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رابطه پول با خانواده
پول به عنوان يکی از مھمترين اختراعات تاثيرگذار
بر زندگی می باشد .پول ميتواند يك تقويت كننده
شرطي باشد و تنھا در اين صورت به کااليي با
ارزش و معني دار تبديل ميشود)تحقيق خوشبختی(
2

پول به عنوان ابزار قدرت

-1نگاه روانکاوان
ازپول
-2اراده معطوف به
قدرت
-3پول وتفاوت زن
ومرد
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داس سنگی

رابطه پول وخانواده
يکی از موضوعات مورد عالقه در اين حوزه
بيماری ھای روانی مربوط به پول است .يکی از تستھای رايج در
اين بخش تستMBBSاست.دراين تست که ازسال1984با11ھزار
تحقيق ميدانی استحکام علمی خودراحفظ کرده است،يکی ازمراجع
اصلی برای شناخت بيماری ھای روانی مربوط به پول است.
دراين تست6بيماری روانی درمورد پول موردآزمايش قرارميگيرد
-1وسواس پولی -2تمايل به نگھداری پول -3پول ھميشه کم است
-4پول به عنوان منشأ قدرت -5ديدگاه امنيتی به پول -6پول تابع
تالش و توانايی از جمله موضوعاتی است که فرد با انجام اين تست
می تواند در مورد نگرش خود به پول آنھا را دريابد.
4

)MBBS(Money Belief and Behavior Scale

يکی از شاخصھای مھم در ارزيابی الگوی رفتار مالی» ،تمرکز بيش از حد بر پول« يا
»وسواس پولی« است ).در ھر مورد به خود نمره ای بين  0تا  10بدھيد(
-1ھزينه کردن برايم رنج آور است.
-2پس از انجام خريد،بارھا مبلغ خريد و ھزينه انجام شده را با خود مرور ميکنم.
-3اگر کاال يی را بخريم ھر جا آن را ببينم دوباره قيمت ميکنم تا مطمئن شوم خريد را به
قيمت مناسبی انجام داده ام.
-4حتی وقتی برای دوستانم ھزينه ميکنم ،جايی در ذھنم نگه ميدارم که چقدر به آنھا لطف
کرده ام و منتظر ميمانم تا اين لطف جبران شود.
-5اگر برای دوست يا اعضای خانواده ھزينه ای انجام دھم ،بايد خودم را قانع کنم که »آنھا
ھم جايی به من لطفی کرده اند«
-6از پول خرج کردن نفرت دارم.
-7ھر لحظه دقيقا ً ميدانم چقدر پول در کيفم دارم.
-8فقط وقتی پس انداز خوبی دارم احساس آرامش ميکنم.
-9در انتخاب شريک مناسب برای زندگی ،يکی از عوامل بسيار مھم برای ارزيابی وی،
توانايی مالی و اقتصادی اوست.
-10اگرھزينه ماھيانه زندگيم يک ميليون تومان باشد،بازھم درانتخاب شغل،کاری باجذابيت
کم و 5در آمد  4ميليون تومان را به کاری جذاب با درآمد  2ميليون تومان ترجيح ميدھم

امتيازھای ده جمله باال را جمع کنيد .اگر امتياز شما پايين )حدوداً
کمتر از  (20يا باال )بيش از  (70شده ،اوضاع شما نگران کننده
است.
گروه اول ،فراموش کرده اند که در دنيا زندگی ميکنند و خواسته يا
ناخواسته ،تنھا زبان مشترک مردم جھان پول است.
گروه دوم :فراموش کرده اند که در دنيا زندگی ميکنند و پول ،اگر
کاربردی داشته باشدلذت بردن ازرابطه ھا،دوستی ھا و فرصتھاست
شما در کجای طيف ھستيد؟ 
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رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﭘﻮل وﻫﺪﻳﻪ

زنان پنج برابر مردان ھديه می دھند
اما ارزش ھدايای مردان و زنان
برابر است .نکته آن است که زنان
برای ايجاد روابط بھتر ھديه می دھند
و مردان برای اثبات يا نشان دادن
موقعيت خود.

روانشناسی پول و
پس انداز
ميزان پس انداز از منظر
روانشناسی پول از طريق فرمول
زير محاسبه می شود.
پس انداز = توانايی  +تمايل
يعنی افراد کار بيشتر را يکی از راه
ھای افزايش قدرت پس انداز می
دانند

پژوھشھايي بر روي انواع حيوانات صورت گرفته كه نشان
ميدھند حيوانات بعد از انجام دادن حركتي مشخص ،ژتوني
)مانند ميله فلزي ،توپ آھني و يا كارت( دريافت ميكنند كه
ميتواند مانند پول با اشياي مطلوب ديگري
مثل غذا تعويض شود
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Capuchin monkeys reject unequal pay.mp4
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راھکارھای کسب آرامش مالی
پرھيز از بدھی
بدھی ويا بدھی با
نرخ بھره باال يکی
از موانع اصلی در
مسير کسب استقالل
مالی محسوب می
شود

کنار گذاشتن چشم و ھم چشمی
يکی از مواردشکل گيری
ھزينه ھای سنگين به روز نگه
داشتن وسايل و ھمگامی با
دوستان ،فاميل و ھمسايگان
است

طالق
اقتصادی
صندوق پول

ھمسرتان را از خود جدا ندانيد
اونيز درموفقيت ھای شما سھيم
است
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اعتمادسازی

راھنمای تنظيم روابط مالی بين زن
وشوھر
گرفتار کليشهھا شدهايد؟
باورنادرست زنانه :وظيفه من تامين مالی خانواده نيست.
درست:ما براساس توانايیھايمان وظايف ومسئوليتھا را تقسيم
میکنيم.
با ھم اوضاع را درست میکنيد؟
باورنادرست زنانه :به من ربطی ندارد ،از زير سنگ ھم كه شده پول جور
کن و بدھی را بپرداز
درست :اين بدھی به دليل زندگی مشترکمان ايجاد شده ،با ھمفکری
میتوانيم از پس آن بربياييم.

جيبتان مشترک است؟
باورنادرست مردانه :حساب حساب است ،ھمسر ھمسر
درست :ھرچه داريم متعلق به من ،ما و زندگیمان است
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حواستان به ھمه چيز ھست؟
باورنادرست زنان و مردان :اوضاع خوب است ،الزم نيست
نگران پول باشيم.
درست :ھر چيزی ممکن است اتفاق بيفتد .بھتر است برای آينده
پسانداز کنيم).با ھم(

يک جيب پنھانی داريد؟
باورنادرست زنان و مردان :تا زمانی که ھمسرم نداند،
اشکالی ندارد که مخفيانه پسانداز کنم
درست :رازھای مالی ،میتواند زندگی مشترک را به
خطر بيندازد
مکمل ھم ھستيد؟
باورنادرست زنانه:ريسکپذيری توممکن است زندگیمان
رابه باددھد.
درست :ريسکپذيری تو و محافظهکاری من میتواند مکمل
ھم باشد و در گرفتن تصميم درست به ما کمک کند.
میخواھد به خانوادهاش کمک کند؟
باورنادرست زنانه :توھمسرمن ھستی وتمام دارايت متعلق به
زندگی مشترکمان است.
درست :خانواده تو در شرايط خاصی قرار دارند و امکان
برطرف کردن مشکلشان را داری ،پس میتوانيم در اين مورد
تصميمی مشترک بگيريم.
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نگاهتان متفاوت است؟
باورنادرست مردانه :مشکل ما اين است که من صرفهجو
ھستم و تو ولخرج
درست:ھر دوی ما خرج میکنيم اما برای چيزھای متفاوت
وقت آن است که به خرج کردنھايمان سر و سامان دھيم.

برای جلوگيری از اختالف و مجادله در اينباره توصيهھای
زير می تواند مفيد واقع شوند:
-1وقتی اختالفی پيش می آيد به طور صريح و دوستانه درباره آن با ھمسر
خود صحبت کنيد.توضيحات طرفين می تواند اشتباه يا سوء تفاھم رابرطرف
کند .اما مسکوت گذاشتن آن ممکن است اثرات نامطلوب داشته باشد.
-2در تنظيم برنامه ای متناسب در مورد مخارج ھمکاری داشته و با
احساس مسئوليت آن را رعايت کنيد.
-3اگر حساب بانکی مشترک يا حساب ھای جداگانه داريد درباره اين که
مخارج چگونه پرداخت شود قرار الزم را بگذاريد تا منظم و روشن باشد.
-4بھتر است ھر کدام فرصت و آمادگی و تجربه بيشتری برای مخارج خانه
دارد آن را به عھده بگيرد.
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-5ھمواره حساب مخارج و درآمد را در نظر داشته و خريدھای
خود را بر حسب آن تنظيم کنيد.
-6اگر ھمسر شما در برخی موارد خريدی بر خالف نظر شما کرد
سخت گير نباشيد واستقالل او را تا حد الزم و مقتضی رعايت کنيد.
-7در مورد خريد ھای عمده و تھيه لوازم گران قيمت مشورت و
توافق کنيد.
-8در حضور ديگران درباره پول و مخارج بحث نکرده و از انتقاد
از يکديگر خودداری کنيد.
-9وقتی بچه شما چيزی را می خواھد که قيمت آن نسبتا ً زياد است
در مورد آن توافق کنيد .اگر ھمسر شما با آن مخالف بود از
تحريک کردن فرزندتان بر عليه او خوواری کنيد.
-10در موارد اختالف نظر ،گفتگو را برای پيدا کردن راه حل را
ھمچنان ادامه دھيد تا به توافق برسيد
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تا به حال فکر کردهايد که تعداد شنھای ساحل
دريا چقدر است؟ بگوييد ديگر ،چند تا؟
چند ستاره در آسمان ھست؟
تمام انسانھا و ھمه موجودات روی زمين نفس میکشند ،پس
چرا اکسيژن زمين ھرگز تمام نمیشود؟! جھان اطراف ما
گستردهتر از آنست که حتی به فکر ما خطور کند .ھيچ روزی
پيش نيامده که ما فکر کنيم که ممکن است ،ديگر ھوايی برای
تنفس نداشته باشيم
ھيچ چيز در اين کائنات پايانپذير نيست.
اگر که میخواھيد بيشتر پول در بياوريد ،سعی کنيد به جای
اينکه به بیپولی خود فکر کنيد ،به ثروت و اندوخته فعلیتان
بينديشيد و اين که چقدر امروز در دست و بالتان پول ھست
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با آرزوي موفقيت
رضا ناظري

http://rezanazeri.ir
rezanazeri273@gmail.com

