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 بگیرند یاد نباید ها بچه که بد مالی عادت ۱0

 

 

 مالی عادت ۱۱ درباره نوشتار این در. کند تهدید را مالی موفقیت تواند می بد مالی عادت

 .بیاموزند شما از تان های بچه نباید هرگز که شود می صحبت بد

 

 این در. گیرندمی یاد مانهایگفته از تربیش ماناعمال از را درسی هر هابچه متاسفانه،

 .بگیرند یاد شما از نباید تانهایبچه که هستند مالی بد عادت چند راستا،

 

 درست روش و راه و پول درمورد پسرم ۳ با کردن صحبت و نشستن از تربیش را چیزهیچ

 .ندارم دوست آن کردن خرج و آوردن دستبه

 

 پسرهای. گیرندمی یاد مانهایگفته از تربیش ماناعمال از را درسی هر هابچه متاسفانه،

 .نیستند مستثنا قاعده این از نیز من

 

 تحت هابچه باشند، آن مخالف جهت در مانرفتار اما بگویند، را چیز یک مانهایحرف اگر

 مالی درس ترینمهم پول، با رفتارتان بنابراین. گفتارمان نه خواهندبود رفتارمان تاثیر

 .بدهید تانهایبچه به توانیدمی که است
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 .کنیدمی عمل بودجه به توجه بدون: ۱ بد مالی عادت

 .بروید پیش توانیدمی کجا تا کنید دقت

 

 بدون بخرید خواهید،می یا دارید الزم را هرچه یعنی-کنید خرج بودجه به توجه بدون اگر

 خودکار طوربه آنها. گیرندمی یاد را این نیز تانهایبچه -کنید توجه آن قیمت به کهاین

 .خواهنددید هم از جدا یمقوله دو را هزینه و خرید

 

 توجه بودجه هم آنها. خواهدشد آنها میراث بودجه به شما توجهیبی عادت طریق، این از

 خرج در انضباط نبود از ناشی که خواهندشد متحمل را منفی پیامدهایی و نخواهندکرد،

 .است کردن

 

 .است شما صمیمی دوست بدهی:  ۲ بد مالی عادت

 .خواهندپذیرفت را آن هم تانهایبچه یعنی شما توسط بدهی پذیرش

 

. است خاموش مشکل یک تقریبا دارند هاخانواده بیشتر که مشکالتی ترینبزرگ از یکی

 تانزندگی در ”دوست“ یک عنوان به آن آرام پذیرش بلکه نیست، بدهی خود مشکل، این

 .خواهندبود طورهمین هم تانهایبچه باشید،داشته بدهی به نگاهی چنین اگر. است

 

 را امروز مخارج و امروز، را دیروز مخارج چون است، آینده درآمد کاهش بازنمای فقط بدهی

 باشک قایم به شبیه بازی این. )است بطری به لگد یپیچیده بازی یک. پردازیدمی فردا

 تریبیش فرصت بیندازید دورتری یفاصله به را بطری هرچه که تفاوت این با است

 اما رساندنمی شما به ضرری امروز بازی این امیدوارانه، حالت در و. ( م خواهیدداشت،

 نشان شما به تواندمی بدهی یهزینه نرخ العمرمادام حسابماشین این-است برهزینه

 .است برهزینه قدرچه دهد
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 تانهایبچه با بدهی درمورد توانیدمی شما. نیست بدهی به نسبت سالمی دیدگاه این

 کنیدمی فصل و حل را آن طورچه خودتان کهاین اما. بکنید را کار این باید و کنید صحبت

 .است ترمهم

 

 ها بچه مورد در جالب حقیقت ۸۹: مرتبط مطلب

 

 .داریم نیاز آن به هم ما خوب دارند، را چیز آن ماندوستان اگر:  ۳ بد مالی عادت

 .نگیرید تاندوستان از را کردن خرج سرنخ

 

 دهیدمی یاد تانهایبچه به تمام مهارت با بگیرید، تاندوستان از را کردن خرج سرنخ اگر

 تانمخارج کنترل اگر و. کنند تعیین را شانکردن خرج روش دیگر هایآدم دهند اجازه

 این. نیست خودتان دست آن کنترل یعنی باشد، دیگر هایآدم دست در غیرمستقیم طوربه

 .بگیرند یاد نباید تانهایبچه که است درسی

 

 .مالی رازهای داشتن:  ۴ بد مالی عادت

 .نیستند جالب اصال رازها راز،

 

 همسرتان به بخواهید تانهایبچه از و بخرید را چیزی که استآمده پیش حال تا به آیا

 .نیست ضرر از عاری درخواست این نگویند؟

 

 :باشد منفی پیامد دو است ممکن درخواست این حاصل
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 یا/و دارد، وجود مشکلی خواهندکرد احساس هابچه .۱

 

 حتی-بگویند دروغ پول یدرباره ندارد اشکالی که خواهیدداد نشان سبزی چراغ آنها به .۲

 .بگویند دروغ نباید کل در که باشید یاد آنها به دیگری هایراه از اگر

 

 باشد؟داشته خوشی پایان این است ممکن آیا

 

 .دارید زندگی در را هابهترین لیاقت. : ۵ بد مالی عادت

 .دارند را چیزی هر داشتن استحقاق کنند احساس نباید تانهایبچه

 

 اشکالی ؟”دارید را اشلیاقت“ کنیدمی فکر چون خریدمی را چیزهایی اوقات بیشتر آیا

 را آن مالی توان واقعا آیا: “است این ترمهم معیار اما بگیرید، تحویل را ودتانخ گاهی ندارد

 ”دارم؟

 

 را آن لیاقت کنیدمی احساس چون خریدمی را چیزهایی دائم شما ببینند تانهایبچه اگر

. دارند را چیزی هر داشتن استحقاق که شود ایجاد آنها در فکر طرز این است ممکن دارید،

 آن مالی توان که خرندمی را چیزهایی شانزندگی در ببینید زود خیلی شود باعث این شاید

 .نخواهدشد بهتر عادت این شانشدن تربزرگ با و ندارند، را

 

 .کنیدنمی صحبت پول یدرباره هرگز:  ۶ بد مالی عادت

 به نیز را هاییمسئولیت توانندمی بلکه کنند، صحبت پول یدرباره توانندمی تنهانه هابچه

 .بگیرند عهده
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 تانزندگی در برانگیزی جنجال موضوع پول چون شاید. است انکار از دیگری صورت این

 اگر اما! نیست خوبی ینشانه اصال خود خودیبه این. کنیدنمی صحبت آن یدرباره است،

 ایسازنده یایده هیچ احتماال نکنید، صحبت پول یدرباره تانهایبچه حضور در وقتهیچ

 .نخواهندداشت آن اهمیت حتی یا هاهزینه یدرباره

 از ویژه طوربه باید شما و شودمی داده رواج تلویزیون طریق از کافی یاندازه به قضیه این

 .کنید خودداری پیام این تقویت

 

 مالی هایمسئولیت باید بلکه بشنوند، پول یدرباره را شما هایصحبت باید تنهانه هابچه

 معینی خرجی منزل از خارج در شانیروزمره امور برای اگر. باشندداشته شانسن مناسب

 بسیار هایدرس کنند، اهدا خیریه به را خرجی این از بخشی بخواهید آنها از یا کنید مقرر

 .گیرندمی یاد خوبی

 شوند تربزرگ هابچه وقتی قطعا که فعالیت دو است، دادن و آوردن دستبه موضوع 

 .کنندمی پیدا تریبیش اهمیت

 

 “ !میریممی همه فردا چون باش، خوش بنوش، بخور،: “ ۷ بد مالی عادت

 .فردا دادن دست از قیمت به نه اما بگذارنی، خوش امروز که است العادهفوق

 

 نحوی به این و کنند،می استفاده خوب زندگی یک داشتن برای توجیه این از همیشه هاآدم

 مقدس کتاب در ایآیه از اشتباهی تفسیر درواقع این. است سم شانمالی امور برای

 انگار که کنید خرج طوری کندمی توصیه شما به که – ۳۲: ۱۵ قرنتیان به اول ینامه-است

 .ندارد وجود فردایی

 

 چه؟ نمیرید فردا و( بروید بدهی بار زیر کار این با و)باشید خوش و بنوشید، بخورید، اگر
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 تانهایبچه به واقع در بگیرید، کار به تانمالی امور در را این اشتباه تفسیر این اگر

 شاید چون کنیممی زندگی نحو بهترین به اکنون ما -دهیدمی نشان عمل در و-گوییدمی

. است عیار تمام یفاجعه یک تانهایبچه به تصور این انتقال مالی نظرنقطه از. نباشیم فردا

 .است ممکن مالی درس بدترین که ندارد، لزومی آینده برای آمادگی گویدمی هاچهب به این

 

 کنیدنمی تعیین گذاریسرمایه یا اندازپس برای هدفی:  ۹ بد مالی عادت

 .کنید تعیین هدف آینده برای

 

 تا حداقل باید تانهایبچه و باشیدداشته هدف گذاریسرمایه و اندازپس برای باید شما

 دادن نشان برای فرصتی اهداف این. باشند آگاه شانعلت و اهداف آن وجود از حدودی

 .هستند تالش و آمادگی مستلزم مقاصد بعضی که هستند هابچه به نکته این

 

 دهیدمی انجام را کاری شما-است متعاقب خشنودی دادن نشان برای روشی چنینهم این

 مهم واقعا موفقیتی یا دستاورد به بعدها که هدف این با ندارد سودی حاضردرحال که

 .بگیرند یاد باید تانهایبچه که است درسی یقینا این. برسید

 

 رسیدن در نحوی به بخواهید تانهایبچه از که نباشد رویزیاده هاوضعیت برخی در شاید

 شرکت حتی یا شود، اضافه خانواده قلک به سکه چند فقط شاید. کنند کاریهم هدف آن به

 .کند پیدا اعتبار هابچه برای هدف آن شودمی باعث کاریهم این. باشد فعالیت نوعی در

 

 .کنیدمی استفاده هاحراج از همیشه:  ۸ بد مالی عادت

 .کنید کنترل را تاناحساسات هاحراج در
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 حراج در مهم خرید یک هرچند. است پول یدرباره موجود باورهای ترینبزرگ از یکی این

 بودن حراج با را دلیلبی و درپیپی هایکردنخرج اگر اما شود، اندازپس باعث تواندمی

 .دهیدمی هدر را تانپول فقط صورتاین در کنید، توجیه

 

 خریدن به را هاآدم تا بینداز راه به حراج-است بازاریابی هایحقه ترینقدیمی از یکی این

 یدهندهنشان طعمه این از اجتناب. خرندنمی صورتغیراین در که کنی وادار چیزهایی

 یاد تانهایبچه به توانیدمی که است خوبی درس همیشه این و. است داریخویشتن

 .پول درمورد ویژهبه بدهید،

 

 .هستند زندگی برای روشی اعتباری هایکارت:  ۱0 بد مالی عادت

 .گیرندنمی یاد چیزی آن درمورد نبینند، کنیدمی خرج که را پولی هابچه اگر

 

 اعتباری هایکارت از استفاده با مخارج پرداخت حال در را شما اغلب تانهایبچه آیا

 تانهایبچه به این. کنید استفاده تربیش نقد پول از که باشد خوب شاید بینند؟می

 گویی که جادویی کارت یک از استفاده با تنها مخارج پرداخت ببینند تا دهدمی فرصتی

 .دارد نیاز واقعی پول به و شودنمی میسر کند،می تامین باشد موردنیاز قدرهرچه همیشه

 

 اعتبارتان از وقتی. دارد وجود نیز دیگر امکان یک کنید، استفاده اعتباری کارت از دائم اگر

 کیف از واقعی پول که دلیل این به است، ترراحت بدهی مشکل انکار کنیدمی استفاده

 .کنند عادت انکار این به توانندمی هم هابچه. شودنمی کم تانبانکی حساب یا تانپول

 

 .ندارند سالمتی بر تاثیری مالی های عادت کنیدمی وانمود:  ۱۱ بد مالی عادت

 .است تانپول کیف محتوای از تربیش مالی های عادت تاثیر
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. گذاردمی تاثیر تانسالمتی بر حدودی تا احتماال است، زیاد تانزندگی در مالی فشار اگر

 .شود تانزندگی شدن کوتاه به منجر است ممکن حتی بدهی، مانند زیاد، مالی فشار

 

 ویژهبه و را، تانمالی امور تان،هایبچه خاطر به کنید،نمی کار این خودتان خاطر به اگر

 چنینهم و باشد،داشته بستگی آن به تانسالمتی شاید. کنید کنترل را، تانبدهی اوضاع

 .شوندنمی دچار کاهجان سرنوشت همان به تانهایبچه شوید مطمئن باید

 

 توجه باشید مطمئن اما کنند،نمی توجهی تانمالی هایعادت به تانهایبچه کنید تصور شاید

 سخنرانی خوب مالی های عادت درمورد تانهایبچه برای قدرچه نیست مهم. کنندمی

 شما. خواهدداشت آنها یآینده زندگی در را نفوذ ترینبیش خودتان مالی رفتار کنید،می

 فکر اگر. کنید فراهم شانبرای را ممکن یتجربه بهترین به که دارید را فرصت این اکنون

 .کنید استفاده فرصت این از است سودمند کنیدمی

 


