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اصول مدیریت مالی شخصی به بودجه بندی، پس انداز و سرمایه گذاری باز می گردد. بهتر است 
کودکان را با این مسائل در جریان زندگی آشنا کنیم و آن ها را از فواید این رفتار های درست مالی 
آگاه کنیم. در این مطلب، با چهار درس آموزنده درمورد آموزش های مالی کودکان آشنا می شویم.

4درسآموزنده
برایآموزشمدیریت
مالیشخصیبه

کودکان
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 مسائل مالی را با مثال برای کودکانتان توضیح دهید
اگـر فرزنـد زیـر 14 سـال داریـد، هیـچ گاه از اهمیت صحبت کـردن درمـورد مدیریت پـول با او 
غافـل نشـوید. بهتر اسـت بدانید کـه مؤثرترین روش بـرای آموزش مفاهیم پولی بـه فرزندان تان، 
»پیـش رفتـن بـا مثال« اسـت. شـما همـواره می بایسـت به وسـیله ی فعالیت هایی ماننـد خرید 
کاالهـا، توضیـح درمـورد چگونگی کارایـی پول، دلیل اصلـی کار کردن مردم، چگونگی اسـتفاده 
از پـول به عنـوان یـک ابـزار کارآمـد و تقریباً 500 مـورد آموزشـی دیگر، با کودکان تـان تمرینات 
مسـتمری انجـام دهیـد؛ فعالیت هایی که تعدادشـان حتی به نصـف چیز هایی کـه کودک تان در 

آینـده نیازمنـد آن ها خواهد شـد هم نمی رسـد.

و  سـاله   ۳0 بریـد«،  »مـت  مقالـه،  ایـن  در 
اطالعـات،  فنـاوری  رشـته  فارغ التحصیـل 
مهم تریـن نکاتـی را کـه از والدیـن دلسـوزش 
دربـاره ی مدیریت پول یادگرفتـه، دراختیار ما 

قـرار خواهـد داد.
کـودکان بسـیار باهوش تـر از آننـد کـه به نظر 
می رسـند. آن هـا هر قدمـی را کـه برمی دارید، 
بهتریـن  همیـن  زیرنظردارنـد.  موشـکافانه 
دلیـل این اسـت کـه چرا»پیشـرفتن بامثال« 
مفیدتریـن روش برای آموزش چنین دروسـی 
بـه آن هـا اسـت. کـودکان ذاتـاً کنجکاونـد و 
همواره درحال پرسـیدن سـؤاالت بی شـماری 
درمـورد چگونگـی به انجـام رسـیدن کارهای 
اجـازه ی  آگاهانـه  اگـر  هسـتند.  مختلـف 
شـکوفایی طبیعی ایـن امر را بـه آن ها بدهید، 
آموزش هـای  بـه  نسـبت  بهتـری  نتیجـه ی 

می گیریـد. آکادمیـک 
والدیـن من به طـور مختصر از ایـن تاکتیک ها 
بـرای آماده سـازی دانـش مالـی مـن اسـتفاده 
والدینـم  کـه  مهمـی  مـوارد  تعـداد  کردنـد. 
درمـورد پـول )بـدون آن که مسـتقیماً متوجه 
آموخته انـد،  مـن  بـه  باشـم(،  آموزش شـان 
قابـل شـمارش نیسـت. آن هـا اجـازه دادن که 
زندگـی روال عـادی خود را طی کند و دسـت 
مـن را بـرای سـؤال پرسـیدن و یادگیـری بـاز 
گذاشـتند. مـن برخـی چیزها را خیلـی راحت 
و سـریع یـاد می گرفتـم، برخی دیگـر از آن ها 
را سـال ها طـول کشـید تـا خـودم بیامـوزم. 
والدینـم بـا ترتیـب دادن برنامه هـای تمرینی، 
تقریبـاً هـر آن چه امـروز درمـورد مفاهیم پول 
می شناسـم، بـه مـن آموختنـد. در این جا تنها 
چنـد مـورد از دروس ارزشـمندی را کـه در 
تأثیرپذیرتریـن روزهـای زندگـی ام آموخته ام، 

در اختیارتـان می گـذارم.
 

1( پول توجیبی
پـدرم از شش سـالگی بـه مـن پول توجیبـی 
مـی داد. پول توجیبـی مـن در ابتـدا 2 دالر در 
هفتـه بـود. آن هـم به شـرط آن کـه کار هایی را 
کـه بـه مـن سـپرده بودند، بـه بهترین شـکل 
انجـام دهـم. 2 دالر در هفتـه، حتـی در آن  
زمـان پـول زیـادی بـه شـمار نمی رفـت. در 
سـال های ابتدایـی، بیش تـر پول توجیبـی ام را 
خـرج خریـد کارت هـای بیس بـال می کـردم. 
مـن با پول توجیبی ام می توانسـتم چهار بسـته 
کارت بخـرم. آن هـا را بـه ترتیـب حـروف الفبا 
بـا  یـا  می فروختـم  و  می کـردم  منظم شـان 
کارت هـای دیگـر دوسـتانم معاملـه می کردم. 
بـه همیـن ترتیـب، پـس از بـاال رفتـن حجم 
درآمـد  ناخـود اگاه  مجموعه کارت هایـم، 
هفتگـی ام بـه پنـج دالر رسـید. در حالی کـه 
درآمـد حاصـل از فـروش کارت هایـم تفـاوت 
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زیـادی در مقایسـه بـا پول توجیبی ام داشـت، 
هنـوز به اندازه ی پیاده سـازی طرح هـای بزرگ 
کافـی نبـود. مزیـت ایـن کار ایـن بـود که من 
توانسـتم اولیـن درس را درمـورد مدیریت پول 

بیاموزم.

 درس هایی که از این کار آموختم
همـه ی مـا بـر ایـن باوریـم کـه خیلـی کم تر 
از حق مـان، حقـوق می گیریـم. پول توجیبـی 
ناچیـزی کـه والدینـم ترتیـب داده بودنـد، به 
مـن اجـازه داد که مقدار کمی از پولـم را برای 
اسـتفاده در امـوری فراتـر از آن چـه در توانـم 
بـود، بـه کار ببـرم. آن پول توجیبـی بـه مـن 
آموخـت چگونـه برای چیـزی کـه می خواهم، 
بودجه بنـدی کنـم. در آن مقطـع بـه خاطـر 
کم بـودن مقـدار پول توجیبی ام بسـیار حرص 
می خـوردم، امـا در درازمـدت متوجـه ارزش 

آموزشـی آن شـدم.
 

2( پس انداز
وقتی خیلی کوچک بودم، سـگ همسـایه مان 
مـرا گاز گرفت. صورتم کمی خراش برداشـت؛ 
امـا در کل اتفاقـی برایم نیفتاد. مـا در ازای آن 
یـک حوالـه از بیمـه ی همسـایه مان دریافـت 
کردیـم و بـا توجـه بـه این کـه در آن زمـان 
بـه پولـش احتیاج نداشـتیم، والدینـم تصمیم 
گرفتنـد کـه آن را تـا هجده سـالگی مـن کنار 
بگذارنـد. پـدرم آن حوالـه را در حسـاب بیمـه  
نگاه داشـت و هر سـال بـرای تمدیـدش اقدام 
می کـرد. در برخـی مواقـع، مـن نیز همـراه او 
بـرای تمدیـد موعـد حوالـه ی بیمـه می رفتم. 
مـن بـه پـدرم اصـرار می کـردم کـه همـان 
موقـع پـول را بـه مـن بدهـد، امـا او بـه مـن 
ایـن اطمینـان را داد کـه وقتی به سـن قانونی 

رسـیدم، آن را در اختیـارم می گـذارد.

 درس هایی که از این کار آموختم
والدیـن مـن همیشـه بـه فکـر پس انـداز پول 
بودنـد؛ چـه بـرای روز مبـادا، چه بـرای تأمین 
آینده مـان. ایـن خاطـره، تنهـا یـک مثـال از 
دروس متعـددی اسـت کـه والدینـم درمـورد 
پس انـداز پـول بـه مـن آموخته انـد؛ درسـی 
کـه بیش تـر از بقیـه ی آن هـا در ذهنـم مانده. 
پس انـداز آن پـول در حسـاب بیمـه تقریبـاً 
1۳ سـال طـول کشـید و سـود حاصـل از آن 
مقـداری قابـل مالحظه بـود. رقم دقیـق آن را 
بـه یـاد نمـی آورم، اما فکـر کنم کـه در حدود 
چندهـزار دالر بـود. من بر این بـاورم که حتی 
اگـر آن پـول را در بانـک پس انـداز می کردیـم 
انـدازه رشـد نمی کـرد. یعنـی  ایـن  بـه  نیـز 
همان طـور کـه روزی پـدرم برایم توضیـح داد، 
بانـک بـه پـول مـا نیـاز دارد تا بـا آن بـه بقیه 

وام بدهـد. در واقـع، پـول مـن بـه بانک کمـک می کند که پول بیش تـری دربیاورد؛ پس سـودی 
کـه بانـک بـه مـن می دهـد در واقـع از قـرض دادن آن پـول بـه بقیه ی مشـتریانش اسـت. همه 
می دانیـم کـه ایـن فرایند پیچیده تر از این حرف هاسـت، امـا به نظرم بهترین توضیـح برای درک 

یـک کـودک از چگونگـی سـود بانک اسـت.
 

3( کادوهای تولد و عیدی ها
تـا جایی کـه بـه یـاد مـی آورم، اعضای خانـواده ام عالقـه چندانـی به تجهیـزات الکترونیکـی روز 
نداشـتند. مـن و بـرادرم هـردو توجـه زیـادی بـه محصـوالت جدیـد داریـم و سـعی می کنیم با 
تکنولـوژی پیـش برویـم؛ امـا هیچ کدام مـا، اولین نفر در صـف خرید محصـوالت الکترونیکی روز 

نیسـتیم. والدین مـان نیـز همـواره همین طـور بوده اند.
بـرای مثـال، در 5 سـالگی ام، تمـام دوسـتانم آتـاری عیدی گرفتنـد، به جز مـن. آن موقع خیلی 
ناراحـت شـدم، امـا کم کـم از فکـر آن درآمـدم. در عیـد سـال بعـد، والدینـم به منآتـاری عیدی 
دادنـد و مـن یـاد گرفتـم که صبر کـردن برای رسـیدن بـه آن، ارزش بیش تری نسـبت به خرید 

آنی آن داشـت.

 درس هایی که از این کار آموختم
هـر محصولـی کـه وارد بـازار می شـود، در ابتـدا بسـیار گـران اسـت. هم چنیـن دارای معایـب و 
مشـکالتی نیـز ممکـن اسـت باشـد. نسـخه های بعـدی محصـوالت، معمـوالً بهتـر کار می کند. 
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باعـث  نه تنهـا  مواقـع  ایـن  در  بـودن  صبـور 
ذخیـره پول تان می شـود، بلکه از دردسـر های 

دیگـر نیـز دورتـان می کند.
همان طـور کـه گفتـه شـد، خیلـی کـم پیش 
می آمـد کـه والدینم هـر محصولی را کـه وارد 
بـازار می شـد، برایـم تهیه کننـد. اما آیـا من از 
ایـن موضوع  که همـان موقع به خواسـته هایم 
نمی رسـیدم، ضـرر می کـردم؟ مسـلماً نـه. در 
حقیقـت، مـن عکـس آن را قبـول دارم. شـما 
نمی توانیـد هـر وقـت هرچـه خواسـتید، بـه 
دسـت بیاوریـد. هرچه زودتـر این قانـون را به 
کودکان تـان بیاموزید، برای درکشـان درآینده 

مفیدتـر خواهـد بود.
 

4( سرمایه گذاری
فـردی  پـدرم  دارم،  خاطـر  بـه  جایـی  تـا 
سـرمایه گذار بود. مـن مکالمات بی شـماری را 
کـه او درمـورد یک سـهام خاص با دوسـتانش 

می کـرد، بـه یـاد مـی آورم. شـاید تمامی جزئیـات آن مکالمـات را به خاطـر نیاورم، امـا به خوبی 
می دانـم کـه او همیشـه دغدغـه ی سـرمایه گذاری پـول برای آینـده را داشـت. پدرم هیـچ گاه به 
دنبـال رسـیدن به پـول زودهنگام نبود. چشـم انداز سـرمایه گذاری هایش معموالً سـالیانه بود، نه 

روزانـه یـا هفتگی یـا ماهیانه.

 درس هایی که از این کار آموختم
سـرمایه گذاری، چـه در حسـاب بازنشسـتگی و چـه در بـازار بورس، یـک ابزار مهم بـرای امنیت 
مالـی آینده تـان بـه شـمار مـی رود. سـرمایه گذاری هیـچ دخلـی با ثـروت سـریع الوصول نـدارد؛ 
بلکـه عملـی اسـت که می بایسـت به دقت مورد بررسـی قـرار گرفته و بـرای آن برنامـه بلندمدت 
ریخـت. هـر زمان که من روی سـهامی سـرمایه گذاری می کنـم، زمان بندی اش را روی سـال های 
زیـاد، حتـی دهه هـا تنظیـم می کنم و مطمئن می شـوم کـه همواره اهـداف و توقعاتم در مسـیر 

سـرمایه گذاری هایم قرار داشـته باشـند.

والدیـن شـما چـه درس هـای مالـی ای بـه شـما آموخته انـد؟ خـود شـما چطـور بـه کودک تـان 
درمـورد مدیریـت پـول آمـوزش می دهیـد؟

آمـوزش مسـائل مالـی بایـد کامال به صورت رفتـاری در کودکان نهادینه شـود. منظور این اسـت 
کـه آمـوزش بایـد به گونه ای باشـد که کـودک در جریان زندگـی درک کند و صرفا بـه ارائه یک 
سـری مطالـب آموزشـی اکتفا نشـود. ارائه مثال هـا یکی از موثرتریـن روش های آموزشـی در این 
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5قانون
بـــــرایزندگیبـــافرزنـــدان
بومرنگ
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نسـل بومرنگـی می تواننـد عواقـب مالـی بدی 
خصوصـاً  بزننـد،  رقـم  والدین شـان  بـرای  را 
قابـل  بازنشسـتگی  پس انـداز  کـه  آن هایـی 
حضـور  به علـت  باشـند.  نداشـته  توجهـی 
فرزنـدان در منـزل )کـه نیازمنـد کمـک مالی 
و  یافتـه  افزایـش  خانـه  هزینه هـای  اسـت(، 
ایـن امـر سـبب کـم شـدن پس انـداز والدیـن 
بـرای بازنشسـتگی خواهـد شـد. بـرای ایـن 
دسـته از والدیـن افزایـش هزینه هـا، اعمـال 
محدودیت هـای ناشـی از آن و تأثیرات کلی ای 
کـه این قضیه به جـای می گذارد، بسـیار مهم 
اسـت؛ زیـرا از ایـن طریق می تواننـد از خطری 
کـه در زمـان بازنشسـتگی خود در سـال های 
فرزنـدان  دسـت  بـه  اسـت  ممکـن  آتـی 
بومرنگ شـان اتفـاق بیفتـد، در امـان باشـند.

بـا ورود فرزنـدان بومرنـگ، والدین می بایسـت 
بودجـه و وضعیـت مالی خـود را بازبینی کرده 
و ببیننـد که چه تغییراتـی را باید در آن اعمال 
کننـد تـا هم چنـان بتواننـد بـه پس انـداز پول 

در حسـاب بازنشستگی شـان ادامه بدهند.

 با فرزندان بومرنگ مان چه کنیم؟
تقریبـا نیمـی از والدیـن حداقـل مسـئولیت 
بخشـی از پشـتیبانی مالـی فرزنـد بزرگسـال 
خـود را بـر عهـده می گیرنـد. اگـر به دنبـال 
بهتریـن  فرزندان تـان هسـتید،  از  پشـتیبانی 
روش توافـق و قراردادی اسـت کـه چند قانون 

مهـم ماننـد مـوارد زیـر را در بـر بگیـرد:
بـا ورود فرزنـدان بومرنگ، والدیـن باید بودجه 
و وضعیت مالی خود را بررسـی کرده و ببینند 
کـه چـه تغییراتـی را می بایسـت در آن اعمال 
کننـد تـا هم چنـان بتواننـد بـه پس انـداز پول 
بدهنـد.  ادامـه  بازنشستگی شـان  در حسـاب 
حضـور فرزنـدان بومرنـگ نبایـد بازنشسـتگی 

والدیـن را بـه خطر بینـدازد.
 

1( حتی االمکان از هزینه های آن ها بکاهید
مهم تریـن نکتـه درمورد فرزنـدان بومرنگ این 
اسـت کـه هزینه هـا بـا حضـور آن هـا در خانه 
سـر به آسـمان می کشـد. سـودی که می توان 
از پول هدررفته به دسـت این فرزندان کسـب 
شـود، بدتریـن ضـرر بـرای ایـن والدیـن تلقی 

می شـود.

نظـر  در  را  خـوراک  ماهیانـه  هزینه هـای 
 : یـد بگیر

بـرای مثـال اگـر هـر فـرد ماهیانـه 500 هزار 
تومـان مصرف خوراکی داشـته باشـد، این رقم 
در سـال معـادل ۶ میلیـون تومـان می شـود. 
شـاید بـه نظـر ایـن رقـم چنـدان باال نباشـد؛ 
امـا اگر والدین در سـن 50 سـالگی اند، حداقل 
می تواننـد توقـع سـی سـال زندگی دیگـر نیز 

اخذ مدرک دانشگاهی برای بسیاری از 
جوانان به معنای سکوی پرتاب شغلی 
است؛ اما دشواری های موجود در آن 
ممکن است آن ها را از مسیر شغلی 
خارج کرده و با حالی افسرده پس از 

فارغ التحصیلی راهی خانه    ی پدری شان 
کند. تحقیقات روی نوجوانان نشان 

می دهد دوسوم آن ها تمایلی به 
بازگشت به خانه پس از اخذ مدرک 
دانشگاهی ندارند، اما تقریبًا نیمی 

از آن ها دقیقًا همین کار را انجام 
می دهند.

به این بزرگساالن جوان که به خانه 
باز می گردند، در اصطالح »بومرنگ« 

می گویند. فرزندان بومرنگی در 
برهه ای از چرخه ی زندگی خود، خانه 
را به منظور تحصیل در دانشگاه، کار 

یا ازدواج ترک می کنند و سپس در 
سنین باالتر به خانه ی پدرومادرشان 
بازمی گردند. بومرنگ در این اصطالح 

به رفتار بازگشتی فرزندان اشاره دارد 
که مشابه حرکت بازگشتی بومرنگ به 

جای اولش است. بیکاری و از دست 
دادن شغل یا ناتوانی در پیدا کردن 

شغل پس از فارغ التحصیلی، نداشتن 
امنیت اقتصادی و کمبود درآمد، طالق و 
مواردی از این دست می تواند دلیل این 

موضوع باشد.

ری
ذا

ه  گ
مای

سر
ی 

نما
اه

ر

9اردیبهشت 1400/ سال ششم/ شماره 52



داشـته باشـند؛ بنابراین سـود این ارقام پس از گذشـت 20 سـال تأثیر قابل  توجهی بر موجودی 
پس انـداز بازنشسـتگی آن ها می گـذارد.

 
2( در امور مالی حد و مرز تعیین کنید

والدیـن شـاید دل شـان بخواهـد تمـام نیازهـا و خواسـته های فرزندان شـان را فراهم کننـد؛ ولی 
ایـن امـر نبایـد بـه قیمـت نابودی بازنشستگی شـان تمـام شـود. والدینی که خـود را بـا فرزندان 
بومرنـگ مواجـه می بیننـد، می بایسـت درمـورد نـوع کمکـی کـه مایلنـد به آن هـا ارائـه دهند، 

شـفاف برخـورد کنند.
بـرای مثـال،  آیـا فرزند بزرگسـال باید سـهم پـول کرایه ی خانه یـا هزینه های مربوط به اسـتقرار 
در خانـه را بپـردازد؟ یـا از او می بایسـت توقعاتـی خـارج از چارچـوب امـور مالـی داشـت؟ مانند 

کمـک در کارهـای خانـه یا دیگـر فعالیت ها.
روشـی کـه هریـک از والدیـن صاحـب فرزنـد بومرنـگ در امـور مالی پیـش می گیرند، بسـتگی 
فراوانـی بـه شـغل فرزندشـان دارد. شـخصی کـه به تازگـی وارد بـازار کار شـده و درآمـد خاصی 
نـدارد، تـا زمـان بهبود شـرایط فعلـی اش، برای تهیـه ی هزینه هـای خود نیازمند کمک شـخص 
دیگـری اسـت. والدیـن می بایسـت تصمیـم بگیرند کـه به چه مقـدار مایل بـه اعطـای پول اند و 
بـه چـه مقـدار عاقالنه قادرنـد بدون خدشـه وارد کردن بـه پس انداز بازنشستگی شـان، جوابگوی 

نیازهای آن ها باشـند.

تصمیم دربـاره ی محدودیت هـای کمک مالی 
می بایسـت هرچـه زودتر اتخاذ شـود. هنگامی 
کـه توقعـات طرفیـن بـه صـورت شـفاف در 
ابتدای چنین توافقاتی بازگو شـود، مشـاجرات 
احتمالـی در آینـده را به شـدت کاهش خواهد 

داد.
 

اسـتقالل  و  موعـود  روز  رسـیدن  تـا   )3
برسـید توافـق  بـه  او  بـا  فرزندتـان، 

اگـر کمک هـای پیشـنهادی شـما خـط پایان 
نداشـته باشـد، فرزند بومرنگ تان تـا جایی که 
بتوانـد از آن اسـتفاده خواهـد کـرد. در هنگام 
تنظیـم محدودیت هـای کمـک مالـی، مهـم 
اسـت زمانـی که خـود او حضـور دارد صحبت 
شـود. بـرای مثـال، والدیـن می تواننـد توافـق 
کننـد که به فرزندشـان تا پیـش از اخذ اولین 

فیش حقوقـی یاری برسـانند.
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بـرای فرزنـدان بومرنگی که مشـغول به کارند، 
محدودیت هـای دیگـری را نیز می تـوان لحاظ 
کـرد. والدیـن در ایـن شـرایط می تواننـد بـا 
فرزنـد خـود توافـق کننـد کـه در پرداخـت 
زمانـی  دوره ی  یـک  تـا  آن هـا  هزینه هـای 
یـاری خواهند رسـاند، تـا زمانی آن هـا بتوانند 
هزینـه ی کافـی بـرای رفتـن از خانـه را تهیـه 
کننـد. ایـن توافـق بسـته بـه شـرایط ممکـن 
اسـت دسـت خوش تغییـر شـود؛ امـا هرچـه 
منسـجم تر تنظیـم شـود، بهتـر خواهـد بـود. 
هم چنیـن مطمئن شـوید که بـرای آن ها یک 

بـازه زمانـی مشـخص تعییـن خواهیـد کرد.
 

4( قرارداد بنویسید
بـه روی کاغـذ آوردن توافقات تـان بـا جزئیات 
کافـی می توانـد کمـی سـخت گیرانه بـه نظـر 
برسـد؛ امـا موجب می شـود این دیـدگاه را  که 

والدیـن تـا ابد قلّک فرزندشـان نیسـتند، تقویت کرده و به فرزندتـان یاد می دهد تا بـرای قرارداد 
اجاره خانـه ای کـه در نهایـت روزی خـود می بایسـت آن را امضـا کنـد، آمـاده باشـد. هنگامی که 
توافقـات حاصـل شـد، دیگر هیچ بحثی دربـاره ی مسـئولیت های اعضای خانواده باقـی نمی ماند. 
هم چنیـن کمـک می کنـد تا کمی از اصول حسـاب گری نیز بـه فرزندان بومرنگی آموخته شـود؛ 

بلکـه آن هـا بـه این انگیزه برسـند که بـه عهد و قـرار خود پایبند باشـند.
حتـی اگـر همه چیـز را بـه روی کاغـذ آورده ایـد، هم چنـان مهم اسـت که فضـای کافـی را برای 
انعطاف پذیری هـای الزم قائـل شـوید. بـرای مثـال، در شـرایطی کـه فرزندتان ناگهان شـغلش را 
از دسـت می دهـد، می بایسـت در ضوابـط فعلـی تغییراتی ایجـاد کرد. یا در شـرایطی کـه فرزند 
بومرنـگ بزرگسـال تان پـس از طـالق بـه خانه تان برمی گـردد نیز می بایسـت زمـان بیش تری را 

بـرای روی پا ایسـتادن در اختیـارش بگذارید.
 

5( از پول دادن به آن ها بپرهیزید و کمک کنید شغلی بیابند
به جـای اینکـه دراین موقعیت به فرزندانتان پول بدهید،بهتراسـت ازآن هاحمایت کنیدتابتوانندبه 
درآمد )هرچندکم( برسـند. شـمابایددراین مرحله آن هاراسـمت مسـتقل شـدن هدایت کنید، نه 

اینکه بیشـتر وابسته شان کنید.
بهتر اسـت اصول اساسـی در جسـت وجو و رایزنی برای کسـب یک جایگاه شـغلی را به درسـتی 
بـرای فرزندانتان توضیح دهید. شـما بایـد این کار را در دوران تحصیل فرزنـدان انجام دهید؛ زیرا 
بـرای کسـب بعضی جایگاه های شـغلی آن ها بایـد شـبکه ای از روابط ایجاد کننـد. در هر صورت 
بعـد از فارغ التحصیلـی هم بهتر اسـت با آن ها دربـاره ی چگونگی مذاکـره در مصاحبه های کاری 
بـا کارفرمـا و سـایر مـواردی که برای پیدا کردن شـغلی مناسـب الزم اسـت، گفت وگـو کنید؛ اما 

در هیـچ مرحله ای به آن ها فشـار شـدید نیاورید.
در آخر اگر فرزند بومرنگی دارید، به یاد داشـته باشـید که حواس تان همیشـه به بازنشسـتگی تان 
باشـد. همان قـدر که نگهـداری فرزنـدان بومرنگ می تواند لطمـه ی بزرگی برای بازنشسـتگی تان 
باشـد، بـه ضـرر خودشـان هـم خواهد بـود. اگر قصـد خرید یـا کمک مالـی به فرزندتـان جهت 
تهیـه ی منـزل را داریـد، ابتدا از خود بپرسـید که این پول قرار اسـت از چه منبعی تأمین شـود؟ 
آیـا بـه قـدر کافـی در جـای دیگـر پس انـداز داریـد؟ یـا می خواهید به حسـاب بازنشسـتگی تان 
لطمـه وارد کنیـد؟ برای نداشـتن فرزندان بومرنـگ، ازهمان ابتدای کودکی به فکـر آموزش مالی 

به کودکانتان و اسـتقالل آن ها باشـید.
در مـورد کمک هـای مالـی به فرزنـدان بومرنگ تان صریح باشـید و اصولی رفتار کنیـد. در زمانی 
کـه فرزندانتـان بـه خانـه باز می گردند سـطح و چگونگی حمایـت مالی از آنها را مشـخص کنید. 
بـا یک دیگـر توافقـی حاصل کنید که قرار اسـت چه مـدت در خانه بمانند، قوانین خانه چیسـت 

و آن هـا موظـف بـه پرداخت چه چیزهایی )اعـم از مادی و خدماتـی( خواهند بود.
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 احساس زنان به پول
برای بیشـتر مردم و مخصوصاً زنان، پول در تضاد با مفاهیم احساسـی اسـت. احساسـات اهمیت 
زیادی برای زنان دارد و الزمه  ی انسـانیت اسـت. از طرفی، حضور پول می تواند نشـانگر موقعیت 
عالـی، امنیـت، تفکـر، مـورد قبـول واقع شـدن و قـدرت باشـد. حضور نداشـتن پول نیـز تبعات 
منفـی خـودش را خواهـد داشـت. پس حاال می شـود فهمید کـه چرا ایـن موضوع این قـدر پر از 

بحـث و جنجـال اسـت و چه تأثیرات مختلفی می تواند داشـته باشـد.
در تحقیقـی کـه بـا حضـور تعـدادی از زنان انجام شـده اسـت، زمانی کـه درمورد تابـوی پول با 
زنـان صحبـت شـد، آن ها دالیل مختلفـی را برای اکـراه از صبحت دربـاره  ی پول مطـرح کردند. 

برخـی از موضوعاتـی که بیـن همه مشـترک بود، این هـا بودند:
»من به خاطر این که درآمدم بیشتر از دوستانم است، ناراحت می شوم.«

»به من گفته اند که پول امری خصوصی است و صحبت درباره ی آن مؤدبانه نیست.«
»همه ی این مسائل به عهده ی همسرم است.«

معمـوالً بـه ایـن دلیـل کـه همسـران در زندگی خـود تمایلی بـه صحبت دربـاره ی پـول ندارند، 
یکـی از بزرگ تریـن چالش هـا بـرای مـردان و زنانـی کـه در آسـتانه ی طـالق هسـتند یـا طالق 

زنانوتابـــویپول
با اینکه بسیاری از زنان تمام خریدهای روزانه و تصمیمات مهم خانه را به عهده 
دارند، اما هنوز در بحث کردن درباره ی مسائل مالی احساس راحتی نمی کنند. 
می توانیم این حالت را »تابوی پول« بنامیم. شاید جالب باشد بدانید 90 درصد 
از زنان فقط در برخی از مواقع زندگی شان برای وضعیت مالی خود مسئولیت پذیر 
هستند: در شرایطی که مجرد باشند، طالق بگیرند یا در ساده ترین حالت بیشتر 
از شریک مردشان عمر کنند. در حقیقت، زنان به طور میانگین پنج سال بیشتر از 
مردان زندگی می کنند. این یعنی آن ها به حمایت بیشتری در دوران بازنشستگی 
 61 هم  هنوز  تحقیق  یک  طبق  هستند.  نیازمند  باالتری  سالمت  هزینه های  و 
درصد از زنان ترجیح می دهند درباره ی مرگ صحبت کنند؛ اما درباره ی پول نه!

گرفته انـد،  صحبت کـردن درمـورد موضوعات 
مالی و سروسـامان دادن به شـرایط مالی شـان 

است.
 

 امـا چـرا زنـان اغلب هنگام صحبـت درباره 
پـول سـکوت می کنند؟

البتـه به طـور قطـع همـه ی زنـان از مشـکل 
حـال  ایـن  بـا  نمی برنـد.  رنـج  پـول  تابـوی 
سـکوت زنان درمـورد پـول را این گونه تحلیل 

می کننـد:
  زنان عضو اصلی در فرزندآوری و گسـترش 
جمعیـت خانواده هسـتند، نقش  هـای خانگی 
معمـوالً  و  اسـت  شـده  تعریـف  آنـان  بـرای 
مسـئولیت بیمه  شـدن آن  هـا بـا مردان اسـت؛ 
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بنابرایـن زمـان و نیـاز کمتـری بـرای برنامه ریـزی مالـی دارند.
 بـه آن هـا آموخته انـد کـه صحبـت دربـاره ی پـول مؤدبانه نبـوده و دختـران نیـز در ریاضی و 

حسـاب کتاب خوب نیسـتند.
 زنـان معمـوالً نسـبت بـه مردان آشـنایی کمتری بـا مفهوم های مالـی و بحران هـای اقتصادی 
دارنـد و فکـر می کننـد کـه نمی دانند چطـور پیشـنهادهای مالـی را ارزیابی کننـد. تحقیقی که 
اخیـراً انجـام شـده اسـت، نشـان داده 41 درصـد از زنـان در مقایسـه بـا 5۶ درصـد از مـردان، 

می گوینـد در جریـان کامـل سـرمایه گذاری های خـود هسـتند.
 زنـان تمایـل دارند معنـای پول را باالتر از سـایر مفاهیم برای خود تعریف کننـد. تعریف آن  ها 
از پـول، حتـی از تعریفـی که پـول را قدرتی می  داند که بـرای امنیت و حمایت از خانـواده به کار 
گرفتـه می   شـود، باالتـر اسـت. آن  ها پـول را حتـی از مهم  ترین تفکـرات زندگی باالتـر می  دانند. 

چنیـن نگاهـی بـه پول، فکر کـردن دربارۀ پـول را برای آنـان، ترسـناک تر از قبل می کند.
 

 بهای سنگین سکوت
متأسـفانه تابـوی پـول باعث زیر سـؤال رفتن ثبـات مالی زنان می شـود. بدترین تأثیـر این اتفاق، 
اختـالف دسـتمزد اسـت. اکـراه از صحبت درباره ی پول باعث می شـود زنان نسـبت بـه همکاران 

مرد خود در یک شـغل مشـترک، درآمد کمتری داشـته باشـند.
از سـوی دیگـر، طـرز تفکر آنان دربـاره ی پول فرق می کنـد. زنان تمایل دارند کـه موفقیت مالی 
را کمـی متفاوت تـر از مـردان و بـه روش خـود تعریـف کنند. به طـور معمول، مـردان موفقیت را 
بـر اسـاس تعـداد اهـداف تعریـف می کنند. زنـان نیز معمـوالً موفقیت مالـی را ایـن می دانند که 
به انـدازه ی کافـی پـول بـرای زندگـی انفرادی وجود داشـته باشـد تـا بتوانند سـبک زندگی خود 
را بـا وجـود بازنشسـتگی حفـظ کنند و به فرزندانشـان وابسـته نباشـند. آن ها به سـرمایه  گذاری 
خـوب و سـود خـوب نیـاز دارند؛ اما تمایل دارند همه چیز را در شـرایط خانـواده و زندگی ببینند، 
نـه در حالـت و شـرایط دقیق مالـی. برای زنان تصمیم برای سـرمایه گذاری که مـردان آن را یک 
مبادلـه ی سـاده تصـور می کنند، خیلی پیچیده تر از این حرف هاسـت. متأسـفانه ایـن تفکر زنان 
را در پس انـداز کـردن بـرای دوران پیری عقب نگه مـی دارد و معموالً هم آن هـا را وادار به رعایت 

انصـاف در وضعیت هـای مختلـف مالی مانند طـالق یا مرگ همسـر می کند.
طبـق یـک تحقیـق هنوز هـم ۶1 درصد زنـان ترجیـح می دهند دربـاره ی مرگ صحبـت کنند؛ 

امـا درباره ی پـول نه!
 

 6راه که زنان بتوانند بر تابوی پول فائق آیند
در ادامـه، شـش راه بیـان می شـود کـه از طریـق آن زنـان می تواننـد بـر تابوی پول کنتـرل پیدا 

کنند:
1. از یـک متخصـص کمک بگیرید. کسـی کـه نه تنها یک فروشـنده ی عالی بلکـه دارای مدرک 
تخصصـی برنامه ریـزی مالی باشـد. عضوی از سـازمان مشـاوره ی مالـی و دارای اجازه ی مشـاوره 
دادن باشـد. نتایـج نشـان داده اسـت زنانـی کـه از مشـاوران مالـی اسـتفاده می کننـد، در دیدن 

خودشـان در مسـیر درسـت بـرای دوران پیـری، دو برابر موفق تر هسـتند.
2. گروهـی از زنـان را پیـدا کنیـد که نگرانی ها و سـؤاالت مالی مشـترک با شـما داشـته باشـند. 

بیـن  از  کـردن  صحبـت   طـول  در  تابو هـا 
می رونـد و صحبـت کـردن باعـث ایجـاد یک 
فضـای امـن بـرای شـروع ایـن کار می شـود.

۳. زمانـی را برای فهم مفاهیم پایه ای مدیریت 
سـمینارها،  از  می توانیـد  بگذاریـد.  مالـی 
کتاب هـا و پادکسـت ها برای این کار اسـتفاده 
کنیـد. یادتـان باشـد داشـتن دانـش، داشـتن 

اسـت. قدرت 
4. از سـؤال پرسـیدن نترسـید. از آشـنایان، 
دوسـتان یـا حتـی همسـرتان دربـاره ی پـول 
سـؤال بپرسـید و از ایـن کار تـرس نداشـته 

. شید با
5. هرگونه مشکل مالی  ای را که دارید بپذیرید 
و آن را درک کنیـد. ممکـن اسـت نتوانید این 
مشـکالت را تغییر دهیـد؛ امـا می توانید آن ها 
را درک کـرده تـا از تاثیـر منفـی گذاشـتن بر 
خـود  مالـی  تصمیمـات  و  زندگی تـان  روی 

جلوگیـری کنید.
۶. وظایـف خـود را انجـام دهیـد. جسـت وجو 
کنیـد که بـرای کار کردن در یک شـغل دیگر 
یـا ارتقـای درجـه بـه چـه میـزان پـول نیـاز 
داریـد. یـک مربـی یـا فـردی را کـه در شـغل 
شـما حرفه ای اسـت، پیدا کنید. ارزش خود را 

بدانیـد و خودتـان را ارزان نفروشـید.
به طـور معمـول مـردان موفقیـت را براسـاس 
تعـداد اهـداف تعریـف می کننـد. زنـان تمایل 
و  خانـواده  شـرایط  در  را  چیـز  همـه  دارنـد 

زندگـی ببیننـد، نـه شـرایط مالـی.
 

 زنان قدرت تغییر دارند!
زنـان بـه دارایی هـای مالـی متفاوتـی نسـبت 
بـه مـردان نیـاز ندارنـد. آن هـا خواهـان تغییر 
رفتاری هسـتند که بـا آن ها می شـود. معموالً 
جنبه ی احساسـی پول اسـت که باعـث ایجاد 
ضعـف در زنـان می شـود. آمـوزش و  صحبـت 
کـردن درمورد مسـائل مالی برای به اشـتراک 
گذاشـتن عقایـد، بـه زنـان قـدرت تغییـر می 

دهد.
امیـدوارم کـه ایـن نوشـته و راهکارهـای ارائه 
شـده در آن، بتوانـد تلنگـری را در زنـان ایجاد 
کنـد کـه با نگاهـی دوبـاره به خـود و وضعیت 
تابـوی  از  را  خـود  کننـد  سـعی  مالی شـان، 
صحبت کـردن درباره  ی پول و از قیدوبندهایی 
کـه موفقیـت مالی آنان را محدود کرده اسـت، 
آزاد کننـد و بـرای توانمندسـازی خـود اقـدام 

. کنند
متأسـفانه تابـوی پول باعـث زیر سـؤال رفتن 
ثبـات مالی زنـان می شـود. بدتریـن تاثیر این 
اتفاق، اختالف دسـتمزد است. اکراه از صحبت 
دربـاره ی پـول باعث می شـود زنان نسـبت به 
همـکاران مـرد خـود در یک شـغل مشـترک، 

درآمد کمتری داشـته باشـند.
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چرازناننسبتبهمرداندر
محیطکارخودرهبرانبهتری

هستند؟
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 رهبری گستاخانه و تحمیلی کم کم محبوبیتش را از دست می دهد
هیچ کس دوست ندارد برایش رئیس بازی دربیاورند. این همیشه یک واقعیت بوده است.

مسـئله ایـن اسـت که مـردم بـرای قرن ها هیـچ حق انتخابـی نداشـتند. رهبری های مشـکل دار 
بـه زمـان پادشـاه ها و فرمانروایـان مسـتبد برمی گـردد. زمانـی کـه فهـم مـردم از حقوق بشـر و 
خودمختـاری تفـاوت زیـادی بـا درک امـروزه داشـت. بعضـی از یادگارهـای آن زمان هـا بیش از 
مدتـی که می بایسـت بـه حیات خود ادامه دادند. مسـائلی شـامل مواردی مثل رهبـر دانای کل، 

بی عیـب و خودرأی اسـت.
مـردم نمی خواهنـد رهبـران را به خاطـر ترس و وحشـت دنبال کننـد و خبر خوب این اسـت که 
توسـعه ی تاریخـی –مثـل چیزهایی که خودتـان می دانید، مثالًدموکراسـی–به این معنی اسـت 

که بیشـترمردم دیگرمجبوربه انجام اینکارها و فرمانبری هانیسـتند.
ایـن خبـری عالـی بـرای زنانـی اسـت کـه بـرای هـزاران سـال، بی سـروصدا، از ابزارهایـی فرای 
تـرس اسـتفاده کردنـد تـا بانفوذ باشـند: همدلـی، احتـرام، صالحیـت و تربیت.  همیـن حاالهم 
ویژگی هـای مثبـت رهبری دربیشـتر زنان وجـود دارد. درواقـع، زنان برای نفوذ داشـتن ورهبری 

نیـازی ندارندکـه ماننـد مـردان رفتارکنند. زنـان برترین ابزارهـای رهبری رادارا هسـتند.
امـروزه، به جـای این کـه زنان خودشـان را تغییر دهند تـا در قالب رهبـری در زمینه های مختلف 
ماننـد محیـط کارشـان، جـای بگیرند، این تفکـرات جامعـه درباره ی رهبـری و راهنمایی اسـت 
کـه باالخـره دارد بـه سـمتی تغییر می کند که زنان همیشـه در آن جبهه حضور داشـته باشـند.

نفـوذ محصـول جانبـی احتـرام اسـت کـه بـرای زنـان شـاغل می توانـد بـدون انـواع مختلـف 
خودنمایی هـای معمـول مردانـه بـه دسـت آیـد.

 
 خود بزرگ پنداری و نفوذ باهم یکی نیستند

نفـوذ مثـل بـرق اسـت. نمی توانیـد صرفـاً بـه ایـن دلیـل آن را داشـته باشـید که فکـر می کنید 
لیاقتـش را داریـد. به طـرز عجیبـی و طبـق تجربـه ی شـخصی خـودم، افـرادی کـه به شـدت به 
دنبـال قـدرت هسـتند و همـان اول ژسـت رهبـران را می گیرنـد، آخریـن نفراتی هسـتند که به 

نفـوذ واقعـی دسـت پیـدا می کنند.
نفوذ همیشه یا کسب می شود یا از پیش داده شده است. نمی توان آن را به راحتی داشت.

دوری کالرک نویسـنده ی معـروف کتاب »شـما یک کارآفرین هسـتید« می گوید: »در سـطحی 
ابتدایـی، یکـی از دالیلـی کـه مـردم کاری را بـرای شـما انجـام می دهنـد این اسـت که از شـما 
خوششـان می آید.« شـما مجبور نیسـتید »عالی ترین فرد در جمعی« باشـید یا مطمئن شـوید 
»همـه تحـت تأثیـر کاریزمـای شـما قـرار گرفته انـد«، فقـط بایـد دوست داشـتنی و قابل اعتماد 
باشـید. بعـد، وقتـی اعتماد مردم را به دسـت آوردیـد، فقط بایـد آن قدری اعتمادبه نفس داشـته 

باشـید کـه تقاضاهایی را مطـرح کنید.
 مهـم نیسـت چقـدر در معرض توجه هسـتید. اگر همکاران شـما از شـما خوششـان نیاید یا به 
شـما به عنـوان فـردی نگاه کنند که عقده ی شـهرت دارد، توانایی اجرایی شـما بـرای انجام دادن 

کارهـا از بین می رود.
 

 مزیت حضور زنان در محل کار اغلب به خاطر مهارت های نرم آن هاست
همان طـور کـه پیـش  از ایـن اشـاره شـد، زنان سال هاسـت که بی سـروصدا، نفـوذ خـود را ایجاد 

وقتی دختر کوچکی بودم چیزهای زیادی را درمورد رهبری و مدیریت از رسانه 
و دنیای اطرافم یاد می گرفتم. رهبران، مردان کت وشلوارپوش شیکی بودند 
که سر میز هیئت مدیره می نشستند، گاهی عصبانی می شدند و با دادوبیداد 
فحش می دادند. رهبران افرادی بودند که بلندتر و بیشتر از همه حرف می زدند، 
افرادی که بیشترین زمان روی صحنه به آن ها اختصاص داده می شد و وقتی 
نوبت به تیتراژ می رسید، اسمشان زودتر از همه و درشت تر نوشته می شد.

خوشبختانه همین طور که بزرگ شدم، فهمیدم که واقعیت درباره ی رهبری 
و رهبران با چیزی که در فیلم ها دیده بودم تفاوت زیادی دارد. متوجه شدم 
نفوذ به بلندی صدای یک فرد، یا میزان زمانی که به آن اختصاص داده 
می شود، ربطی ندارد. نفوذ محصول جانبی »احترام« است که برای زنان شاغل 
می تواند بدون انواع مختلف خودنمایی های معمول مردانه به دست آید.

صـدای  یـا  قوی ترنـد  چـون  نـه  می کننـد؛ 
بلندتـری دارند یا پرخاشـگرتر از همتایان خود 
هسـتند، بلکـه بـه ایـن خاطـر کـه به صـورت 
مهارت هـای  از  چطـور  می دانسـتند  غریـزی 
نـرم )soft skills( خـود مثـل »همدلـی« 
و »هـوش هیجانـی« بهـره ببرنـد تـا افـراد را 

سـمت خود بکشـانند.
در مطالعـات مختلفی نشـان داده شـده اسـت 
هـوش  کل  در  مـردان  و  زنـان  اگرچـه  کـه 
هیجانـی مشـابهی دارنـد؛ زمانـی کـه کار بـه 
همدلی بکشـد، زنـان موفق تر هسـتند. مردان 
بـرای مـدت کوتاهـی، بـا احسـاس دیگـران 
به سـرعت  بعـد،  ولـی  می ماننـد؛  هماهنـگ 
سـراغ ایـن می روند که چطور مشـکلی را حل 
کننـد که موجب ناراحتی کسـی شـده اسـت.

ذهـن زنـان طـوری اسـت کـه بـرای مـدت 
بیشـتری با احساسـات دیگـران ارتبـاط برقرار 
کنـد. مـا بـرای مـدت درازتـری با احساسـات 
یـک نفـر درگیـر هسـتیم تا بعـد بـه راه حلی 
برسـیم کـه واقعـاً بتوانـد مشـکل را برطـرف 
کنـد. ایـن مهارت های نـرم یکـی از قوی ترین 
ابزارهایـی اسـت کـه زنـان می تواننـد آن را در 
محـل کار خود داشـته باشـند و ربطـی هم به 

مرکـز توجه بـودن نـدارد.
به جـای این که زنـان خودشـان را تغییر دهند 
تـا در قالب رهبری جای بگیرنـد، این تفکرات 
جامعـه دربـاره ی رهبـری و راهنمایـی اسـت 
کـه باالخـره دارد بـه سـمتی تغییـر می کنـد 
کـه زنـان همیشـه در آن جبهه حضور داشـته 
نایـت در مجلـه ی کسـب وکار  ربـکا  باشـند. 
هـاروارد می نویسـد: »بهترین راه برای تشـویق 
همـکاران بـه حمایـت از شـما و هدفتـان این 
اسـت کـه کاری کنیـد کـه آن ها حـس کنند 
حـرف و نظرشـان شـنیده می شـود. بـا توجـه 
جـدی به آن ها در موقعیت های رودررو شـروع 
کنیـد.« وقتـی افـراد می داننـد شـما بـه آن ها 
اهمیـت می دهیـد، احتمـال بیشـتری وجـود 
دارد تـا شـما را در آینده به یـاد بیاورند و نفوذ 

شـما را بپذیرند.
حـاال کـه دنیـا دارد، آن مدل قدیمـی رهبری 
را رهـا می کند که الزم بـود رهبردرمرکزتوجه 
باشـد، صحنـه بـرای ویژگی هـای ذاتـی نفـوذ 
زنان آماده شـده اسـت تا باالخره خودی نشان 
دهند. امروزه مدیران موفق کسـانی هستندکه 
توانایـی برقـراری ارتبـاط وهمدلـی، مشـورت 
وهمـکاری بیشـتری باکارکنـان خوددارنـد و 

زنـان در ایـن زمینـه بی نظیر هسـتند.
مهم نیسـت چقـدر در معرض توجه هسـتید، 
اگـر همـکاران شـما از شـما خوششـان نیایـد 
یـا بـه شـما به عنـوان فـردی نـگاه کننـد کـه 
عقـده ی شـهرت دارنـد، توانایـی اجرایی شـما 

بـرای انجـام دادن کارهـا ازبین مـی رود.
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هرچه سـنم باالتر می  رود، بیشـتر به شـباهت 
میـان زمـان و سـرمایه پـی می  بـرم. همـه  ی 
داریـد کـه سـرمایه ی هرکـس  قبـول  شـما 
گنجینه ارزشـمند اوسـت؛ ولی این گنجینه ی 
حاصـل  قطعـاً  چیسـت؟  حاصـل  ارزشـمند 
رفـع  بـرای  دیـروز،  کـه  اسـت  تالش هایـی 
این هـا،  علی رغـم  کرده ایـم.  آینـده  نیازهـای 
بایـد اعتـراف کنیـم کـه زمـان و سـرمایه را 

نمی  تـوان یکـی در نظـر گرفـت.
زمـان و سـرمایه هر دو به یک اندازه ارزشـمند  

هسـتند ، ولـی کمی با هم تفـاوت دارند:
مثـاًل، زمـان خطـی یـا پیوسـته اسـت. ثانیـه 
یـا روزی که گذشـت، برگشـت پذیر نیسـت و 
نمی  تـوان از ایـن خاصیـت اجتنـاب کـرد. اگر 
یـک روزتان را هـدر بدهید، برای همیشـه آن 
را از دسـت داده ا یـد؛ ولـی اگـر هـزار تومـان از 
دسـت بدهید، دوباره می توانید آن را به دسـت 
آوریـد. زمـان تنها یک جهت، آن هم به سـوی 

آینـده دارد؛ ولـی پـول این گونه نیسـت.
مهم تـر از آن، زمـان بر خالف پول تمام شـدنی 
اسـت. درآمـد یـا ثـروت هیـچ حـد انتهایـی 

رابطـهبیـنزمــــان،
ثــروتوشـــادی

وقتی دختر کوچکی بودم چیزهای زیادی را درمورد رهبری و مدیریت از رسانه 
و دنیای اطرافم یاد می گرفتم. رهبران، مردان کت وشلوارپوش شیکی بودند که 
سر میز هیئت مدیره می نشستند، گاهی عصبانی می شدند و با دادوبیداد فحش 
می دادند. رهبران افرادی بودند که بلندتر و بیشتر از همه حرف می زدند، 
افرادی که بیشترین زمان روی صحنه به آن ها اختصاص داده می شد و وقتی 
نوبت به تیتراژ می رسید، اسمشان زودتر از همه و درشت تر نوشته می شد.

خوشبختانه همین طور که بزرگ شدم، فهمیدم که واقعیت درباره ی رهبری و 
رهبران با چیزی که در فیلم ها دیده بودم تفاوت زیادی دارد. متوجه شدم 
داده  اختصاص  آن  به  که  زمانی  میزان  یا  فرد،  یک  صدای  بلندی  به  نفوذ 
می شود، ربطی ندارد. نفوذ محصول جانبی »احترام« است که برای زنان شاغل 
آید. دست  به  مردانه  معمول  خودنمایی های  مختلف  انواع  بدون  می تواند 

راهنمایسرمایهگذاری
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در  مـا  عمـر  ولـی  نـدارد؛ 
دنیـا نهایتاً ٧0 یا ٨0 سـال 
خیلـی  اگـر  مثـاًل  اسـت. 
خوش شـانس باشیم 1000 
مـاه عمـر می  کنیم. بیشـتر 
مـا 25000 تـا ۳0000 روز 
بیشـتر زنده نیستیم و تنها 
عـده ی کمـی، ۳5000 روز 

زندگـی می کننـد.
با ایـن طرز تفکر کـه زمان 
و سـرمایه قابلیـت تبدیـل 
بـه هـم را دارنـد، بـه نتایج 

خوبـی خواهیم رسـید.
 

 کار و ثروت
ثـروت تنهـا به معنـی وفور 
پول نیسـت، بلکـه می  تواند 
بـه معنـای فراوانـی زمـان 
ثـروت  وقتـی  باشـد.  هـم 
زیـادی داشـته باشـید، در 
حقیقت، زمـان زیادی برای 
آینـده ی خـود اندوخته ایـد 
کـه می توانیـد آن را بـا هـر 
داریـد،  کاری کـه دوسـت 

بگذرانید.
همه گیـر  دالیـل  از  یکـی 
شـدن تالش برای رسـیدن 
بـه اسـتقالل مالـی، همین 
اسـتقالل  اسـت.  موضـوع 
مالـی، بـه ایـن معنـی کـه 
آن قدر ثروت داشـته باشیم 
کـه دیگـر نیاز نباشـد کار کنیم، ایـن امکان را 
بـه ما می دهد کـه زمانمان را بـا کارهای مورد 

عالقه مـان پـر کنیـم.
بـه  رسـیدن  خواهـان  کـه  کسـانی  همـه ی 
اسـتقالل مالی هستند، دلیل مشـترکی دارند: 
کار هـای  خواسـتیم  وقـت  هـر  می خواهیـم 

دهیـم. انجـام  را  مورد عالقه مـان 
از نظـر مـن، یکـی از بزرگ تریـن آسـیب های 
جوامـع مـدرن این اسـت که مـردم بـدون در 
نظـر گرفتـن پس- انـدازی برای آینده، بیشـتر 
زندگـی  وسـایل  خریـد  صـرف  را  پول شـان 

می کننـد.
قطعاً امروز نسـبت به گذشـته ثروت بیشـتری 
داریـد، ولـی نسـبت بـه گذشـته پرکارتـر هم 
شـده اید. کسـی شـما را مجبـور بـه هزینـه 
کـردن بـرای خشک شـویی یـا تعویـض روغن 
ایـن  بـرای  اگـر  امـا  نمی کنـد؛  ماشـین تان 
کارهـا هزینـه نکنیـد، احسـاس محرومیت به 
شـما دسـت می دهـد. پـس مجبورید بیشـتر 
کار کنیـد تـا تمـام امکانـات رفاهـی را بـرای 

خانوداه تـان فراهـم کنیـد.

ایـن یـک چرخه اسـت. بیشـتر کار می کنید تا پـول بیشـتری درآورید و قدرت خریدتان بیشـتر 
شـود. وسـایل بیشـتر هزینه های بیشـتری می طلبنـد و تأمین ایـن هزینه ها نیازمند کار بیشـتر 

اسـت. در نتیجـه، هرچه وسـایل بیشـتری بخریـد، زمان خالی کمتـری برایتان باقـی می ماند.
با دو راهکار زیر گرفتار این چرخه نخواهید شد:

 
 کمتر خرج کن، بیشتر زندگی کن!

اولیـن و واضح تریـن راه حـل، کاهـش عامدانـه ی هزینه هـا یـا به عبارتـی، پاییـن آوردن سـطح 
زندگـی اسـت. همان طـور کـه می دانیـد صرفه جویی، برای انسـان آرامـش  خاطر به همـراه دارد.

هرچـه سـطح زندگی تـان را پایین  تـر بیاوریـد، تـالش کمتری بـرای تأمیـن هزینه هـای آن نیاز 
داریـد. فـرض کنیـد سـاالنه 50 میلیـون تومان درآمد داشـته باشـید و تمـام آن را خـرج کنید. 
واضـح اسـت کـه اگـر اتفـاق غیر منتظـره ی  بـدی، مثـل رشـد تـورم یـا اخراج شـدن بیفتـد، به 
دردسـر می افتیـد. به عـالوه، شانسـی بـرای شـرکت در مناسـبت های احتمالـی، مثل عروسـی و 

مهمانـی نخواهید داشـت.
ولـی اگـر تنهـا 40میلیون تومان از درآمدتان را خرج کنید، گزینه های بیشـتری خواهید داشـت. 
مثـاًل می توانیـد باقی مانـده ی پولتـان را در بانـک بگذارید و سـودش را بگیرید یا سـاعات کار تان 

را کمتر کنید.
همچنیـن کم خـرج بـودن، آینده ی  شـما را تضمیـن می کند. با انتخاب سـطح زندگـی پایین تر، 
نیـازی نخواهید داشـت بـرای پس انداز دوران بازنشسـتگی، خود را به سـختی بیندازید. مثال اگر 
50 میلیـون تومـان در سـال خـرج کنیـد، باید طـوری برنامه ریزی کنید که قبل از بازنشسـتگی 
500 میلیـون پس انـداز کرده باشـید. ولی اگر مخارجتـان را به 40 میلیون تومـان کاهش دهید، 

برای بازنشسـتگی تنهـا 400 میلیون تومان نیاز خواهید داشـت.
 

 زمان خالی بیشتر، شادی بیشتر!
اگـر نخواهیـد یـا اصاًل نتوانید سـبک زندگی  تـان را تغییـر دهید، چه؟ بـاز هم می تـوان رابطه ی 

مفیـدی بین زمـان و ثروت پیـدا کرد.
سـال گذشـته مجلـه ی آکادمی ملی علـوم مطلب جالبـی درباره ی بررسـی رابطه ی بین شـادی 

و زمان منتشـر کرد:
در سراسـر جهـان، افزایـش ثـروت، نتیجـه ی نا مطلوبـی بـه همـراه داشـته اسـت: کمبـود وقت! 
شـواهد گویـای ایـن اسـت که خـرج کردن پـول برای به دسـت آوردن زمان بیشـتر، این آسـیب 

را کاهـش داده و شـادی را در زندگـی بیشـتر می کنـد.
طبـق تحقیقـات، افـراد از خرج کردن پولشـان برای اسـتفاده از خدمات رفاهی رضایت بیشـتری 
به دسـت می آورنـد تـا از خرید اجنـاس. بنابراین اسـتفاده از خدمـات رفاهی، رضایت و شـادی را 

در زندگـی افزایـش می دهد.
در نتیجه، داشتن زمان خالی بیشتر انسان را از فشار های زندگی حفظ می کند.

اگر می خواهید زندگی با کیفیت تری داشـته باشـید، الزم نیسـت وسـایل بیشـتری بخرید. بلکه 
بایـد پولتـان  را در راه کاهـش فشـار زندگـی خـرج کنیـد. مثـاًل به جـای خرید ماشـینی لوکس، 

خدمتـکار یـا باغبـان اسـتخدام کنید یـا از خدمات تحویـل غذا اسـتفاده کنید.

 همچنین این راهکار، به طرزقابل توجهی، قشرضعیف  تر راتحت تأثیرقرارمی دهد.
 

 ایجاد تعادل
مهم تریـن دسـتاورد فکـر کـردن بـه رابطـه ی بیـن زمـان و سـرمایه، رسـیدن بـه ایـن نتیجـه 
اسـت کـه بایـد کمتـر خرج کرد تـا نیازی به سـخت کار کـردن وجود نداشـته باشـد. در نگاهی 
سـطحی، صرفه جویـی زمان بیشـتری برایتـان ذخیره خواهد کـرد؛ ولی اگر عمیق  تـر نگاه کنید، 

صرفه جویـی، در زندگـی رهایـی مـی آورد، رهایـی از فشـار های مالی.
وقتـی بـا زمان و پولتان رفتار مشـابهی داشـته باشـید، در اسـتفاده از آن ها تعادل بهتـری برقرار 

خواهیـد کـرد و اگـر بدانید زمانتان چقدر ارزشـمند اسـت، بهتـر از آن اسـتفاده می کنید.
به طـور خالصـه، بایـد بیـن زمـان و پولتان تعـادل برقـرار کنید، این تعـادل در زندگی هر کسـی 
متفـاوت اسـت. چقـدر از وقت تـان را می خواهیـد اسـتفاده کنیـد و چقـدر از آن را می خواهیـد 

ذخیـره کنیـد؟ قطعـاً نمی توان پاسـخی کلی بـه این سـؤال داد.
شـما چطـور؟ بـه نظر شـما چه رابطـه ای بین زمـان، ثروت و شـادی وجـود دارد؟ آیا تـا به حال 

شـده از پولتـان بـرای خریـد زمان اسـتفاده کنیـد؟ در زندگی بـه تعادل رسـیده اید؟ چگونه؟
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1( شما برای تردیدکنندگان بااهمیت هستید
از کسـانی کـه بـه رویای تـان ایمـان ندارنـد، 
متنفـر نباشـید؛ چراکه شـاید آن هـا افرادی اند 
کـه واقعـاً شـما را دوسـت دارنـد. در اغلـب 
مـوارد، بلندتریـن صدای مخالفت را از کسـانی 
می شـنوید کـه بسـیار به شـما نزدیکنـد. این 
فـرد می توانـد پدرتـان، همسـرتان یـا بهترین 

دوسـت تان باشـد.
افـراد  عزیزتریـن  حتـی  اوقـات،  گاهـی 
زندگی تـان هـم نمی تواننـد تصویـری را کـه 
شـما از آینده تـان می بینیـد، ببیننـد. آن هـا 
ناخواسـته محدودیت هـای خودشـان را روی 
انـدوه  و  درد  از  تـا  می کننـد،  اعمـال  شـما 
شکسـت نجات تـان بدهند. پـدری که خودش 
در کسـب وکار خویـش نـاکام مانـده، ممکـن 

وقتیمیگویند:تونمیتوانی
ممکن است زمانی که درمورد رویاهایی که در سر دارید با اطرافیانتان صحبت می کنید، 
افرادی باشند که به دستیابی شما به آن رویا تردید داشته باشند و آن را به زبان بیاورند.

تو  »نه،  می گویند:  شما  به  آن ها  می توانید،  می کنید  احساس  شما  که  زمانی 
نمی توانی.« زمانی که شما مطمئنید، آن ها تردید در دل تان می اندازند و هنگامی 
که هوشمندانه عمل می کنید، شما را کم هوش و کارتان را بی ارزش جلوه می دهند.

در معرض تردیدهای بیرونی قرار گرفتن در نهایت، منجر به تردید درونی در شما 
خواهد شد. مطالعات نشان داده اند که همین تردیدها، قاتل رویاهای شماست!

زندگی و موفقیت به اتفاق هایی که برایتان رخ می دهد بستگی ندارند؛ بلکه 
به درک شما از آن واقعه، واکنش تان نسبت به آن و در نهایت برخورد شما 
کوبنده  و  سریع  است  ممکن  افراد  این  است!  وابسته  »تردیدکنندگان«  با 
باید  با آن ها  برخورد  برای  مانع شوند، پس  رویاهایتان  به  در مسیر رسیدن 
آماده بود و از آن ها عبور کرد. این کار شدنی است، چگونه؟ با ما همراه باشید.

راهنمایسرمایهگذاری
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اسـت بـه فرزنـد رویاپردازش اصـرار کند که در پی شـغلی با 
حقـوق ثابـت باشـد.

خبـر خـوب ایـن اسـت: آن هـا از صمیـم قلـب می خواهنـد 
شماموفقباشـید. آن هاپسـازآن کهمخالفتخودراابرازکردند، به 

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

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

رویارویـی بـا آن ها آماده باشـید.
 

2( تردیدکنندگان نقاط ضعف را به شما نشان می دهند
بـرای لحظـه ای هـم کـه شـده احسـاس مـورد اهانـت واقع 
شـدن شـخصیت تان را کنـار بگذارید و ببینیـد منتقدان تان 
چـه می گوینـد. اگـر بتوانیـد غرورتـان را کنـار بگذاریـد، 
می توانیـد چیزهـای بسـیاری را از ایـن طریـق بیاموزیـد. 
انتقـادات را به صـورت عینـی بپذیریـد. تـالش کنیـد درباره 
انتقادهایـی کـه بـه شـما وارد می شـود، حداقـل یـک نمونه 

معتبـر و عینـی بیابید.
بـرای مثـال، اگـر یـک اسـتعدادیاب توانایـی شـما را بـرای 
کسـب شـغلی بزرگ تر نادیـده بگیرد، به احتمـال ٩٩ درصد 
اشـتباه می کند. آن یـک درصد باقیمانـده می تواند قطعه ای 
از بینشـی باشـد کـه قرار اسـت به شـما کمک کند. ایـن قطعه می توانـد مهارت مورد نیاز شـما 
باشـد، یـا فـردی کـه باید بـا او ارتبـاط برقرار کنیـد یـا زمان بندی بهتـری که بـرای حرکت ها و 

واکنش هایتـان نیـاز دارید.
بـار بعـدی که شـنیدید کسـی به توانایی های شـما شـک دارد، از میـان کالم او در پـی رگه هایی 
از حقیقـت بگردیـد. ایـن کار را بـه یـک بازی بـرای خود تبدیل کنیـد. این عمل به شـما کمک 

خواهـد کـرد تا خود را بهبود بخشـیده و بهتر شـوید.
آن هـا بـا انتقـاد کـردن از شـما بـه شـما می گوینـد کـه روی چـه قسـمت هایی باید بیشـتر کار 
کنیـد. انتقـادات را به صـورت عینی بپذیرید. تالش کنید از انتقادهایی که به شـما وارد می شـود، 

حداقـل یک نمونـه ی معتبر و عینـی بیابید.
 

3( تردیدکنندگان بهترین انگیزه ها را برای شما ایجاد می کنند
مایـکل جـردن )بزرگ تریـن بازیکـن بسـکتبال تاریـخ( در سـخنرانی اش در تـاالر مشـاهیر، از 
منتقـدان خـود به خاطـر انگیـزه ای کـه بـه او بخشـیده بودنـد، تشـکر کـرد. او آن هـا را نیـروی 
محرکـه ی پشـت حرکت افسـانه ای خود خوانـد. جردن بازیکنـی مصمم و رقیبـی قدرتمند بود. 
او در دوره ی ورزش حرفـه ای خـود به نـدرت بـه عاملـی برای حرکـت روبه جلو نیاز پیـدا می کرد. 
بـا ایـن حـال، تصمیم گرفـت تردیدکننـدگان خـود را قربانی کند، تـا بزرگـی و عظمت خویش 

را ثابـت کند.
آن هـا مهره هـای انگیزه بخـش مایـکل جـردن بودند. البته هشـیار باشـید که برخورد احساسـی 
بـا انتقـادات می توانـد شـما را نابـود کنـد. تا زمانی که شـما ایـن انتقادات را شـخصی برداشـت 
نکنیـد، مهم نیسـت که منظور منتقدان تان شـخصی بوده اسـت یـا نه. عمر خویش را در مسـیر 

مدیریـت کـردن نظـرات دیگران دربـاره ی خودتان هـدر ندهید.

ایـن را بدانیـد که شـک و تردیدهـا نمی توانند 
معـرف شـما باشـند؛ مگـر این کـه خودتـان 
عمـل  بدهیـد.  آن هـا  بـه  را  اجـازه  ایـن 
تردیدکنندگان تـان را بـه عکس العملـی مثبت 
و نیرومنـد تبدیـل کـرده و از آن در جهـت 
خودتـان  خواسـته های  و  عالقه مندی هـا 
اسـتفاده کنیـد. شـاید آن انگیـزه ای کـه برای 
اثبـات اشـتباه بـودن انتقادهـا پیـدا کرده ایـد، 
بـرای  کـه  باشـد  محرکـه ای  نیـروی  همـان 
رسـیدن بـه موفقیـت بـه آن نیـاز داشـته اید.

عمـل تردیدکنندگان تـان را بـه عکس العملـی 
مثبـت و نیرومنـد تبدیـل کـرده و از آن در 
جهـت عالقه مندی هـا و خواسـته های خودتان 
اسـتفاده کنیـد. شـاید آن انگیـزه ای کـه برای 
اثبـات اشـتباه بـودن انتقادهـا پیـدا کرده ایـد، 
بـرای  کـه  باشـد  محرکـه ای  نیـروی  همـان 
رسـیدن بـه موفقیـت بـه آن نیـاز داشـته اید.

 
بـه متحـدان  4( تردیدکننـدگان می تواننـد 

قدرتمنـد شـما تبدیـل شـوند
مخالفـان معمـوالً حاصـل تفاوت هـا هسـتند. 
بلندپروازی هایـی  و  ایده هـا  می تواننـد  افـراد 
را کـه هم سـو بـا باورهـا، اعتقـادات و عملکرد 
خودشـان نیسـت، بی رحمانـه قضـاوت کنند.

نظـرات  گردهـم آوردن  بـه  قـادر  شـما  اگـر 
باشـید،  برد-بـرد  روابـط  مخالـف و سـاختن 
قدرتمندتـان  متحـدان  بـه  تردیدکننـدگان 
تبدیـل خواهنـد شـد. آن ها پیـش از این ثابت 
کرده انـد کـه صدایـی دارنـد و مایل انـد از آن 
اسـتفاده کننـد؛ بـا ایـن تفـاوت کـه این بـار از 
صدای شـان در جهت خواسـته های شـما بهره 

خواهنـد گرفـت.
در قالب یک تیم، هدف شـما از استفاده کردن 
از روابـط و مهارت هـای ارتباطی تـان بـا مـردم 
تنهـا برنده شـدن در بحث نیسـت، بلکـه باید 
عالقه و اشـتیاق دیگـران را نیز جلب کنید. به 
اشـتراک گذاشـتن دیدگاه تان و جلب حمایت 
دیگـران بـه آن، کار آسـانی نخواهـد بـود؛ امـا 
نتیجه ای که از آن حاصلمی شود،همیشهارزش
تالشکردنرادارد. ساختنهواداربرایرویای تان،همی
شهمنجربههموارترشدنمسیرموفقیتتانمی شود.

هرچـه رویای تـان بزرگ تـر و بی پرواتـر باشـد، 
مخالفت هـای بیش تری را هـم تجربه خواهید 
کـرد. ماننـد یوسـین بولـت )رکـورددار دوی 
سـرعت و سـریع ترین انسـان جهـان( باشـید 
کـه گفـت: »بـه همـه ی  تردیدکننـدگان خود 
می گویـم، از شـما بسـیار سپاسـگزارم؛ چراکه 

شـما مـرا رو بـه جلـو هـل داده اید.«
نظـرات  گردهـم آوردن  بـه  قـادر  شـما  اگـر 
باشـید،  برد-بـرد  روابـط  مخالـف و سـاختن 
قدرتمندتـان  متحـدان  بـه  تردیدکننـدگان 

شـد. خواهنـد  تبدیـل 
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 نسل هزاره؛ نسل نگران
بـا شـیوع ویـروس کرونـا در آمریکا و سراسـر 
جهـان و با افزایـش روزافزون آمـار مرگ ومیر، 
نسـل هـزاره، یعنـی افـرادی کـه بیـن سـال 
1٩٨1 و 1٩٩۶ میـالدی )شـروع دهه شـصت 
تا آغـاز دهه هشـتاد در ایران( متولد شـده اند، 
در حـال تغییر روش خرید و مدیریت هزینه ها 
هسـتند. طبق نظرسـنجی ها چنین تغییراتی 
در ایـن نسـل، بیش از هر نسـل دیگـری قابل 

مشـاهده است.
امـروز نسـل هـزاره، نگران تریـن نسـل اسـت. 

شیوعیکویروسو
تغیییرالگویخریدنسلهزاره

نتایج یکی از نظرسنجی هایی که در ماه فوریه از 500 نفر انجام شد، نشان می دهد که شیوع ویروس کرونا به طور قابل توجه یا 
جزئی بر تصمیمات 54 درصد نسل هزاره هنگام خرید تاثیرگذار بوده است. این عدد در مقابل 33 درصد از سالمندان، 

42 درصد از میانساالن و 49 درصد از افراد باالی 42 سال قرار دارد. در نتیجه با شیوع ویروس کرونا، محل و سبد خرید نسل 
جدید بیش از هر نسل دیگری تغییر کرده است.

البتـه به طورکلـی همـه نگـران بیمـاری کرونـا و تبعـات مالـی حاصل از آن هسـتند؛ ولی نسـل 
هـزاره بیـش از هـر نسـل دیگـری تغییـر رویـه داده و در حـال کاهـش هزینه هاسـت.

طبـق نتایـج حاصـل از یکـی از نظرسـنجی هایی کـه 2٨ فوریـه از 500 نفـر از افراد انجام شـد، 
شـیوع ویـروس کرونـا به طـور قابـل توجه یا جزئی بـر تصمیمـات 54 درصد نسـل جدید هنگام 

خریـد تاثیرگذار بوده اسـت.
 نکتـه قابـل توجـه اینجاسـت که این نظرسـنجی همزمـان با افت بی سـابقه ی ارزش سـهام ها و 

پیـش از ثبـت اولیـن فوتی ویـروس کرونا بوده اسـت.
به طورکلـی ۶۶ درصـد افـرادی کـه در نظرسـنجی شـرکت کرده انـد، ادعـا کرده اند که بسـیار یا 
تـا حـدودی درمـورد ویروس کرونـا نگران هسـتند. ٩۳ درصد از شـرکت کنندگان نیـز معتقدند 
کـه شـیوع ایـن بیمـاری تـا حدودی یـا به میزانـی قابل توجـه، اقتصاد کشـورها را تحت الشـعاع 

قـرار خواهد داد.
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ایـن نتایـج نشـان می دهنـد که محل و سـبد 
خریـد افـراد در حـال تغییـر اسـت: 4۶ درصد 
نسـل هـزاره ادعـا کرده اند کـه ویـروس کرونا 
بـر میزان حضـور آن هـا در اجتمـاع تاثیرگذار 
بـوده اسـت. ۳٩ درصـد معتقدند کـه کمتر از 
فروشـگاه ها خریـد می کننـد و ۳0 درصـد نیز 
اکثـر خریدهایشـان را آنالین انجـام می دهند.

 
اکثـر  دوری  بـا  تحلیل گـران  پیش بینـی  بـه 
افـراد از جاهای شـلوغ، ویـروس کرونا می تواند 
آسـیب بزرگـی بـه مراکز خرید آمریکا و سـایر 

کشـورها بزنـد. تاجایی کـه فروش مغازه های آمریکا در سـه ماهه ی نخسـت شـیوع ایـن ویروس، 
50 میلیون دالر افت داشـته اسـت. پیش بینی می شـود این روند کاهشـی تا پایان سـال 2020 
بـه ٨0 میلیـون دالر نیـز برسـد. در ایـن صورت ارزش سـهام های مختلـف نیز افت بی سـابقه ای 

را تجربـه خواهـد کرد.
ایـن شـرایط قابـل چشم پوشـی نیسـت و حتمـا بایـد توسـط سـرمایه داران و سـهام داران مـورد 
بررسـی قـرار بگیـرد. چراکـه بـا بدتـر شـدن اوضـاع اقتصـادی افـراد، تقاضا بـرای خریـد کاالی 

غیرضـروری کمتـر و کمتـر می شـود.
نگرانـی نسـل جدیـد، یـا به عبـارت بهتـر افراد بیـن 25 تـا 42 سـال، ریشـه در حوادثـی که در 

زندگـی خـود تجربـه کرده انـد، دارد.
 ایـن نسـل حادثـه ی 11 سـپتامبر را به خوبی بـه یاد دارنـد، در دوره ی رکود اقتصـادی برای پیدا 

کردن شـغلی مناسـب تالش کـرده  و ناکامی هـای زیادی را تجربـه کرده اند.
بـه عبـارت دیگر این نسـل حتی پیش از شـیوع ویـروس کرونا نیز به شـکلی متفـاوت از والدین 
خـود خرید می کردند. آن ها همیشـه حسـابگرانه و هوشـمندانه خرج می کردنـد و از خرید لباس 

و وسـایل دسـت دوم خجالت نمی کشیدند.
 

در پاسـخ بـه اینکـه به منظور آمادگی برای شـیوع هرچه بیشـتر ایـن بیماری، خریـد چه کاالیی 
ضروری تـر اسـت، ۳0 درصـد افـراد این نسـل از مواد غذایـی، 21 درصد از شـوینده ها، 20 درصد 

از دارو و 1٨ درصـد از محصـوالت بهداشـتی یاد کرده اند.
 بـه همیـن خاطر، فروشـگاه های آنالین فروش مواد غذایی، شـاهد فروش بی سـابقه ای هسـتند. 
همچنیـن آمـار و نظرسـنجی ها نشـان می دهنـد که ایـن روزها مـردم برای حفظ سالمتی شـان 

تمایل بیشـتری بـه تهیه ی غـذای خانگی پیـدا کرده اند.
بـه نظـر می رسـد کـه اگرچـه در ایران و سـایر کشـورها، نظرسـنجی دقیقی در خصـوص تغییر 
سـبک زندگـی و الگو هـای خریـد افـراد، صـورت نگرفتـه اسـت؛ اما بسـیاری از کشـورها شـاهد 

الگویـی مشـابه در این زمینه هسـتند.
 در ایران نیز از نظر سـنی و ویژگی های جمعیت شـناختی نسـل هزاره به نسـبت به نسـل قبل 
و بعد از خود، بیشـترین تاثیر اقتصادی را از بحران کرونا گرفته اسـت و پیرو آن بیشـترین تغییر 

در رفتـار و تصمیـات مالی مربوط به این گروه سـنی اسـت.
 درصـد زیـادی از جمعیـت شـاغل و فعـاالن اقتصـادی در این گروه سـنی قـرار دارنـد، بنابراین 
بحران هـای مالـی ناشـی از کرونـا بر میزان حقـوق، دسـتمزد و درآمدزایی این گروه تاثیر داشـته 

اسـت و سـبک زندگـی و رفتارهـای خریـد این دسـته از افراد را تحت الشـعاع قرار داده اسـت. 
از سـوی دیگـر نسـل هـزاره ارتباط بیشـتری با تکنولوژی هـای ارتباطـی و فضای مجـازی دارند 
و همیـن موضـوع سـبب شـده اسـت تـا آن هـا از روش هـای خریـد آنالیـن و اینترنتی و کسـب 
وکارهـای مجـازی اسـتقبال بیشـتری کـرده و بـا اعتمـاد بیشـتر به این فضـا و حضـور کمتر در 

فضـای فیزیکـی، زندگـی خـود را درشـرایط بحـران کرونا مدیریـت کنند.
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درآمدهایمتغیرمانراچگونه
بودجهّبندیکنیم؟
به نظر  سخت  کمی  بودجه بندی  است  متغیر  درآمدتان  که  زمانی 
داشته  متغیر  درآمد  است  ممکن  که  حاالتی  از  یکی  می آید. 
دریافت  از  فقط  درآمدتان  یا  آزاد  شغلتان  که  است  این  باشید 
زدن  حدس  صورت  این  در  باشد.  پورسانت  یا  کمیسیون  حق 
می شود. سخت  کمی  می آید،  گیرتان  پول  چقدر  ماه  طول  در  اینکه 

متغیر  درآمد  بودجه بندی  برای  می توانید  که  مهمی  کارهای  از  یکی 
است  زیاد  درآمدتان  که  ماه هایی  در  که  است  این  دهید  انجام 
پول  دیگر  ماه های  برای  تا  کنید  پس انداز  را  آن  از  بیشتری  بخش 
بودجه بندی  برای  که  دیگری  راه های  به  ادامه،  در  باشید.  داشته 
می کنیم. اشاره  بگیرید،  پیش  در  می توانید  متغیر تان  درآمدهای 
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 فهرسـتی از هزینه هـای ماهانـه تهیـه 
کنید

در ابتدا الزم اسـت تمامـی هزینه هایتان را 
بـه همـان صورتی بنویسـید که بـرای یک 
می نویسـید.  معمولـی  مالـی  برنامه ریـزی 
ایـن کار بـه شـما کمک می کند تـا ببینید 
پولتـان را بایـد خـرج چه چیزهایـی کنید. 
در  را  هزینه هـا  تمامـی  این کـه  از  پـس 
فهرسـتی نوشـتید، الزم اسـت ده درصـد 
بـه مبلـغ کلـی پس اندازتـان اضافـه کنید. 
اگـر شـغلتان آزاد اسـت باید مالیـات را هم 
بـه هزینه هایتـان اضافـه کنیـد. اگـر پولی 
بیشـتر از میـزان بودجه بنـدی ماهانه تـان 

داریـد بایـد آن را پس انـداز کنیـد.
 شـاید بهتـر باشـد حسـاب های پس انـداز 
یـک  و  مالیات هـا  انـواع  بـرای  مختلفـی 
ماه هایـی  بـرای  مبـادا  پس انـداز  حسـاب 
درآمدتـان  آن هـا  در  کـه  باشـید  داشـته 
نسـبت بـه ماه هـای معمولـی کمتر اسـت.

 
 مخارجتان را اولویت بندی کنید

در مرحلـه ی بعـدی الزم اسـت مخارجتان 
را اولویت بنـدی کنیـد. اول بایـد بتوانیـد 
احتیاجات اولیـه ی خودتان را تأمین کنید. 
ایـن احتیاجات شـامل موارد ضـروری مثل 
غـذا، مسـکن، قبـوض و بیمـه  اسـت. بعـد 
پس اندازهایتـان  و  بدهی هـا  بایـد  آن،  از 
را در فهرسـتی یادداشـت کنیـد. سـپس 
می توانیـد بـه آن هـا هزینه هـای پوشـاک، 

حـق عضویـت باشـگاه و هزینه هایـی را کـه بابـت تفریـح می دهیـد، اضافـه کنیـد.

 پول مازاد بر هزینه ها را پس انداز کنید
وقتـی متوجـه شـدید در یـک ماه چـه میزان درآمـد داریـد، هزینه هایتـان را از آن کـم  کنید، تا 
جایی کـه همـه ی هزینه هایتـان تمـام شـود. آنچـه در ایـن مرحلـه مهـم اسـت این اسـت که به 
یـاد داشـته باشـید هرقـدر پول کـه بعـد از محاسـبه ی هزینه هایتان باقـی ماند، پس انـداز کنید. 
ایـن پس انـداز باید در حسـاِب پس انـدازی جدا از حسـاب های مخصوص موارد اورژانسـی و دیگر 

امور نگهداری شـود.
اگـر در حـال تـالش بـرای بیرون آمدن از زیر بار قرض هسـتید، بهتر اسـت مبلغـی حدود پنجاه 

درصـد از پـول اضافی تـان را برای پرداخت قرض هـا بگذارید.

 پس اندازها راهی برای جبران کسری درآمد هستند
اگـر در مـاه جـاری درآمـد خوبی نداشـته اید، مبلـغ موردنیازتـان را از حسـابی بر داریـد که برای 
چنیـن روزهایـی بـاز کرده ایـد. در چنیـن ماه هایی بهتر اسـت از هزینه های غیرضـروری اجتناب 
کنیـد تـا حسـاب پس اندازتـان به طـور کامـل خالی نشـود. ایـن کار به شـما انگیزه ی بیشـتری 
بـرای سـخت تر کار کـردن می دهـد. در نهایـت یادتـان باشـد نباید همـه ی پول را صـرف تفریح 

و سـرگرمی کنید.
هنگامـی کـه درآمـد نامنظـم دارید بهتر اسـت در ماه هـای پردرآمد مبلغـی از مـازاد هزینه های 
زندگی تـان را پس انـداز کنیـد تـا در ماه هایـی کـه درآمـد کمتری دارید، دچار مشـکل نشـوید.

 
 همیشه دنبال راه های افزایش درآمد باشید

اگـر فقـط بـا دریافـت حـق کمیسـیون و پورسـانت درآمد کسـب می کنیـد، بهتر اسـت به فکر 
کسـب درآمـد از منابـع دیگـر هم باشـید. برای کسـب درآمدهای مختلف به داشـتن شـغل دوم 

فکـر کنیـد یا بـه داشـتن کاری کـه می توانید 
خودتـان به تنهایـی در خانه انجـام دهید.

کنـد  کمـک  شـما  بـه  می توانـد  کار  ایـن 
پس انـدازی داشـته باشـید کـه پـس از مدتی 
هـم  دوم  ادامـه ی شـغل  بـه  مجبـور  حتـی 
نباشـید. اگـر متوجه شـدید که درآمدتـان در 
دوره هـای خاصـی از سـال افت می کنـد، بهتر 

اسـت بـه سـراغ مشـاغل فصلـی برویـد.

حسـاب  همـان  را  پس اندازتـان  حسـاب   
دهیـد قـرار  حقوقتـان  دریافـت 

وقتـی به اندازه ی مخـارج دو ماهتـان پس انداز 
کردیـد، شـاید بـد نباشـد مبلغ حقوقتـان هم 
مسـتقیم بـه همـان حسـاب پس انـداز بـرود. 
بعـد به راحتـی در ابتـدای ماه میـزان پول الزم 
بـه  حسـاب  آن  از  را  بودجه بندی تـان  بـرای 
حسـاب اصلـی مخارجتـان منتقـل می کنیـد. 
ایـن کار بـه شـما کمـک می کنـد هـم از پس 
برآییـد و هـم پـول پس انـداز  هزینه هایتـان 
کنیـد. بـرای بودجه بنـدی درآمد متغیـر، این 
کار بسـیار مفیـد اسـت. مطمئـن شـوید کـه 
همیشـه حداقـل به انـدازه ی دو مـاه حقوقتان 

پس انـداز داریـد.
 زمانـی که به این وضعیت رسـیدید، می توانید 
اگـر الزم بـود و چندین مـاهِ کم درآمد پیش رو 

داشتید، مخارجتان را تنظیم کنید.

داشـته  مالـی سـخت گیرانه  برنامه ریـزی   
شید با

نکتـه ی مهـم دیگری که وجود دارد این اسـت 
کـه مطمئـن شـوید در چنـد سـال نخسـت 
مالـی  برنامه ریـزی  آزاد،  شـغل  در  فعالیـت 
سـختی برای خودتان در نظر گرفته اید. شـاید 
یـک یا دو سـال طول بکشـد تا متوجه شـوید 
کـه شـغلتان در بعضـی فصـول رونق نـدارد یا 
این که کسـب درآمدتان در این شـغل دوره ای 
اسـت. بـرای بسـیاری از کسـب وکارها حـدود 
پنـج سـال طـول می کشـد تـا بـه سـوددهی 

منظمی برسـند.
 اگـر هـر ماه پـول کـم می آوریـد، شـاید الزم 
باشـد بـه دنبـال منبـع درآمـد دیگـری هـم 
بگردیـد تا کسـب وکار فعلی تـان را کامل کند. 
می توانیـد یـک برنامـه ی منظـم مالـی بـرای 
خـود ایجـاد کنیـد تـا از بـروز هرگونـه بحران 

مالـی جلوگیـری کنید.
هنـگام بودجه بنـدی درآمـد متغیـر، مطمئـن 
شـوید که همیشـه حداقـل به انـدازه ی دو ماه 
حقوقتـان پس انـداز داریـد. زمانـی که بـه این 
وضعیـت رسـیدید، می توانیـد اگـر الزم بـود 
و چندیـن مـاهِ کم درآمـد پیـش رو داشـتید، 

مخارجتـان را تنظیـم کنیـد.

ری
ذا

ه  گ
مای

سر
ی 

نما
اه

ر

23اردیبهشت 1400/ سال ششم/ شماره 52



شنادرجهتآبیاخالفآن؟
)تبدیلپساندازبهبازی(

بـا تغییـر سـبک زندگـی، مـدرن شـدن آن و ظهـور مصرف گرایـی، افـراد تشـویق می شـوند در لحظـه زندگـی کننـد، از 
زندگـی لـذت ببرنـد و فقـط بـه فکـر امـروز باشـند. ایـن سـبک زندگـی اهمیـت پس انـداز را انـکار می کند. ایـن تفکر 
کـه به آهسـتگی در جوامـع انسـانی در حـال نفـوذ اسـت در برخـی مـوارد مانع آینده نگری و پیشـرفت می شـود. شـما 
چـه سـبک زندگـی ای را در پیـش گرفته ایـد؟ همـراه بـا جامعـه پیـش می رویـد و مصرف گرایانـه زندگـی می کنیـد یـا 
می خواهیـد خـالف جهـت آب شـنا کنید؟ راهی بـرای مقابله با مصرف گرایـی و افزایش پس انداز به ذهنتان می رسـد؟
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همـه می دانیـم کـه پس اندازکـردن، سـخت و مشـکل اسـت، به خصـوص اگـر درآمد 
زیـادی نداشـته باشـیم )هرچنـد کـه پس انـداز کـردن ربطـی به میـزان درآمد شـما 
کنیـم.  لذت بخـش  فرزندان مـان  و  بـرای خود مـان  را  آن  می توانیـم  ولـی  نـدارد(؛ 
پس انـداز را بـرای خـود بـه یـک بـازی تبدیـل کنیـد. در این صـورت شـما باید خود 
و خانواده تـان را ملـزم بـه رعایـت قواعـد این بـازی کنید. مثـاًل می توانید بـا خودتان 

یـک قـرار بگذاریـد و بـازی ایـن باشـد که تـا پایان مـاه بـه آن پایبنـد بمانید:

 یک ماه هیچ خرجی نکنید!
اصـاًل منظورمـان ایـن نیسـت کـه اجـاره ی خانـه یـا قبض هایتـان را نپردازیـد؛ چون 
بـا ایـن کار خانه تـان را از دسـت می دهیـد و اصـاًل نمی توانیـد وارد بـازی شـوید. 
همچنیـن، نیازهـای اساسـی یعنـی غـذا، لبـاس، خدمـات رفاهـی و حمل ونقـل نیـز 

هسـتند. واجب 
صرف نظـر از ایـن نیازهـا، ایـن جملـه را کامـل کنید: »این مـاه هیچ خرجـی برای…

نخواهـم کرد.«درجـای خالـی چیزهایـی 
هرچیـز  یـا  رسـتوران  تفریحـات،  مثـل 
غیرضـروری دیگـری می تواندقراربگیـرد.

سـپس پولـی راکـه بـرای اینکارهادرنظر 
مثـاًل  کنیـد.  پس انـداز  گرفته ایـد، 
آن  در  کـه  سـازمانی  یـا  شـرکت  اگـر 
ناهـار  شـما  بـه  هسـتید،  مشـغول به کار 
نمی دهـد و شـما در ماه چنـد باری برای 
از بیـرون غـذا سـفارش  ناهـار  وعـده ی 
می دهیـد، بهتـر اسـت بـرای شـروع این 
بـازی بگوییـد: »ایـن مـاه هیـچ خرجـی 

بـرای سـفارش ناهـار نخواهـم کـرد.«
 

1( ندای درونی برای کنترل خرید
بـا حـروف بـزرگ و پررنـگ روی کاغذی 
بنویسـید: »واقعـاً بـه آن نیـاز داری؟« و 
پولتـان بچسـبانید.  را داخـل کیـف  آن 
حتـی می توانید ایـن کاغـذ را دور کارت 
اعتباری تـان بچسـبانید. این گونـه، قبـل 
از هـر خریـدی آن را خواهیـد دید. فقط 
اطمینـان حاصـل کنیـد که کاغـذ حتما 
جلـوی چشـمتان باشـد. همـه ی مـا بـه 
ایـن نـدای درونـی نیـاز داریم تـا بتوانیم 

خریدهایمـان را کنتـرل کنیـم.
چگونـه در دام خریدهـای عجوالنـه و از 

روی هـوس نیفتیـم؟
2( پول خردها را دست کم نگیرید

هـر وقـت کـه مجبـور بـه خـرد کـردن 
پولتـان شـدید یـا سـکه ای در جیبتـان 
پیـدا کردیـد، آن را در قلکتـان بیندازید. 
بـه  رسـیدن  بـرای  می توانیـد  حتـی 
 50 )مثـاًل  خـود  کوچـک  پـول  اولیـن 
هزارتومـان(، بـا دوسـتان یـا خانواده تان 

بدهیـد! مسـابقه 
بـه  را  اندکـی  مبلـغ  هفتـه  هـر   )3

کنیـد اضافـه  پس اندازتـان 
در  می توانیـد  به خوبـی  را  راهـکار  ایـن 
شـروع سـال اجرا کنیـد. هفتـه ی اول را 
بـا هـزار تومـان آغـاز کنید. هفتـه بعد 2 
هـزار تومـان کنـار بگذاریـد و بـه همین 
ترتیـب ادامـه دهیـد. اگـر تا پایان سـال 
بـه ایـن کار ادامـه دهید، تا قبل از سـال 
نـو 14٨5000 تومـان پس انـداز خواهید 

. کرد
4( رقابت کنید

چـه کسـی مقاومـت بیشـتری دارد؟ بـا 
خواهروبرادرتـان  یـا  دوسـتان  همسـر، 
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مسـابقه بدهیـد. برنده کسـی اسـت کـه زودتـر از بقیه 100 هـزار تومـان جمع کرده 
باشـد. یـا زمانـی را تعییـن کنیـد تا ببینید چه کسـی تـا آن تاریـخ بیشـتر پس انداز 

اسـت. کرده 
 

5( فرزندانتان را هم وارد بازی کنید
هربـار کـه بـه فروشـگاه می رویـد، فرزندانتـان اسـباب بازی یـا سـرگرمی جدیـدی از 
شـما می خواهنـد؟ حتمـاً همین طـور اسـت! به جـای این کـه سـریعاً خواسته هایشـان 

را بـرآورده کنیـد، آن هـا را هـم تشـویق بـه پس انـداز کنید. 
منظورمـان ایـن اسـت کـه کارهـای کوچـک را بـه آن هـا بسـپارید و پولـی به عنـوان 
دسـتمزد، برایشـان در نظـر بگیریـد. مثـاًل بـه کودکتـان بگوییـد در صورتـی کـه 

گرفتـن  درنظـر  )بـا  را  شـما  خـودروی 
میـزان مصـرف آب( بشـوید تـا شـما از 
 25 می توانیـد  شـوید،  بی نیـاز  کارواش 

هـزار تومـان بـه او بدهیـد.
همچنیـن می توانیـد بـا ایـن کلـک، بین 
فرزندانتـان رقابـت ایجـاد کنیـد. پس از 
مدتـی کـه بچه هـا بـه پس انـداز کـردن 
مشـغول شـدند، جایـزه ی کوچکـی برای 
کسـی که بیشـتر پس انـداز کرده اسـت، 
در نظـر بگیریـد. اطمینـان حاصـل کنید 
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افزایـش  رویـه ی  شـاهد  بچه هـا  کـه 
پس انـداز خـود هسـتند. در ایـن راسـتا 
بهتـر اسـت به جـای قلکـی کـه درونش 
شـفاف  قلـک  یـک  از  نیسـت،  معلـوم 

اسـتفاده کنیـد.

آشـنا  درآمـد  کسـب  بـا  را  کـودکان   
کنیـد.

توصیـه ی مـا بـه شـما این اسـت کـه در 
بـازی،  بـه  فراینـد تبدیـل پس انداز تـان 

خیلـی درگیـر جنبـه ی سـرگرمی ماجـرا نشـوید تا هـدف اصلی تـان فراموش نشـود. 
همچنیـن نبایـد پس اندازتـان را در حسـابی کـه بـرای خریـد اسـتفاده کنید، باشـد؛ 
چـون نـا خواسـته آن را خـرج می کنیـد. پولـی را کـه به سـختی پس انـداز کرده ایـد 
در حسـابی جداگانـه بگذاریـد تـا در جهت اهـداف جدید خـود از آن اسـتفاده کنید.

 
6( چقدر می توانید هزینه هایتان را پایین نگه دارید؟

وقتـی بـا همسـرتان بـرای صـرف شـام بیـرون می رویـد، می توانیـد غذایـی زیـر 50 
هـزار تومـان سـفارش دهیـد. بـرای سـالگرد ازدواجتـان می توانید هزینـه ی کمی در 
نظـر بگیریـد. خـودروی خود را دوگانه سـوز کنیـد یـا از خودرویی اسـتفاده کنید که 
مصـرف پایین تـری داشـته باشـد. بهتـر اسـت از وسـایل حمل ونقل عمومی اسـتفاده 
کنیـد. بـه حداقـل رسـاندن هزینه هایتـان را به یک چالـش تبدیل کنیـد. از خالقیت 

خود ممکن اسـت شـگفت زده شـوید!

7( عمده خرید کنید
لـوازم آشـپزخانه یـا بهداشـتی را عمـده بخریـد. البتـه منظور مـا انبار کردن نیسـت. 
حتمـاً در ایـن نـوع خریـد حواسـتان بـه تاریخ مصـرف کاال باشـد. خرید عمـده برای 
شـما هزینـه ی کمتـری دارد. معمـوالً قیمـت عمـده ی کاالهـا از قیمـت تک فروشـی 

آن هـا کمتر اسـت.
خرج هـای ماهانـه خـود را کنتـرل کنیـد و به هیچ وجـه پول های کوچک را دسـت کم 
نگیریـد. هـدف از صرفه جویـی و پس انـداز کـردن ریاضـت کشـیدن نیسـت. این یک 

تمریـن اسـت تا هدایت درسـت پـول در زندگی خـود را در دسـت بگیرید.
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لیدیگاگادرسفربودکه
ورشکستهشد
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 The لیـدی گاگا در آغـاز کارش در سـال 200٨، بـرای اولیـن بـار بـا آلبـوم
Fame سـروصدایی به پـا کـرد. از آن زمـان، این بازیگـر نیویورکـی 9 جایزۀ 

گرمـی گرفت، 5 تـور برگـزار کرد و در مسـابقۀ سـاالنۀ فوتبـال آمریکایی 
Super Bowl برنامـه اجـرا کـرد. در این مـدت، او با فروش بیـش از 11 میلیون 

آلبـوم، ثروت قابـل توجهی به دسـت آورد؛ اما دیـدگاه او دربارۀ پول نشـان 
می دهـد که زیاد بـه اوضاع مالـی اش توجه نمی کنـد. لیـدی گاگا در دومین 
تـور جهانـی ای که برگزار کرد، عمالً ورشکسـته شـد. او ۳میلیـون دالرپول 

داشـت که همـه رادراینتورخـرج کرد وبدهکارهم شـد.
 

لیـدی گاگا بـه Financial Times، معتبرترین روزنامۀ اقتصادی سیاسـی جهان، 
دربـارۀ این تـور که از سـال 2009 تا 2011 اجرا شـد، گفته اسـت: »من بعد از 
اولیـن اجرایم در تور Monster Ball واقعاً ورشکسـته شـده بـودم. این موضوع 
مضحـک بود؛ چـون خـودم از آن اطالع نداشـتم. یادم می آید بـه همه زنگ 
مـی زدم و می گفتـم چـرا همـه می گویند مـن پول ندارم؟ مسـخره اسـت. 
مـن پنـج آهنـگ درجه یـک دارم. و آن ها می گفتنـد خب، ۳ میلیـون دالر 

بدهکاری!« هم 
لیـدی گاگا به خاطـر کیفیـت و محبوبیـت مطلـق کارهایـش قـادر بـود از 
وضعیـت قرمز خـارج شـود. او به مجلـۀ Mirror گفته اسـت: »یـادم می آید 
کـه بـه خانـه رفتـم. پـدرم همراهـم بـود. او بـه مـن گفت:مـن نمی فهمم. 
آهنـگ Bad Romance تـو گرفته اسـت، آهنگ های تـو مـدام از رادیو پخش 
می شـود و همـه دربـاره ات حرف می زننـد؛ ولی تو آه در بسـاط نـداری. من 
بـه او گفتـم: بگـذار ایـن کار را انجام بدهـم؛ چون فکـر می کنم اگـر بتوانم 
انجامـش بدهم، توجـه آرتور فـاگل را جلب می کنـم و انجامـش دادم.« او با 

اجـرای دیگری توانسـت 40 میلیـون دالر به جیـب بزند.
تـا امروزکارگاگاآن قدرخـوب بـوده اسـت کـه برطبـق گـزارش فوربـس، 

اسـت. آورده  دالردرسـال201٨به  دسـت  50میلیـون 
امـا آن طـور کـه او بـه Financial Times گفتـه اسـت، دنبـال کـردن حرفه ای 
مانند سـتارۀ پاپ بـودن، دویـدن دنبال پول نیسـت: »زیبایی بـرای من که 
هنرمند هسـتم در این اسـت کـه رویـا هرگز نمیـرد؛ چون مـن در مادیات 
غرق نمی شـوم، به پـول اهمیـت نمی دهم و به اقبـال عمومی نظـری ندارم، 
بلکـه فقط عشـق هوادارنـم برایـم مهم اسـت. پس بـرای من زیبایـی این 

اسـت کـه می توانم چقـدر فداکارتـر و چقـدر هنرمند بهتری شـوم.«
به طـور خالصـه، او گفتـه اسـت: »صادقانه می گویم کـه پول بـرای من هیچ 

است.«
بـرای لیدی گاگا مهم نیسـت که چیزهای مهم را به رخ بکشـد و این شـامل 
حتـی کنسـرت هایش هـم می شـود. او گفته اسـت: »تنهـا چیـز بزرگی که 
خریـده ام دریچـۀ قلـب پدرم بـوده اسـت و یـک رولزرویس برای سـالگرد 

ازدواج والدینـم. غیـر از این هـا، همۀ چیزهایـی که دارم عیان اسـت.«
بایـد دیـد لیـدی گاگا وقتـی که سـنی از او گذشـت و بـه پس انـداز دوران 
بازنشسـتگی احتیـاج پیـدا کرد، باز هـم با اهمیت نـدادن به پـول می تواند 

فقـط رویایـش را دنبال کنـد یا نه.

اسـتفانی ژرمنوتـا کـه بـا نـام لیـدی گاگا شـناخته شـده اسـت، بازیگـر و خواننـدۀ 
محبـوب و موفقـی اسـت کـه فقـط در سـال 2019، سـه جایـزۀ گرمـی بـرده اسـت؛ دو 
تـا را بـرای قطعـه Shallow و یکـی را به خاطـر قطعـه Joanne، کـه هـر دو آهنـگ از اثـر 

سـینمایی درام و موزیـکال A Star Is Born بودنـد.
غیـر از این هـا، لیـدی گاگا در مراسـم اسـکار 2019، جایـزۀ بهتریـن آهنـگ اصلـی را 
گرفـت و جـزء نامزدهـای بهتریـن بازیگـر نیـز بـود. او قبـاًل بـرای اولین بار، در سـال 
2016 به خاطر فیلم »شـکارگاه« نامزد دریافت جایزۀ بهترین آهنگ اصلی شـده بود.

ری
ذا

ه  گ
مای

سر
ی 

نما
اه

ر

29اردیبهشت 1400/ سال ششم/ شماره 52



بازیبابردگیمهاوروشهایآن
همان طـور کـه در شـماره های قبلـی دربـارۀ بازی هـای مالـی گفتیـم، بازی هـای مالـی روش هـای پـرورش خالقیـت و 
آمـوزش اسـتراتژی های مالـی هسـتند و کمک می کنند مهارت های مالی مـان را بهبود بدهیـم. بازی های مالی اغلب 

رومیـزی هسـتند، مثـل cash flow و payday و بازی هـای رومیـزی )Boardgame( بازی هـای گران قیمتی انـد.
در ایـن مطلـب می خواهیـم روش هـای بـازی کـردن بـا بردگیم هـا را بیـان و هـر کـدام را از نظـر صرفـه ی اقتصـادی 

بررسـی کنیم.

راهنمایسرمایهگذاری
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1( خریدن نسخه اورجینال
اولیـن راه بـرای کسـی کـه می خواهـد یـک 
بردگیـم داشـته باشـد و بـازی کند، چـه مالی 
و چـه غیـر مالی،  خریدن نسـخۀ اورجینال آن 
اسـت. نسـخه های اورجینال کیفیت گرافیکی 
مجموعـه داران  دارنـد.  باالیـی  فیزیکـی  و 
معمـوالً ترجیـح می دهنـد که این نسـخه ها را 
بخرنـد؛ ولـی با یک سـطح اقتصادی متوسـط 
اورجینـال همـۀ  و معمـول، داشـتن نسـخۀ 
بازی هـای مـورد عالقـه مشـکل اسـت. البتـه 
ایـن مسـئله دربـارۀ بازی هـای ایرانـی کمـی 
فـرق می کنـد. بازی هایـی کـه اساسـاً ایرانـی 
هسـتند، نسـخۀ اورجینال ارزان تری نسبت  به 

بازی هـای خارجـی دارنـد.

2( خریدن نسخه های مشابه ایرانی
بازی هـای خارجـی هـم به صـورت اورجینـال بـه کشـور وارد می شـوند و هـم از آن جا کـه قانون 
کپی رایـت در ایـران رعایـت نمی شـود، در کشـور به دو صورت چاپ می شـوند: بعضـی از بازی ها 
را دقیقـاً از روی نسـخۀ خارجـی اش کپـی می کننـد و فقط راهنمایشـان فارسـی اسـت و بعضی 
دیگـر، تغییـرات بیشـتری نسـبت به نسـخۀ اصلی داشـته و ممکن اسـت نامش هـم تغییر کند؛ 
ولـی ایـن تغییـرات در سـطح گرافیـک بـازی اسـت و در اصـول و مکانیـک آن تغییـری ایجـاد 
نمی شـود. ایـن بازی هـای مشابه سازی شـده گاهـی کیفیـت پایین تـری نسـبت به نسـخۀ اصلی 
دارند و البته گاهی پیش می آید بهتر از اصل باشـند. مزیتشـان فارسـی بودنشـان اسـت و قیمت 
پایین تـری کـه نسـبت به نسـخۀ اورجینال دارنـد. البته مجموعه داران از این نسـخه ها اسـتقبال 
نمی کننـد. بیشـتر ایـن بازی هـا همان طور که اشـاره شـد قانون کپی رایـت را رعایـت نمی کنند؛ 
امـا مـواردی هـم وجود دارد کـه این قانون را رعایت کرده باشـند؛ مثل بازی دژ که نسـخۀ ایرانی 

سـیتادل بـوده و بـا اجازه از سـازندۀ بازی در ایران چاپ و منتشـر شـده اسـت.

3( خریدن بازی دست دوم
احتمـال این کـه کسـی یـک بردگیم بخـرد و آن قدر بـا آن بازی کند که فرسـوده و خراب شـود، 
خیلـی کـم اسـت. به عـالوه، چـون ایـن بازی ها گران هسـتند؛ معمـوالً خـوب از آن هـا نگهداری 
می شـود، پـس یـک گزینۀ خـوب برای داشـتن بردگیم خریدن نسـخۀ دسـت دوم آن اسـت. در 
سـایت های فـروش اجنـاس دسـت دو مثل دیوار و شـیپور همیشـه تعـدادی از ایـن بازی ها پیدا 
می شـوند. همچنیـن، در تلگـرام و اینسـتاگرام کانال هـا و اکانت هایی مخصوص بـازی وجود دارد 

کـه بـازی دسـت دو در آن پیـدا می شـود. بعضی کافه هـا هم بازی دسـت دوم می فروشـند.
خریـد گیم بـرد دسـت دوم ارزان تـر تمـام می شـود. البتـه دیگـر یک جنس نـو نخواهید داشـت؛ 

ولـی همچنـان یـک بردگیـم بـرای بازی کـردن بـه کمد اتاقتـان اضافه می شـود.
 

4( خریدن شراکتی بازی های رومیزی
اگـر اهـل بـازی فکـری باشـید، راه های بـازی کـردن برایتان زیاد اسـت. بـا دوسـتانتان صحبت 
کنیـد و ترغیبشـان کنیـد تا به بازی ای کـه قصد خریـدش را دارید، عالقه مند شـوند. گام بعدی 
پیشـنهاد خریـد شـراکتی آن بـازی اسـت. بنـا بر قـراری که بیـن خودتـان می گذارید، بـازی در 
زمان هـای معینـی پیـش شـما خواهد بـود. احتماالً بیشـتر مواقـع با همـان جمعی که بـازی را 
خریده ایـد، بـازی می کنیـد و زمانـی وجـود نـدارد کـه آن را بخواهید و نتوانید داشـته باشـید. با 

ایـن روش هزینـۀ کمتـری پرداخـت می کنید و اصـل بـازی را دارید.

5( چاپ کردن بازی ها
بـه سـایت pnpgames.ir مراجعـه کنیـد و فایل هـای قابـل چاپ بازی مـورد عالقه تـان را دانلود 
کنیـد. ایـن فایل هـا را بـه جاهایـی که روی مقـوا پرینـت می گیرند، ببریـد و چاپ کنیـد. دربارۀ 
مهره هـای بـازی، می توانیـد از مهره هـای بازی هـای قبلی تان اسـتفاده کنید یا پرینت سـه بعدی 
کنیـد. اگـر خوش شـانس باشـید ممکـن اسـت در مغازه هـا یـا فروشـگاه های اینترنتـی مرتبـط 
پیدایشـان کنیـد. چـاپ کـردن بازی هـا خیلـی ارزان تـر درمی آید. کیفیـت بازی هایـی که چاپ 
می کنیـد بـه مقـدار هزینه کردتـان بسـتگی دارد. اگـر از مقوای باکیفیـت و چاپ خوب اسـتفاده 

کنیـد، ممکن اسـت بـازی از اصل قابل تشـخیص نباشـد.
ایـن روش بـرای بازی هـای کارتـی روش خیلی خوبی اسـت؛ چون نیـاز به مهره نـدارد و کیفیت 
پاییـن مشـکلی در اصـل بـازی ایجـاد نمی کنـد. در ضمـن، صاحـب یـک بـازی می شـوید کـه 

همیشـه پیش خودتان اسـت.
بـازی روش مشابه سـازی مسـائل بـزرگ و جـدی اسـت تـا در مقیاس هـای کوچک تـر بـا آن هـا 

مواجـه شـده و یـاد بگیریـم کـه در موقعیت هـای جدی چـه کنیم.

6( اجاره کردن  بردگیم ها
بردگیم هـا را مثـل فیلـم و بازی هـای ویدئویـی می توان اجاره کـرد. البته پیدا کـردن جاهایی که 
بردگیـم اجـاره بدهنـد، خیلـی راحت نیسـت. بعضـی کافه بازی هـا بردگیـم اجاره می دهنـد. اگر 
عاشـق بردگیم باشـید، احتماالً می توانید دوسـتانی پیدا کنید که بازی هایشـان را قرض بگیرید. 
ایـن روش کم هزینـه  و البتـه موقـت اسـت؛ چـون نمی توانیـم بـازی ای را کـه اجـاره کرده ایـم، 

همیشه داشـته باشیم.
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7( رفتن به کافه بازی ها
چندسـالی می شـود کـه کافه بازی ها کم کم جایشـان را بیـن کافه ها بـاز کرده انـد. در این کافه ها 
بازی هـای زیـادی وجـود دارد کـه از بینشـان انتخـاب کنیـد و بـازی کنیـد. به عـالوه، کارکنـان 
کافـه آمـوزش دیده انـد و بازی هـای زیادی بلدنـد؛ در نتیجـه می توانند در انتخاب بازی مناسـب 
راهنمایـی کـرده و قواعد بـازی را خیلی خوب توضیـح دهند. همچنیـن، در کافه بازی ها می توان 

بـا نسـخه های مختلـف یک بازی آشـنا شـد و با نسـخۀ اصل بـازی کرد.
در کافه بازی هـا غیـر از بـازی کـردن می توانیـد از منـوی کافه هم سـفارش دهید. هزینـه در این 
کافه هـا غیـر از قیمـت خوراکی ها، بر اسـاس تعداد سـاعتی اسـت کـه در آن جا سـپری کرده اید. 
قیمـت کافه هـای مختلـف متفاوت اسـت؛ اما از سـاعتی حـدود 15 هزار تومان شـروع می شـود. 
مزیـت ایـن گزینه، یکی فضایی اسـت کـه کافه بازی ها در اختیار مشـتریان قـرار می دهند، دیگر 
تنـوع بازی هـا و داشـتن راهنماسـت. به عالوه، هزینۀ بـازی کردن یک بردگیم در کافه نسـبت به 

خریـدن آن بسـیار کمتـر درمی آید؛ ولـی دیگر صاحب بازی نمی شـویم.

8( شرکت کردن در رویدادهای بردگیم
اگـر واقعـاً بـه بازی از هـر نوعی، خصوصـاً بردگیم عالقه مند باشـید، حتماً اخبـار آن را در فضای 
مجـازی دنبـال می کنیـد. کافه بازی هـا چندباری در سـال بـرای بازی های مختلف رویـداد برگزار 
می کننـد کـه می توانیـد در آن هـا شـرکت کنیـد. ایـن رویدادها گاهی به شـکل مسـابقه اسـت 
و می توانیـد مهارتتـان در بـازی را بسـنجید. در رویدادهـای معرفـی بازی هـای جدیـد ایرانی هم 
می توانیـد شـرکت کنیـد. سـایت evand.com رویدادهـای مختلـف از جملـه رویدادهای بـازی را 

معرفـی می کند.
بعضـی از رویدادهـا نیـاز بـه ثبت نـام و پرداخـت هزینـه ای از قبـل دارنـد و برخی مثـل رونمایی 
از بازی هـای جدیـد یـا افتتـاح کافه بـازی رایگاننـد. خوبـی ایـن گزینـه در آشـنا شـدن بـا افراد 
دیگـری اسـت که به بـازی عالقه مندند. احتماالً بتوانید چندتایی دوسـت پیدا کنیـد و در آینده، 

بازی هایشـان را قـرض بگیرید.
 

9( نصب کردن نسخۀ موبایلی یا کامپیوتری
بسـیاری از بردگیم هـا نسـخۀ موبایلـی و کامپیوتـری دارنـد. بازی کردن با این نسـخه ها حسـی 
را کـه بـازی واقعـی به شـما می دهـد، نمی دهـد، اما به هر حـال با همان هـا هم می توانیـد بازی 

کنید. بعضی از نسـخه های نرم افـزاری بازی ها 
می توانیـد  کـه  باشـند  پولـی  اسـت  ممکـن 
ایرانـی  سـایت های  در  کرک شـده  نسـخۀ  از 
اسـتفاده کنیـد. این روش تقریباً رایگان اسـت 
و بازی همیشـه و همه جا در اختیارتان اسـت.

نسـخۀ  گرفتیـد  تصمیـم  کـه  صورتـی  در 
فیزیکـی ایـن بـازی فکری هـا را بخریـد، چـه 
اورجینـال و چـه کپـی، از آن جایـی که قیمت 
باالیـی دارند، قبـل از اقدام بـه خرید، مطمئن 
می توانیـد  می خواهیـد.  را  بـازی  آن  شـوید 
جسـت وجو  را  عالقه تـان  مـورد  بـازی  نـام 
کنیـد و فیلم هـای بـازی دیگـران را ببینیـد و 
دربـاره اش بخوانیـد یـا در کافه بازی هـا یک بار 
بـازی کنیـد. ضمنـاً بازی هـای خارجـی ای که 
در ایـران مشابه سـازی می شـوند، فقـط یـک 
نسـخۀ مشـابه ندارند، مثاًل بازی اسـپلندور دو 
نسـخۀ مشابه سازی شـدۀ کهربا و گهرنشـان را 
دارد. بـا کسـانی کـه دربـارۀ بازی هـا اطالعات 
دارنـد، مثـل کارکنـان کافه بازی هـا صحبـت 
کنیـد تـا قبـل از انتخاب بـازی بـرای خرید از 

تکـراری نبودنـش اطمینـان پیـدا کنید.
و  بـزرگ  مسـائل  مشابه سـازی  روش  بـازی 
جـدی اسـت تـا در مقیاس هـای کوچک تـر 
بـا آن هـا مواجـه شـده و یـاد بگیریـم کـه در 
بازی هـای  موقعیت هـای جـدی چـه کنیـم. 
رومیـزی یکـی از جالب تریـن انـواع بازی هـا 
بـرای یادگیـری مسـائلی جدی مانند مسـائل 

مالـی هسـتند. از آن هـا غافـل نشـوید.

راهنمایسرمایهگذاری
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