامـه،  در 

می کنیـم: معرفـی  را  امـروزی 

 خریدوفروش وسایل خانه
وسـایلی  فـروش  بـرای  گذشـته  در  مـردم 
نمی کردنـد،  اسـتفاده  آن هـا  از  دیگـر  کـه 
لـوازم  فروشـگاه های  بـه  تـا  بودنـد  مجبـور 
دسـت دوم محله شـان بروند. حـال و در عصر 
دیجیتـال، ایـن فرایندهـا از طریق سـایت ها 
و نرم افزارهـای گوشـی تلفـن همراه، بسـیار 

شـده اند. ارزان تـر  سـریع تر  و  آسـان تر، 

و  مختلف  کاالهای  قیمت  مقایسه   
خرید

در گذشـته بـرای خریـد و تحقیـق درباره ی 
وسـایل مـورد نیازمـان، مجبـور بـه حضـور 
مطالعـه ی  یـا  فروشـگاه ها  در  فیزیکـی 
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امـا  امـروز  بودیـم.  تبلیغاتـی  کاتالوگ هـای 
تقریبـاً تمـام مایحتـاج را می تـوان به راحتی 
از طریـق وب سـایت های مختلـف به صـورت 
بـا مقایسـه ی قیمت هـای  آن الیـن تهیـه  و 
کاالی مختلـف بهتریـن قیمـت و کیفیـت را 

انتخـاب کـرد.

 نحوه پس انداز
طـور  بـه  حقوق هـا  پرداخـت  گذشـته  در 
سـکه  و  اسـکناس  توسـط  تمام وکمـال 
تـا  بودیـم  مجبـور  مـا  می گرفـت.  صـورت 
ایـن پول هـای نقـد را نـزد خود نگاه داشـته، 
سـپس بـه حسـاب بانکی مـان واریـز کنیـم. 
ایـن امـر مشـکات فراوانـی داشـت. بـرای 
مثـال ممکن بـود در هنگامی کـه قصد واریز 
بانـک تعطیـل  را داشـتیم،  بـه حسـاب مان 
بـه  پرداخت هـا  نحـوه ی  امـروزه  امـا  شـود. 
مـی رود.  پیـش  شـدن  دیجیتالـی  سـوی 

پرداخـت حقـوق و دسـت مزدهای مـا به صـورت آن الیـن و در کم تریـن زمـان ممکـن انجـام 
می شـود. بنابرایـن نیـازی نیسـت بـرای واریـز حقوق مـان بـه بانـک برویـم، بلکـه تنهـا برای 
برداشـت آن بـه بانـک سـر می زنیـم. پلتفرم هـای آن الیـن، نحوه ی پس انـداز ما را سـریع تر و 

سـاخته اند. بهینه تـر 
 

تمامی این ها به چه معنا است؟
پیش زمینـه ی مشـترک تمامـی مثال هـای بـاال بـه مـا نشـان می دهـد کـه تراکنش هـای 
مالـی بـا سـرعت بـاال به سـوی آن الیـن شـدن پیـش می رونـد. ایـن امر سـبب ایجـاد چالش 
سـختی در وظایـف مـا جهـت پـرورش عـادات صحیـح مالـی در فرزندان مـان شـده اسـت. 
دادوسـتدهایی کـه در گذشـته آموخته ایـم، و تمریناتی که جهت کسـب عـادات صحیح مالی 

انجـام داده ایـم، با امـروز تفـاوت دارند.
مادامـی کـه روش بهـره وری جامعـه از پـول تغییـر می کند، ما نیـز می بایسـت روش آموزش  
عـادات درسـت مالـی بـه کودکان مـان را تغییـر دهیـم. اغلـب چیزهایـی کـه مـا در زمـان 
کودکـی آموخته ایـم بـه درد کودکان مـان نمی خورنـد. بـه عبـارت دیگـر، تکنولـوژی سـبب 

شـده تـا وظایـف مـا در تربیـت مالـی فرزندانمـان دچار چالش شـود.
بـه  مالـی  مسـائل  آمـوزش  جهـت  »آف الیـن«  تراکنش هـای  از  نمی توانیـم  دیگـر  مـا 
کودکان مـان اسـتفاده کنیـم، زیـرا ایـن نـوع تراکنش هـا کم کـم رو بـه نابـودی می رونـد. 
هم چنیـن نمی توانیـم به کلـی، تمـام وقایـع مالی کودکان مـان را به شـکل آن الیـن در آوریم. 
هنـوز تراکنش هایـی وجـود دارنـد که به صـورت آف الیـن انجام می گیرنـد. وظیفـه ی والدین 
در ایـن شـرایط ایـن اسـت کـه یـک راه مناسـب جهـت حفـظ تعـادل در معامـات آف الین 
و آن الیـن پیـدا کننـد. در عیـن حـال می بایسـت عمدتـاً دروس و عـادات خـوب مالـی را به 

فرزندان شـان یـاد بدهنـد.
در آینـده، تحقیقـات و نـکات بیش تـری را دربـاره ی چگونگـی ادامـه ی آموزش هـای والدین 

به منظـور پـرورش عـادات خـوب کـودکان در عصـر دیجیتـال در اختیارتـان می گذاریم.
از نظـر روانشناسـی به طـور میانگیـن، وقتـی یـک الگـوی رفتـاری را ۶۶ بـار تکـرار کنیم، در 
نهایـت، تبدیـل یـه یـک عـادت می شـود. روش شـکل دهی عـادات پولـی بسـتگی بـه روش 
اسـتفاده مان از آن، در جامعـه دارد. مادامـی کـه جامعـه تغییـر می کند، الگوی رفتـاری ما با 
پـول نیـز می بایسـت با ایـن تغییرات وفق پیـدا کنـد. بنابرایـن می بایسـت روش رفتارمان را 

ریبـا خـود و خانواده مـان تمریـن کنیم.
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زنانهمچونمردانمیتوانندپول
رامدیریتکنند؛اگرجامعهبگذارد

نحوۀ  و  پول  و  زنان  ارتباط  درمورد  جوامع  در  که  تصوری 
مدیریت امور مالی آن ها شکل گرفته، حاوی این پیام است که 
زنان نمی دانند با پول چگونه رفتار کنند. این مسئله آن  قدر 
کتاب  ها،  و  سریال  ها  فیلم  ها،  از  بسیاری  در  که  است  فراگیر 
تأثیر  از حد تحت  بازنمایی شده  اند که بیش  به گونه  ای  زنان 
غیرضروری  خریدهای  با  و  دارند  قرار  مصرف گرایانه  فرهنگ 
می  دهند.  قرار  مالی  فشار  در  را  همسرشان  یا  خودشان 
زنان،  آن  در  که  است  به نحوی  نیز  بازنمایی  ها  از  بعضی 
وجود  با  و  می  کنند  کار  حد  از  بیش  همواره  این که  با 
هستند. قسط  بار  زیر  و  فقیر  همیشه  ازخودگذشتگی، 

 ارائۀ این تصویرها از زن  ها موجب شده است که این تصاویر 
بازتابی از زندگی واقعی زنان به نظر برسند؛ اما در واقعیت 
این طور نیست. این طور نیست که زنان به علت ژن شان رفتار 
درست با پول را بلد نباشند، همان طور که ژن مردان، علت 
رفتار درست آن ها با پول نیست. چنین تصوارت اشتباهی 
دربارۀ زنان، نقش بسیار مهمی را در تجربه های مالی زنان و 
حتی در روابطشان ایفا می کند. برخی تحقیقات اثبات کرده  اند 
مالی  مدیریت  نحوۀ  به  نسبت  همسران  منفی  دیدگاه های 
شریک زندگی شان، می تواند منجر به مشکالت زناشویی شود، 
صرف نظر از این که این دیدگاه منفی درست است یا خیر.
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 زنان با پول رابطۀ خوبی ندارند؟
همانند بسـیاری از موضوعات دیگر مرتبط با 
زنـان، معمـوالً در جوامع به دالیـل فرهنگی، 
تصـوری منفـی  از زنانـی که به مسـائل مالی 
اهمیـت می دهنـد، وجـود دارد. جملۀ »زنان 
بـا پـول رابطـۀ خوبـی ندارنـد«، به آسـانی و 
به دفعـات ممکـن اسـت بـه کار بـرده شـود؛ 
امـا معنایـی کـه در پـس ایـن جملـه نهفته 
اسـت، به  طـور غیرمسـتقیم بـه ایـن موضوع 
اشـاره می  کنـد کـه زنـان موجوداتـی بیـش 
از حـد عاطفـی هسـتند یـا حتـی فراتـر از 
ایـن، افـراد احساسـی نمی تواننـد امـور مالی 
نمی تواننـد  یـا  کننـد  مدیریـت  را  خانـواده 
مسـائل  راجع بـه  عاقانـه  ای  تصمیم گیـری 
اساسـی )مثـا یـک خریـد بـزرگ( داشـته 
باشـند، در نهایـت، نتیجه  گیری ایـن خواهد 
شـد کـه زنـان بایـد توسـط مـردان حمایت 
شـوند. بنابرایـن، مـردان بایـد مدیر مسـائل 
مالـی باشـند؛ مسـائلی کـه نقـش مهمی در 
هـر خانـواده  بـازی می  کنـد. پـول همیشـه 
بـه  هسـت.  و  بـوده  قـدرت  اصلـی  منبـع 
همیـن دلیل اسـت کـه ظاهـراً ایـن موضوع 
زنـان.  تـا  خـورده  گـره  بیشـتر  مـردان  بـا 
چنیـن برداشـت  هایی درمـورد زنـان در طی 
تاریـخ شـکل گرفتـه اسـت. به عنـوان مثال، 
داسـتان مـاری آنتوانت؛ داسـتان ملکه  ای که 
بـه خوشـگذارنی و ولخرجی معـروف بود و با 
شکسـتن هنجارهـا، کارهایی می کـرد که در 
آن زمـان مختـص مـردان بـود و بـه همیـن 
انتقـاد می شـد. دربـارۀ  او  از  دلیـل شـدیداً 
او گفتـه می شـد کـه به عنـوان یـک ملکـه، 
اقتصـادی  و  اجتماعـی  وضعیـت  از  درکـی 
مردم نداشـت او بـه »مادام کسـری بودجه« 
معـروف شـده بـود. آن چه مـا از دوران ماری 
مـردم  کـه  اسـت  ایـن  می دانیـم  آنتوانـت 
فرانسـه بسـیار فقیـر بودند، طـوری که حتی 
پـول خریـد نـان هم نداشـتند. زمانـی که به 

ملکـه گفتنـد مـردم نـان بـرای خـوردن ندارنـد او پاسـخ داد اگـر نمی  تواننـد نـان بخورنـد، 
بـه جایـش کیـک بخورنـد. اگرچـه ایـن حـرف در هیـچ جا مسـتند نشـده که توسـط ماری 
آنتوانـت زده شـده اسـت؛ امـا تأییدی اسـت بـر این کـه زنـان در مدیریت امـور مالی ضعیف 
هسـتند. آن چه مسـتندات نشـان می- دهد این اسـت که ماری آنتوانت، در واقع، در مقایسـه 
بـا دیگـر مقامـات، توجـه بیشـتری بـه فقرا نشـان می  داد. بـا این وجـود سـعی کرده  اند حتی 
اقدامـات مثبـت او را این  گونـه توجیـه کننـد کـه او به عنوان ملکـه باید حفظ ظاهـر می کرد.

به عنـوان یـک مثـال مدرن تـر، تـا سـال 19۷۴ میـادی، بانک هـا زنـان را وادار می کردنـد تا 
بـرای گرفتـن وام هـای خـود، مردان را به عنوان ضامن همراه داشـته باشـند، فـارغ از وضعیت 
مالـی و درآمـد زن. قرن هـا ایـن ایـده رایـج بود کـه به طـور قطع هر مـردی بهتـر از یک زن 
می توانـد مسـئولیت حسـابداری وام را مدیریـت کنـد. حتـی اکنـون هـم زنـان درمـورد پول 
کمتـر آمـوزش داده می شـوند و به طـور کلـی تشـویق نمی شـوند کـه دربـارۀ پـول صحبـت 
کننـد. ایـن امـر ممکـن اسـت احسـاس خودکم  بینی در زنـان ایجـاد کند که منجر می شـود 

زنـان بـاور کنند نظراتشـان در مسـائل مالـی به اندازۀ مردان ارزشـمند نیسـت.
 

 تفاوت دستمزد را فراموش نکنید!
تأثیـر اختـاف دسـتمزد حاصـل از جنسـیت، بـر زندگی مالـی زنان، کمتـر مورد توجـه قرار 
گرفتـه اسـت. ایـن مسـئله در اکثـر کشـورها صـادق اسـت. قوانین، گرچـه برابری دسـتمزد 
زنـان و مـردان را مصـوب کـرده اسـت؛ امـا هـر جـا که نظـارت قانـون کمتـر باشـد، از زنان 
فقـط به عنـوان نیـروی کار ارزان  تر اسـتقبال می شـود. مطالعات نشـان داده اسـت کـه به طور 
میانگیـن زنـان بهتـر از مـردان پـول خـود را مدیریـت می کننـد. مشـکل اینجاسـت کـه 
اعتمادبه نفـس کافـی بـرای بـه کار بـردن استراتژی هایشـان را ندارند. از سـوی دیگـر، مردان 
معمـوالً بدهـی وام هایشـان را سـریع تر می  پردازنـد و پس انـداز بیشـتری بـرای روز مبـادا و 
بـرای بازنشستگی شـان دارنـد؛ مسـائلی کـه دقیقـاً به طور مسـتقیم به درآمد شـخص مرتبط 

اسـت؛ زیرا مـردان درآمـد بیشـتری دارند.
 مطمئنـاً اعتمادبه نفـس به طـور خـودکار پـول ایجـاد نمی کند؛ ولـی درک فرد را بـاال می برد 
و نداشـتن آن همچـون مانعـی بـرای زنانـی اسـت که اهـداف مالی دارنـد. وقتی کـه بدترین 
تصـورات را راجع  بـه توانایی هـای مالـی خود داشـته باشـید، مسـلماً باور داشـتن تصـورات و 

اهداف مالی، کار دشـواری اسـت.
 بـه توانمندکـردن خـود فکـر کنیـد و سـعی کنیـد بـا افزایـش اعتمادبه نفـس، تصـورات و 
برداشـت  های اشـتباه جامعـه را دربـارۀ عملکـرد خـود به عنـوان یـک زن نادیده بگیریـد و از 
آن  هـا نهراسـید. نگاهتـان رو به جلـو و تکیه  تـان بـه توانایی  هـا و تـاش خود باشـد. مشـاهده 
و الگـو قـرار دادن زنـان موفـق دلگرمـی بزرگـی اسـت بـرای این کـه بـاور کنیـد شـما نیـز 

می  توانیـد.
مطمئنـاً اعتمادبه نفـس به طـور خـودکار پـول ایجـاد نمی کنـد؛ ولـی درک فرد را بـاال می برد 
و نداشـتن آن همچـون مانعـی بـرای زنانـی اسـت که اهـداف مالی دارنـد. وقتی کـه بدترین 
تصـورات را راجع  بـه توانایی هـای مالـی خود داشـته باشـید، مسـلماً باور داشـتن تصـورات و 

اهداف مالی، کار دشـواری اسـت.
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زناندربارهپولبهترعملمیکنندیامردان؟
زنان  که  غلط  باور  این  زیادی  زمان های 
نیست،  خوب  پول  با  رابطه شان  به نحوی 
کرده  پر  را  رسانه ها  و  بازار  اذهان،  تمام 
طرز  این  اساس  بر  که  نصیحت هایی  بود. 
دید غلط داده می شد بیان می کرد که زنان 
اشتباه می کنند و اگر کمی سفت و سخت تر 
مذاکره کنند، ریسک بیشتری کنند و به طور 
کنند،  رفتار  مردان  شبیه  بیشتر  خالصه 
ممکن است موفق شوند؛ اما این هم بخشی 
از باورهای غلط درمورد رابطه ی زنان و پول 
وجود  نیز  دیگری  اشتباه  باورهای  است. 
دارد که در اینجا به آن ها خواهیم پرداخت.

راهنمایسرمایهگذاری
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درخواست  بیشتر  حقوق  برای  زنان   
نمی کنند

زنـان به طـور میانگیـن بـه ازای هـر یـک 
دالر درآمـد مـردان تنهـا ۸0.5 ِسـنت در 
سـال ۲01۷ درآمـد داشـتند. البتـه زنانی 
بدتـری  وضـع  بودنـد،  رنگین پوسـت  کـه 
داشـته و ۶0.۸ سـنت درآمد داشـتند. این 
پرداخـت نابرابـر همـان اختـاف درآمدی 
اسـت کـه منجـر بـه بی عدالتـی می شـود.

اختـاف سـطح درآمـد صرف نظـر از نـوع 
صنعـت، شـغل، تحصیات و سـاعت کاری 
وجـود دارد. تحقیقـی کـه دانشـگاه کورنل 
انجـام داد، تمـام ایـن عناصـر را در نظـر 
درصـد   3۸ همچنـان  ولـی  بـود؛  گرفتـه 
از اختـاف سـطح بـدون محاسـبه باقـی 
مانـده بـود کـه باعث شـد محققـان نتیجه 

بگیرنـد تبعیض و جهت گیـری ناخودآگاه در 
وجـود این شـکاف نقـش دارنـد. البته برخی 
منتقـدان توضیـح دیگـری را ارائـه کرده اند: 
اگـر اختـاف دسـتمزد بـه ایـن دلیل باشـد 
کـه زنان درخواسـت حقوق بیشـتر نکرده اند 

؟ چه
این باور اشـتباه مسـئولیت را بـر دوش زنان 
می گذاشـت تـا بیشـتر و سـخت تر مذاکـره 
و  باشـند  داشـته  بیشـتری  جرئـت  کننـد، 
در محیـط کاری مردمحـور، بیشـتر شـبیه 
مـردان باشـند. حقیقـت این اسـت کـه زنان 
افزایـش  درخواسـت  مـردان  هم انـدازۀ  نیـز 
حقـوق می کننـد،  منتهـا بـه همـان انـدازه 

مـورد توجـه قـرار نمی گیرنـد.
هلن اولـن )Helain Olen( نویسـنده 
کتـاب پونـد احمق: افشـای جنبـۀ تاریک 
بخش هـای  شـخصی،  امورمالـی  صنعـت 
را  شـخصی  مالـی  امـور  صنعـت  تاریـک 
توضیـح می دهـد. او می گویـد: »ایـن اتفـاق 
به خاطـر ایـن نیسـت کـه زنـان بـرای مبلـغ 
کمتـر درخواسـت می کننـد. بلکـه بـه زنـان 
زنـان  و  می شـود  کمتـری  مبلـغ  پیشـنهاد 
بیشـتر از بقیـه هنگامی که درخواسـت مبلغ 
بیشـتری کنند، درخواستشـان رد می شود.«

کمتـر  زنـان  کـه  معمـول  بـاور  برخـاف 
مذاکـره می کننـد، حقیقـت ایـن اسـت کـه 
آن  بـه  امـا  می کننـد،  درخواسـت  آن هـا 

. سـند نمی ر
افزایـش  بقیـه  از  کمتـر  زنـان یک چهـارم   
مبلـغ  همـان  اگـر  حتـی  دارنـد،  حقـوق 
اسـت  مهـم  باشـند.  کـرده  درخواسـت  را 
ناخـودآگاه  جهت گیری هـای  ایـن  مـا  کـه 
و  پیشـرفت ها  و  کنیـم  ریشـه یابی  را 

شـود. ختـم  موثـر  حرکـت  یـک  بـه  تـا  گیریـم  کار  بـه  را  خـود  سیاسـت های 
احتمـاالً شـما هـم ایـن آمـار نخ نمـا و تکـراری را شـنیده اید: اگـر مـردان بـرای شـغلی 
درخواسـت دهنـد، حتـی اگـر ۶0 درصـد شـرایط را داشـته باشـند درخواستشـان قبول 
می شـود، امـا اگـر زنان درخواسـت دهنـد، تنها زمانـی درخواستشـان قبول می شـود که 

100 درصد شـرایط را داشـته باشـند.
ایـن اطاعـات از یـک گـزارش داخلـی و محرمانـه طـی مصاحبـۀ خصوصـی بـا مأموران 

اجرایـی در یـک شـرکت بـزرگ بـه دسـت آمده اسـت.
 

 زنان سرمایه گذاران بدی هستند
تحقیقـی کـه  بـا موضـوع زنـان و پول انجام شـده، نشـان داده اسـت که تنهـا 9 درصد از 
زنـان فکـر می کننـد ممکـن اسـت دارایی هـای زنـان بیشـتر از دارایی های مردان باشـد. 
در حالـی کـه خـاف این قضیـه واقعیـت دارد: دارایی های زنان به طور پیوسـته، هرسـاله 

بیشـتر از دارایی هـای مردان می شـود.
در تحقیـق دیگـری کـه 35 هـزار زن خانـه دار در آن مشـارکت داشـتند، معلوم شـد که 
زنـان بـه برنامه هـای سـرمایه گذاری خـود چسـبیده اند، درحالـی کـه مـردان در حـال 
معامله گـری بیشـتری هسـتند. ایـن یعنـی در مقایسـه بـا زنـان، میانگیـن سـوددهی و 
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درصـد  یک صـدم  مـردان  پـول  بازگشـت 
کمتـر اسـت. بـا این اوصـاف، دیگـر باید با 
گرگ هـای وال اسـتریت خداحافظـی و بـه 

زنـان وال اسـتریت سـام کنیم!
رفتارهـای  دیگـری  تحقیـق  در 
سـرمایه گذاری ۸ میلیون مشـتری مقایسه 
شـده و یافته  هـا مشـخص کردند کـه زنان 
یـا 0.۴ درصـد،  اساسـی  نقطـه ی  در ۴0 
بیشـتری  موفقیـت  مـردان  بـه  نسـبت 
داشـته اند. همان طـور کـه تحقیـق توضیح 
می دهـد: در نـگاه اول ممکـن اسـت یـک 
تفـاوت ناچیـز به شـمار برود؛ امـا می تواند 
در طـول زمـان تأثیر زیادی داشـته باشـد.

 
سرمایه گذاری  کمتر  زنان  چرا  پس   

می کنند؟
عمـل  بهتـر  می تواننـد  زنـان  اگرچـه 
کننـد، بـاز بـا ایـن حـال کمتـر از مـردان 
کـه  جایـی  تـا  می کننـد.  سـرمایه گذاری 
دلیـل را متوجـه شـده ایم، ایـن مسـئله به 
دلیـل ریسـک پذیری کمتـِر زنـان اسـت. 
تحقیقـی به نـام »تفـاوت جنسـیتی« کـه 
فراینـد تصمیم گیـری برای سـرمایه گذاری 
را بررسـی کـرده اسـت، توضیـح دیگـری 
بیشـتر  می تواننـد  زنـان  می دهـد: 
البتـه اگـر درآمـد  سـرمایه گذاری کننـد؛ 

باشـند. داشـته  بیشـتری 
طبـق یافته هـای ایـن پژوهـش، زنانـی که 
بیشـتری  تمایـل  دارنـد،  باالیـی  درآمـد 
هـم بـه سـرمایه گذاری در بـورس دارنـد. 
البتـه همـان اول بایـد گفـت، همان طـور 
کـه زنـان کمتـر از مـردان درآمـد دارنـد، 
پـس بـه نظـر منطقـی می آیـد کـه کمتـر 
نیـز سـرمایه گذاری کنند. مشـخص شـده 
اسـت کـه 91 درصـد از زنـان در توانایـی 
رقابـت جنسـیت خـود شـک دارنـد؛ امـا 
هیـچ گاه از اینکـه یکـی از آنان بـه صنعت 
مالـی ورود کنـد، شـگفت زده نمی شـوند. 
برخـاف قـدرت اثبات شـدۀ زنـان به عنوان 
سـرمایه گذار، تنهـا 1۶ درصد از مشـاوران 
می رسـد  به نظـر  هسـتند.  زن  مالـی 
می تـوان بـا ترویـج این حقیقت کـه »زنان 
اگـر سـرمایه گذاری کننـد، موفـق خواهند 
را  آن هـا  سـرمایه گذاری  میـزان  بـود«، 

افزایـش داد.
 

 زنان بیشتر از آن که پس انداز کنند،  
خرج می کنند

نیازی نیسـت کـه خیلی جسـت وجو کنید 

تـا یـک زن را در فیلمـی ببینیـد که مـدام کارت می کشـد و با افتخار خریـد می کند.
 در حقیقـت، مـردان نیـز بـا عـددی برابـر بـا زنـان، تصمیماتـی می گیرنـد کـه منجـر 
بـه خرید هـای اجبـاری می شـود. شـرکت سـرمایه گذاری بانـدل Bundle اقـدام بـه 
جمـع آوری اطاعاتـی از دولـت آمریـکا دربـارۀ خـرج کـردن جنسـیت ها، تراکنش هـای 
خریـد از سـرویس های بانکـی و سـرویس های ارتباطـی میـان سیسـتم بانکـی و مـردم 
کـرده اسـت. آن هـا یافته انـد کـه مـردان تقریبـاً بـرای هـر چیـزی پـول خـرج می کنند.

مطالـب مالـی، زنـان را به عنـوان خرج کننـدگان افراطـی تعریـف می کنند کـه در نهایت 
بـه نصیحت هایـی منتهـی می  شـود کـه بـه آنـان می گویـد ولخرجـی خـود را کنتـرل 
کننـد. در حالـی کـه همیـن مقاله هـا بـرای همیـن کاِر مـردان واژه هایی ماننـد جرئت و  
سـرمایه گذاری را بـه کار می برنـد. سـتون های توصیـه در نشـریات، مـردان را بـه سـمت 
سـرمایه گذاری کـردن سـوق می دهنـد، در حالی کـه زنان را تشـویق می کنند بـه دنبال 
تخفیـف باشـند تـا از ایـن طریق پس انـداز کنند.  زنـان خریـداران بی عقلی نیسـتند که 
بـرای حضـور در رسـانه سـاخته شـده باشـند، بلکـه کارهـای پول سـاز بزرگـی را انجـام 

می دهنـد.
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زنـان در صد سـال اخیر پیشـرفت زیادی کرده اند؛ امـا باورهای عمومی دربـارۀ رفتارهای 
مالـی آن هـا همچـون گذشـته اسـت؛ خریدارانـی حریـص یـا مقتصدانـی صرفه جـو کـه 

هرگـز دسـت بـه سـرمایه گذاری نمی زنند.

را  پولی  اصلی  تصمیم های  زنان   
نمی گیرند

تـا سـال 19۷۴،  زنـان بـرای گرفتـن وام از 
بانـک بـه اجـازۀ همسرانشـان نیاز داشـتند. 
نداشـت،  اهمیتـی  آنـان  شـهرت  و  حقـوق 
در  را  مـردان  بانک هـا  کـه  دلیـل  ایـن  بـه 
پرداخـت اقسـاط مسـئولیت پذیرتر از زنـان 
می دانسـتند. در میـان والدینی کـه فرزندان 
زیـر ۲1 سـال دارنـد، ۶9 درصد از پـدران و 
5۲ درصـد از مـادران بـا ایـن مسـئله موافق 
دخترشـان  آینـده ی  همسـر  کـه  هسـتند 

کنتـرل امـور مالـی را بـه دسـت بگیـرد. 
در  زنـان  بیشـتر  کـه  اینجاسـت  مشـکل 
برخـی از نقـاط زندگی شـان بایـد مدیریت 
بگیرنـد.  بـه عهـده  را خودشـان  پولشـان 
رو  زنـان  عمـر  میانگیـن  کـه  همان طـور 
بـه افزایش اسـت، زنان بیشـتری مسـئول 

می شـوند. زندگی شـان  مالـی  امـور 
مـا همچنـان شـاهد هسـتیم کـه مـردان 
موضوعـات  در  اصلـی  تصمیم گیرنده هـای 
زنـان  ایـن  کـه  حالـی  در  هسـتند.  مالـی 
هسـتند کـه بیش از نیمـی از ثـروت آمریکا 
را در اختیـار دارنـد و ۷0 الـی ۸0 درصـد از 
تصمیم هـا را دربارۀ خرید می گیرنـد. امروزه 
حسـاب  قانونـی  به طـور  می تواننـد  زنـان 
بانکـی برای خودشـان باز کننـد و برای خود 
اماک شـخصی بخرنـد )این قانون در سـال 

19۸1 بـه تصویـب رسـیده اسـت(.
 

 سخن نهایی
ریشـه یابی ایـن باورهـای غلـط کاری مهم 
اسـت؛ چـون اطاعـات غلطـی کـه رایـج 
شـده اند، ماننـد آتـش در حـال گسـترش 
زبانـه می کشـد.  و شعله هایشـان  هسـتند 
بـه آن هـا  مـا  اطاعاتـی کـه  از  بسـیاری 
اسـتناد می کنیـم، در حقیقـت اشـتباهند.

علی رغـم تمـام ایـن مسـائل، مـا در حـال 
پیشـرفتیم. منسـوخ شـدن هـر بـاور یـک 

اسـت. روبه جلـو  گام 
بیشـتری  زنـان  کـه  همان طـور  درسـت   
کنتـرل زندگـی  مالی خودشـان را به عهده 
می گیرنـد، اختـاف میـزان دسـتمزد نیـز 
هرسـال رو بـه کاهش اسـت و علت آن نیز 
شـفافیت حقـوق پرداختی و پیشـنهادهای 
بـدون مذاکره ای اسـت که شـرکت ها ارائه 
می کننـد. در صـورت وجـود حقـوق برابـر 
بـرای زنـان و مـردان، می توانیـم بـه زودی 

شـاهد رشـد سـرمایه گذاران زن باشـیم.

ری
ذا

ه  گ
مای

سر
ی 

نما
اه

ر

17اسفند 1399/ سال پنجم/ شماره 50



 اعتماد به یک تجربه
مشـتریان بـه ایـن امیـد یـک کاال را بـرای اولین بـار می خرند کـه تجربه خوبـی را با آن 
داشـته باشـند. آن هـا امیـد دارنـد که یـک رایانـه به خوبـی کار کـرده و در انجـام کارها 
بـه آن هـا کمـک کنـد. آن ها بـه این امیـد غـذا را می خرند که مـزه خوب و مـواد مغذی 
کافی داشـته باشـد. داشـتن شـناخت نسـبت به هر برنـد با توجه بـه نـام آن می تواند به 
مطـرح شـدن کیفیـت و ثبات در داشـتن کیفیت آن برنـد کمک کرده و آن را در مسـیر 
موفقیـت قـرار دهـد. اغلـب مواقع مشـتریان بـرای خریـد یک جنس بـرای اولیـن بار به 

حرف هـای دیگـران و یـا تجربـه قبلی خـود اتـکا می کنند.

 خرید برند و مقبولیت اجتماعی
مـردم بـه جـا افتادن عاقه دارنـد. فرقی ندارد در یک مدرسـه جدید باشـد، در محل کار 

بهپاییکبرندپتیرنشوید!
داشتن درک درست از چیزی که مشتری را برای خرید تشویق و تهییج می کند به شما کمک می کند تا تصمیم گیری 
برندهایی  چه  که  بدانند  باید  می فروشند  را  خاصی  محصوالت  که  کسانی  باشید.  داشته  کاال  انتخاب  برای  درستی 
عموما  مشتریان  کرد.  استفاده  پیشرفت  برای  می توان  کاالهایی  چه  از  و  برد  کار  به  یکدیگر  کنار  می توان  را 
می خرند. متفاوتی  دالیل  به  را  برند ها  آن ها  می خرند.  کم  قیمت  دلیل  به  را  نیستند  برند  که  محصوالتی 

نکته:  افراد محصوالت برند را به دالیل متفاوتی می خرند. تنوع این دالیل در حد داشتن یک تجربه خوب از آن برند در گذشته تا 
پیدا کردن وجهه خاص با استفاده از آن است. در ضمن باید گفت خیلی از خریداران به برند محبوبشان وفاداری زیادی دارند.

یـا حتـی در اجتمـاع. بـه همیـن دلیل هم 
اغلـب برنـد می خرند چـون بـاور دارند که 
برندهـا باعـث ایجـاد مقبولیـت اجتماعـی 
می شـود. البتـه ایـن مـورد در مـد کامـا 

است. درسـت 
مشـتریان عمومـا لباس هایـی را می خرنـد 
کـه برنـد،  طبق مـد روز و بـه قولی کاس 
بـاال باشـند و یـا اینکـه سـعی می کننـد تا 
طبـق نوعـی سـنت یا مـدل خـاص لباس 
اصلـی  مشـوق  کننـد.  انتخـاب  را  خـود 
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خرید هایـی اینگونـه فقـط می توانـد ایـن باشـد کـه شـما بخواهیـد همیشـه هم رنـگ 
باشـید. جماعت 

 وفاداری مشتریان به برندها
در طـول زمـان مشـتریان نسـبت بـه یـک برنـد وفـادار می شـوند و ایـن باعـث ایجـاد 
تجربـه ای پایـدار و بـا کیفیـت می شـود. وفاداری به یـک برند بیشـتر به دلیل وابسـتگی 
احساسـی بـه یـک برند اسـت. برخـی از خریداران ماشـین، حـس قوی را نسـبت به برند 
فـورد دارنـد درحالـی کـه بقیـه ممکـن اسـت همیـن حس را نسـبت بـه برند شـورولت 

باشند. داشـته 
وفـاداری بـه یـک برنـد ممکـن اسـت مشـتری را در سـختی قرار دهـد و همچنیـن او را 
وادار کنـد تـا بـرای برنـدی خاص پـول بیشـتری را خرج کند. سـاختن یک برنـد قوی و 
بـرآورده کـردن عایـق مشـتریان می تواند بـه میزان بیشـتری وفاداری ختم شـود که در 

نهایـت و در بلنـد مـدت منافع زیـادی را به همـراه دارد.

 وجهه شخصی یا حرفه ای
همانطـور کـه یـک شـرکت یـا برنـد هویتـی را بـرای خـود دارد انسـان ها نیـز اینگونـه 
هسـتند. برخـی برندهـای خـاص را می خرند تا وجهه شـخصی یا حرفه ای خـود را حفظ 
کننـد. مشـتریانی کـه عمومـا محصوالت اپـل را می خرند عاقـه خاصی به فنـاوری  قوی 
و شـکل هندسـی خـاص آن دارنـد و ایـن برنـد را می خرند تا بـه آن ها »عاشـق فناوری« 
گفتـه شـود. خریـد ماشـین های گران قیمتـی مانند لکسـوس یـا پوشـیدن لباس هایی از 
برنـد آرمانـی می توانـد شـما را به عنـوان فـردی بـا کاس،  ثروتمنـد و فـردی حرفه ای و 

دهد. نشـان  پیچیده 
 هرچنـد توصیـه اصلـی ایـن اسـت کـه بـدون تعصب نسـبت بـه برنـد خاصـی نیازهای 
خـود را برطـرف کنیـد امـا اگر بـه برند خاصـی عاقه دارید بایـد بدانید که ممکن اسـت 

رفتـه رفتـه شـما شـیفته آن برنـد شـوید. 
شـیفتگی نسـبت بـه یـک برنـد می توانـد 
منافـع مالی شـما را تحت تاثیـر قرار دهد.

 تعصب و وفاداری به برند
زمانـی که دو شـرکت در رقابـت با یکدیگر 
آن هـا  بـه  نسـبت  هوادارانشـان  هسـتند، 
وفـاداری بیشـتری پیـدا می کننـد. آن هـا 
بـرای ایـن کار خـود دالیـل خوبـی هـم 
دارنـد. خیلـی از آن هـا بـه دلیـل مـزه یـا 
شـکل و یـا مناسـب بـودن آن برنـد بـرای 
خودشـان ایـن وفـاداری را پیـدا کرده انـد. 
زمانـی کـه بیـن هـواداران جـدل صـورت 
گیـرد،  ایـن فضای رقابتـی توانایـی برابری 

بـا فضـای رقابتـی سیاسـی را نیـز دارد.
بهتریـن مثـال  برندهـای کـوکا و پپسـی 
وفـاداری  شـدت  می توانیـد  هسـتند. 
کـه  ببینیـد  رسـتوران ها  در  را  هـواداران 
فقـط راضـی به اسـتفاده از یکـی از این دو 

برنـد هسـتند.
رقابـت  مختلـف،  هـای  بـازار  در  امـروزه 
دارد  وجـود  محصوالتـی  بیـن  شـدیدی 
برندهـای  ولـی  یکسـان  ویژگی هـای  کـه 
متفاوتـی دارنـد. شـاید ایـن سـوال خیلی 
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هـا باشـد کـه چگونـه می شـود مـا برندهـا را دوسـت داشـته باشـیم؛ یـا اصا چـرا ما به 
یـک برنـد خـاص وفـادار هسـتیم و بـه برنـدی دیگـر نـه؟!

تحقیقـات دربـاره اینکـه چگونـه برندهـا ویژگی هـای رقابتی را کسـب و حفـظ می کنند 
نشـان می دهـد کـه همیشـه پـای یـک انتخـاب در میان اسـت. مغز انسـان تمایـل دارد 
یـک کار را بـه دفعـات تکـرار کنـد و هر بار که مشـتری یک محصول را انتخـاب می کند، 
در نظـر مشـتری آن محصـول امتیاز مثبتی نسـبت بـه باقی محصوالت خریداری نشـده 

می کند. کسـب 
وفـاداری یـک مشـتری بـر اسـاس میـزان دسترسـی و یـک انتخـاب تکـراری سـاخته 
می شـود. اگـر مشـتری فکر کند تـا زمانی کـه از تاید اسـتفاده کند لباس هـای تمیزتری 
خواهـد داشـت چـون تاید هم همیشـه در دسـترس اسـت؛ نسـبت بـه خرید دوبـاره آن 

ترغیـب می شـود و ایـن کار را انجـام می دهـد.
شـاید بتـوان گفـت که دلیل برخـی خریدهای ادامه دار مشـتریان این اسـت ولی معتقدم 
کـه وفـاداری بـه یـک برند به ایـن برمی گـردد که مشـتری به طـور آگاهانه یـک برند را 
انتخـاب می کنـد و دلیلـش هـم ایـن اسـت که او الزمـه برطرف شـدن احتیاجـش را آن 
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می داند. برنـد 
و  رفتـاری  داده هـای  تحقیقـی  در  اخیـرا  برنـد،  یـک  بـه  وفـاداری  بهتـر  درک  بـرای 
روانشناسـی مشـتریان آزمایـش شـد. نتایـج نشـان مـی دهد کـه رابطه خاصـی بین یک 

فرضیـه معـروف روانشناسـی و احساسـات مشـتریان نسـبت بـه برندهـا وجـود دارد.
تحقیقـات دربـاره اینکـه چگونـه برندهـا ویژگی هـای رقابتی را کسـب و حفـظ می کنند 
نشـان می دهـد کـه همیشـه پـای یـک انتخـاب در میان اسـت. مغز انسـان تمایـل دارد 
یـک کار را بـه دفعـات تکـرار کنـد و هر بار که مشـتری یک محصول را انتخـاب می کند، 
در نظـر مشـتری آن محصـول امتیاز مثبتی نسـبت بـه باقی محصوالت خریداری نشـده 

می کند. کسـب 
 

 هرم نیازهای مازلو و تمایل به خرید برند
بیاییـد هـرم نیازهـای مازلـو را در نظـر بگیریـم. مازلـو معتقـد بـود که مردم در سـطوح 
مختلـف زندگی تشـویق می شـوند تـا هدف هـای خاصی را به دسـت آورند و بـرای آن ها 

اولویت بنـدی نیـز قائل می شـوند.
زمانـی کـه یـک فـرد نیاز های اساسـی خـود را بـرآورده کـرد، به دنبـال ایـن خواهد بود 
کـه نیازهـای سـطوح دیگـر را بـرآورده کنـد. زمانـی که یـک فـرد بتواند تمامی سـطوح 

نیازهـا را بـرآورده کنـد می توانـد بـه باالتریـن حد قـدرت و خودمحوری برسـد.
هـرم مازلـو در تمـام کاس هـا و محل های کار جهـان به عنوان یـک رفتار سـازمانی اجرا 
شـده اسـت امـا چگونه ایـن طبقه بنـدی نیازها بـه مشـتریان و وفـاداری آنان بـه برندها 

مرتبط اسـت؟

 سلسله مراتب پیوستگی برندها
بیـن هـرم نیازهـای مازلـو و روشـی که مشـتریان خریـد می کنند شـباهت های اساسـی 
وجـود دارد. زمانـی کـه ایـن فرضیه ها را بـر روی رفتارهای واقعی مشـتریان بـرای خرید 
اعمـال کنیـم، بـه سلسـله مراتبی دسـت پیـدا می کنیـم کـه شـامل سـطوح مختلفـی از 

پیوسـتگی برندهـا ماننـد شـناخته شـدن،  شـیفتگی،  صداقت و تبلیغات اسـت.
مشـتریان بـرای خریـد نیازهـای اساسی شـان تنهـا نیازمند کاالیی هسـتند کـه یک کار 
بـه خصـوص را انجـام بدهـد، کاری کـه بـه آن منظـور تولیـد شـده اسـت. امـا همانطور 
کـه مشـتریان در راسـتای سلسـله مراتب پیوسـتگی برندها خریـد می کنند،  انگیـزه آنان 

بیشـتر شـده و بیشـتر به سـود آن محصـول فکـر می کنند.
همانطـور کـه مشـتری اعتمـادش نسـبت بـه برنـد بیشـتر می شـود رابطـه او نیـز تغییر 
می کنـد کـه در نهایـت بـه شـیفتگی مشـتری نسـبت بـه برنـد ختـم می شـود. در ایـن 
زمـان آن هـا احسـاس می کننـد کـه یـک برنـد خـاص می توانـد باعـث بهبـود شـخصی 
آن هـا شـده و حـس وابسـتگی، رضایـت و حتـی شـیفتگی را نسـبت بـه آن برنـد تجربه 

کرد. خواهنـد 
بـرای بـه دسـت آمـدن وفـاداری،  یـک برنـد باید اسـاس رسـیدن مشـتریان بـه حداکثر 
قدرتشـان را فراهـم کنـد. برنـد بایـد با نیـاز اصلی مشـتری مرتبط بـوده و نشـان دهنده 
شـخصیت واقعـی آن هـا باشـد. نیـاز اصلـی آن هـا نیز این اسـت که بـه سـادگی می توان 

گفـت بـدون آن برنـد نمی تواننـد زندگـی کنند.
در مطالعـه اخیـری کـه انجـام شـده اسـت تقریبـا نیمـی از مشـتریان گفته انـد کـه بـه 
خریـد از یـک برنـد بـه ایـن دلیـل ادامـه می دهنـد که برنـد به هویـت اصلـی و نیازهای 
اصلـی آنـان نزدیـک بـوده و یـا ارزش واقعـی برنـد بـا ارزش هـای مشـتری بـه یکدیگـر 

هستند. وابسـته 
وفـاداری یـک مشـتری بـر اسـاس میـزان دسترسـی و یـک انتخـاب تکـراری سـاخته 
می شـود. وفـاداری بـه یـک برند بیشـتر به دلیل وابسـتگی احساسـی به یک برند اسـت. 
وفـاداری بـه یک برند ممکن اسـت مشـتری را در شـرایط سـختی قرار دهـد و همچنین 
او را وادار کنـد تـا بـرای برنـدی خـاص پـول بیشـتری را خـرج کند. سـاختن یـک برند 
قـوی و بـرآورده کـردن عایـق مشـتریان می توانـد بـه میـزان بیشـتری وفـاداری ختـم 
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همیشه  سیری ناپذیری  ولع  آیا   
مخرب است؟

شـرایطی  در  جهـان  مـردم  از  بسـیاری 
پـر از مشـکات اقتصـادی وارد بـازار کار 
می شـوند امـا ایـن موضوع باعث نمی شـود 
تـا سـبک زندگی شـان را نسـبت به نسـل 
قبـل سـخت تر کننـد. در واقـع نسـل های 
جدیـد، بیشـتر بـه مسـائل مالـی اهمیـت 
می دهنـد؛ امـا آزمـون و خطـا بـرای پیـدا 
کـردن شـیوۀ زندگی مالی راهکار درسـتی 
نیسـت. بهتـر اسـت ابتـدا بدانیـم بهترین 

شـیوه بـرای عادت هـای مالـی چیسـت.

ولعسیریناپذیری،
یکخواستۀخوشایندیاخطرناک؟
اصطالح انگلیسی Lifestyle Creep به ترجمه ی ما یعنی »ولع سیری ناپذیری« ومفهوم کلی آن افزایش تدریجی نیازهای 
انسان و تغییر وضعیت تجمالت سابق به ضروریات فعلی است. به این معنی که مثاًل اگر تا دیروز استفاده از استخر و باشگاه 
لوکس و ... برای شخصی یک امر تجمالتی و غیر ضروری به حساب می آمد، حاال با تغییر سبک زندگی  و افزایش درآمد، به امری 
ضروری تبدیل شده است. در این مطلب به شما خواهیم گفت ولع سیری ناپذیری چیست و چگونه باید در تلۀ آن گرفتار نشد.

»ولـع سـیری ناپذیری« در واقـع وضعیتـی 
یـا  افـراد  زندگـی  سـبک  کـه  اسـت 
تناسـب  بـه  زندگی شـان  اسـتانداردهای 
بهبـود  دراختیارشـان  درآمـِد  افزایـش 
پیـدا می کنـد؛ چـه ایـن افزایـش بـه علت 
افزایـش درآمد باشـد، چه بـه علت کاهش 
سـیری ناپذیری  ولـع  وقتـی  هزینه هـا. 
خـرج  بیشـتری  پـول  می گیـرد،  شـکل 
نحـوۀ زندگـی کـردن می شـود و چیزهایی 
به نظـر می آمـد، جـزء  قبـًا تجملـی  کـه 

می آینـد.« به حسـاب  ضروریـات 
نیسـت.  بـدی  چیـز  به خودی خـود،  ایـن 

نیکـول دیکر، معلم، نویسـنده و ویراسـتار، 
راجع بـه  یادداشـتی،  در   ۲015 سـال 
در  سـیری ناپذیری  ولـع  درجه هـای 
زندگـی مالـی مطلبـی نوشـته بـود. او در 
ایـن یادداشـت از تلفـن همـراه جدیـدش 
گفتـه بـود که پـس از سـال ها کار کردن با 
یک گوشـی واقعـاً ازکارافتاده، آن را خریده 
بـود. زندگـی نیکـول پـس از خریـدن این 
گوشـی بسـیار بهبـود پیـدا کـرد؛ امـا این 
بهتـر شـدن، به خاطـر این نبود کـه نیکول 
صاحـب یـک وسـیلۀ جدید و جـذاب برای 
بـازی کـردن شـده بـود؛ بلکـه زندگـی او 

راهنمایسرمایهگذاری
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بهبـود پیـدا کـرد؛ چـون او توانسـت بـه 
دسترسـی  ارزشـمندی  واقعـاً  چیزهـای 
پیـدا کنـد کـه احتمـاالً یکـی از مهم ترین 
آن هـا این بـود: او به خاطر کارکرد گوشـی 
جدیـدش توانسـت خیلـی بهتـر از قبـل، 
ارتبـاط برقـرار کنـد؛ مخصوصـاً با کسـانی 

کـه برایـش اهمیـت داشـتند.
اینکـه نیکول توانسـت از گوشـی جدیدش 
اسـتفادۀ بهینـه کنـد، اهمیـت دارد؛ چون 
موجـب خوشـحالی حقیقـی در او شـد. بـا 
ایـن توصیفـات، سـخت اسـت کـه شـکلی 
از ولـع سـیری ناپذیری را کـه در زندگـی 
نیکـول رخ داده اسـت، پدیـده ای منفـی و 

بشـماریم. مخرب 
وقتـی نیکـول گوشـی جدیـدش را خرید، 
در یـک آپارتمـان خیلـی کوچـک زندگـی 
بـدون  اتـاْق  یـک  حقیقـت  در  می کـرد؛ 
احتمـاالً  مـا  کـه  امکاناتـی  از  بسـیاری 
الزامـات اساسـی یـک آپارتمـان می دانیم؛ 
مثـل آشـپزخانه. در نهایـت، داشـتن یـک 
گوشـی کاربـردی موجـب شـد نیکـول به 

ایـن نتیجـه برسـد:
»اولیـن چیزی کـه من بعـد از خریدن آن 
گوشـی، بـه آن فکـر کـردم ایـن بـود کـه 
اگـر بـا داشـتن یـک گوشـی به دردبخـور، 
پـس  می کنـد،  تغییـر  زندگـی ام  این قـدر 

بـا داشـتن یک آپارتمـان کاربـردی، چقدر 
خـوب و شـگفت انگیز خواهد شـد. اگر من 
خانـه ای داشـتم کـه محـل جمع شـدنم با 
دوسـتانم می شـد، زندگـی ام بسـیار بهتـر 
کـه  فضایـی  به جـای  شـود؛  می توانسـت 
فقـط میـز تحریـرم در آن جـا می گیـرد 
و از داخـل آن، فقـط می توانـم از طریـق 
اینترنـت بـا دنیـای خـارج ارتبـاط برقـرار 

» . کنم
آخرسـر، نیکـول از آپارتمـان کوچکـش به 
یـک جـای مناسـب نقـل مـکان کـرد. آیا 
آپارتمـان  در  زندگـی  بـه  می توانسـت  او 
کوچکـش ادامـه دهـد؟ بله؛ امـا همان طور 
کـه بعد از خریدن گوشـی جدیدش، اتفاق 
افتـاد، وقتـی از لحـاظ مالـی آن قـدری که 
بتوانـد ترقـی کنـد، تأمیـن شـد، کیفیـت 
زندگـی اش تا حد زیـادی بهبـود پیدا کرد 

و ایـن از نظـر من، ارزشـش را داشـت.
افـراد دیگـری نیـز دربـارۀ تجربه هـای  از 
از  یکـی  اسـت.  شـده  سـؤال  مشابهشـان 
اسـت: گفتـه  این طـور  مصاحبه شـوندگان 

)مطابـق  سـیری ناپذیری  ولـع  »معنـی 
ارائـه  آن  از  متـن  ابتـدای  کـه  تعریفـی 
دادیـم( خیلـی ایـن نیسـت کـه چیزهـای 
ضروریـات  بـه  تبدیـل  سـابق  تجملـی 
شـوند؛ بلکـه بهتـر اسـت بگوییـم کـه ولع 

سـیری ناپذیری موجب می شـود احسـاس 
زندگـی  عـادی  فـرد  یـک  شـبیه  کنیـم 
بیـن  نیسـتیم  مجبـور  دیگـر  می کنیـم. 
انتخـاب  را  یکـی  غـذا  و  دسـتمال توالت 
کنیـم. مجبـور نیسـتیم برای خریـدن غذا 
صبـر کنیم حقـوق بگیریم. اسـتطاعت این 
را خواهیـم داشـت کـه درخانـه اینترنـت 
باشـیم و یـک گوشـی  پرسـرعت داشـته 
برانیـم  را  اتومبیلـی  بخریـم.  هوشـمند 
کـه شـش بـار در سـال خـراب نمی شـود 
و به جـای اجـاره دادن، خانـۀ خودمـان را 
داشـته باشـیم. بنابرایـن، از نظـر مـن، ولع 
سـیری ناپذیری خیلـی خـوب اسـت و من 

دارم«. دوسـت  را  آن 
ولـع  دیگـر  ایـن  بگوییـد  شـاید 
سـیری ناپذیری نیسـت؛ بلکـه یـک سـطح 
اساسـی از کیفیـت زندگی اسـت کـه البته 
برداشـت درسـتی هـم اسـت؛ امـا نشـان 
می دهـد که ولـع سـیری ناپذیری مفهومی 
اسـت کـه بـه چیزهـای مختلفی بسـتگی 

اسـت. شـخصی  بسـیار  اغلـب،  و  دارد 
وقتی ولع سـیری ناپذیری شـکل می گیرد، 
پـول بیشـتری خـرج نحـوۀ زندگـی کردن 
تجملـی  قبـًا  کـه  چیزهایـی  و  می شـود 
به نظـر می آمـد، جـزء ضروریات به حسـاب 

می آینـد.
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 چه موقع ولع سیری ناپدیری شما را 
به دردسر می اندازد؟

زمانـی ولع سـیری ناپذیری به یک مسـئله 
تبدیـل می شـود که شـما بخواهید سـطح 
زندگی تـان را فراتـر از اسـتطاعت مالی تان 
از  هیچ یـک  کـه  اسـت  جالـب  ببریـد. 
مصاحبه شـوندگان بـه ایـن جنبـه از ولـع 
توجـه  گفته هایشـان  در  سـیری ناپذیری 
نتیجـه  این طـور  می تـوان  نکرده انـد. 
گرفـت کـه خـرج نکـردن فراتـر از توانایی 
مالـی بـرای آن ها مسـئله ای طبیعی اسـت 
کـه مشـمول تعبیر خـوب یا بد نمی شـود. 
چیـز  مالـی  توصیه هـای  از  خیلـی  در 
دیگـری پیشـنهاد می شـود. نگاه مشـاوران 

مالـی این اسـت کـه اگر سـطح زندگی تان 
فراتـر از امکانـات مالی تـان اسـت، از ولـع 
جلوگیـری  و  اجتنـاب  سـیری ناپذیری 
کنیـد یـا آن را کنـار بگذارید. بـرای نمونه 
بگذاریـد نکتـه ای از کتاب »عـادات غنی« 
»تومـاس کرلـی« نقـل کنـم. او در بخـش 
مربـوط بـه کسـب وکار کتابـش، وضعیـت 
داده  شـرح  را  مشـتریانش  از  نفـر  چنـد 
موجـب  سـیری ناپذیری  ولـع  کـه  اسـت 
سـقوط آن هـا شـده اسـت؛ چـون وقتـی 
کـه درآمدشـان افزایـش پیـدا کـرد، آن را 
خـرج خانه هـای گران قیمت، ماشـین های 
اسـپرت جدیـد و دیگـر چیزهـای تجملـی 
کـه  به این خاطـر  فقـط  کردنـد،  زائـد  و 

تعویـق  بـه  را  مشکاتشـان  بـا  مواجهـه 
بیندازنـد، زمانـی کـه دیگر تمام ثروتشـان 

را بـه بـاد داده انـد.
مـردم ولع سـیری ناپذیری را به شـکل های 
یکـی  مثـًا  می کننـد.  تجربـه  متفاوتـی 
دیگـر از مصاحبه شـوندگان از خانـواده اش 
گفتـه اسـت، این کـه آن ها هیچ وقـت برای 
غـذا خـوردن بیـرون نمی رفتنـد و معموالً 
مسـافت های زیـادی را طـی می کردنـد تـا 
چیزهایـی را کـه نیـاز دارند بـا قیمت های 
کمتـری پیـدا کننـد. ادامـۀ گفته هایش را 

به طـور مسـتقیم نقـل می کنـم:
»مـن االن، حدوداً دوبرابر بیشـتر از درآمد 
خانـواده ام، زمانـی کـه کـودک بـودم، پول 
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در مـی آورم. مـن زیـاد بـرای غـذا خوردن 
بـه بیـرون مـی روم، گاهـی یـک یـا دو بار 
در هفتـه. نمی تـوان گفـت تعـداد بیـرون 
رفتن هایـم بیـش از حـد اسـت، امـا به طور 
وقت هـا  خیلـی  اسـت.  زیـاد  محسوسـی 
حـال  در  احمقانـه،  کامـًا  کـه  می بینـم 
خریـدن چیـز گرانـی هسـتم، در حالی که 
می توانـم همـان را در جایی دیگـر ارزان تر 
راحت تـر  این کـه  به خاطـر  فقـط  بخـرم؛ 
اسـت و این کـه به خـودم می گویـم: وقتی 

پولـش را دارم، چـرا از همین جـا نخـرم؟
این طـور  را  تجربـه اش  دیگـری  شـخص 
تعریـف کـرده اسـت: »مـن در خیلـی از 
تعطیـات سـال کار می کنـم و ایـن برایـم 

عـادی اسـت. پولـی کـه فعـًا درمـی آورم 
بـرای خـرج روزبـه روزم اسـت و احسـاس 
می شـوم؛  ضعیف تـر  مـاه  هـر  می کنـم 
طوالنـی  تعطیـات  امسـال،  بایـد  امـا 
ایـن  بـرای  و  باشـم  داشـته  پنج هفتـه ای 

می کنـم.« تـاش  هـدف 
شـخص دیگـری این چنیـن گفتـه اسـت: 
»بعـد از آن کـه از مدرسـه فارغ التحصیـل 
شـدم و یـک شـغل واقعـی پیـدا کـردم، 
میـزان خریدهـای آنایـن من خیلـی زیاد 
نوعـی صرفه جویـی  ازآن، در  شـد. پیـش 
عاقانـه درجـا مـی زدم کـه البتـه موجـب 
شـد مقـدار قابل توجهـی را بابـت وام های 

تحصیلـی برگردانـم.«
جالـب اینجـا اسـت کـه بسـیاری از ایـن 
عنـوان  تحـت  افزون شـونده  خرج هـای 
بـرای  می خواهیـم  مـا  کـه  چیزهایـی 
قـرار  کنیـم،  خـرج  کردنمـان  خوشـحال 
می گیرنـد: چیزهایـی کـه بـرای مـا تجربه 
بـه ارمغـان می آورند و موجـب صرفه جویی 
از  بسـیاری  می شـوند.  مـا  وقـت  در 
گفته انـد  دراین بـاره  مصاحبه شـوندگان 
بودجه بنـدی  را  پول هایشـان  طـوری  یـا 
سـیری ناپذیری  ولـع  از  کـه  می کننـد 
می کننـد  کارهایـی  یـا  کننـد  جلوگیـری 
ولـع  بـا  مرتبـط  عـادات  بتواننـد  کـه 
کننـد؛  مدیریـت  را  سـیری ناپذیری 
نکتـه ای در اینجـا وجود دارد که اگر شـما 
منابـع الزم بـرای زندگـی کـردن مطابـق 
میلتـان را داشـته باشـید،  عـادت بـه ولـع 
خوشـحالی تان  موجـب  سـیری ناپذیری 
می شـود؛ امـا اگر آن ها را نداشـته باشـید، 

بکنیـد؟ می توانیـد  کار  چـه 
گاهی ولع سـیری ناپذیری طبیعی و سـالم 
اسـت؛ نکتـه در آن اسـت کـه وقت هایـی 
کـه ولـع سـیری ناپذیری نقـش معنـادار و 
مهمـی در زندگی تـان بـازی نمی کنـد، آن 

را محـدود کنیـد یـا از بیـن ببرید.
 

 رام کردن ولع سیری ناپذیری
گاهـی ولـع سـیری ناپذیری طبیعی و سـالم 
اسـت؛ نکتـه در آن اسـت کـه وقت هایـی 
کـه ولع سـیری ناپذیری نقش معنـاداری در 
زندگی تـان بـازی نمی کنـد، آن را محـدود 
کنیـد یـا از بیـن ببریـد. شـما نمی توانیـد 
مانـع  بـرای  را  خودتـان  مالـی  موقعیـت 
شـدن از بـروز ولـع سـیری ناپذیری تغییـر 
دهیـد؛ به جـای آن، بایـد تصمیم هایتـان را 
هوشـمندانه تر بگیریـد: آیـا می خواهید یک 

سـال زودتـر بازنشسـته شـوید یـا تعطیات 
بیشـتری در سـال داشـته باشـید؟ دوسـت 
بـه  دانشـگاه  مخـارج  در  بتوانیـد  داریـد 
فرزندانتـان کمـک کنیـد یـا یـک اتومبیـل 
بهتـر بخریـد؟ مـا نمی توانیـم همه چیـز را 
فعاالنـه،  به طـور  بایـد  مـا  باشـیم.  داشـته 
انتخـاب کنیـم: تعطیـات یا بازنشسـتگی؟ 
بایـد گفت پاسـخ صحیحی برای این سـؤال 

وجـود نـدارد.
آیا دوسـت داریـد وام هـای تحصیلی تان را 
زودتـر بدهیـد یا با دوسـتانتان آخـر هفته 
سـفر برویـد و یـک خانـه اجاره کنیـد؟ آیا 
می خواهیـد مبلـغ زیادی پرداخـت کنید و 
فـوراً اتومبیلتـان را عـوض کنید یـا ترجیح 
می دهیـد بـا مبالـغ کمتری، مـال خودتان 
مجبـور  آن کـه  از  قبـل  کنیـد  تعمیـر  را 
بخریـد؟  جدیـد  اتومبیـل  یـک  شـوید 
دوسـت داریـد به زندگـی با چنـد هم خانه 
ادامـه بدهیـد تـا پـول بیشـتری پس انـداز 
کنید و زودتر بازنشسـته شـوید یا داشـتن 
یـک مکان شـخصی برایتان اولویـت دارد؟ 
پاسـخ درسـتی وجـود نـدارد. فقـط بایـد 

دیـد چـه چیز بـرای شـما بهتر اسـت.
بسـیاری از مصاحبه شـوندگان بـه تفـاوت 
میـان نیازهـا و خواسـته ها توجـه کرده اند. 
از نظـر آن هـا، تمایـز قائل شـدن میان این 
دو کمـک می کنـد ولـع سـیری ناپذیری را 
تحـت کنتـرل خـود درآوریـم. چیـزی که 
بایـد به خاطر داشـته باشـیم این اسـت که 
ممکـن اسـت چیـزی بـرای مـا نیاز باشـد 
و بـرای دیگـری خواسـته، و برعکـس. باید 
ببینیـد چـه چیـزی از زندگـی می خواهید 
و قصـد داریـد بـا پولتان چه کنیـد، در چه 
موقعیـت مالی ای قرار داریـد و می خواهید 

بـه کجا برسـید.
و  بپرسـید  خودتـان  از  را  سـؤال ها  ایـن 
بـه  را  شـما  انتخاب هایـی  چـه  ببینیـد 
چـه جاهایـی ممکـن اسـت برسـاند. چـه 
وقت هایـی بـه ولـع سـیری ناپذیری دچـار 
و  بـوده  خـوب  آن  نظرتـان  از  و  شـدید 
ارزشـش را داشـته یا نـه. انداختـن نگاهی 
کلـی بـه تصمیمـات مالـی ای کـه تـا بـه 
حـال گرفته ایـم و نتایـج آن هـا، بـه اتخـاذ 
تصمیم هـای بهتـر در آینده کمـک خواهد 

. د کر
زمانـی ولع سـیری ناپذیری به یک مسـئله 
تبدیـل می شـود که شـما بخواهید سـطح 
زندگی تـان را فراتـر از اسـتطاعت مالی تان 

ببرید.
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 اجازه و کنترل
وقتـی کودک هسـتیم مـا را شـرطی می کنند 
کـه اگـر می خواهیـم کاری بکنیـم اول اجـازه 
بگیریـم. شـما بـه اجـازه ی والدین نیـاز دارید 
تـا از سـر میـز شـام بلنـد شـوید یـا بـه بازی 
مشـغول شـوید. شـما بـه اجـازه ی معلـم نیاز 
داریـد تـا وسـط کاس بـه دستشـویی بروید.

حـس  می شـویم  هـم  بـزرگ  وقتـی  حتـی 
می کنیـم باید اجازه بگیریم. شـما بـه اجازه ی 
رئیـس خـود نیـاز داریـد تـا زود از سـر کار 
برگردیـد. شـما بـه اجازه ی همسـر خـود نیاز 
داریـد تـا به جـای کارهای منـزل، با دوسـتان 
اجـازه ی  بـه  برویـد. شـما  بیـرون  بـه  خـود 
شـهرداری نیـاز داریـد تـا در حیـاط پشـتی 

خانه تـان یـک آلونـک بسـازید.
نتیجه این شـده اسـت که بیشـتر مـا نقطه ای 

بیرونـی را بـرای کنترل در نظـر می گیریم.
اصطاح»مرکـز  شـخصیت،  روانشناسـی  در 
کنتـرل« بـه این معنی اسـت که افـراد دنیای 
اطـراف خـود را چگونه می بینند و مسـئولیت 
اتفاقاتـی را کـه در زندگی شـان رخ می دهد به 
عهـده ی چـه کسـی می سـپارند. اگرچـه ایـن 
مسـئله ممکـن اسـت پیچیـده به نظر برسـد 

امـا مفهوم سـاده ای اسـت.
 اگـر مرکـز کنتـرل درونـی داشـته باشـید، 
بـاور داریـد کـه کیفیت زندگی شـما وابسـته 
بـه تصمیمـات و اعمـال خود شـما اسـت. باور 

چگونهیککنشگرشویم

اگر شانس  »ما  می شنویم:  را  جمله  این  اطرافیان  از  گاهی 
که  افراد هستند  از  نبود!« بسیاری  این  داشتیم وضعمان 
ناکامی هایشان را به طور کامل محصول شرایط می دانند. باید 
گفت بین افراد موفق و ناموفق تفاوت هایی بنیادین وجود 
دارد که در بیشتر موارد این تفاوت ها در اکثر آدم ها تکرار 
باور  می شود. متخصصان معتقدند به طورکلی، افراد موفق 
دارند که کنترل سرنوشتشان به دست خودشان است؛ ولی 
افراد ناموفق چنین باوری ندارند. شما جزء کدام دسته از 
ِاِکر« در کتاب راز  افراد هستید؟ به عنوان مثال »تی. هارو 
ذهن میلیونر هفده تفاوت را بین طرح های مالی افراد پولدار 
و طرح های افراد فقیر و طبقه ی متوسط فهرست می کند. فکر 
می کنید تفاوت اول در فهرست او چیست؟ افراد پولدار باور 
دارند: »من زندگی ام را می سازم.« افراد فقیر باور دارند: 
»زندگی برای آن ها رخ می دهد.« این مسئله در هنگام بحث 
درباره ی تفاوت بین افراد موفق و افراد ناموفق بارها تکرار 
می شود. افراد موفق کنشگر هستند، مسئولیت آینده ی خود 
را به عهده می گیرند و کنترل درونی دارند. افراد ناموفق 
باور دارند که قربانی تقدیر یا شرایط هستند. بیایید به این 
مسئله بپردازیم که چرا بسیاری از مردم حس می کنند کنترل 
زندگی شان را ندارند و چگونه می شود یاد گرفت که کنشگر بود.
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شـخصیتتان  مسـئول  خودتـان  کـه  داریـد 
. هستید

 اگـر مرکـز کنتـرل بیرونـی داشـته باشـید 
بـاور داریـد کـه کیفیت زندگی شـما توسـط 
عوامـل محیطـی، شـانس و تقدیـر تعییـن 
می شـود. بـاور داریـد کـه دیگـران مسـئول 

شـخصیتتان هسـتند.
البتـه بـه این صورت نیسـت که شـما یکی از 
ایـن دو مرکـز کنترل را داشـته باشـید. مرکز 
کنترل زنجیره ای پیوسـته اسـت. اما بسـیاری 
از مـردم دوسـت دارند یک طرف ایـن زنجیره 

را باالتـر از دیگری بگیرند.
سـال 195۴مفهـوم  در  راتـر  بـی.  جولیـان 
مرکـز کنتـرل را به عنـوان بخشـی از نظریه ی 
یادگیـری اجتماعـی شـخصیت خود توسـعه 
داد. اسـتیون آر. کاوی در سـال 19۸9 ایـن 
ایـده را بـا کتـاب هفـت عـادت افـراد مؤثـر 
تشـویق  را  خواننـدگان  او  کـرد.  محبـوب 

می کـرد تـا کنشـگر باشـند.
 

 چگونه کنشگر شویم؟
کاوی بـاور دارد کـه مـا تجربیات خـود را قبل 
از این کـه بـه ناحیـه ی هوشـیار مغـز برسـند 
»انسـان  می نویسـد:  او  می کنیـم.  تصفیـه 
می تواند بین محرک و پاسـخ انتخابی داشـته 
باشـد.« خـودآگاه، تصـورات، وجـدان و اراده ی آزاد مـا همگـی بـه مـا ایـن امـکان را می دهند تا 

پاسـخ خـود را بـه شـرایط مختلـف زندگـی انتخـاب کنیم.

 کاوی می گوید انسان ها دو دسته هستند: کنشگر و واکنشگر
 افـراد کنشـگر متوجـه این مسـئله می شـوند که خودشـان مسـئول واکنشـی هسـتند که به 
محرک هـای بیرونـی نشـان می دهنـد. آن هـا مرکز کنتـرل درونی دارنـد. آن ها تقصیـر را گردن 
شـرایط، محیـط یا شـرطی شـدن نمی اندازند و بـاور دارند که وجودشـان محصـول انتخاب های 

شـخصی بر اسـاس ارزش های شـخصی است.
 افـراد واکنشـگر بـاور دارند که شـرایط آن ها محصـول محیط فیزیکی و اجتماعی آن ها اسـت. 
آن هـا مرکـز کنتـرل بیرونی دارنـد. ُخلقیات آن ها به ُخلقیات دیگران بسـتگی دارد یا وابسـته به 
اتفاقاتـی اسـت کـه بـرای آن هـا رخ می دهد. آن ها اجـازه می دهند دنیـای بیرونی، وجـود درونی 

آن هـا را کنترل کند.
کاوی بـرای این کـه تفاوت بین افراد کنشـگر و واکنشـگر را نشـان دهد دراین بـاره بحث می کند 

کـه مـا چگونه زمـان و انرژی خـود را متمرکز می کنیم.
همـه ی مـا نگرانی هـای مختلفی داریم: سـامتی، خانواده، شـغل، دوسـتان، امور دنیـا، بدبختی 
فقـرا، تهدیـد تروریسـم، وضعیت محیط زیسـت. همگـی این مـوارد در جایی قـرار می گیرند که 

کاوی بـه آن»دایره ی نگرانـی« می گوید.
در دایره ی نگرانی برخی مسـائِل زیرمجموعه ای هسـتند که روی آن ها کنترل مسـتقیم و کامل 
داریـم: چقـدر ورزش می کنیـم، چـه زمانـی می خوابیـم، چـه زمانـی به سـر کار می رسـیم، چه 
غذاهایـی می خوریـم، چـه جایـی زندگی می کنیـم، با چه افرادی معاشـرت می کنیـم. این موارد 
در جایـی قـرار می گیرنـد کـه کاوی به آن »دایـره ی تأثیر« می گویـد که خودش داخـل دایره ی 

است. نگرانی 
جیمز کلیر این مفهوم را این گونه نشان می دهد:

در آن روی سـکه افـراد واکنشـگر ترجیـح می دهنـد روی دایـره ی نگرانـی تمرکـز کننـد. آن ها 
زمـان و انـرژی خـود را صـرف مسـائلی می کننـد کـه نمی تواننـد تأثیـری روی آن هـا بگذارنـد 
)یـا به سـختی می تواننـد تأثیـری روی آن هـا بگذارنـد(. آن ها سـعی می کننـد دیگـران را تغییر 

درسـت  را  اجتماعـی  ناعدالتی هـای  دهنـد، 
کننـد، الگـوی فکـری یـک ملـت یـا وضعیت 
را عـوض کننـد. تاش هـای آن هـا بـه میـزان 
زیادی خسـته کننده و عبث هسـتند. به عاوه، 
خـود  نگرانـی  دایـره ی  روی  آن هـا  وقتـی 
تمرکـز می کننـد دایـره ی تأثیرشـان بـر اثـر 
نادیده گیـری کوچـک و کوچک تـر می شـود.

هرزمانـی کـه تمرکـز خـود را از روی دایـره ی 
تأثیـر روی دایـره ی نگرانـی ببریـد بـه عوامل 
بیرونـی اجـازه می دهیـد تـا شـما را کنتـرل 
کننـد. آزادی خـود را فـدا می کنیـد. خوشـی 
و سـامتی خـود را در دسـتان دیگـران قـرار 
می دهیـد. اگـر خودتـان کاری نکنیـد محکوم 
 بـه این هسـتید که دیگـران برای شـما کاری 

. کنند
 آیا شانس وجود دارد؟

امـا شـانس چـه می شـود؟ آیـا زمانـی وجـود 
قـرار  کائنـات  بخشـایش  مـورد  کـه  نـدارد 
بگیریـم؟ البتـه کـه وجـود دارد. اما پاسـخ ها و 
واکنش هـای ما همیشـه مال ما هسـتند. النور 
رزولـت می گویـد: »هیچ کس نمی توانـد بدون 
رضایت شـما به شـما آسـیب برسـاند.« کاوی 

هـم موافق اسـت:
»اتفاقـی کـه بـرای مـا می افتـد مهم نیسـت، 
ایـن واکنـش مـا بـه آن اتفاق اسـت کـه به ما 
آسـیب می زند. البته مسـائلی وجـود دارند که 
می تواننـد به ما آسـیب های جسـمانی یا مالی 
وارد کننـد و موجـب ناراحتـی شـوند. اما الزم 
نیسـت شـخصیت ما، هویت ما صدمه ببیند«.

 
 نمونه های بد از افراد ناموفق

افـراد موفق باور دارند که کنترل سرنوشتشـان 
را بـه دسـت دارنـد ولـی افـراد ناموفـق چنین 
تصـوری ندارنـد. بگذاریـد چنـد مثـال خـاص 

بزنم:
صاحـب  کـه  می شناسـم  را  خانومـی   
کسـب وکاری اسـت. کار او همیشـه نزدیـک 
وضعیـت  دارد  بـاور  او  فروپاشی سـت.  بـه 
مغـازه اش بـه ایـن شـکل اسـت چـون قوانین 
شـهری دشوار هسـتند و صاحب مغازه اش هم 
بی مسـئولیت اسـت. اگرچه مغازه هـای مجاور 
کـه همیـن شـرایط را دارنـد روزبـه روز رونـق 
بیشـتری پیـدا می کننـد. متوجـه نیسـت که 
شـاید مشـکل از نحـوه ی اداره ی مغازه اسـت: 
سـاعات عجیب باز و بسـته کردن مغازه است، 
وضعیـت مغـازه مطلـوب نیسـت، رفتـارش با 

مشـتریان مناسـب نیسـت.
 شـخصی را می شناسـم که مشـکات مالی 
خـودش را داشـت. در عرض یک سـال مجبور 
شـد خانه و خودوری خود را بفروشـد . در ابتدا 
بـاور نداشـت که ایـن اتفاقات تقصیـر خودش 
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اسـت. فکـر می کـرد بدشـانس بـوده و او و همسـرش صرفـاً قربانـی شـرایط بـد شـده اند. فکـر 
می کردنـد تقصیـر مـردم احمق و اقتصاد خراب اسـت. یک دهـه بعد نگرش او تغییر کـرد. اخیراً 

بـا او حـرف زدم و جالـب بـود که مسـئولیت اتفاقـی را که افتـاد به عهـده می گرفت.
 سـال ها مرکـز کنتـرل خـود مـن بیشـتر بیرونـی بـود. وزنم زیـاد بـود، زیر بـار بدهی بـودم و 
خوشـحال هـم نبـودم. تا حدی می دانسـتم این وضعیت بـه خاطر تصمیم های خودم اسـت ولی 
بیشـتر وقتـم را صـرف دلیـل آوردن می کردم: وقـت ورزش نداشـتم، اتومبیلم خراب شـد، کاری 
را کـه می خواسـتم پیـدا نکـردم. هیچ وقـت اتفـاق خوبی بـرای من نیفتـاد. )به این عبـارت دقت 

کنیـد: بـرای مـن نیفتاد!( فکـر می کردم اکثـر مسـائل از کنترل من خارج هسـتند.
خبـر خـوب ایـن اسـت کـه مـردم می تواننـد عـوض شـوند. اگـر مرکـز کنتـرل بیرونـی داریـد 
می توانیـد مرکـز کنترل درونی داشـته باشـید. اگر واکنش گر هسـتید می توانید کنشـگر شـوید.

بـا گذشـت زمان متوجه شـدم کـه اگر از زندگـی توقع بیشـتری دارم به عهده ی خود من اسـت 
کـه ایـن توقـع را بـرآورده کنم. به تدریج مرکـز کنترلم از بیرونـی به درونی تغییـر یافت. تصمیم 
گرفتـم کـه خودم مسـئول سرنوشـت و خوشـحالی ام باشـم. به عهده ی من اسـت کـه زندگی را 

آن گونه کـه دوسـت دارم زندگی کنم.
 

 من مسئول وضع خودم هستم
اگر خوشـحال نیسـتید کسـی نمی تواند این شـرایط را برای شـما تغییر دهد. خود شـما هستید 
کـه بایـد شـرایط را بهتـر کنیـد. روی مسـائلی تمرکـز کنیـد کـه قابل کنتـرل هسـتند و از این 
کنتـرل اسـتفاده کنید تا مسـائل دیگـر را هم برای خود مطلـوب نمایید. از ایـن طریق می توانید 

به تدریـج اعتمادبه نفـس و کنتـرل بیشـتری روی وضعیت آینـده ی خود به دسـت آورید.
 به طورکلـی افـراد موفـق باور دارند که کنترل سرنوشتشـان به دسـت خودشـان اسـت ولی افراد 

ناموفق چنین بـاوری ندارند.
 نمونه های خوب از افراد موفق

از زمانـی کـه از ایـن تفـاوت آگاه شـده ام  تفاوت بیـن افرادی که بـاور دارند کنترل زندگـی را در 
دسـت دارنـد و افـرادی کـه چنیـن بـاوری ندارند؛ نمی توانـم جلوی خـودم را بگیـرم و هر جا که 

مـی روم این الگـو را می بینم.
از اعتـراف بـه ایـن مسـئله تنفـر دارم ولی حـرف زدن با افـرادی که مرکـز کنترل بیرونـی دارند 
خیلـی سـخت اسـت، افرادی کـه دایره ی نگرانی آن ها از دایره ی تأثیرشـان پیشـی گرفته اسـت. 
سـخت اسـت کـه ببینـم دوسـتانم تصمیمات اشـتباه مکـرری می گیرنـد. در طرف دیگـر، وقت 

گذرانـدن بـا افـرادی کـه نمی گذارند زندگی مانع آن ها شـود خوشـایند اسـت.
دوسـتم کیم مثالی عالی از فردی کنشـگر اسـت. هیچ وقت نمی گذارد کسـی یا مسـئله ای مانع 
او شـود. اگـر مشـکلی پیـش بیایـد راه دیگـری پیدا می کند تـا به اهدافش برسـد. او مسـئولیت 

کامـل آینـده ای را کـه می خواهند بـرای خود بسـازد به عهـده می گیرد.
این امر در موارد بسیاری مشخص است:

 اگر کیم متوجه مسئله ای نشود سؤال می پرسد.
 اگـر بـا شـرکتی بـه مشـکل بربخـورد تمـاس می گیـرد و به جـای شـکایت کـردن مشـکل را 

توضیـح می دهـد.
 اگر وسیله ای خراب شود راه تعمیر آن را پیدا می کند.

 هیچ وقـت منتظـر اوضـاع نمی مانـد تـا بهتـر شـود و همیشـه خـودش در حال بهبود شـرایط 
اسـت. افـراد موفـق تقصیر را گردن شـرایط، محیط یا شـرطی شـدن نمی اندازند و بـاور دارند که 

وجودشـان محصول انتخاب های شـخصی بر اسـاس ارزش های شـخصی اسـت.
 

 شما رئیس خودتان هستید
تغییـر مرکـز کنترل از بیرونی به درونی فقط برای خوشـی زندگی مهم نیسـت بلکـه برای ایجاد 
معنـا در زندگـی و دسـتیابی به آزادی شـخصی و مالی هـم اهمیت دارد. آزادی بـا تمرکز بر روی 
دایـره ی تأثیـر و نـه دایره ی نگرانی ایجاد می شـود. تا زمانـی که درگیر با مسـائل غیرقابل کنترل 

زندگی هستید، آزاد نیستید.
پرواضـح اسـت کـه اتفاق بـدی رخ می دهـد. ولی ایـن اتفاقات برای همـه ی مـردم رخ می دهند. 
درنهایـت شـخصیت ما بـا اتفاقاتی که بـرای ما رخ می دهند، تعیین نمی شـود بلکه با نوع پاسـخ 
مـا بـه آن اتفاقات تعیین می شـود. ویکتور فرانکل روانپزشـک اتریشـی بود کـه در جنگ جهانی 
دوم از اردوگاه هـای مـرگ نازی هـا نجـات یافتـه بـود. رنـج شـدید و شـرایط طاقت فرسـا باعـث 

شـده بـود بسـیاری از زندانیـان اراده ی خـود 
را از دسـت بدهنـد و مـرگ را انتخـاب کننـد. 
زندانیـان راهـی نداشـتند کـه از مـرگ خـود 
مطمئن شـوند ولـی فرانکل نظر دیگـری دارد:

»یـک مـرد می تواند حتی در چنین شـرایطی 
تصمیـم بگیرد کـه ازنظر ذهنـی و معنوی چه 
اتفاقـی بـرای او بیفتد. او ممکن اسـت کرامت 
کار  اردوگاه  یـک  را حتـی در  انسـانی خـود 

اجبـاری حفـظ کند«.
او در کتاب ارزشـمند انسـان در جسـت وجوی 

معنـا این چنین می نویسـد:
»می تـوان همـه ی دارایی هـای یک فـرد به جز 
یکـی را از او گرفـت: آخرین آزادی های انسـان  
این کـه انتخـاب کنـد در هـر شـرایطی چـه 
رفتاری داشـته باشـد، این کـه راه و روش خود 

را انتخـاب کند«.
محـدودی  تأثیـر  دایـره ی  زندانیـان  اگرچـه 
نحـوه ی  می توانسـتند  بازهـم  امـا  داشـتند 
نزدیکـی بـه سرنوشتشـان را انتخـاب کننـد.

پذیـرش مسـئولیت بـرای سرنوشـت و رفتـار 
ترسـناک  و  ناراحت کننـده  می توانـد  انسـان 
باشـد. وقتـی می توانیـد وضعیـت خـود را بـه 
شـانس و اقبـال، کار خـدا و دنیـا ربـط دهیـد 

تسـلی خاطـر پیـدا می کنیـد.
اما فهمیدن این مسـئله که شـما آزاد هسـتید 
رهایی بخـش  می توانـد  خـود  داریـد  اراده  و 
باشـد. وقتی کنتـرل امور را به دسـت بگیرید، 
ترس هـای خـود را رهـا می کنیـد، بـرای خود 
اطمینـان ایجاد می کنیـد و می فهمیـد آزادتر 

از آن هسـتید کـه تصـور می کردید.
شـما رئیس خودتان هسـتید. شـما به اجازه ی 
را  بدهی هـای خـود  تـا  نداریـد  نیـاز  کسـی 
پرداخـت کنید یـا اتومبیل جدیـدی بخرید یا 
درخواسـت افزایش حقوق نمایید. و کسـی هم 
ناگهان وارد صحنه نمی شـود تا به شـما سـود 
سـرمایه گذاری، بیمـه ی سـامت یـا قـرارداد 
کارت اعتبـاری شـما را توضیح دهـد. خودتان 

مسـئولیت را به عهـده بگیرید.
روی مسـائلی تمرکز کنید کـه می توانید آن ها 
را کنتـرل نمایید. از آن کنترل اسـتفاده کنید 
تـا محدودیت هـا و گرفتاری هـا را از زندگـی 
خـود بیرون کنیـد. دایره ی تأثیر خـود را قوی 
و بزرگ تـر کنیـد. این تنهـا راه تغییـر دایره ی 
نگرانی شـما است. شـما کنترلی روی گذشته 
نداریـد ولـی می توانید انتخاب کنیـد که با آن 

در آینـده چه کنید.
در روانشناسـی شـخصیت، اصطـاح» مرکـز 
کنتـرل« بـه این معنی اسـت که افـراد دنیای 
اطـراف خـود را چگونه می بینند و مسـئولیت 
اتفاقاتـی را کـه در زندگی شـان رخ می دهنـد 

بـه عهـده ی چه کسـی می سـپارند.

راهنمایسرمایهگذاری
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 مالک باشید
معامله هـای  دادن  انجـام  تـوان  شـما  اگـر 
پرسـود را نداریـد راهنمایـی او ایـن اسـت: »از 
یـک مقـدار کم شـروع کنیـد. مالـک دارایی و 

کسـب و کار خودتـان باشـید.«
مسـتر پی همیشـه سـعی داشـته که مالک و 
صاحب آنچه به دسـت می آورد باشـد. در دهۀ 
نـود میـادی وقتی او به مذاکرۀ بـرای توافق با 
کمپانـی عظیم Priority Records مشـغول 
 No Limit ،بـود، کاری کـرد کـه کمپانـی او
Records ، مالکیـت کامـل تمام نسـخه های 
اصلـی قطعـات موسـیقی را به دسـت آورد. )او 
همچنین سـهم ۸5 درصدی و بی سـابقه ای از 

فـروش محصـوالت را از آن خـود کرد.(
اگـر بـه دنبـال موفـق شـدن هسـتید بدانیـد 
ایـن قـدرت و اراده اسـت که شـما را به مقصد 
می رسـاند پـس خـم بـه ابـرو نیاوریـد و بـه 

راهتـان ادامـه دهید.

 زیروبم کسب و کارتان را بشناسید
قبـل از اینکه مسـتر پی کمپانی اش را تأسـیس 
کنـد، 10 هـزار دالر از پدربزرگـش بـه ارث برده 
بـود. او بـا ایـن پول یک فروشـگاه موسـیقی در 
سن فرانسیسـکو باز کرد و تجارت موسـیقی را از 
ریشـه یاد گرفـت. او می گوید: اگر کسـب و کاری 
بایـد همه چیـز راجع بـه آن را  راه می اندازیـد، 
بدانیـد. بایـد بدانید سـرایدار چه می کند. آشـپز 
در چـه حالـی اسـت. در اتـاق رسـیدگی بـه 
مکاتبـات چـه می گذرد. بـرای موفق شـدن باید 

از همه چیـز اطاع داشـته باشـید.

چگونهمسترپتی
ثروتشرااز١۰هزار
دالربه٢۵۰میلیون
دالررساند؟

 ریسک کنید
مسـتر پـی زمانـی کـه در حـال مذاکـره بـا 
دالر  هـزار   ۲00 بـود،   Priority Records
بـرای بازاریابـی هزینـه کـرد. او این پـول را از 
فـروش سـی دی در صندوق عقـب ماشـینش 
به دسـت آورده بـود. پرسـی می گویـد: » ایـن 
یعنـی ریسـک کـردن. یعنـی پـول خـودت را 
وسـط بگـذاری و رئیس خـودت باشـی. اینکه 
پـول بازایابی را از سـرمایۀ خـودم بدهم به من 

قـدرت داد.«
کـه  »کسـی  اسـت:  معتقـد  همچنیـن  او 
می خواهـد کاری را راه بینـدازد بایـد بداند که 
شـرط موفـق بـودن کار کـردن از دل و جان و 

تعهـد داشـتن اسـت.«
خطـر کـردن فرصت هـای پیشـرفت را بـه مـا 
نشـان می دهد. بـا اجتناب از ریسـک خودمان 

را عقـب نگـه می داریم.

 کسی را پیدا کنید که مشوق شما باشد
مسـتر پـی بـا نـگاه بـه راهی کـه طی کـرده، 
زندگـی را بـه یـک ماراتون تشـبیه مـی کند. 
او درمـورد این کـه چگونـه بـه تـاش بـرای 
رسـیدن بـه یـک هـدف ادامـه دهیـم، توصیه 
می کنـد کـه بـه داسـتان دکتـر سـوس دقت 
کنیم: »دکتر سـوس می خواسـت کتاب هایش 
را در سـطل زبالـه بینـدازد؛ اما دوسـتش به او 

گفـت کـه ایـن کتاب ها بـا ارزشـند.«
تشـویقتان  راپیداکنیدکـه  بایدکسـی  شـما 
نیازبـه  باشـید  موفـق  اگرمی خواهیـد  کنـد. 
آنفـرد داریدکـه تارسـیدن بـه خـط پایـان به 

پرسی رابرت میلر معروف به »مستر پی« در 29 آپریل 1970 به دنیا آمد. او یک رپر، بازیگر، تاجر، 
تهیه کنندۀ موسیقی، خّیر و بسکتبالیست سابق است.

پرسی در یک خانه ی دولتی در نیواورلئان آمریکا بزرگ شد؛ آپارتمانی با تنها سه اتاق خواب و شانزده 
نفر سکنه؛ اما او رویاهایی بزرگ تر از خانه و شهر کوچکشان در سر داشت. پرسی از طریق موسیقی 

هیپ هاپ در دهه ی نود میالدی به شهرت و ثروت رسید و سپس به عرصه ی بازیگری و تهیه کنندگی 
قدم گذاشت. با این که او آموزشی دربارۀ مسائل مالی ندیده بود، مانند بسیاری دیگر از افرادی که 

از طریق ورزش یا هنر در زمان کوتاهی به ثروت رسیده اند، پول هایش را هدر نداد.
مستر پی به جایی رسید که صاحب امپراطوری تجاری بزرگی شد؛ تجارتی که مجله ی فوربس در سال 

2013، ارزش آن را 200 میلیون دالر تخمین زده است و تا امروز ارزش آن به 250 میلیون دالر 
رسیده است. در ادامه راهنمایی های او را به عنوان مؤسس یک شرکت بزرگ و موفق خواهیم خواند.

شـما انگیـزه بدهـد. دوسـتان خوب مشـوقان 
خوبی هسـتند و همیشـه بهتریـن نصیحت ها 
منفی بافـی  مـدام  کـه  کسـانی  می کننـد.  را 
می کننـد، همراهـان خوبـی بـرای رسـیدن به 

رویایتـان نیسـتند.

 دیگران را نادیده بگیرید
مسـتر پـی از ابتـدا افـراد زیـادی را کنـار خود 
داشـت. به خصوص پدربـزرگ و مادربزرگی که 
بـا آن ها زندگـی می کـرد. با این حال کسـانی 
هـم بودنـد کـه حامـی او نباشـند. خیلی هـا 
هسـتند کـه چشـم دیـدن موفقیـت شـما را 
ندارنـد و بـه همیـن خاطر از شـما خوششـان 

نمی آیـد.
خـم بـه ابـرو نیاوریـد. اگـر بـه دنبـال موفـق 
شـدن هسـتید بدانید این قدرت و اراده اسـت 
کـه شـما را بـه مقصد می رسـاند. مـن هم این 
تجربـه را داشـتم و بـرای رسـیدن بـه هدفـم 

افـراد زیـادی را از زندگـی ام خـط زده ام.
 

 کار خیر انجام دهید
مسـتر پـی می گویـد: »من بـرای رسـیدن به 
پـول کار نمی کنـم. سخت کوشـی من بـه این 
دلیل اسـت کـه می خواهم بـه افراد بیشـتری 
کمـک کنـم. کار کـردن را دوسـت دارم؛ چون 
هرچقدر بیشـتر دربیاورم بیشـتر می توانم کار 
خیـر کنم. اگـر کار نکنم نمی توانـم به فعالیت 

مـورد عاقـه ام، کمک بـه هم نوعانم، برسـم.«
پرسـی می گویـد کـه ویژگـی خاصـی در او 
باعـث شـده راه موفقیـت را سـریع تر بپیماید: 
»حتـی هنگامی که زاغه نشـین بـودم، ذهنیت 
متفاوتـی داشـتم. مـن بچـۀ کوچکـی بـودم 
کـه بـا وجـود فقـر همیشـه می گفتم: مـن در 
یـک عمـارت بـزرگ زندگـی می کنـم. هرگـز 
راه  در  پـول  می گفتـم:  بی پولـم.  نمی گفتـم 
اسـت و باالخـره می رسـد. این کلمـات قدرت 
داشـتند و مـن خـودم را مسـتر پـی نامیـدم؛ 
چـون می خواسـتم در هـر کاری کـه می کنـم 

قـوی و ماهر باشـم.«
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تلههایروانشناختیکهسدراه
موفقیتمالیشماهستند
شاید شما هم گرفتار این مشکل ناخوشایند در زندگی شده باشید: مشکل به بازی گرفتن و فریب دادن 
خودتان در مسائل مالی و پولی. یک سری رفتارها که در خیلی از ما هم وجود دارد، وادارمان می کند 
همه ی حقوق و درآمدمان را به راحتی و بدون هیچ فکری خرج کنیم. این رفتارها ناشی از تله های 
روان شناختی هستند که جلوی پس انداز کردن را می گیرند و راه رسیدن به موفقیت را دشوار 
می کنند. پس بهتر است با شناخت بهتر، خود را از این چهار تله ی روان شناختی دور نگه داریم:

 هیجان برای خرج کردن
در دوران غارنشـینی، زنده مانـدن بـرای انسـان ها بسـیار دشـوار بـود. همیشـه حیـواِن 
درنـده ای در گوشـه وکنار پرسـه مـی زد و آمـاده بـود کـه انسـان های غارنشـین را شـکار 
کنـد. وجـود ایـن ناامنـِی دائمـی و قریب الوقـوع باعـث شـد تـا یـک بخـش از مغزمـان، 
همیشـه حواس جمع و خبردار باشـد. گاهی از این قسـمِت مغز با نام »مغز سوسـماری« 
هـم یـاد می شـود، چون فعالیـت مغزِی سوسـمارها فقط به وسـیله ی همین بخـش انجام 
می گیـرد. ایـن قسـمت از مغـز نقش هایی اولیه و اساسـی  مثـل مقابله کـردن، فرارکردن، 

غذاخـوردن و رابطـه ی جنسـی را بر عهـده دارد.
مغـز سوسـمارِی نیاکان مـان آن هـا را بـه تصمیم گیری هـای هیجانی وامی داشـت و باعث 

می شـد طـوری زندگـی کنند کـه گویی هر روز آخرین روز عمرشـان اسـت.
از آن زمـان تاکنـون، قرن هـای بسـیاری سـپری شـده و مغـز انسـان ها تکامـل یافتـه 
اسـت، امـا هنـوز هـم فعالیـت بخشـی از ذهـن مـا باعـث می شـود خیلی هـا دل شـان 

خـرج  را  پول شـان  االن  همیـن  بخواهـد 
کنیـد  سـعی  ببرنـد.  را  لذتـش  و  کننـد 
بـا یـادآورِی ایـن نکتـه بـه خودتـان کـه 
آینـده ی  احتمـاالً  نیاکان تـان  برخـاف 
درازی بـرای برنامه ریختـن و دوراندیشـی 
هیجان تـان  جلـوی  داشـت،  خواهیـد 
بـرای ول خرجـی بایسـتید و دائمـاً اوضـاع 

کنیـد. تجزیه وتحلیـل  را  مالی تـان 
راه حـل: در هر لحظه از روز ممکن اسـت 
کـه بخشـی از مغـز، کنتـرل مـا را تحـت 
اختیـار خـودش بگیـرد و بـه کنش هـای 
هیجانـی وادارد. تاریخ هایـی را بـرای مرور 

راهنمایسرمایهگذاری
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وضعیـت مالی تـان اختصـاص دهیـد )مثـًا هر سـه ماه، شـش ماه، یـا یک سـال در میان( 
و پـس از تحلیل هـای دقیـق، بـرای رفـع نقص هـا اقـدام کنیـد.

سـعی کنیـد بـا یـادآورِی ایـن نکتـه کـه آینـده  در راه اسـت بـا دوراندیشـی، جلـوی 
هیجان تـان بـرای ول خرجـی بایسـتید و دائمـاً اوضـاع مالی تـان را تجزیه وتحلیـل کنید. 
وقتـی کـه چشم بسـته و ناسـنجیده الگوهـای مصرفی تـان را ادامـه می دهیـد، قـادر بـه 

دیـدن میـزان پولـی کـه می توانیـد پس انـداز کنیـد، نخواهیـد بـود.
 

  تعمیم دهِی چشم بسته
عادت هـا می تواننـد به راحتـی کنترل تـان کننـد. همـه  ی شـما یـک فیلم محبـوب دارید 
کـه می توانیـد بارهاوبارهـا تماشـایش کنیـد یـا شـاید هـم عاشـق برنـد خاصـی از یـک 

محصـول باشـید کـه تصـور زندگی کـردن بـدوِن آن برایتان دشـوار باشـد.
مسـئله ای کـه راجع بـه عایق تـان وجـود دارد ایـن اسـت که گمـان می کنیـد چیزهایی 
کـه زمانـی برایتان خـاص بوده انـد، هنوز هـم پابرجا هسـتند. تعمیم دهِی چشم بسـته به 
همیـن موضـوع اشـاره دارد. وقتـی کـه چشم بسـته و ناسـنجیده الگوهـای مصرفی تان را 
ادامـه می دهیـد، قـادر بـه دیـدن میـزان پولی کـه می توانیـد پس انـداز کنیـد، نخواهید 

بود.
مثـًا یـک قهـوه ی15 هـزار تومانـی را کـه هـر روز می نوشـید، در نظـر بگیریـد. بیاییـد 
فـرض کنیـم که شـکل گیرِی این عـادت به اولیـن شـغل تان برمی گـردد. آن موقع جوان 
بودیـد، قهوه سـاز نداشـتید و نوشـیدنش در اتوبوس قبل از رسـیدن به محـل کار برایتان 
لذت بخـش بـود. اکنـون 10 سـال از آن موقـع گذشـته اسـت، ازدواج کرده ایـد و خانـه 

داریـد، و بـا ماشـیِن خودتان بـه محـل کار می روید.
 آیـا هنـوز هم الزم اسـت که هـر روز آن قهوه ی 15هـزار تومانی را )کـه احتماالً قیمتش 
چندیـن برابـر شـده( بخرید؟ اگـر از این قهوه ی 15 هـزار تومانی دسـت بردارید و پولش 
را پس انـداز و سـرمایه گذاری کنیـد، پـس از گذشـِت ده سـال، چقـدر ثـروت از نخوردن 

قهوه سـاخته اید؟
راه حـل: بـه عادت هـا و کارهایـی کـه مـدام انجـام می دهیـد فکـر کنیـد. جایگزین های 
کم هزینه تـری بـرای عادت هـای روزانـه یـا هفتگی تـان پیـدا کنیـد. سـپس، پولـی را که 

بـا ایـن کار برایتـان باقـی می مانـد پس انـداز کنید.
 اگـر پیشـاپیش بـه ایـن حسـاب ها رسـیدگی کرده اید، بهتر اسـت یک حسـاب پس انداز 

اضطـراری بـاز کنیـد یا پول بیشـتری به آن اختصـاص بدهید.
اگـر تمایلـی بـرای بـه دسـت آوردن اطاعاتی کـه باور های کنونی تـان را درمـورد خرید 
و هزینه هـای زندگی تـان، بـه چالـش می کشـد، نداشـته باشـید، توجه تـان فقـط و فقـط 
بـه پژوهش هـا، اخبـار و امـوری معطـوف می شـود کـه هم راسـتا بـا باورهـای کنونی تان 

هسـتند و آن را تقویـت می کننـد.

 
 سوگیرِی تأییدی

می گویـد  معـروف  ضرب المثـِل  یـک 
می تـوان  اسـت  خوابیـده  کـه  را  »کسـی 
بیـدار کـرد؛ اما کسـی را که خـودش را به 

اسـت خیـر!« خـواب زده 
به رسمیت شـناختِن  یـا  یافتـن  بـه  اگـر 
را  کنونی تـان  باورهـای  کـه  اطاعاتـی 
باشـید،  بی میـل  می کشـند،  چالـش  بـه 
دچـار  کـه  گفـت  می تـوان  آن وقـت 
سـوگیرِی تأییـدی هسـتید. ایـن پدیده ی 
روان شـناختی موجـب می شـود توجه تـان 
و  اخبـار  پژوهش هـا،  بـه  فقـط  و  فقـط 
بـا  هم راسـتا  کـه  شـود  معطـوف  امـوری 
را  آن  و  هسـتند  کنونی تـان  باورهـای 

می کننـد. تقویـت 
یـک  اسـیِر  را  خودتـان  این گونـه  وقتـی 
دست کاری شـده  و  مخـدوش  واقعیـِت 
بـا  اسـت  ممکـن  می کنیـد، 
تصمیم گیری هـای تک بعـدی و نه چنـدان 
به جـا، پـول زیـادی هـدر دهیـد. بیاییـد 
لپتاپ هـای  از  واقعـاً  کـه  کنیـم  فـرض 
قصـِد  و  می آیـد  خوش تـان  مک بـوک 
خریـِد رایانـه ای را هـم داریـد. سـوگیرِی 
تأییـدی به این شـکل شـما را در دام خود 

زد: نـدا می ا
 جسـت وجوهایتان را فقط به وب سایت هایی 
محـدود می کنید کـه روی مک بوک ها تمرکز 
کرده اند و وب سـایت هایی را که انـواع زیادی از 
لپتاپ ها را بررسـی کرده انـد، نادیده می گیرید.

می رویـد  فروشـگاه هایی  بـه  فقـط   
را  اَپِـل  شـرکت  محصـوالت  صرفـاً  کـه 
دل تـان  ناخـودآگاه  چـون  می فروشـند؛ 
را  چیزهایـی  همـان  تنهـا  می خواهـد 

داریـد. بـاور  هم اکنـون  کـه  بشـنوید 
 بـا هـر نـوع اطاعـات و شـواهدی کـه 
نشـان می دهـد بـا همـان هزینـه می توان 
محصولـی بـه همـان خوبـی )یـا بهتـر( از 
یـک برنـد دیگـر خریـد به سـختی مقابلـه 

کرد. خواهیـد 
 وقتـی از شـما دالیل اصلـِی انتخاب این 
می توانیـد  تنهـا  می پرسـند،  را  محصـول 
بگوییـد »خوشـم می آیـد« یـا صرفـاً یکی 
از آن جمـات تبلیغاتِی فروشـنده های اَپِل 

را تکـرار کنید.
روی  را  تصمیم گیری تـان  راه حـل: 
در  کـه  مطلبـی  اولیـن  یـا  حـس ششـم 
جسـت وجوی گـوگل ظاهـر می شـود، بنـا 
از  بی طرفانـه  اطاعـات  پذیـرای  نکنیـد. 
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منابـع مختلـف باشـید و وقتـی داده هـای موجـود نشـان می دهد کـه یکـی از باورهایتان 
نکنیـد. تردیـد  کنارگذاشـتنش  در  اسـت،  نادرسـت 

بـرای هزینه هـای زندگـی خـود از روی حـس ششـم تـان تصمیم گیـری نکنیـد. پذیرای 
اطاعـات بی طرفانـه از منابـع مختلـف باشـید و وقتـی داده هـای موجـود نشـان می دهد 
کـه یکـی از باورهایتان نادرسـت اسـت، تعصب تان را کنـار بگذارید و در کنارگذاشـتنش 

تردیـد نکنید.
 

 »امروز را بچسب«
بـرای شـما هـم حتمـاً پیش آمده کـه هر وقت به اینسـتاگرام یا فیسـبوک سـر می زنید، 
نقل قولـی بـا مضمـون گذرابـودن زندگـی و اهمیـت خوش گذرانـی در لحظـه را ببینیـد. 
حـرف حسـاب ایـن نقل قول هـا این اسـت کـه »امـروز را بچسـبید.« یعنـی، بـه عبارتی، 
ُمبلّـِغ ارضـاِی فـورِی نیازها هسـتند. اگر قرار باشـد بیـن 300 هزار تومانی کـه می توانیم 
همیـن حـاال خرجـش کنیـم و 500 هـزار تومانـی کـه فقط می توانیم شـش سـال دیگر 

اسـتفاده کنیـم یکـی را برداریـم، بیشـترمان همان 300 هـزار تومـان را برمی داریم.
امـا والدین مـان راسـت می گفتنـد کـه بایـد در برابـر لذت هـا از خودمـان خـودداری 
نشـان دهیـم. پژوهش هایـی کـه در بیـش از چهـار دهـه ی اخیـر انجـام شـده، نشـان 
می دهـد توانایـِی کـودکان در تأخیرانـدازِی ارضـای نیازهایشـان یکـی از عوامـل حیاتـِی 
 Walter( موفقیت شـان در زندگـی اسـت. آزمایش های روان شناسـی به نام والتر میشـل
Mischel(، کـه تحـت عنـوان »تسـت مارشـملو« شـناخته می شـود، توضیـح می دهـد 
کـه پـرورش خویشـتن داری چطـور شـما را بـرای انـواع چالش هـای زندگـی، از جملـه 

آماده تـر می کنـد. مالـی،  چالش هـای 
واِرن بافِـت کـه جـزء موفق تریـن سـرمایه گذاران تاریخ اسـت، یکی از اصلی تریـن مبلّغان 
یادگیـرِی خویشـتن داری نیـز محسـوب می شـود. او در نامه ای به سـهام داراِن شـرکتش 
نوشـت »سـایه ای کـه امـروز زیرش دمی می آسـایید، به خاطر درختی اسـت که شـخصی 

دیگر سـال ها پیش کاشـته اسـت.«
راه حـل: پژوهش هـا نشـان داده اند کـه کارآمدترین شـیوه ی یادگیـری یا آمـوزش دادِن 

بـرای  نیازهـا  ارضـای  به تأخیرانـدازِی 
امـا  دیرتـر،  پاداش هـای  بـه  رسـیدن 
تجربه هـای  کـه  اسـت  ایـن  چشـم گیرتر 
مشـخص و موثقـی بـرای خـود یـا دیگران 
در ایـن زمینـه تدارک ببینید. بـرای مثال، 
کـه  می دهیـد  قـول  خودتـان  بـه  وقتـی 
تـا چنـد سـال دائمـاً به مقـدار مشـخصی 
پـول پس انـداز کنیـد و سـپس بـا رفتن به 
یـک سـفر تفریحـی به خـارج از کشـور به 
خودتـان جایـزه بدهیـد، اگـر در ایـن کار 
موفـق بودیـد، آن وقـت حتمـاً بـه سـفری 
بودیـد  داده  خودتـان  بـه  را  قولـش  کـه 

برویـد.
چنانچـه بـه ایـن قولـی کـه داده بودیـد 
عمـل نکنید و با خودتـان بگویید »آخرش 
کـه چیـزی نصیبم نشـد«، باعث می شـود 
یـک  می خواهیـد  کـه  بعـدی  دفعـه ی 
هـدف مالـی بزرگ دیگـر را بـرای خودتان 
مشـخص کنید، چندان جـدی اش نگیرید. 
پـس بـه قول هایـی که بـه خود یـا دیگران 

می دهیـد عمـل کنیـد.

تله هـای روان شـناختی دیگری  چـه 
پس انـداز  جلـوی  کـه  می شناسـید 
آن  از  یـا  می گیرنـد  را  کردن مـان 

؟ هنـد می کا

راهنمایسرمایهگذاری
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