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چیست؟ زندگی در پول اهمیت  

 

 

مشترک زندگی در پول  

 

 بیان،تاثیرگذاری فن با توانیم می چطور:بخوانید حتما    

باشیم؟ داشته  

 

 روی را پول» نیستند؛ کم پول یدرباره معروف هایالمثلضرب

 ،«رودمی باال پارو از پولش» ،«شودمی زنده بگذاری مرده

 پولدار» ،«نیست خرس علف پول» ،«است دست کف چرک مثل پول»

 المثلضرب هاده و اینها. «کباب دود به پولبی کباب، به

 ما زندگی در پول منفی و مثبت هایجنبه یدهندهنشان دیگر،

 شدهانجام تحقیقات   از ایچکیده ،مقاله این در. هستند

 افراد شخصیت با آن یرابطه و پول آورشادی یجنبه یدرباره

 اهمیت که دهیممی پاسخ هاپرسش این به و کنیممی بررسی را

رسید؟ شادی به توانمی چگونه پول با و چیست زندگی در پول  

 

 تا تواندمی شادی، و پول بین ناپذیرجدایی ارتباط   یایده

 شادی   به نسبت ثروتمندان شادی   میزان. باشد درست ایاندازه

 بیشتری شادی لزوما بیشتر، پول   آیا اما است، بیشتر فقرا

 وبویرنگ به توجه با دارد؟ همراهبه خود با را

 ویژهبه امروزی ثروتمندان زندگی   ظاهر   و قدیم هایالمثلضرب

 کنیممی تصور ما بیشتر! بله بگوییم باید مجازی، فضای در

 منطق و تفکر اهل اگر اما بیشتر، شادی یعنی بیشتر پول

بریدمی سؤال زیر را شادی نوع این باشید، . 

 

 

است مهم زندگی در پول آیا  
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 تربیت و توسعه در پدر نقش: بخوانید حتما    

باشد؟ می چه فرزند  

 

 دارند، عالقه مادیات به که هاییانسان تحقیقات، براساس

 گرایش افسردگی به بلکه نیستند، دیگران از شادتر تنهانه

 هستند، نفس به اعتماد کمبود دچار افراد این. دارند

 مشارکت به چندانی تمایل و است ضعیف دیگران با شانروابط

 تمایل واقعی   عواقب اینها. ندارند اجتماعی هایفعالیت در

هستند مادیات به . 

 را شما «اوقاتگاهی» پول، کردن   وخرج زندگی در پول اهمیت

کندمی شادتر  

 

 

زناشویی زندگی در پول  

 

 و خانواده رابطه تقویت سبب که عاداتی: بخوانید حتما    

شود می فرزند  

 

 تواندمی پول کردن خرج که دهدمی نشان جدید تحقیقات

 خرج پول «عاقالنه» که شرط این به فقط باشد، آورشادی

 وجود پول کردن خرج برای هاییراه تر،دقیق عبارتبه. کنیم

 پول نمونه، برای. شودمی ما خوشحالی سبب واقعا که دارد

. شود ما شادی موجب تواندمی «تجربه کسب» برای کردن خرج

 را زیادی پول و دارید ایگونهوسواس یعالقه مادیات به اگر

 لزوما کنید،می آشپزخانه وسایل از کلکسیونی آوریجمع صرف  

 سفر یک خرج را پول مقدار همان اگر اما شوید،نمی شادتر

 تجربه را واقعی شادی کنید، تئاتر تماشای یا انگیزهیجان

کنیدمی . 

 

 خودمان کردن شاد دیگر   راه دیگران، برای پول کردن خرج

 اندکی بتوانید آنها یواسطه به که بیابید هاییفرصت. است

 فرد برای مثال کنید، خرج دیگران برای را تانپول از

 یکرایه یا کنید کمک خیریه یک به بخرید، غذا نیازمندی

کنید حساب را مسافر یک تاکسی . 
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 عاقالنه را تانپول اگر» زندگی در پول اهمیت

بخرید شادی توانیدمی قطعا کنید، خرج !» 

 

زندگی در پول نقش  

 

کودکان بیان فن بهبود و ارتباط مهارت: بخوانید حتما      

 

 تواننمی اندشده متقاعد که هاستمدت اجتماعی شناسانروان

 صرفا و داد نسبت افراد عموم به را شناختیروان تئوری یک

 دنیای با تعامل و تفکر ینحوه در موجود شباهت خاطربه

 کرد، انکار را آنها رفتار تنوع و پیچیدگی پیرامون،

شودمی صحبت «شادی» از که زمانی ویژهبه . 

 

 خرج به نسبت تجربه، کسب برای پول کردن خرج که است درست

 این اما کندمی شادتر را هاانسان مادیات، برای پول کردن

 هزینه این رغبت و میل با که است درست کسانی درمورد گفته

 زمانی نیز دیگران برای پول کردن خرج. کنندمی پرداخت را

 کردن برطرف یا دیگران کردن خوشحال که است آورشادی

 به. باشد شما اخالقی هایارزش جزو آنها، مادی هاینگرانی

 آن که شویدمی شادتر پول کردن   خرج با زمانی دیگر، بیان

کنید خرج خودتان هایارزش و شخصیت براساس را . 

 

شادی و پول با شخصیت یرابطه بررسی و زندگی در پول اهمیت  

 

 

زندگی در پول تاثیر  

 

چیست؟ خانواده در مذاکره موثر راههای: بخوانید حتما      

 

 و خرید الگوهای روی تازگی به که تحقیقاتی براساس

 شده انجام افراد شخصیت با آنها سازگاری عدم یا سازگاری

 را شانپول افراد که گرفت شکل اصلی یایده این است،
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 پولی هرچه و کنندمی خرج شانشخصیت با متناسب

 تناسب شانشخصیت نوع با کنندمی خرج که

کرد خواهند تجربه را بیشتری شادی باشد، داشته بیشتری . 

 

 یک همکاری با کردند سعی خود نخست مطالعات در محققان

 را افراد از زیادی تعداد خرید نوع و میزان بانک،

 بانک   یک مشتریان از زیادی شمار با آنها. کنند شناسایی

 خریدهای اوال که گرفتند اجازه آنها از و گرفتند تماس خاص

 هاآن از ثانیا و کنند بررسی دقت با را هاآن اخیر

 شناسیشخصیت به مربوط که را کوتاه ایپرسشنامه خواستند

 مشخص نیز را خود زندگی از رضایت میزان   و کنند ُپر بود،

 .کنند

 

 

زندگی در ثروت و پول  

 

 مذاکره را شما که ساده روزانه عادت: بخوانید حتما    

کند می انگیز شگفت کننده  

 

 را مشتریان خریدهای انواع خودکار طوربه بانکی سیستم

 این از خاص یدسته هر برای محققان و کرد بندیطبقه

 به عجیب شاید. دادند اختصاص را شخصیت نوع یک بندی،طبقه

 کننده، مصرف رفتار یحوزه شناسانروان اما برسد نظر

 برای. کنندمی صحبت «محصوالت شخصیت» از که است سال سالیان

 رفتن صرف ازحدبیش که هاییتراکنش به تحقیق این در مثال،

 را «گرابرون» شخصیت بودند شده خوشگذرانی و رستوران به

 و کامپیوتر خرید صرف که هاییتراکنش به دادند، نسبت

 یا «شناسوظیفه» شخصیت بودند فناوری یحوزه ابزارهای

 هاخیریه به کمک راه در که هاییتراکنش به و «باوجدان»

دادند نسبت را «سازگار» شخصیت بودند، شده انجام . 

 

 خرید هایعادت تراکنش، 76863 و نفر 625 بین از محققان

 دریافتند و کردند بررسی را( متنوع هایشخصیت با) افراد

 با بود، شده داده نسبت افراد خرید الگوی به که شخصیتی

 البته. بود سازگار بسیار شناسیشخصیت یپرسشنامه نتایج
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 با. نیست درصد 100 وجه هیچ به سازگاری این

 تردقیق را ارقام و اعداد وقتی این، وجود

 یک شخصیت سازگاری   میزان هرچه که یابیمدرمی کنیم، بررسی

 تجربه را بیشتری شادی باشد، بیشتر او مخارج   با فرد

کرد خواهد . 

 

کنید خرج را تانپول- زندگی در پول اهمیت ! 

 

 

زندگی در پول مدیریت  

 

چیست؟ برد برد مذاکره: بخوانید حتما      

 

 صحبت زندگی در پول اهمیت و رفاه از وقتی طورکلی،به

 پول. شودمی مطرح شادی از گوناگونی و علمی تعاریف شود،می

 بیشتر پول   داشتن   اما است، نداشتن پول از بهتر داشتن

 برای پول کردن خرج دیگر، طرف از. نیست بهتر لزوما

 خرج پول خودتان برای منحصرا که است این از بهتر دیگران

 دیگران به کمک که است بخشلذت زمانی کار این اما کنید،

 برای پول کردن خرج حتی و باشد داشته اهمیت شما برای

 عاقالنه و درست را آن که است آورشادی زمانی هم خودتان

کنید خرج . 

 

 انجام بانکی هایداده با محققان که ایمطالعه به اگر

. ایدشده مواجه سؤاالتی با حتما باشید، کرده دقت دادند

. هستند وابسته همبه کامال هاداده که است این اصلی یمسئله

 که هستند آن از حاکی تنها هاداده دیگر، عبارت به

 ارتباط رفاه میزان با شخصیت، به وابسته مخارج   الگوهای

نیست مشخص است، شده دیگری موجب یککدام اینکه اما دارند، . 

 

 

زندگی در پول اهمیت  
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 صبحگاهی سرحالی و هوشیاری: بخوانید حتما    

یوگا حرکات با  

 

 بهتر شادتر، افراد چون که دارد وجود نیز فرضیه این

 روش به را خود پول بنابراین شناسندمی را خودشان

 صحیح نیز فرضیه این اگر اما کنند،می خرج تریهوشمندانه

. داد توضیح را افراد این شادی دلیل تواننمی باز باشد

 انجام دیگری تحقیق مسئله این به پرداختن برای محققان

 متنوعی هایروش به دادند آموزش افراد به آن طی و دادند

 میزان بر خرید متفاوت الگوهای تأثیر تا کنند خرج پول

 و گرایاندرون از تحقیق این در. شود سنجیده آنها رفاه

 یک خرید صرف را خود پول هرکدام تا شد خواسته گرایانبرون

 کتاب، خرید گرایان،درون برای. کنند نوشیدنی یا کتاب

 ینمونه آزمایش این. بود نوشیدنی خرید از آورترشادی

 بود افراد شخصیت با خرید الگوی سازگاری   تئوری از روشنی

 نوشیدنی خرید هم و کتاب خرید هم گرایان،برون برای اما

 سازگار مذکور تئوری با این و بود آورشادی اندازه یک به

 کل در گرایانبرون که بود این محققان توضیح. نیست

 انجام که کاری به شادی این و هستند شادتری هایانسان

 تئوری با همچنان توضیح این اما ندارد، بستگی دهند،می

 این از اطمینان برای است بهتر. نیست سازگار موردنظر

باشیم بیشتری شواهد منتظر تئوری، . 

 

 به توانندمی موارد این یهمه که است این دیگر یمسئله

 دیگر، عبارت به. باشند داشته بستگی افراد پول میزان

 برای که افرادی: باشد داشته معنا یک تواندمی فقط نتایج

 و هستند شادتر دارند، پول شانعالقه مورد اجناس خرید

 کافی پول شانعالقه مورد اجناس خرید برای که کسانی برعکس،

 شایان نکته این. نیستند شاد اول گروه یاندازهبه ندارند،

 شانتحقیقات در را افراد کلی درآمد محققان که است ذکر

 در بررسی، مورد افراد یهمه یسالیانه درآمد) کردند کنترل

 درآمد میزان آنها هم باز اما ،(داشت قرار ثابت یبازه یک

 هایشانیافته برای جایگزین یدهندهتوضیح عنوانبه را افراد

کنندمی مطرح . 

 

 سبک   که است این تحقیق موضوع اصل   ظاهرا صورت، هر در

 بتوانیم تا باشد سازگار مانشخصیت با باید ما زندگی
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 مخارج از صحبت وقتی. باشیم شادتری هایانسان

 که یاشیوه به را خود پول است بهتر شود،می

 هایگرایش و خصوصیات ها،ارزش با و منطقی خودمان نظر از

 .کنیم خرج است، سازگار ما


