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آن ها  چطور  که  شده اید  متوجه  حتمًا  والدین  به عنوان  هستند.  کردن  خرج  پول  عاشق  نوجوانان 
بازی های  آخرین  مارک دار،  لباس های  خرید  می آیند.  سراغتان  به  پول  مقداری  گرفتن  برای  همیشه 
این  در  آن ها  است.  نوجوانان  اصلی  دغدغه ی  تکنولوژی ها  به روزترین  به  دسترسی  و  ویدیویی 
شبیه  که  دارند  دوست  و  هستند  رسانه ها  و  معروف  اشخاص  تیپ های  تاثیر  تحت  به شدت  سنین 
افراد مشهور مورد عالقه ی خود باشند و با ُمد روز جلو بروند. مقابله با این گونه مصرف گرایی بسیار 
باشید.  رفتارها  از  این گونه  با  خود  فاصله ی  مراقب  باید  مادر  یا  پدر  به عنوان  شما  اما  است؛  سخت 
چگونه  بگیرد  یاد  او  که  است  مناسبی  روش  نوجوانتان  به  بودجه بندی  اساس  بر  پول توجیبی  دادن 
کند. کار  پول،  آوردن  دست  به  برای  چطور  بگیرد  یاد  که  است  مهم  به عالوه،  کند.  خرج  را  خود  پول 

بعضی از نوجوانان به کار کردن عالقه دارند. اگر هم نداشته باشند شما باید بتوانید با زبانی نرم، آن ها را 
در جهت کسب درآمد راهنمایی کنید. با این کار به آن ها کمک می کنید که از سن پایین مسئول بار بیایند. با 
پیشرفت تکنولوژی راه های کسب درآمد نیز بیشتر شده اند و نوجوانان مجبور نیستند مانند گذشته، صرفًا 
کارهای رایج تابستانی را انجام دهند. امروزه راه های کسب درآمد زیادی در اختیار نوجوانان قرار دارد.

نوجوانان همان گونه که به پول خرج کردن عالقه ی زیادی دارند و برنامه ریزی می کنند، باید به فکر پول درآوردن 
هم باشند. آن چه اهمیت دارد این است که یاد بگیرند چطور برای به دست آوردن پول، کار و تالش کنند.

مهارتهایپولسازبراینوجوانان

راهنمایسرمایهگذاری

فروردین 1400/ سال ششم/ شماره 51 4

ک
 قل



 چه مهارت هایی و چگونه؟ 
نوجوانانـی کـه عاشـق لبـاس و ُمـد هسـتند می تواننـد از فـروش لباس هایی که 
دیگـر از آن هـا اسـتفاده نمی کنند پول دربیاورند. شـما می توانید بـه آن ها روش 
فـروش وسـایل در اینترنـت را آمـوزش دهید. بـا این کار در کنار آموزش کسـب 
درآمـد، چگونگـِی کار بـا نرم افزارهـا، سـایت ها و مهارت هـای کامپیوتـری را نیز 
بـه آن هـا یـاد می دهیـد )البته بعید اسـت که پیش از آن، خودشـان یـاد نگرفته 
باشـند(. همچنیـن می توانیـد فروشـگاه های محلـی ای کـه لباس هـای دسـت 
دوم را بـا قیمـت مناسـب می خرنـد، شناسـایی کنیـد تـا فرزندتـان به راحتـی 

لباس هـای بالاسـتفاده اش را بـه فروش برسـاند.
نوجوانـان همچنیـن عالقـه ی زیـادی بـرای ضبـط و به اشـتراک گذاری ویدیـو 
در فضـای اینترنـت دارنـد و می تواننـد ازایـن طریـق توانمندی هـای خـود از 
جملـه آمـوزش نواختـن سـاز، آمـوزش دروس و آموزش سـاخت یک کاردسـتی 
را به صـورت ویدیـو بـه اشـتراک بگذارند و بـرای توانایی های خود مشـتری جلب 
کننـد. شـاید در ابتـدا، نتواننـد پـول زیـادی از ایـن راه بـه دسـت بیاورنـد؛ امـا 
بسـته بـه مفید بـودن ویدیوهـا و بهینه کردن بیشـتر آن ها، می تواننـد امیدواربه 

کسـب درآمد بیشـتر باشـند.
نوجوانانـی کـه عالقه منـد به پـرورش گیاهان هسـتند، می تواننـد ازطریق فروش 
گلدان هـا یـا سـبزیجاتی کـه خودشـان پـرورش داده انـد، درآمـد کسـب کننـد. 
ایـن روش بسـیار مناسـبی اسـت؛ چـون خودشـان رئیـس خودشـان هسـتند و 
می تواننـد بسـته بـه وقـت یـا توانایـی خـود گیـاه بیشـتری بفروشـند و درآمـد 
بیشـتری کسـب کننـد. کسـب درآمـد، حتـی اگـر ناچیز باشـد، باعث می شـود 
نوجوانـان توانایی هـای خـود را گسـترش دهنـد تـا درآینـده بـه کارشـان بیاید.

آن هـا همچنیـن می تواننـد درغرفه هـای نمایشـگاهی کـه درسـطح شهرشـان 
از  نمونـه  بـه چنـد  اینجـا  در  کننـد.  کار  پاره وقـت  به صـورت  برگزارمی شـود، 

تجربیـات موفـق اطرافیانـم اشـاره خواهـم کـرد.
امـا  بـود؛  نخواهـد  بـرای دیگـران  الگـو  به مثابـه ی  مـوارد  ایـن  ذکـر   قطعـاً   
نمونه هایـی اسـت بـرای اینکـه بدانیـد نوجوانـان هم با کسـب مهـارت می توانند 

برسـند. بـه درآمد 
نوجوانـان از روش هـای متنوعـی می تواننـد پـول دربیارنـد. بایـد توجـه داشـت 
کـه منظـور مـا اشـتغال تمام وقـت آن هـا نیسـت. آن ها بایـد در درجـه ی اول به 
توسـعه ی مهارت هـای فـردی خود فکـر کنند و سـرمایه گذاری روی خـود را در 

اولویـت قـرار دهند.
 

 چند تجربه جالب از مهارت های پولساز برای نوجوانان
فرزام 15 سـاله عالقه ی شـدیدی به مد و عکاسـی دارد. او با 
به اشـتراک گذاشـتن عکس هایـش در اینسـتاگرام فالوئرهای 
زیـادی جمـع کـرده اسـت. برنامـه ی فـرزام ایـن بود کـه پس از رسـیدن 
تعـداد فالوئرهایـش بـه 5 هـزار نفـر تبلیغـات جـذب کنـد. او بـا وجـود 
اینکـه در یکـی از شـهرهای شـمالی کشـور زندگـی می کند، موفق شـده 

از تهـران تبلیغـات جـذب کنـد و بـه این طریـق به درآمد برسـد.
هلیـا دختـر 14 سـاله ای اسـت کـه در نواختـن گیتـار مهـارت دارد. هلیا 
از طریـق فضـای مجـازی بـه دنبـال هنرجـو می گـردد و معمـوالً بـرای 
دوره هـای کوتاه مـدت شـاگرد می گیـرد. هلیـا معمـوالً زمانـی ایـن کار را 
می کنـد کـه نیـاز بـه پولـی بیشـتر از پول توجیبـی اش پیـدا می کنـد. در 
آخریـن مـورد، هلیـا زمانـی که بـرای خریدن یک هـودی جدیـد به پول 
نیـاز داشـت، از طریـق تمرین و هم نـوازی با دو هنرجو که برای کنسـرت 

نیـاز بـه تمریـن بیشـتری داشـتند، توانسـت درآمد کسـب کند.
 ECU پارمیـدا هـم 14 سـال دارد. پـدر پارمیـدا متخصـص تعمیـرات
)کامپیوتـر( خـودرو هـای داخلـی و خارجی اسـت. پارمیدا پـس از آن که 
اصـول ابتدایـی تعمیـرات ای سـی یو را از پـدرش آموخـت، در ایـن کار به 
پـدرش کمـک می کنـد. پارمیـدا لحیم کاری هـای سـاده ی سـی پی یوها را 

انجـام می دهـد و از ایـن طریـق از پـدرش 
حقـوق می گیـرد.

اگـر احسـاس می کنیـد فرزنـد نوجوان شـما 
از همیـن حـاال بـه کار کـردن بـرای دیگـران 
خوشـحال  اسـت  بهتـر  نـدارد،  عالقـه ای 
او پیشـنهاد  بـه  باشـید و کارهـای زیـر را 

دهیـد:
1. آموزش دروس به همکالسی هایش

و  کامپیوتـری  مهارت هـای  آمـوزش   .2
کـودکان. یـا  بزرگ ترهـا  بـه  تکنولـوژی 

مثـل  خوراکی هایـی  فروختـن  و  پختـن   .3
کیـک و کلوچـه ی خانگـی بـه همسـایه ها یا 

محلـی. فروشـگاه های 
میـزان درآمـد فرزنـد نوجـوان شـما اهمیت 
چندانـی ندارد و مهم این اسـت که فرزندتان 
بـرای پـول  را  توانایی هـای خـود  ابتـدا،  در 
درآوردن بشناسـد و همچنیـن بـا ارزش پول 
بیشـتر آشـنا شـود و در نتیجه فرِد مسـئولی 
باشـد. از اینکـه فرزندتـان را تشـویق بـه این 
کار کنید حس ناخوشـایندی نداشـته باشید 
و مطمئـن باشـید تربیـت کـودکان مسـتقل 
و مسـئولیت پذیر ضامـن موفقیـت و آینده ی 

روشـن آن ها خواهـد بود.
می توانـد  نوجوانـان  عالیـق  یـا  مهارت هـا 
بـه آن هـا بـرای کسـب درآمـد کمـک کند. 
وظیفـه ی شـما والدین این اسـت که فرصت 
ایـن کار را برایشـان فراهم کنید. بهتر اسـت 
والدیـن همیشـه بـه آمـوزش یـک یـا چنـد 
مهـارت بـه فرزنـدان خـود فکـر کننـد. ایـن 
مهارت هـا در آینـده بـه کمک آن هـا خواهد 
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1( همه نمی توانند با انجام دادن کارهای موردعالقه  شان ثروتمند شوند
یکـی از مهم تریـن نکاتـی کـه متوجـه شـدم این بـود که بـرای ثروتمندشـدن نیازی نیسـت 
کـه حتمـاً بـه شـغل مـورد عالقه ی خـود مشـغول شـوید. کتـاب »آن هـا نمی توانند شـما را 
نادیـده بگیرنـد« از کال نیوپـورت، یکـی از بهتریـن کتاب هایـی اسـت کـه دربـاره ی مسـائل 
مالـی خوانـده ام. بـه گفتـه ی نیوپـورت، بسـیاری از مـا با دنبـال کـردن عالیق مان بـه بیراهه 

می رویـم.
روزهـای اولـی کـه دنبـال کار می گشـتم، دوسـت داشـتم کاری در حـوزه ی موسـیقی کـه 
بسـیار بـه آن عالقه منـد بـودم، پیـدا کنـم. ولـی بعدهـا فهمیـدم کـه در روابـط اجتماعـی 
و بازاریابـی بسـیار قوی تـر هسـتم. البتـه هیچ یـک از ایـن مهارت هـا ربطـی بـه عالیـق مـن 

شتند! ندا
اگـر آن روزهـا کسـی درباره ی عالیقم از من می پرسـید، امکان نداشـت به ارتباطات، نوشـتن 
اخبـار مطبوعاتـی یـا مصاحبه بـا خبرنگاران اشـاره کنـم. من فقـط دنبـال کار موردعالقه ام، 
یعنـی موسـیقی بـودم. چراکـه تمـام ذهنـم را پـر کـرده بود؛ ولـی در واقـع بـه تحصیالت و 

من 22 سال است که به عنوان یک زن کارآفرین، به کار ثابتی مشغول هستم 
و بیش از آنچه فکرش را می کردم، از شغلم درس گرفته ام. بزرگ ترین 
درس هایی که درباره ی مسائل مالی آموخته ام، مدیون زنانی هستم که 
در مدیریت و پیشرفت کسب وکار خود، عملکرد متفاوتی نسبت به مردان 
نشان می دهند. در زندگی زنان کارآفرین، نکات فراوانی برای آموختن 
وجود دارد. هدف قرار دادن کسب درآمد بیشتر، تجدید قوا برای ادامه ی 
مسیر و استفاده از روش های مدرن در کسب و کار، از جذاب ترین نکاتی اند 
که من از این زنان آموخته ام و قصد دارم با شما به اشتراک  بگذارم.

ری
ذا

ه  گ
مای

سر
ی 

نما
اه

ر

7فروردین 1400/ سال ششم/ شماره 51



آمـوزش زیـادی بـرای کسـب درآمـد از آن احتیـاج داشـتم. بنابرایـن، برای کسـب درآمد به 
راه هـای دیگـری فکر کـردم و موفق نیز شـدم.

بـرای ثروتمندشـدن نیـازی نیسـت کـه حتماً به شـغل مـورد عالقه ی خود مشـغول شـوید. 
بسـیاری از مـا بـا دنبـال کـردن عالیق مان بـه بیراهـه می رویم.

 
2(هنر زندگی کردن را تمرین کنید

چـرا شـما یـک کارآفرین هسـتید؟ بـه نظر مـن نمی توانید پاسـخ دیگـری به جز رسـیدن به 
آزادی مالـی یـا زندگـی دلخواهتان، به این سـؤال بدهید. هـر کارآفرینی دوسـت دارد چنین 
زندگـی ای داشـته باشـد. ولـی قطعاً همیشـه زندگی بـر وفق مرادتـان نخواهد بـود. پس بهتر 
اسـت بـه فکـر خودتـان باشـید و حتـی اگـر سـاعات طوالنـی را صـرف کار کـردن می کنید، 

هنـر زندگی کـردن را فرامـوش نکنید.
زندگی کوتاه است، پس دست بجنبانید.

از نظـر روانشناسـی اثبـات شـده اسـت کـه اسـتراحتی کوتـاه بیـن روزهـای کاری، کارایـی 
شـما را بیشـتر می کنـد. مثـاًل می توانیـد هفتـه ای یکبـار بـرای هواخـوری، مـدت کوتاهی از 
محل کارتـان خـارج شـوید، نوشـیدنی موردعالقه تـان را در بیـن سـاعات کاری میـل کنید یا 

بـرای تخلیـه ی ذهنتـان، آخـر هفته ها بـه مسـافرتی کوتـاه بروید.
تعطیـالت، عـالوه بـر ایجـاد زمانـی بـرای اسـتراحت، فوایـد دیگری هـم دارد که در شـادی 
و موفقیـت شـما تأثیرگذارنـد. پـس اگـر فکـر می کنیـد مهـارت لـذت بـردن از زندگـی را 

نیاموخته ایـد، هـر چـه سـریع تر بـرای رفـع ایـن مشـکل دسـت به کار شـوید.
اگـر پـول درآوردن برایتـان خیلـی اهمیـت دارد و تمـام تمرکزتان روی مسـائل مالی اسـت، 
مطالعـه ی کتاب هایـی بـا موضـوع مهارت هـای شـاد زیسـتن، هنـر زندگـی کردن را به شـما 

می آمـوزد.
ایـن راهـکار فقـط دربـاره ی مسـائل مالی راه گشـا نیسـت، بلکه در تمـام جنبه هـای زندگی، 

بـه شـما احسـاس آزادی و ثروتمنـدی می دهد.
 

3( از راه اندازی کمپین سرمایه گذاری جمعی غفلت نکنید
اظهارنظـر  اجتماعـی  از صاحبـان مشـاغل، در شـبکه های  بسـیاری  اگـر شـما هـم مثـل 
می کنیـد، وبـالگ می نویسـید یـا نکاتـی را بـا دیگـران بـه اشـتراک می گذاریـد، احتمـاالً 
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طرفـداران زیـادی پیـدا کرده ایـد که بـه ایده های شـما عالقه مندنـد، از توصیه هایتـان پیروی 
می کننـد و از موفقیـت شـما خوشـحال می شـوند. یکـی از مؤثرتریـن راه هـا بـرای کسـب 

حمایـت از طرفدارانتـان، راه انـدازی کمپیـن سـرمایه گذاری جمعـی اسـت.
سـرمایه گذاری جمعـی، کـراود فاندینـگ یا »تأمیـن سـرمایه  ی مردمی« فعالیتی اسـت برای 
کمـک بـه پیشـرفت و توسـعه ی پروژه هـای مردمی کـه از طریـق اینترنت انجام می شـود. در 
پـروژه  ی سـرمایه گذاری جمعـی، فـرد کارآفریـن یـا هنرمنـد، کمپین خـود را ایجـاد کرده و 
مـردم از طریـق حمایت هـای مالـی خـود )حتـی بـه مقادیـر بسـیار انـدک( سـرمایه ی مورد 
نیـاز وی را فراهـم می کننـد. بـه عنـوان مثال، یـک نمونـه از سـرمایه گذاری های موفـق، کار 
 Lucky( خواننده ی اهل آفریقای جنوبی در سـال 2005 اسـت. او در پروژه ی بسـته ی شانس
Packet Project( بـرای هـدف ثبـت و ضبـط آلبومـش بـه سـرمایه ی اولیـه نیاز داشـت و 
توانسـت بـا ایجـاد یـک وبسـایت، آلبـوم خود را بـا قیمتـی بسـیار پایین تر پیش  فـروش کند. 
بـا وجـود در نظـر گرفتـن 10درصد بـرای خیریه، او توانسـت به سـرمایه ی الزم بـرای کارش 

دسـت یابـد. به عـالوه، ایـن کار برایـش نتایـج غیـر مالـی ای مثل کسـب اعتبار هم داشـت.
شـما هـم می توانیـد چنیـن حرکـت بزرگـی را انجـام دهیـد. بـا ایـن کار، نه تنهـا بـه اهمیت 
دادن و عالقـه ی طرفدارانتـان بـه ایده هـای خـود پـی می بریـد، بلکـه بـا افـراد جدیـدی کـه 
طرفـدار شـما هسـتند، آشـنا می شـوید که این چیزی ارزشـمند اسـت. بـا راه انـدازی کمپین 
سـرمایه گذاری جمعـی می توانیـد بـا افراد بیشـتری در ارتباط باشـید، احسـاس ارزشـمندی 

بیشـتری کنیـد و بـه اهـداف مالی تان برسـید.
سـرمایه گذاری جمعـی، مسـیر مـن را نیز در کسـب وکار تغییـر داد و توانسـتم دو جلد کتاب 
بنویسـم، دوره هـای آنالیـن برگـزار کنـم و کارخانه ای بـا برند جدید تأسـیس کنـم. نتیجه ی 

تمـام این هـا تـا سـال ها پـس از راه انـدازی کمپیـن، در زندگی ام باقـی ماندند.
خودتـان را نادیـده نگیریـد و هنـر زندگـی کـردن را فراموش نکنید. بـه فکر خودتان باشـید. 
حتـی اگـر سـاعات طوالنـی را صـرف کار کـردن می کنیـد، ایـن را فرامـوش نکنیـد کـه 
مهم تریـن چیـز خـود شـما هسـتید. اسـتراحتی کوتـاه بیـن روزهـای کاری، کارایی شـما را 

بیشـتر می کنـد.
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چراچیزهایییمیخریمکه
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آیـا تاکنـون شـده اسـت دِر کمدتـان را که تـا خرخره با لباس ُپر شـده، باز کنید و احسـاس 
کنیـد کـه چیـزی بـرای پوشـیدن نداریـد؟ بیشـتِر مـردم فکـر می کننـد کـه ایـن احسـاْس 
محصـوِل شـرارت بازی های متخصصـان برندینـگ و بازاریابـی اسـت کـه دست به دسـت هم 
داده انـد تـا شـما را به خواسـتن لوازِم بیشـتر، معتاد کنند. بازاریاب ها آرزویشـان اسـت 

کـه بتواننـد شـما را بـه خریـد چیزهایـی کـه نمی خواهید ترغیـب کنند.
 ُرک و راسـت بگویـم کـه کسـی نمی توانـد مـردم را بـه خریـدن چیزهایـی کـه خودشـان 
نیـازی  بـه خریـدن چیزهایـی واداشـت کـه  امـا می تـوان مـردم را  نمی خواهنـد وادارد؛ 
بـه آن هـا ندارنـد. می شـود اسـتدالل کـرد کـه مـن بـه بیـش از یـک عـدد پیراهـن نیـازی 
نـدارم. همیـن یـک پیراهـن بدنـم را می پوشـاَند و از آن در برابر سـرما محافظت می کند؛ 
امـا مـن بـه 12 پیراهـن نیـاز دارم چـون اگر هر بـار با همان پیراهن همیشـگی در جلسـات 
شـرکت کنـم، روی شـغل و جایـگاه حرفـه ای ام تأثیرات بارزی بـر جا می گـذارد. در بهترین 
حالـت، ایـن موضـوع از دیـدگاه دیگـران تبدیـل می شـود بـه یکـی از خصوصیـات عجیـب و 
غریبـم و احتمـااًل مجبـور شـوم دلیلـش را بـرای دیگـران توضیح دهـم. در بدتریـن حالت، 
انگشـت نمای مـردم می شـوم و تصویـری کـه از شـخصیتم در ذهـن مـردم شـکل می گیـرد 
چنـدان جالـب نخواهـد بـود. براسـاس تجربـه، می توانـم بگویـم کـه دومـی برایـم اتفـاق 

افتاد. خواهـد 
ایـن یعنـی وقتـی دیوانـه وار برای خـودم پیراهـن می خـرم، از روی مادی گرایی ام نیسـت، 
بلکـه جنبـه ی عملـی دارد. احتمـااًل خریدهـای این چنینـِی شـما هـم همیـن جنبـه ی عملـی 
اینکـه  گفتـن  بـا  نمی تـوان  را  خریدهـا  این گونـه  واقعـِی  دلیـل  چـون  باشـد.  داشـته  را 
»مـا مادی گرایـاِن تحـِت سـلطه ی سـرمایه داری هسـتیم!« خالصـه کـرد. دلیـل واقعـی اش 

برمی گـردد بـه نحـوه ی شـکل گیرِی خـوِد فراینـد خریـد.

 خرید از گذشته تا امروز
قدیم هـا، فقـط آدم هـای فوق العـاده ثروتمنـد بودنـد کـه این همـه لـوازم و وسـایل در اختیار 
بـه دسـت  از راه »خریدکـردن«  را  اموال شـان  ایـن اسـت کـه  داشـتند. و نکتـه ی دیگـر 
نمی آوردنـد. لباس هـا را خیاط هـای شـخصی می دوختنـد، آثـار هنـری یـا سفارشـی خلـق 
می شـدند یـا بـه ارث می رسـیدند و ظـروف غذاخـوری و این جـور چیزهـا هـم از نسـلی بـه 
قدمـت  و  مانـدگاری  مرغوبیـت،  پُـِز  می توانسـتید  می شـدند.  دست به دسـت  دیگـر  نسـل 

بدهیـد. را  دارایی هایتـان 
اگـر پولـدار نبودیـد، پـس جـزو دسـته ی آدم هـای عـادی محسـوب می شـدید! دارایی هـای 
مـردم عـادی خیلـی کمتـر بود چـون سـاخت و تولیدشـان دشـوار و پُرهزینه بـود. رایج نبود 
کـه چیـزی به راحتـی در دسـترس عمـوم قـرار گیـرد، برای همـه عرضـه شـود و ارزان تلقی 
شـود. هنـوز از پالسـتیک اسـتفاده ی چندانـی نمی شـد و کاربردهـای آلومینیـوم هـم تـازه 

داشـت کشـف می شـد و فقـط یـک شـرکت بـود که بـرای خـودش خـط مونتاژ داشـت.
چیـز خاصـی بـرای خریدکـردن وجـود نداشـت چـون )هنـوز( خبـری از تولیـد انبـوه نبود. 
هرکسـی فقـط یـک ُکـت داشـت، یـک جفـت دسـت کش، یک جفـت کفـش، یک شـلوار و 
تـا جـای ممکـن هـم از آن محافظـت می کـرد. همچنیـن، برای بیشـتر افـراد، امـکان انتقال 
طبقاتـی بـه طبقـه ی باالتـر وجود نداشـت و از همیـن رو، مـردم چندان به داشـتن چیزهای 

بیشـتر احسـاس نیـاز نمی کردند.
مثـاًل اگـر یـک خدمتـکار بودیـد، نیـازی بـه کفش هـای شـیِک مخصـوص رقـص یـا گیره ی 
کـراوات نداشـتید. کجا می خواسـتید از این ها اسـتفاده کنیـد؟ فقط لبـاس خدمتکاری تان را 
داشـتید و یـک دسـت لباس عـادی، همیـن. در طول شـبانه روز، به جز کارکـردن و خوابیدن، 

بـه کار دیگری مشـغول نبودید.
 

 خرید، آزادی بیان و آزادی انتخاب
مفهـوم »انتخاب هـای مختلـف« بـرای مـردم عـادی مفهومـی انقالبـی به حسـاب می آمـد! 
همه چیـز کامـاًل رسـمی و به اصطـالح، خشـک بود. »دنبـال چیزی هسـتید که دسـت تان را 
از سـرما محفـوظ نگـه دارد؟ این هم یـک چیز که با آن دسـت تان را بپوشـانید. خدانگه دار.« 
انتخـاب بـا آن هـا بـود. خبـری از سـرزدن یه ایـن فروشـگاه و آن فروشـگاه نبود، چـون اصاًل 

جـای دیگـری بـرای خریـد آن محصول وجود نداشـت.
به وجودآمـدِن امـکان خریـد با خـودش آزادِی بیـان و آزادِی انتخاب را برای عمـوم به ارمغان 
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آورد. نخسـتین بـار بـود کـه کاالهـای منحصـر بـه طبقـه ی بـاال ناگهـان در دسـترس همـه 
قـرار گرفتنـد. اولیـن صابونـی را تصـور کنیـد که مجبـور نبودیـد خودتان بسـازید یـا اولین 
دسـتکش هایی کـه مجبـور نبودیـد بـا دسـتان خودتـان بدوزید، یا اولین کفشـی کـه مجبور 

نبودیـد هـر روز بپوشـید، یـا اولیـن مدادهایـی که می توانسـتید بـه تعداد بـاال بخرید.
این هـا همـه جزو ضروریـات زندگی مان هسـتند؛ اما در بخـش اعظم تاریخ زندگی انسـان ها، 
این طـور نبـود. در واقـع، بـرای زنده مانـدن بـه هیچ یـک از ایـن مـوارد نیـاز نداشـتیم؛ امـا 

زندگی مـان را آسـان تر و پُربازده تـر می سـاختند.
 ایـن کاالهـا باعث شـدند کـه مجبور نباشـید بیست وچهارسـاعته درگیـر زنده ماندن باشـید. 
حـاال دیگـر می توانسـتید به خودشـکوفایی فکر کنید. این اسـمش »آزادی« اسـت دوسـتان، 

مادی گرایی. نـه 
دسترسـِی بیشـتر بـه »چیزهایـی کـه نیـازی به آن هـا نداریـم« )یا بهتـر بگوییـم، چیزهایی 
کـه قرن هـا بـدون داشتن شـان زندگی کرده ایـم؛ امـا اکنـون در اختیارمان اسـت( پیامدهای 

فرهنگـی عظیمـی را رقم زده اسـت.

 ما هیچ وقت صرفًا برای خریدن چیزی پول نمی دهیم
مـا بـرای کاالهـا پـول نمی دهیـم. مـا بـرای آن احساسـاتی پـول می دهیـم کـه بـا خریـدن 
محصـوالت در مـا ایجـاد می شـوند. مثـاًل چکمه هـای چرمی را در نظـر بگیریـد. هیچ کس به 
خـوِد چکمه هـای چرمـی، صرفـاً بـرای اینکه داشـته باشدشـان، عالقه ای نـدارد. بلکـه مردم 
دوسـت دارنـد احسـاس راحتـی کنند و توسـط اجتماعی کـه مدنظـر دارند، پذیرفته شـوند. 

بـرای همیـن اسـت کـه چکمه هـای چرمـی 
می خرنـد. بـا خرید ایـن چکمه ها، احسـاس 
احسـاس  همچنیـن  و  می کننـد  راحتـی 
می کننـد کـه در جمـع دوسـتان پذیرفتـه 

می شـوند.
نخریـدِن  بـرای  مـردم  کـه  دلیلـی  حتـی 
ایـن  نیـز  می آورنـد  چرمـی  چکمه هـای 
افـراد  ایـن  می کنـد.  تأییـد  را  موضـوع 
دل شـان نمی خواهـد جـزو افـرادی قلمـداد 
می خرنـد.  را  چکمه هـا  ایـن  کـه  شـوند 
دلیلـش ایـن اسـت کـه عمـِل خریدکـردن 
یـک عمـل احساسی سـت. فرقـی نمی کنـد 
چه انـدازه  را  خریدتـان  تصمیـم  فـالن  کـه 
هـر  کنیـد.  محسـوب  حاشـیه ای  و  جزئـی 
چـه باشـد، همچنـان انتخاب تـان بـر مبنای 
موضـوع  ایـن  بـود.  خواهـد  احساسـات تان 
حتـی خریـد اجنـاس و خوراکی هـا را هم در 

می گیـرد. بـر 
ممکن اسـت بگوییـد »اما من همیشـه فقط 
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ارزان تریـن گزینـه را انتخـاب می کنـم و دیگـر فکـرم را درگیـرش نمی کنـم. ایـن کجایـش 
احساساتی سـت؟«

احساسـات در آن نقـش دارنـد چـون نکته هایی درباره ی شـخصیت تان هسـت کـه در چنین 
تصمیم گیری هایـی دسـت اندرکارند. اگـر خودتـان را یـک آدِم زمینـی و مسـتقل محسـوب 
می کنیـد کـه از تأثیـرات تبلیغـات مصون اسـت، آن وقت خریـد چیزهـای ارزان قیمت خیلی 
احساسـاتی به شـمار می آیـد چـون تصـوری را کـه از خودتان در ذهـن دارید تأییـد و تقویت 
می کنـد. تصـوری کـه در ایـن زمینـه از خـود داریـد می توانـد چیـزی در ایـن مایه ها باشـد: 
»مـن از بقیـه ی خریدار هـا باهوش تـر هسـتم؛ همـه گـوِل فـالن برنـد را می خورنـد، امـا من 
نـه.« مثـاًل سـعی کنیـد یـک چنین آدمـی را بـه خریـد پیچ ومهره هـای گران قیمـت در یک 
ابزار فروشـی ترغیـب کنیـد. اگـر آن را بخرنـد، ُکل روز از خودشـان دلخـور خواهنـد بود. آدم 
بابـت چیزهایـی کـه هیچ احساسـی نسـبت بـه آن ها نـدارد دلخور نمی شـود. دلخـوری جزو 

احساسـات محسـوب می شود.
مـا بـرای کاالهـا پـول نمی دهیـم. مـا بـرای آن احساسـاتی پـول می دهیـم کـه بـا خریـدن 
محصـوالت در مـا ایجـاد می شـوند. مثـاًل چکمه هـای چرمـی را در نظـر بگیریـد. بـا خریـد 
ایـن چکمه هـا، افـراد احسـاس راحتـی می کننـد و همچنین احسـاس می کنند کـه در جمع 

دوسـتان پذیرفتـه می شـوند.
 

 چیزی که می خرید در واقع آن چیزی نیست که گمان می کنید
شـاید فکـر کنیـد یک پیـچ یا مهره خریده ایـد، اما درواقـع، آن درس پندآمـوزی را خریده اید 

کـه می خواهیـد پـس از برگشـتن بـه خانه، 
بـه فرزندتان بیاموزید. نام نویسـی در باشـگاه 
هـم همین طور اسـت. شـما برای نام نویسـی 
بـرای  بلکـه  نمی دهیـد،  پـول  باشـگاه  در 
رسـیدن بـه بدنـی کـه آرزویـش را داریـد، 
پـول می پردازیـد. ایـن موضوع دربـاره ی هر 
نـوع خریدی صـادق اسـت. هیچ وقت چیزی 
کـه می خریـد آن چیـزی نیسـت کـه گمان 

می کنیـد.
بـه لطـف پدیدآمـدِن ایـن مفهـوم از خریـد 
محدودیت هـای  از  آزادی  به منزلـه ی 
ایـن  جنسـیتی،  و  اقتصـادی  اجتماعـی، 
از جـای خیلـی خوبـی  »مادی گرایی مـان« 
بـا  کـه  اسـت  همیـن  بـرای  گرفـت.  پـا 
وسـایلی  و  لـوازم  بـه حجـم عظیـم  توجـه 
کـه داریـم، بازگشـت بـه حالـت قبـل واقعـاً 
دشـوار اسـت. همین لـوازم و وسـایل امکان 
انتقـال طبقاتـی را فراهـم مـی آورد و زندگی 
را آسـان تر و بهتـر می کـرد. مـا جامعـه ای را 
بـر پـا کرده ایـم کـه در آن داشـتِن این جـور 

اسـت. موفقیـت  چیزهـا الزمـه ی 

از  فراتـر  معنایـی  همیشـه  مال ومنـال   
داشـته اند خـود 

موضـوع همیشـه موفقیـت بـوده و هسـت. 
ارتقـا  ایـن بـوده کـه زندگی مـان را  هـدف 
خـود  بـرای  بهتـری  زندگـی  و  دهیـم 
کـه  اسـت  همیـن  بـرای  کنیـم.  دسـت وپا 
چیزهایـی را می خریـم کـه نیـازی بـه آن ها 
نداریـم. می خریـم چـون گمـان می کنیم که 
نیازشـان داریـم. امـروزه بـر خـالف گذشـته 
مفهـوم خریـد و نیـاز ارتباطـی تنگاتنـگ بـا 
یکدیگـر ندارنـد. اگر در گذشـته، افـراد برای 
رفـع نیازهایشـان خریـد می کردنـد، امـروزه 
بـرای احساسـات مختلفـی که خریـد با خود 

بـه همـراه مـی آورد، خریـد می کننـد.
بـا  آن کـه  بـرای  می خریـم  مـا  نهایـت،  در 
خریـد کـردن می توانیـم حسـی از آزادی را 

تجربـه کنیـم.
زندگـی  مفهـوم  کـردن  خریـد  مـا  بـرای   
آسـان تر و بهتـر را در پـی دارد. بـه همیـن 
باشـیم  داشـته  نیـاز  آنکـه  بـدون  دلیـل 
می بریـم. لـذت  خریدمـان  از  و  می خریـم 

دسترسـِی بیشـتر بـه چیزهایـی کـه نیـازی 
بـه آن ها نداریم )یـا بهتر بگوییـم، چیزهایی 
زندگـی  داشتن شـان  بـدون  قرن هـا  کـه 
کرده ایـم؛ امـا اکنـون در اختیارمـان اسـت( 
زده  رقـم  را  عظیمـی  فرهنگـی  پیامدهـای 
اسـت. یکی از ایـن پیامدها، »آزادی« اسـت. 
از نظـر تاریخـی، آزادی در انتخـاب و امـکان 
انتخاب هـای مختلـف انقـالب بزرگـی بـرای 

افـراد بـه حسـاب می آیـد.
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نتایـج نظرسـنجی هایی کـه به تازگی پیرامون تاثیر ویـروس کرونا بر الگوی خریـد افراد انجام 
شـده اسـت، حاکـی از آن اسـت کـه بـا وجـود نگرانـی تمـام نسـل ها درخصـوص این ویـروس، 
نسـل جدیـد تغییـرات بیشـتری در عـادات خریـد کـردن خـود ایجـاد کرده انـد. عالوه برایـن، 
مطالعـات نشـان دهنده ی تفـاوت واکنـش مـردان و زنـان در برابـر بحـران کرونـا نیز هسـتند. 
به طورکلـی تاثیـر ایـن بیماری بر محل، روش و سـبد خرید مردان بیشـتر از زنان بوده اسـت.

 
بـه عنـوان مثـال درحالی که بنابـر گزارش ها، تعداد بیشـتری از خانم هـا )٧1 درصد( در مقایسـه 
بـا آقایـان )۶0 درصـد( درخصـوص ایـن بیمـاری اظهـار نگرانـی کرده انـد، نزدیـک بـه نیمـی از 
آقایانـی کـه در نظرسـنجی ها شـرکت کرده انـد )4٧ درصـد( ادعـا کرده انـد کـه بحـران کرونـا 
تصمیمات شـان را هنـگام خریـد تغییـر داده اسـت. ایـن  در حالـی اسـت کـه تنهـا 41 درصـد 
خانم هـا چنیـن تغییـری را احسـاس کرده انـد. عالوه برایـن، 3٨ درصد مـردان و تنهـا 33 درصد 

زنـان بیـان کرده انـد کـه کرونـا بر محـل و نحـوه ی خرید آن هـا تاثیرگـذار بوده اسـت.
شـایان ذکـر اسـت که بیش از یک سـوم مـردان و زنان از کاهـش هزینه ها پس از شـیوع ویروس 

تغیییرالگویخریدمردانو
زناندرشرایطبحرانی
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کرونـا خبـر داده انـد. در ادامـه، نگاهی به چکیـده ی نظرسـنجی ها و مطالعات انجام شـده در این 
زمینه خواهیـم انداخت:

نتایـج تحقیقـات نشـان می دهـد رفتارهـای مربوط بـه خریـد در زنان و مـردان در بحـران اخیر 
کرونـا متفـاوت بوده اسـت. این بیماری الگوهای خرید مردان را بیشـتر از زنان تغییر داده اسـت.

 
 تاثیر ویروس کرونا بر هزینه ها

ویـروس کرونـا میـزان هزینه هـای مربـوط به خریـد اجنـاس را در نزدیک به یک سـوم مـردان و 
25 درصـد زنـان، تحت الشـعاع قـرار داده اسـت. عالوه برایـن 3۶ درصـد آقایـان ادعـا کرده اند که 
کرونـا بـر میـزان هزینه هـای مربوط بـه اسـتفاده از خدمات مختلـف و تفریحاتی مثل رسـتوران 
رفتـن و سـفر کـردن تاثیرگـذار بوده اسـت. این در حالی اسـت که تنهـا 2٨ درصـد زنان چنین 

داشـته اند. ادعایی 
تمایـل بـه کاهـش هزینه های خرید، الگوی رفتاری مشـابه میان زنان و مردان در شـرایط شـیوع 

ویروس کرونا بوده اسـت.
 تاثیر کرونا بر سبد خرید افراد

40 درصـد مـردان و 34 درصـد زنـان بیـان کرده انـد کـه کرونـا بر سـبد خریـد آن هـا تاثیرگذار 
بـوده اسـت. سـواالت مربـوط بـه کاالهـای موجـود در سـبد خریـد افـراد، نشـان می دهنـد که 
آقایـان خریـد مـواد غذایـی، محصـوالت بهداشـتی، شـوینده ها و محصـوالت آرایشـی را افزایش 
داده انـد. ازسـوی دیگر، اگرچـه درمـورد خانم هـا نیـز خریـد ایـن محصـوالت افزایش پیـدا کرده 
اسـت، خانم ها نسـبت به مردان شـیب کمتـری را در افزایش خریدهای خـود در پیش گرفته اند.

 تاثیر کرونا بر خریدهای آنالین
درحالی کـه درصـد قابـل توجهـی از مـردان و زنـان ادعـا کرده انـد کـه خریدهای حضوری شـان 
را کاهـش داده انـد، تعـداد بیشـتری از مـردان رو بـه خریدهای اینترنتـی آورده اند. پس از شـیوع 
ویـروس کرونـا، 24 درصـد مـردان و تنهـا 1٨ درصـد زنـان خریدهـای آنالین شـان را افزایـش 

داده اند.
 تاثیر ویروس کرونا بر خریدهای حضوری

مـردان در مقایسـه بـا زنـان، تمایل بیشـتری به اسـتفاده از خدماتـی دارند که آن هـا را از حضور 
در فروشـگاه ها بی نیـاز می کننـد.

در بخـش دیگـری از نظرسـنجی، از شـرکت کنندگان دربـاره ی تاثیـر ویـروس کرونـا بـر سـایر 
فعالیت های روزمره  ی آن ها سـوال شـد. نتایج نشـان می دهد که دورکارِی شـاغلین مرد نسـبت 
بـه زنـان، بیشـتر )31 درصـد در مقابـل 20 درصد( و متعاقباً اسـتفاده ی آن ها از وسـایل نقلیه ی 

عمومی کمتر اسـت )3٨ درصـد در مقابل 43 
درصد(.

ازآن جایی کـه در حـال حاضـر مـردان به طـور 
کلی سـهم بیشـتری در انجام خریدهـا دارند، 
فروشـندگان و صاحبان برندهـا باید از تاثیرات 
ناشـی از بحـران کرونا بر تصمیمات مشـتریان 
آگاه باشـند و همچنیـن میزان ایـن تاثیرات بر 

مشـتریان زن و مـرد را در نظر بگیرند.
 

هنجارهـای قدیمی در حال تغییر هسـتند. به 
عنوان مثـال امروزه خرید محصوالت آرایشـی 
و بهداشـتی در میـان مـردان در حـال افزایش 
اسـت و ایـن درحالی اسـت که قبـل از بحران 
کرونـا،  خریـد ایـن گونـه محصـوالت در میان 
زنـان رواج بیشـتری داشـته اسـت. بایـد در 
نظـر داشـته باشـیم که بحـران کرونا بی شـک 
آخریـن بحـران نخواهـد بـود و در هـر بحرانی 
ماننـد شـرایط پیـش رو یکـی از موضوعات که 
دسـتخوش تغییـر می شـود خریـد و الگوهای 

مربـوط به آن اسـت.
 بنابرایـن آشـنایی بـا ایـن موضـوع هـم برای 
خریـداران و هم برای فروشـندگان محصوالت 
حائـز اهمیـت اسـت و مـی توانـد وضعیـت و 
شـرایط مالـی هر دو گـروه را تحـت تاثیر قرار 

بدهد.
فروشـندگان باید با تغییر عـادات و ترجیحات 
خریداران آشـنا باشـند، دیدشـان را نسـبت به 
آن هـا تغییـر دهنـد و خدماتـی را فراهم کنند 
که متناسـب با نیـاز و الگوهای خریـد افراد در 

شـرایط بحران کرونا باشـد.
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نگرشوتفکرتانرادربارۀ
پولتغیییردهید
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درک تصوراتـی کـه درمـورد پول دارید، به شـما کمک می کند بفهمید چگونـه می توانید پول 
بیشـتری به دسـت آوریـد. سـاده تر بگوییـم، تغییـر تفکرتـان دربـارۀ پـول، موجـب می شـود 
درآمـد ماهـانۀ بیشـتری داشـته باشـید. افـکار، احساسـات و باورهایتـان دربـارۀ پـول برای 
آینـدۀ مالی تـان، از حسـاب های بانکـی یـا میـزان پولی کـه می توانید کسـب کنیـد، مهم ترند. 
تغییـر بـاور بـرای پول داشـتن و به دسـت آوردن ثروت بیشـتر گام اولیه در موفقیت اسـت.

 
 »باور و نگرش مثبت« منشأ کامیابی شما 

شـاید تنهـا چیـزی کـه بین شـما و درآمد بیشـتر فاصله انداختـه، تفکر شـما دربارۀ پول باشـد. 
مـا خودمـان را گـول می زنیـم کـه نمی توانیم پول بیشـتری دربیاوریـم، این یـک خودتخریبی با 

اثـرات زیانبـار در آینـدۀ مالی مـا خواهد بود.
اگـر بـاور نداریـد کـه می توانید پـول بیشـتری دربیاورید، احتمـال کمتـری وجـود دارد که پول 
بیشـتری بخواهیـد یـا برای پسـتی تالش کنید که پـول بیشـتری نصیبتان می کند یـا خودتان 

را در مقامـی قـرار دهیـد که بتوانیـد با آن پـول بیشـتری را مدیریت کنید.
وقتـی بـاور شـما این اسـت کـه هیـچ گاه پـول کافـی در اختیـار ندارید، مطابـق همین بـاور در 
زندگـی عمـل خواهیـد کـرد. با داشـتن این باور همیشـه به دنبال پـول خواهید دویـد، در حالی 

که بـه آن نمی رسـید.

 طرز تفکرتان را به سمت این باورهای مثبت سوق دهید:
- پول کافی در اختیار دارید؛

- همیشه می توانید نیازهایتان را برآورده کنید؛
- با درآمدی که دارید قادر به تأمین هزینه های یک زندگی خوب هستید.

در اینجـا صحبـت از تغییـر صـدای درونی تـان اسـت. اگـر صـدای درونی تـان را بـه ایـن مسـیر 
تغییـر دهیـد که پـول کافـی دارید، این نشـان می دهد کـه در مسـائل مالی تان مسـئولیت پذیر 
عمـل می کنیـد. ایـن صـدای درونـی مثبـت را جایگزیـن صدایـی کنیـد کـه می گویـد قـادر به 

برطرف کـردن نیازهـا نیسـتید، فقیر هسـتید و پـول کافـی در اختیـار ندارید.
تغییـر نگرش تـان اولیـن قـدم بـرای رسـیدن بـه پـول اسـت. شـاید کار سـختی به نظر برسـد؛ 
ولـی بایـد کار را بـا ایـن بـاور صحیح که »من همیشـه به انـدازۀ کافی پـول دارم« یـا اینکه »من 

همیشـه قـادر خواهـم بود پـول کافی به دسـت بیـاورم« آغـاز کنید.
شـاید تغییـر ذهنیـت منفی کار سـاده ای نباشـد؛ ولـی بزرگ ترین تغییـر را در زندگی تـان ایجاد 

. می کند
 

 شناخت عملکرد ذهن و احساس در موضوع پول
ریـک کالـر، برنامه ریـز مالـی می گویـد: »مهـم ایـن اسـت که ما بیشـتر درمـورد نحـوۀ عملکرد 
پـول بدانیـم؛ ولـی واقعیت این اسـت که ما باید بیشـتر بدانیم ذهـن و احساسـاتمان دربارۀ پول 

چگونـه عمـل می کنند.«
در ادامـه، پنـج راهـی را ذکـر می کنیم که می توانند به شـما بـرای تغییر نحوۀ نگرشـتان به پول 

و مسـائل مالـی کمک کنند تـا درنهایت، بتوانید پول بیشـتری به دسـت آورید.
 

 1( شخصیت مالی خودتان را پیدا کنید
درمـورد شـخصیت مالـی خود باید به یک نکتـۀ مهم توجه کنیـد: اینکه پول ابزار اسـت، مبنای 
ارزش گـذاری شـخصیت تان نیسـت. بعضی از ما مبنای ارزشـمان را بر اسـاس درآمـد می گذاریم 
و بعـد برایمـان سـخت اسـت تـا ارزش شـخصیتی مان را از چک حقوقمان سـوا کنیم. اگر شـما 
به جـای ایـن کار بـه پـول به عنـوان یـک ابـزار نـگاه کنیـد و راه هـای متفاوتـی را بـرای ارزش 

بخشـیدن بـه خودتـان پیـدا کنیـد، آن موقع بـه موفقیت بزرگی دسـت پیـدا کرده اید.
خاطـرات مالـی خود را بنویسـید. نوشـتن خاطرات مالی باعث می شـود تا بتوانید دلیل بسـیاری 
از رفتارهایتـان را بشناسـید. در واقـع، وقتـی بتوانیـد از این باورهـا و رفتارهای ناخـودآگاه مطلع 
شـوید، می توانیـد تغییـر دادن آن هـا را شـروع کنیـد. در نهایـت، ایـن کار نحوۀ تعامل شـما را با 

دنیـای بیـرون تغییـر می دهـد و می توانـد منجـر به تغییـر وضعیت مالی تان شـود.
 

 2( تجربیاتی را که روی باورهای مالی تان تاثیر گذاشته، بشناسید
شـخصیت مالی تـان بـه  احتمال  زیـاد به افـکار طوالنی  مدتی مرتبط اسـت که دربارۀ پـول دارید 

و ریشـه در کودکی تان دارد.
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طبـق گفتـه ی تـد کالنتز، روانشـناس مالی و مشـاور، رفتار هر فرد بـا پـول، در دوران کودکی 
و به ویـژه در ده سـالگی شـکل می گیـرد. کالنتـز همچنیـن معتقـد اسـت: محیطی کـه در آن 
بزرگ شـده اید، بیشـترین تأثیـر را روی باورهـای مالی تـان دارد. آن لحظاتـی از زندگـی که در 
آن هـا نوعـی تجربـۀ احساسـی مهم داشـتید هم بی تأثیر نیسـتند، چـه تجربه مثبت باشـد و 

چـه منفی.
اگـر والدیـن شـما همیشـه بـرای پـول مضطـرب بودنـد یا هـراس داشـتند یـا اگر شـرایط به 
شـکلی بـود کـه  هیچ وقـت پـول کافـی نداشـتید، ایـن احساسـات بـه بزرگسـالی تان منتقل 
می شـوند. بسـیاری از روان شناسـان و مشـاوران مالـی توصیـه می کنند کـه افراد خاطـرات یا 

تجربیـات مالی شـان را یادداشـت کنند.
نوشـتن خاطـرات مالـی باعث می شـود بتوانید علـت بسـیاری از رفتارهایتان را بشناسـید. در 
واقـع،  وقتـی بتوانیـد از باورها و رفتارهای ناخودآگاه مطلع شـوید، می توانیـد تغییر دادن آن ها 
را شـروع کنیـد. در نهایـت، ایـن کار نحـوه ی تعامل شـما را با دنیـای بیرون تغییـر می دهد و 

می توانـد منجر بـه تغییـر وضعیت مالی تان شـود.

 3( خودتـان را بـا دیگـران مقایسـه کنیـد، 
ایـن کار می توانـد بسـیار مفید باشـد

اگرچـه مقایسـۀ خودتـان بـا دیگران همیشـه 
کار درسـتی نیسـت؛ ولـی متخصصـان مالـی 
معتقدنـد در ایـن مـورد ممکـن اسـت مفیـد 

شد. با
اوکانـل، مشـاور مالـی و نویسـندۀ  اسـتفانی 
کتـاب »ورشکسـته و زندگـی زیبـا« می گوید: 
»همـۀ مـا دالیـل خودمـان را داریـم کـه فکر 
می کنیـم نمی توانیم پول بیشـتری دربیاوریم. 
بسـیاری از ایـن دالیل شـاید منطقـی و خوب 
تجربـه ای  هسـتم،  دانشـجو  )هنـوز  باشـند 
نـدارم، مهارتـی نـدارم، مجرد هسـتم، مدرک 

تغییر نگرش تان اولین 
قدم برای رسیدن به پول 

است. شاید کار سختی 
به نظر برسد؛ ولی باید 
کار را با این باور صحیح 

که »من همیشه به اندازۀ 
کافی پول دارم« یا اینکه 
»من همیشه قادر خواهم 
بود پول کافی به دست 

بیاورم« آغاز کنید.
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دانشـگاهی ندارم، نمی خواهم دوباره از صفر شـروع کنم، زیادی پیر هسـتم، 
زیـادی جوان هسـتم(.«

اوکانـل توصیـه می کنـد پـس  از اینکـه باورهـای غلـط را شناسـایی کردید، 
بایـد کسـی را در همـان وضعیت یا چالشـی مشـابه پیدا کنید کـه علی رغم 
آن چالـش، پول بیشـتری درمی آورد. به عنـوان  مثال، اگر یکـی از باورهایتان 
ایـن اسـت کـه »مـادران مجـرد وقـت یـا منابع کافـی را بـرای ایجـاد حرفۀ 
کاری خـود ندارنـد« مـادری مجرد پیدا کنیـد که دارد از نظر حرفه ای رشـد 
می کنـد. ایـن فـرد می توانـد کسـی باشـد کـه او را شـخصاً می شناسـید یـا 

داسـتانش را خوانده ایـد.
تغییـر نگرش تـان اولین قدم برای رسـیدن به پول اسـت. شـاید کار سـختی 
بـه نظـر برسـد؛ ولی بایـد کار را با این بـاور صحیح که »من همیشـه به اندازۀ 
کافـی پـول دارم« یـا اینکـه »مـن همیشـه قـادر خواهم بـود پـول کافی به 

دسـت بیاورم« آغـاز کنید.

 4( نمونه هایـی واقعـی پیـدا کنیـد کـه بـه 
شـما نشـان دهند باید چقدر پول دربیاورید

یکـی از برنامه ریزان مالی نیز روش مشـابهی را 
پیشـنهاد کـرده اسـت. او یک  قـدم فراتر رفته 
اسـت و می گوید برای مقایسـه، بـه نمونه های 
واقعـی و دقیـق برسـید کـه بـه شـما نشـان 
می دهنـد بایـد چقـدر پـول دربیاوریـد، حتی 
اگـر فکـر می کنیـد توانایـی ایـن کار را ندارید.

می خواهیـد  کـه  وقتـی  مخصوصـاً  کار  ایـن 
نـرخ  خدمـات یـا کاالهـای تولیدی تـان را باال 
ببریـد یـا به عنـوان یـک کارمنـد درخواسـت 
افزایـش حقوق کنید، به شـما در معیارگذاری 
کمـک می کند. کمـی تحقیق کنیـد و ببینید 
دیگـران بـرای پسـت های مشـابه شـما چقدر 
حقـوق می گیرنـد تـا بتوانیـد ارزش کارتـان را 
دقیق تـر مشـخص کنیـد. ببینیـد چقـدر باید 
پـول درآوریـد و خـود را متقاعـد کنیـد کـه 

لیاقـت ایـن میـزان پـول را دارید.
 

 ۵( کمی از دوستانتان کمک بگیرید
دوسـتانتان  روی  کـه  نیسـت  بـدی  فکـر 
حسـاب کنیـد و بگذاریـد کمـک آن هـا شـما 
را هیجـان زده کنـد. بـه  احتمـال  زیـاد تـا االن 
دربـارۀ کاری کـه انجـام می دهیـد بـا آن هـا 
صحبـت کرده ایـد و وقتی موضوع درخواسـت 
افزایش حقوق باشـد، دوسـتان اغلـب بهترین 
مشـوقان هسـتند. گفتـن ایـن کار راحت تر از 
انجـام دادنش اسـت؛ ولی بایـد بدانید که انجام 
دادنـش هم غیر ممکن نیسـت. در بسـیاری از 
مـوارد، دوسـتان شـما بهتـر از یـک مشـاور یا 
متخصـص مالـی می توانند در مسـیر مالی تان 
کمـک کننـد. پس هیـچ گاه این موضـوع مهم 

را فرامـوش نکنید.
آیـا تـا بـه حـال بـه موضوعاتـی کـه گفتـه 
شـد فکـر کـرده بودیـد؟ بـه اینکه تصـورات و 
باورهـای شـما درمـورد پـول داشـتن می تواند 
تأثیـر زیـادی در پولـدار شـدن شـما داشـته 
باشـد و شـناخت تصورات اشـتباهی کـه برای 
داشـتید،  پـول  بـه  نسـبت  طوالنـی  مدتـی 
می توانـد به شـما کمـک کند آن هـا را برطرف 
کنیـد و از نظـر مالـی قوی تـر باشـید. اگـر تـا 
بـه حـال به ایـن موضوع فکـر نکرده ایـد هنوز 
دیر نشـده اسـت، از همین امروز شـروع کنید 
و بدانیـد بـا تغییـر نگرشـتان به مسـائل مالی 
می توانیـد با امید بیشـتری در مسـیر موفقیت 

بگذارید. قـدم 
شـخصیت مالی تـان به  احتمـال  زیاد بـه افکار 
طوالنی مدتـی مرتبـط اسـت کـه دربـارۀ پول 
داریـد و ایـن افکار ریشـه در کودکی تـان دارد. 
محیطـی که در آن بزرگ شـده اید، بیشـترین 

تأثیـر را در باور هـای مالی تـان دارد.
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هفتمرحلهتیأثیرگذاربرای
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این  روز ها تقریبًا غیرممکن است بدون 
بدهی بتوان زندگی کرد. اکثر ما پول  نقد 
آماده برای پرداخت هزینه های اتومبیل، 

خانه یا دانشگاه را نداریم، پس داشتن 
مقداری بدهی لزومًا چیز بدی نیست.

برای  مثال، یک وام  مسکن می تواند به شما 
در صاحب خانه شدن کمک کند و ممکن است 
جایگزین اجاره ای شود که مجبور به پرداخت 
آن بوده اید. وام دانشجویی می تواند به  شما 

کمک کند تا مدرک دانشگاهی کسب کنید 
که می تواند استخدام شدن در یک شغل 

را برای  شما به همراه آورد. اما بدهکار 
 شدن به خاطر چیز هایی  که نه نیاز دارید و 
نه می توانید هزینه اش را پرداخت کنید، 

مثل یک کیف  پول مارک دار یا خودروی 
اسپرت جدید، چطور؟ این  نوع  بدهی 

می تواند به شدت کیف پولتان را خالی کند، 
به روابطتان آسیب  برساند و توانایی هایتان 

را برای رسیدن به اهداف مهم تری مثل 
پس انداز برای دوره  ی بازنشستگی، محدود 

می کند.
چند پیشنهاد برای نحوه ی  مدیریت بدهی و 
آن چه برای شما و کیف پولتان مناسب  است:

درمورد هزینه ها و بدهی ها صادق باشید
بدهی ها ممکن اسـت به  دالیل مختلف روی  هم انباشـته شـوند. پرداخت شـان 
ممکـن اسـت بسـیار سـاده باشـد؛ امـا بـرای انجـام دادن آن بایـد درمـورد 
هزینه هایتـان صـادق باشـید. همـه ی اطالعات مربـوط  بـه کارت  اعتباری تان، 
اتومبیـل و وام هـای  دانشـجویی و دیگر بدهی هـا را جمع  کنید. سـپس میزان 
بدهـی، نـرخ بهـره، تاریـخ پرداخت، حداقـل پرداختـی و مدت زمـان پرداخت 
هرکـدام از بدهی هـا را یادداشـت  کنیـد. ایـن کار بـه شـما کمـک می کنـد تا 
هزینه هایتـان را هدفمنـد کنیـد و بتوانیـد برنامه ای برای بهتر  شـدن وضعیت 
مالی تـان بریزیـد. اگـر ازدواج کرده ایـد، می توانیـد از همسـرتان بخواهیـد کـه 
همیـن  کار را انجـام   دهـد. بنابرایـن می توانیـد در جهت کاهـش بدهی هایتان 

باهـم کار  کنید.

خوش بینـی از بدهـی شـما کـم نمی کنـد امـا 
کمـک می کنـد

به جـای غصـه خـوردن بـرای  این کـه بدهـی 
زیـادی داریـد، تصـور  کنید که  بـا بدهی کمتر 
چقـدر زندگی تـان بهتر  می بود. سـپس اهداف 
مالـی خاصـی را بـا تمرکـز بـر کاهـش بدهی، 
تعییـن کنیـد. برای  مثـال »من قصـد  دارم که 
تمـام بدهـی 15 میلیونـی ام را  طـی دو سـال 
پرداخـت کنم. ایـن  کار را هر  ماه با قـرار دادن 
۶25  هـزار تومـان در حسـابم انجـام می دهم 
و تـا زمـان اتمـام همـه  ی صورت حسـاب های 
قـرار   جدیـدی  حسـاب  در  پولـی  فعلـی ام، 

نمی دهـم.«
1
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3( پرداخت خودکار را جدی بگیرید
کاری  کنیـد کـه اقسـاط وامتـان به صـورت خـودکار از حسـاب  بانکـی  شـما پرداخـت شـود. 
به این ترتیـب مطمئـن خواهید شـد کـه از پرداخـت جریمه های زیـاِد دیرکرد اقسـاط جلوگیری 
می کنیـد. پرداخـت بدهـی بـا اسـتفاده از سیسـتم هـای خـودکار باعث می شـود شـما هـر ماه 
خودتـان ایـن کار را انجـام ندهیـد و ایـن مسـئله از نظـر روحـی بـار منفـی کمتـری بـه شـما 
القـا می کنـد. در واقـع نظـم در پرداخـت و جلوگیـری از بـار روانـی منفـی پرداخـت بدهی ها، از 

مهم تریـن تأثیـرات ایـن روش پرداخـت اسـت. 3

راهنمایسرمایهگذاری
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٧( حواستان به بازنشستگی باشد
داشـتن بدهـی بهانـه ی مناسـبی بـرای اینکـه پس انـداز بازنشسـتگی را فراموش کنید، نیسـت. 
حتـی  اگـر نـرخ بهـره ی زیـادی در بازپرداخت بدهـی متحمل می شـوید، باز هم بایـد درصدی از 

حقوقتان را برای حسـاب بازنشسـتگی کنـار بگذارید.
مهم تـر  از همـه، اگر متوجه شـدید بیشـتر از  آنچه می توانیـد مدیریت کنید بدهکار هسـتید، در 
گرفتـن کمـک بی میلی نشـان ندهید. داشـتن یک متخصص مالـی باتجربه برای هدایت شـما از 

طریـق فراینـد حذف بدهی هایتـان می تواند مفید باشـد.
خوش بینـی از بدهـی شـما کم نمی کنـد؛ اما غصه خوردن هـم تأثیری در پرداخـت بدهی هایتان 
نـدارد. به جـای غصه خـوردن به خاطر  اینکـه بدهی زیـادی دارید، تصور  کنید که  بـا بدهی کمتر 
چقـدر زندگی تـان بهتـر  می بود. سـپس اهداف مالی خاصـی را با تمرکز بر کاهـش بدهی، تعیین 

کنید.

4( اولویت بندی در پرداخت بدهی
اگـر نمی توانیـد هـر  مـاه همـه  ی بدهی هایتـان را پرداخت کنیـد، آنچـه را می توانیـد پرداخت 
کنیـد، در اولویـت قراردهیـد. اولویـت اصلـی را بـه بدهی هایـی که  برایشـان از خانه یـا خودرو 
به عنـوان وثیقه اسـتفاده  شـده و بدهی هـای ضروری ای مثـل خدمات  رفاهـی و بدهی هایی  که 

فـوراً باید پرداخت شـوند، اختصـاص دهید.
در ایـن  صـورت بـا اجتنـاب از پرداخـت بهره ی زیـاد در طول مـدت بدهی خود، پـول پس انداز 
خواهیـد کـرد. همان طـور  کـه به  پیـش می روید متعهد بـه پرداخـت کامل همـه ی بدهی ها در 

هـر  مـاه باشـید و در حد توانتـان خرج کنید.
بدهـکار  شـدن به خاطـر چیز هایـی  کـه نـه نیـاز داریـد و نـه می توانیـد هزینـه اش را پرداخـت 
کنیـد، به شـدت جیب تـان را خالـی می کند، بـه روابطتان آسـیب  می رسـاند و توانایی هایتان را 
بـرای رسـیدن بـه اهداف مهم تـری مثل پس انداز بـرای دوره  ی بازنشسـتگی، محـدود می کند.

5( کارت بانکی را فراموش کنید
ممکن اسـت قدیمـی به نظر برسـد؛ امـا از پرداخت بـا کارت بانکی 
)غیرنقـدی( اجتنـاب کنیـد و از پول  نقـد یا چک اسـتفاده کنید؛ 
البتـه ایـن کار برنامه ریـزی بیشـتری را طلب  می کنـد تا مطمئن 
شـوید کـه پـول  نقد کافـی در کیف پولتـان وجـود دارد. امـا انجام 
دادن ایـن  کار می توانـد به شـما کمـک کنـد تـا به طـور واضـح 
بـا هرجایی کـه پولتـان مـی رود، ارتبـاط برقـرار کنیـد. در نهایت، 
بـه  شـما کمـک می کنـد تـا از خرید هـای کورکورانـه و دیگـر 

هزینه هـای ناسـالم دور باشـید.

۶( درآمدتان را افزایش دهید
ایـن بهتریـن راه بـرای افزایـش کیفیـت زندگـی اسـت. بسـیاری 
از مـردم معتقدنـد کـه پـول کافـی بـرای کاهـش بدهی هایشـان 
ندارنـد. خـوب حاال بهترین زمان اسـت کـه آن ها به فکـر افزایش 
درآمدشـان باشـند. راه هـای زیـادی وجـود دارد. فقط کافی اسـت 
زمانـی را بـه آن اختصـاص دهید یا بهتـر بگویـم از زمان هایی که 
در روز بـه بطالـت می گذرنـد، اسـتفاده کنیـد. نمی خواهـم بگویم 

که آسـان اسـت؛ امـا انجام پذیر اسـت.

4
5
6

7

ری
ذا

ه  گ
مای

سر
ی 

نما
اه

ر

23فروردین 1400/ سال ششم/ شماره 51



بازنشستگیبهسبک
ملخیامورچه؟
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تمام بازنشسـتگان این دغدغـه را دارند 
کـه در ایـن دوران چگونـه خـرج کننـد تـا 
بـه مشـکل نخورنـد. این دغدغـه ی آن ها 

دو علـت ممکن اسـت داشـته باشـد:

 مسئله ی امیدبه زندگی:
 هیچ کـس نمی دانـد چقـدر قـرار اسـت 
زندگـی کنـد. اگـر زمـان دقیق یـا حداقل 
زمـان  می دانسـتیم،  را  مـرگ  تقریبـی 
بازنشسـتگی مان را هـم راحت تـر تعییـن 
از  سـال   10 وقتـی  مثـاًل  می کردیـم. 
عمرمـان مانـده بود و 300 میلیـون تومان 
پس انـداز داشـتیم، 30 میلیـون تومان در 
هـر سـال خـرج می کردیـم و دیگـر الزم 
نبـود کار کنیـم؛ ولی چون زمـان مرگمان 
را نمی دانیـم، تعییـن زمـان بازنشسـتگی 
هـم از روی حـدس و گمـان خواهـد بـود.

 بایـد دقیقـْا بدانیـم بـا پولمـان قـرار 
اسـت چـه کنیـم.

بـرای  بزرگـی  ارثیـه ی  اسـت  قـرار  آیـا   
فرزندانمـان باقی بگذاریـم؟ آیا می خواهیم 
بـرای مریضی هـای احتمالـی دوران پیری 
می توانیـم  تـا  یـا  بگذاریـم؟  کنـار  پـول 

خودمـان از ثروتمـان اسـتفاده کنیـم؟
»چهاردرصـدی«  قانـون  از  پیـروی  بـا 
می تـوان هـر دو مـورد فـوق را در نظـر 
اسـت  بهتـر  قانـون  ایـن  طبـق  گرفـت. 
را  درآمـد  از  درصـد   4 تنهـا  همیشـه 
خـرج کـرد )ایـن خـرج کـردن دربـاره ی 
نیسـت(. جـاری   و  ثابـت  هزینه هـای 

نشـریه ی ماهانـه ی انجمن سـرمایه گذاران 
آمریکایی، سـال گذشـته دو مقاله درمورد 
کـرده  منتشـر  بازنشسـتگی  هزینه هـای 
بررسی شـان  مطلـب  ایـن  در  کـه  اسـت 
قـول  نقـل  مقالـه  دو  هـر  از  می کنیـم. 
خواهیـم کـرد و بـه هـر دوی آن هـا ارجاع 

خواهیـم داد.
 

 کسـانی کـه در بازنشسـتگی خیلـی کم 
خـرج می کننـد

 201٨ آپریـل  در  کـه  اول  مقالـه ی  در 
منتشـر شـد نویسـنده ی مقاله می پرسـد: 
»آیـا در دوران بازنشسـتگی خیلـی کـم 
خـرج می کنیـد؟« بـرای پاسـخ دادن بـه 
این سـوال، بایـد زندگی مالی تـان را به دو 

مرحلـه ی کلـی تقسـیم کنیـد:

 در این دوره باید سخت کار کرده 
و عاقالنه سرمایه گذاری کنید. اگر 

دقیق و خوش شانس باشید، با 
صرفه جویی زیاد پول خوبی جمع 

خواهید کرد. کسانی که بیشترین 
صرفه جویی را دارند، سریع تر از 
کسانی که خرجشان زیاد است، 

سرمایه کسب می کنند
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چگونهیککنشگرشویم

 در مرحلـه ی اول، بایـد تـا می توانید پس انـداز کنید. در این دوره باید سـخت کار کرده 
و عاقالنـه سـرمایه گذاری کنیـد. اگـر دقیـق و خوش شـانس باشـید، با صرفه جویـی زیاد 
پـول خوبـی جمـع خواهید کرد. کسـانی که بیشـترین صرفه جویـی را دارند، سـریع تر از 

کسـانی که خرجشـان زیاد اسـت، سرمایه کسـب می کنند.
 در مرحلـه ی بعـدی، پس انـداز کـردن را متوقـف کـرده و شـروع بـه خـرج کـردن 
می کنیـد. وقتـی بازنشسـته شـدید )بـه یاد داشـته باشـید بازنشسـتگی تعریـف دقیقی 

نـدارد( درآمدتـان ناگهـان کاهـش می یابـد.
 یا حتی ممکن اسـت اصاًل درآمدی نداشـته باشـید. پس مجبورید سـرمایه ای را که در 

مرحلـه اول جمع کرده ایـد، خرج کنید.
بـه گفتـه اسـتیتمن در مرحلـه اول، خویشـتن داری نقـش مهمـی ایفـا می کنـد. نظم و 
انضبـاط مالـی و آگاهانـه خـرج کـردن، سـرمایه های بـزرگ را بـه وجـود می آورنـد؛ امـا 
نکتـه ی مهـم این اسـت که عواملی کـه در مرحله ی اول مفید هسـتند، در مرحله ی دوم 

می توانند مشـکل سـاز شـوند:
خویشـتن داری ای کـه بـرای پس انـداز کردن مفید اسـت، می تواند منجر بـه صرفه جویی 

افراطـی شـود. در ایـن حالت کوچک ترین هزینـه ای برای فـرد دردآور خواهد بود.
وی یـادآور می شـود کـه اگرچه پس انداز کردن در جوانی سـخت اسـت، خـرج کردن در 
پیـری از آن هـم سـخت تر اسـت. چـه فایـده ای دارد که ثـروت زیادی جمـع کنید؛ ولی 
اصـاًل از آن اسـتفاده نکنیـد؟ در واقـع اصاًل نباید هنـگام خرج کردِن پولی که به سـختی 

درآورده اید، احسـاس گناه کنید.
اسـتیتمن ایـن موضـوع را هـم در نظر می گیـرد که بعضی ها هیـچ لذتی از خـرج کردن 

برای خودشـان نمی برند.
 وی از ایـن افـراد می خواهـد کـه حداقـل بـرای دیگـران خرج کننـد. مثاًل بـرای اعضای 
خانـواده یـا مشـارکت در کار هایـی کـه برایشـان حائـز اهمیـت اسـت. به هر حـال بهتر 
اسـت بـه جـای اینکه ارثیه ی بزرگی از خـود به جا بگذارید، در زمان حیاتتـان از ثروتتان 

کنید. استفاده 
بازنشسـتگی چالشـی اسـت کـه دیر یـا زود بـا آن مواجه خواهید شـد، پس بهتر اسـت 
بـرای رویارویـی بـا آن آمادگـی کامـل داشـته باشـید. ایـن آمادگـی بـا داشـتن میـزان 

پس انـداز مناسـب بـرای ایـن دوران اتفـاق می افتـد.
 

 ملخ ها و مورچه ها در بازنشستگی
موضوع دومین مقاله )منتشرشـده در ژوئن 201٨( »ملخ ها و مورچه ها در بازنشسـتگی« 

اسـت. این مقاله کمـی آکادمیک تر از مقاله ی قبلی، ولی جالب اسـت.

ایـن موضـوع  تحقیقـات گویـای  بیشـتر 
هستند که بیشـتر بازنشستگان، مخصوصاً 
از  کم تـر  بسـیار  ثروتمنـد،  بازنشسـتگان 
آنچـه انتظـار می رود از ثروتشـان اسـتفاده 

می کننـد. بـه گفتـه ی نویسـنده:
»صرفه جویـی افراطـی بـرای بسـیاری از 
چـرا  اسـت.  سـؤال برانگیز  اقتصاددانـان 
مـردم در جوانـی خواسته هایشـان را فـدا 
دوران  در  بهتـری  زندگـی  تـا  می کننـد 
بازنشسـتگی داشـته باشـند؛ ولـی وقتـی 
بازنشسـته می شـوند، خرج کردن برایشان 
به جـای  چـرا  می شـود؟  سـخت  آن قـدر 
جمـع کـردن پولـی که قـرار نیسـت خرج 
شـود، خانـه ای بزرگ تـر، ماشـین بهتـر یا 
سـفرهای بیشـتری نداشـته باشـید؟ علت 
صرفه جویـی افراطـی بسـیار مبهم اسـت؛ 
هیـچ  بازنشسـتگان  از  بسـیاری  چراکـه 

تمایلـی بـه خـرج کـردن ندارنـد!«
از طـرف دیگـر، عده ای هم هسـتند که در 
بازنشسـتگی مثل ملخ ها رفتـار می کنند و 
طوری خـرج می کنند که سرمایه شـان در 
معـرض خطـر از بین رفتن قـرار می گیرد.

را  مورچه هـا  و  ملخ هـا  نویسـنده   
می کنـد: توصیـف  این گونـه 

»وقتـی مورچه هـا در دوران بازنشسـتگی 
به پولـی بـادآورده، مثـل ارثیه می رسـند، 
بـه ازای هـر 1000 دالر، هـر سـال 5 دالر 

بیشـتر خـرج می کنند.
 ولی وقتی به یک ملخ ارث برسـد، سـاالنه 
2۶0 دالر خرجـش را بیشـتر می کند. این 
یعنـی وقتـی یـک ملـخ ارث ببـرد، آن را 
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ظـرف 4 سـال تمـام می کند.«
اکنـون می تـوان گفت قهرمـان داسـتان مورچه ها و ملخ هـا، مورچه ها هسـتند. با این که 
مورچه هـا عملکـرد کند تـر و بهتـری دارنـد، ولی چیز هایی هم هسـت که بایـد از ملخ ها 
یـاد بگیرنـد: ملخ هـا نسـبت بـه مورچه هـا، در مصرف کـردن بهتـر عمل می کننـد. چرا 
مورچه هـا آن همـه پـول جمع می کننـد، در حالی که قرار نیسـت آن را در بازنشسـتگی 
خـرج کننـد؟ ایـن ایـده کـه مورچه هـا حتـی تمایلـی بـرای کمـک بـه خیریه یـا باقی 

گذاشـتن ثروتـی برای بازماندگانشـان هـم ندارند، ابهام آمیز اسـت.
فعالیـت اقتصادی شـما به دو دوره تقسـیم می شـود: اول دورانی کـه در آن کار می کنید 
و بـا صرفه جویـی بایـد پس انـداز کنید. دوم هـم دورانی که بایـد از پس اندازتان اسـتفاده 
کنیـد. بایـد تعادلی بیـن پس انداز کـردن و خرج کردن ایجـاد کنید تـا از پس اندازی که 

اندوخته ایـد، در دوران بازنشسـتگی لذت ببرید.
 

 چقدر باید در بازنشستگی خرج کرد؟
ایـن مقـاالت از نظر روانشناسـی می توانند جالب باشـند؛ ولی هیچ راهکار عملـی ای ارائه 

نمی کننـد. سـؤال اصلی این اسـت که چقـدر باید در بازنشسـتگی خرج کرد؟

 کارشناسان اقتصادی در این زمینه توصیه های زیر را پیشنهاد می کنند:
1( هزینه های سـالیانه تان را مشـخص کنید. اگر هزینه هایتان سال به سـال نوسـان دارد، 

میانگیـن 3 تا 5 سـال اخیرتـان را، به عنوان هزینه ی سـاالنه تان در نظر بگیرید.
2( اسـتانداردی بـرای هزینه هایتـان بگذاریـد. هـر روشـی را که دوسـت دارید بـرای این 
منظـور بـه کار بگیریـد، ولی برای سـهولت امر از قانـون 4 درصدی پیروی کنیـد. درآمد 
خالصتان را حسـاب کرده و 4 درصد از آن را خرج کنید. این 4 درصد مبلغ اسـتانداردی 

اسـت کـه می توانیـد هزینـه کنیـد. مثاًل 
اگـر 100 میلیـون تومان درآمـد دارید، 4 
میلیـون تومـان از آن را می توانیـد خـرج 
مقـدور  برایتـان  روش  ایـن  اگـر  کنیـد. 
نیسـت، یـا روشـتان را عـوض کنیـد یا 4 

درصـد را بـه 3 درصـد کاهـش دهید.
3( اعـداد فـوق را بـا هـم مقایسـه کنید. 
سـطح  و  سـالیانه  هزینه هـای  تفـاوت 
اسـتاندارد هزینه هایتان را حسـاب کنید. 
اسـتاندارد  از  بیشـتر  هزینه هایتـان  اگـر 
آن هـا  در  بایـد  باشـد،  تعیین شـده 
تجدیدنظـر کنیـد؛ ولی اگـر هزینه هایتان 
کمتر از سـطح اسـتاندارد باشد، می توانید 
اگـر می خواهید کمی بیشـتر خرج کنید.

هرچـه پس انـداز کردن در جوانی سـخت 
اسـت، خـرج کـردن در پیـری از آن هـم 

است. سـخت تر 
 چـه فایـده ای دارد کـه ثـروت زیـادی 
جمـع کنیـد؛ ولـی اصـاًل از آن اسـتفاده 
نکنیـد؟ در واقـع، اصاًل نبایـد هنگام خرج 
کـردن پولـی کـه به سـختی درآورده ایـد، 

احسـاس گنـاه کنید.
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بـرت رینولـدز بازیگـر معـروف و باسـابقۀ هالیـوود چنـد مـاه پیـش از آن کـه فـوت کنـد، در 
گفت وگـو بـا مجـلۀ ونتی فـر )Vanity Fair( گفتـه بـود کـه بزرگ تریـن حسـرت زندگـی اش ایـن 
اسـت کـه پـول بیشـتری خرج نکرده و بیشـتر خـوش نگذرانده اسـت. اما چه اتفاقـی در طول 

زندگـی او افتـاده کـه آقـای بازیگـر در 82 سـالگی چنین حسـرتی داشـته اسـت؟
 

مـرد خندانـی کـه بـا کاله کابـوی و سـیبیل هایش در ذهن مخاطبـان قدیمی سـینمای آمریکا 
ثبـت شـده اسـت، بازیگر خوبـی بود؛ ولـی فرصت های بزرگـی را از دسـت داد. او بین سـال های 
19٧٨ تـا 19٨2 یعنـی پنج سـال مـداوم، از بزرگ ترین فاتحان گیشـۀ هالیوود بـود و تا مدت ها 
حضـورش در هـر فیلمـی موجب می شـد گیشـه های سـینما بلیت آن فیلـم را برای فـروش کم 

بیاورند.
 - Smokey&Benedit( اسـموکی و بندیـت ،)١٩٧٢ - Deliverence( فیلم هـای بازمانـدگان
١٩٧٧( و مسـابقۀ کنن بـال )The Cannonball Run - ١٩٨١( از فیلم هـای او در ایـن بـازه زمانی 

بودند.
دهه هـای هفتاد و هشـتاد میالدی موفق ترین دهه های زندگی کاری رینولدز بوده اسـت. بیشـتر 
از همـه، او را بـا نقـش اسـموکی، راهزنـی که کالنتـر بندیت را کالفه کـرده بود، می شناسـند. با 
این کـه فیلم هـای او خیلی مـورد توجه منتقدان قرار نمی گرفت؛ اما همیشـه از اسـتقبال مردمی 

خوبی برخـوردار بود.

حسرتهایستارهسابقهالیوود:
کاشبیشترازاینپولخرجمیکردم

از  می توانسـت  رینولـدز  کارنامـۀ  البتـه 
دوران  در  اگـر  شـود،  درخشـان تر  هـم  ایـن 
اوجـش کمـی بیشـتر خطـر می کـرد. او در 
کتـاب زندگی نامـه ای کـه از خـودش منتشـر 
اسـت:  کـرده  اعتـراف  این طـور  بـود،  کـرده 
»نمی خواسـتم خـودم را بـه چالـش بکشـم 
و همیـن موجـب شـد فرصت هـای زیـادی را 
از دسـت بدهـم و نتوانـم توانایی هایـم را در 
موضوعـات جـدی به نمایـش بگـذارم. پـس از 
گذشـت مدت زمانی، از آن روند پشـیمان شده 
بـودم و تـالش کـردم اوضـاع را برگردانـم؛ امـا 
در آن زمـان دیگـر هیچ کـس بـه مـن فرصت 

بزرگـی را پیشـنهاد نمـی داد.«
 

طبـق آنچه خـودش گفته، بـه او بـازی کردن 
نقـش جیمـز باند، نقـش هان سـولو در جنگ 
سـتارگان و نقش اصلی فیلم زن زیبا پیشنهاد 
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شـده بـود و او به خاطـر اجتنابـش از ایده هـای نو، آن هـا را رد کـرده بود.
شـاید پـس از بیشـتر خـرج کـردن، پذیرفتـن این نقش ها دومین حسـرت بـزرگ رینولـدز بوده 
اسـت. زمانـی کـه او در شـش سـپتامبر 201٨ از دنیـا رفت، فرصت بـازی کـردن در فیلم جدید 
تارانتینـو، روزی روزگاری در هالیـوود را از دسـت داد. رینولـدز غیر از بیـش از حد محتاط بودن، 

کمـی هم بدشـانس بود.
او در دوران افسـانه ای اش کـه فاتح گیشـه های سـینما شـده بـود، تنها در یک سـال 10 میلیون 
دالر درآمـد داشـت؛ اما در سـال 199٧ بـا حدود 10 میلیون دالر بدهی اعالم ورشکسـتگی کرد. 

بـا ایـن اوصـاف رینولدز نه شـجاعت خطـر کردن داشـت و نه قـدرت آینده نگری!
اگـر بخواهـم بـا ارقـام دیگـری رونـد نزولـی وضعیـت مالـی او را بیـان کنـم، از ارزش خالصـش 
)دارایی هـا منهـای بدهی هـا( اسـتفاده می کنـم. بـرت رینولـدز، در بهتریـن دوران کاری اش ۶0 
میلیـون دالر ارزش خالـص داشـت کـه بـا ارزش امـروزی دالر چیزی حـدود 150 میلیـون دالر 
می شـود؛ امـا در ٨2 سـالگی، زمانـی کـه از دنیا رفت، فقـط 5 میلیون دالر ارزش خالص داشـت؛ 

یعنـی سـی برابـر کمتـر از دوران اوجش.
 

 سبک زندگی اسرافکارانه
رینولـدز هیچ وقـت نگذاشـته بـود پول هایـش در یـک حسـاب بانکـی خـاک بخـورد و او آن را 
فرامـوش کنـد. در عـوض، پول هایـش را با رقم های درشـت خـرج می کرد، خـرج چیزهایی مثل:

 چندین عمارت در بورلی هیلز
 عمارت هایـی در ایالت هـای دیگـر مثـل مالیبـو و عمـارت واقـع در کوه های اسـموکی شـمال 

کالیفرنیا
 یک مزرعۀ پرورش اسب 1۶0 هکتاری با 150 رأس اسب

 یک جت شخصی
 هلیکوپتر

 خودروهای اسپرت منحصربه فرد
امـا بدتریـن شکسـت های مالـی رینولـدز کسـب وکارهایی بودنـد کـه او راه می انداخـت و اغلـب 
مدیـر کسـب وکارش او را بـه ایـن کارها وامی داشـت. بـرای مثـال، او در رسـتوران های زنجیره ای 
سـرمایه گذاری کـرد. ایـن سـرمایه گذاری اش با سـر زمیـن خورد و گزارش شـده کـه برایش 30 

میلیـون دالر هزینه برداشـته بود.
بـرت رینولـدز، در بهتریـن دوران کاری اش ۶0 میلیـون دالر ارزش خالـص داشـت کـه بـا ارزش 
امـروزی دالر چیـزی حـدود 150 میلیـون دالر می شـود؛ امـا در ٨2 سـالگی، زمانـی کـه از دنیا 

رفـت، فقـط 5 میلیـون دالر ارزش خالـص داشـت؛ یعنی سـی برابـر کمتـر از دوران اوجش.
 

 رقابت هایی که رینولدز باخت
زمانـی کـه در سـال 19٨٨ رینولـدز بـا لونـی آندرسـون ازدواج کـرد، ارزش خالصـش به شـکل 
غم انگیـزی از نقطـۀ اوجش آمادۀ سـقوط شـد. دارایی هایی که او در تعهدنامۀ پیـش از ازدواجش 
)قـراردادی کـه قبـل از ازدواج منعقد می شـود و به نحوۀ تقسـیم اموال مشـترک مربوط اسـت.( 
فهرسـت کـرده بـود، حـدود 15 میلیـون دالر می ارزیـد؛ مبلـغ خوبی بـرای این کـه دوران پیری 
رینولـدز را تأمیـن کند؛ اما چند سـال بعـد، در اوایل دهۀ 90 میالدی، طالق او و لونی آندرسـون 
برایـش هزینـۀ زیـادی آب خـورد. نیمـی از امـوال ذکرشـده در تعهدنامـه را از دسـت داد و در 

سرسـره ای افتـاد کـه او را به سـرعت به ورشکسـتگی نزدیـک می کرد.
متأسـفانه، رینولـدز در اوایـل دهـۀ 1990 قمـار دیگـری نیـز کرد کـه در نهایت، موجـب هزینۀ 
 EveningShade زیـادی بـرای او شـد. زمانـی کـه او برای بـازی کـردن در سـریال تلویزیونـی
اسـتخدام شـد، هنرمنـدان از شـبکۀ CBS خواسـتند که بـه آن هـا وام 4 میلیـون دالری بدهد. 
نقشـۀ رینولـدز ایـن بـود که پـول وام را خرج کنـد و وقتی سریالشـان به چند شـبکۀ تلویزیونی 

مختلـف فروختـه شـد، وام را با سـودش برگرداند.
برنامه هـا و نمایش هـا قبـل از این کـه پرفـروش شـوند، بایـد معموالً 100 قسـمت تولیـد کنند؛ 
امـا CBS پـس از سـاختن 9٨ قسـمت، نمایـش تلویزیونـی Evening Shade را متوقـف کرد.

رینولـدز بـدون سـهمی کـه با سـندیکا شـدن )فروخته شـدن بـه چند شـبکۀ تلویزیونـی( به او 
می رسـید،  در بازپرداخت وامی که CBS به او داده بود دچار مشـکل شـد و CBS از او شـکایت 

ً  اعالم ورشکسـتگی کرد. کـرد. وقتـی که نتوانسـت وام شـبکه را برگرداند، فـورا
فصلی از قانون ورشکسـتگی که او مشـمولش می شـد، به ورشکسـتگان اجازه می داد با داشـتن 
طرحـی بـرای بازگردانـدن پـول طلبکاران، مجبور نباشـند از امالکشـان بـه آن ها بدهنـد. در آن 

زمـان دارایی هـای رینولـدز ۶.5 میلیـون دالر 
می ارزیـد و بدهی هایـش 11.5 میلیـون دالر 

بود.
ورشکستگی سـال 199۶ پایان مشکالت مالی 
رینولـدز نبـود. وام دهنـدۀ او یکـی از امالکش 
پرداخـت  در  متعاقبـاً  او  و  کـرد  تصاحـب  را 
مالیات های فـدرال خود، بزهکار شـد. رینولدز 
حتـی مجبـور شـد، یادگاری هـای فیلم هایش 
را بفروشـد. او تـا زمـان مرگـش، بسـیاری از 
دارایی هایـی را کـه در دوران اوجـش خریـده 

بـود، از دسـت داده بـود.
 

 مردی که پشیمان نشد
سـال بعد، رینولدز در فیلم شـب های عیاشـی 
)Boogie Nights- ١٩٩٧( بـازی کرد که جزء 
آخریـن موفقیت های او محسـوب می شـود. او 
به خاطـر ایـن فیلـم نامزد اسـکار شـد و جایزۀ 

گلدن گلـوب 199٨ را از آن خـود کرد.
بـرت رینولـدز بـه مجلـۀ ونتی فر گفته اسـت: 
»مـن بیشـتر از مقـداری کـه امـکان داشـت، 
پـول از دسـت داده ام؛ چـون فقط بـه پول هایم 
نـگاه نکـرده ام. با این وجـود در مالکیت امالک 
و چیزهایی شـبیه به این، خـوب عمل کرده ام. 
امـا مـن کسـی نبـودم کـه دربـارۀ پول هایش 
باهـوش عمـل کنـد. یـک زن و شـوهر بازیگر 
هسـتند که در اداره کردن پول هایشـان بسیار 
بازیگـران  امـا آن هـا  خـوب عمـل کرده انـد؛ 

خوبی نیسـتند.«
زمانی که در سـال 2015، نمایه ای از او در این 
مجلـه چـاپ شـد، گمانه زنی ها به این سـمت 
رفـت کـه او دوبـار ورشکسـت شـده اسـت؛ 
خصوصـاً این که او برخی از اموال شـخصی اش 
را بـه حـراج گذاشـته بـود؛ ماننـد جایزۀ گلدن 
گلوبـی کـه به خاطـر فیلم شـب های عیاشـی 

برنـده شـده بود.
او به ونتی فر دربارۀ این شـایعات گفته اسـت: 
»ایـن موضـوع مـن را عصبانـی می کنـد. ایـن 
یکـی از چیزهـای نـادری اسـت کـه موجـب 
ناراحتـی مـن می شـود. مـن بـه هیـچ وجـه 
ورشکسـته نیسـتم. حتـی نگران ایـن موضوع 

نیسـتم.« هم 
کـه  حالـی  در  رینولـدز  همـه،  ایـن  بـا 
می توانسـت رقـم بزرگی را بـرای بازماندگانش 
و  بدشانسـی ها  به خاطـر  بگـذارد،  به جـای 
بی فکری هایـش بـا دارایی هایـی بسـیار کمتـر 
از دنیـا رفـت؛ امـا هیچ کـدام از ایـن مسـائل 
موجـب پشـیمانی او نشـده بـود. او درمـورد 
بزرگ تریـن حسـرت زندگـی اش بـه ونتی فـر 
خـرج  بیشـتری  پـول  »کاش  بـود:  گفتـه 
می کـردم و لحظـات خوش بیشـتری داشـتم. 
همیشـه می تـوان پول بیشـتری خـرج کرد.«
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گـرگ وال اسـتریت فیلـم پرمخاطبـی بـود که مورد تحسـین بسـیاری از مخاطبان قـرار گرفت. 
ژانـر کمـدی فیلـم، واقعی بـودن موضوع و مهم تـر از همه نقش اول گرگ وال اسـتریت، یعنی 
»جـردن بلفـورت«، از دالیـل اصـل محبوبیـت آن بـوده اسـت. بلفـورت همچنیـن، یـک کتـاب 
پرطرفـدار به نـام »راه گـرگ« دارد. ایـن کتـاب مسـیر موفقیـت و تأثیرگـذاری مؤسـس یـک 
شـرکت را توضیـح می دهـد. صرف نظـر از اینکـه شـما ایـن فیلـم را دیده باشـید یـا کتابش را 
خوانـده باشـید یـا نه، ایـن متن چند نکته ی مفید را در اختیار شـما قـرار می دهد، نکته هایی 
کـه بـر اسـاس اتفاقـات زندگـی »بلفـورت« هسـتند و می توانـد راهنمـای خوبـی بـرای همه ی 

مدیران اشـد.
 

 اگر با کارمندان خود دوست باشید، آن ها هر کاری برای شرکت شما انجام خواهند داد
در فیلـم، کسـانی کـه بـرای جـردن بلفـورت کار می کردنـد، حاضـر بودنـد زندگی خـود را برای 
او فـدا کننـد. یکـی از دالیـل ایـن عمـل، فرهنـگ و جـِو بسـیار دوسـتانه  ی دفتـر کارشـان بود. 
مسـلماً ایـن جـو عواقبـی هم داشـت؛ اما مزیتـش این بود کـه کارمنـدان هر کاری بـرای جردن 

چندرازمدیریتیازفیلم
گرگوالاستریت

انجـام می دادند. »بلفـورت« خـارج از زمینه ی 
کاری، رابطـه ی خیلـی خوبـی بـا کارمنـدان 
خـود داشـت که منجر بـه احترام بیشـتر به او 
و تمایـل بیشـتر کارکنان برای فـداکاری برای 

این شـرکت می شـد.

 در استخدام کردن فراتر از رزومه ببینید
»جـردن بلفورت« به کارمندانی که در شـرایط 
وخیـم به سـر می بردنـد، توجـه ویژه داشـت و 
فرصت هایـی برای تعـدادی از کارکنـان که در 
موقعیت هـای دشـوار بودنـد، به وجـود آورد. با 
وجـود گذشـته ی نه چنـدان خـوب و تجربـه 
نداشـتن بسـیاری از افراد متقاضی کار، جردن 

راهنمایسرمایهگذاری
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هنـگام تصمیم گیـری اصـول اخالقـی کار را 
درنظـر می گرفـت. در نتیجه، او افراد بسـیاری 
را اسـتخدام کـرد که کارهـای زیادی بـرای او 
انجـام می دادنـد و بـرای این موقعیـت مدیون 
او بودنـد. ایـن فیلـم بـه مـا یـاد می دهـد کـه 
بـرای انتخـاب گزینه هـای اسـتخدام، فراتـر از 

یـک رزومه نـگاه کنیم.
 

 وقتـی کـه در راه موفقیـت و کسـب پـول 
چیزی را فدا می کنید، محتاط و دقیق باشـید

از فیلـم،  از برداشـت های مهـم  یکـی دیگـر 
ارزش فـداکاری و قربانی کردن اسـت. »جردن 
»وال اسـتریت«،  بـه  ورود  از  پـس  بلفـورت« 

یک مرتبـه فـرد کامـاًل متفاوتی نسـبت به قبل شـد. او چیزهای زیـادی را قربانی کرد تـا به آنجا 
برسـد. او بـا اطرافیـان خـود رفتـار خوبی نداشـت، از همسـر اولش جدا شـد و در آن مـدت دارو 
و مـواد مخـدر زیـادی مصـرف کـرد. درنهایـت، به کسـانی که بـه آن ها اهمیـت می داد یـا آن ها 
بـرای او ارزش قائـل می شـدند، آسـیب رسـاند و اذیتشـان کـرد. همان طـور کـه می دانید ممکن 
اسـت لذت هـا و وسوسـه های آنـی باعـث تصمیم هـای نادرسـت شـوند و بـرای بلفـورت همیـن 

اتفـاق افتاد.
رئیـس موفـق کسـی اسـت کـه از ایـن انگیزه هـا و تصمیم هـای ناگهانی خـودداری کنـد. هدْف 
تصمیم گیـری مداوم، سـالم و متفکرانه اسـت. ثابت قدم و اسـتوار مانـدن در راه ارزش های زندگی 

خـود، اصلـی مهم برای موفقیت و خوشـحالی اسـت.
شـور و اشـتیاق به سـراغ شـما نمی آید، بلکه چیزی اسـت که شـما آن را پیدا می کنید. شـاید 
هم شـما آن قدر خوش شـانس باشـید که اشـتیاق خود را پیدا کرده باشـید؛ اما همیشـه این گونه 

نیسـت و برای بیشـتر انسـان ها این اتفـاق نمی افتد.

 گاهـی منطقـی به نظـر می رسـد کـه هنـگام پیشـرفت در کارتـان اسـتعفا بدهیـد و تسـلیم 
ید شو

»جردن بلفورت« فرصت برگشـتن به عقب و دوری از فرهنگ منفی و غلط شـرکت را به دسـت 
آورد. او ثبـات مالـی باالیـی داشـت و قادر بود کـه از فعالیت های غیرقانونی خود، دور شـود؛ اما او 
بـرای بازگشـت به کار وسوسـه شـد. بـرای او یک لـذت آنی از گرفتـن یک تصمیم مهـم، اولویت 
بیشـتری پیـدا کـرد و همین موضوع باعث شـد شـخص دیگـری مدیرعاملی شـرکت را برعهده 

گیـرد؛ کـه ایـن کار هم برای بلفورت بسـیار گران تمام شـد.
»گـرگ وال اسـتریت« درس هـای مهمـی را درباره ی آگاه بـودن از نقش خود در شـرکت آموزش 
می دهـد. گاهـی اوقـات بهتریـن کار این اسـت که یـک گام به عقـب بردارید؛ دلیـل آن می تواند 
مشـکالت شـخصی یـا مناسـب نبـودن شـما بـرای آن نقـش و وظیفـه باشـد. رسـیدن بـه این 

خودآگاهـی مشـکل اسـت؛ امـا شـما و عملکردتان در شـرکت را بهبود می بخشـد.
 

 فرهنگ سازمانی رقابتی دارای مزایا و معایبی است
از یک طرف، کارکناِن »بلفورت« به دلیل فرهنگ موجود در شـرکت بسـیار سـخت کار می کردند 
کـه ایـن تـالش موجب خروجی و اسـتاندارد باالی کار شـد. از طرفی دیگر، برای به دسـت آوردن 
موفقیـت فداکاری هـای بسـیاری می کردند؛ ولـی کارهای غیرقانونـی زیادی هم انجـام می دادند. 
بلفـورت نمی دانسـت نتیجـه ی ایـن فرهنگـی که بـرای سـاختنش تـالش می کرد، چـه خواهد 
شـد. این شـرایط را بسـیار سـخت می کرد. وقتی  پای رقابت سـخت و ناسـالم به میان بیاید و از 
طرفـی پـای پول هم در میان باشـد، شـرایط به سـمتی پیش مـی رود که کارمندان یک شـرکت 
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تصمیمات بدی برای ادامه ی کار خود بگیرند و رفتار نادرسـتی داشـته باشـند.
»گـرگ وال اسـتریت« یـک نمونـه ی خـوب بـرای جـدی نگرفتـن زندگی اسـت. »بلفـورت« در 
شـرکتش تصمیمات اشـتباه زیادی گرفت. با این که او داشـت تقاص اشـتباهاتش را پس می داد؛ 
امـا ایـن باعـث نشـد کـه از لحظـات خـوش چشم پوشـی کنـد. اداره کردن یک شـرکت بسـیار 
سـخت اسـت. بـه همیـن دلیـل لـذت بـردن از آن هـم دشـوار اسـت. اسـترس دائمـِی ایـن کار 
لـذت بـردن را دشـوارتر هـم می کنـد. همـه ی مـا می دانیم که بـرای کار و نظـم دادن بـه آن، به 
فعالیت هـای غیرقانونـی نیـاز نداریـم و بـدون ایـن فعالیت ها هـم می تـوان از کار لذت بـرد و در 

آن موفق شـد.
 

 آزمون اشتیاق؛ یک توصیه مهم در حرفه و کار شما
فکـر می کنیـد می توانیـد در انجـام آنچـه دوسـت داریـد، ممتـاز و برجسـته باشـید یا نـه؟ یک 
متفکـر پیشـرو، یـک فرد ماهر و دارای سـطح شـگفت انگیزی از تخصص و خبرگـی. اگر جوابتان 
مثبـت اسـت، ببینیـد که آیا ایـن همان حرفه ای اسـت که مردم بابت آن به شـما پـول پرداخت 
کننـد؛ یعنـی بتوانیـد از آن درآمد داشـته باشـید یا این طور نیسـت. بعد به این فکـر کنید که آیا 
پولـی کـه مـردم به شـما پرداخـت می کنند، بـرای آن زندگـی ای که آرزویـش را داریـد و اهداف 

مالـی ای که تعییـن کرده ایـد، کافی اسـت یا خیر.
شـور و اشـتیاق به سـراغ شـما نمی آید، بلکه چیزی اسـت که شـما آن را پیدا می کنید. اگرهم 
شـما به قـدری خوش شـانس هسـتید که اشـتیاق شـما را پیدا کـرده؛ یعنـی از اول می دانسـتید 
بایـد چـه کنیـد و به چه چیـزی عالقه دارید؛ همیشـه این گونه نیسـت و برای بیشـتر انسـان ها 

ایـن اتفـاق نمی افتد.
یـک مثال سـاده: سـال ها پیـش تصمیـم گرفتم کـه کمـی خوش اندام تـر باشـم؛ امـا زانودرد 
و مشـکالت مربـوط بـه آن امـکان پیـاده روی را از مـن گرفت. به همیـن دلیل، دوچرخه سـواری 
را جایگزیـن کـردم. اولیـن بـاری کـه دوچرخـه سـوار شـدم، از آن متنفـر بـودم. خیلی بـد بود. 
نمی توانسـتم با سـرعت مسـافت طوالنـی ای را برانم. من واقعـا از دوچرخه متنفر بـودم؛ اما آن را 
رهـا نکـردم. خواه ناخـواه درگیـرش بـودم. پـس از یک هفتـه متوجه شـدم که در ایـن کار کمی 
پیشـرفت کرده ام. هفته ی بعد کمی احسـاس بهتری داشـتم و به آن عالقه مند شـدم. به همین 
دلیـل بـه دوچرخه سـواری ادامـه دادم. در طول زمانی که مشـغول یادگیری اصول فنـی این کار 
بـودم، بـا دوچرخه سـواران زیـادی مالقـات کـردم. مـن روزبـه روز پیشـرفت می کردم و یـک روز 

فهمیـدم کـه واقعاً دوچرخه سـواری را دوسـت دارم.
ایـن چیـزی اسـت کـه اغلـب رخ می دهـد: شـما چیـزی را امتحـان می کنیـد، سـعی می کنیـد 
کـه در آن بهتـر شـوید و در طـول فراینـد یادگیری و رشـد، به یک فـرد ماهـر در آن کار تبدیل 

می شـوید؛ حداقـل در ذهـن خود.

دوچرخه سـواری  فقـط  کـه  مـردی  از  مـن 
حرفـه ای  دوچرخه سـوار  یـک  بـه  می کـرد، 
تبدیـل شـدم. اشـتیاق و عالقـه به سـراغ من 
نیامـد، بلکه مـن به دنبال آن رفتـم و پیدایش 
کـردم. شـما هـم می توانیـد مشـغول کاری 
شـوید کـه همیشـه بـه آن عالقـه داشـته اید. 
بگیریـد.  یـاد  می خواهیـد،  کـه  را  چیـزی 
فراینـدی را ایجـاد کنیـد که امکان پیشـرفت 
و رشـد را بـه شـما می دهـد. سـپس از قانـون 
»دوهفتـه ای« پیـروی کنیـد؛ شـما می توانید 
هـر کاری را بـرای دو هفتـه انجـام دهیـد و به 

مـدت دو هفتـه بـه آن کار ادامـه دهیـد.
ایـن کار را انجـام دهیـد، قطعاً پیشـرفت کرده 
و احسـاس بهتـری بـه خـود پیـدا می کنیـد. 
ایـن احسـاس بـه شـما کمـک می کنـد کـه 
بـه راهتـان ادامـه دهیـد و بهتـر از هـر چیـز، 
بـه خودتـان ثابـت کنیـد که شـور و اشـتیاق 
را خودتـان پیـدا کرده اید و آن به سـراغ شـما 
نیامـده، مخصوصـاً اگـر تـالش کنیـد. شـور و 
اشـتیاق باعث موفقیت بیشـتر شـما می شود؛ 
زیرا شـما بیشـتر و سـخت تر کار خواهید کرد، 
شـما در ایـن فرایند احسـاس خوبـی خواهید 
داشـت و ایـن می توانـد برایتان معنـی واقعی 

باشـد. موفقیت 

رئیـس موفـق کسـی اسـت کـه از انگیزه ها و 
تصمیم هـای ناگهانـی خـودداری کنـد. هـدف 
تصمیم گیـری مداوم، سـالم و همـراه با تفکر 

است.
ثابت قدم و اسـتوار ماندن در راه ارزش های 
زندگـی خـود، اصلـی مهـم بـرای موفقیـت و 

خوشـحالی است.

راهنمایسرمایهگذاری
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