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مشــکالت مالــی ایــن دیــدگاه جدیــد را در شــا
ایجــاد میکننــد که ارزشــهای واقعیتــان کدامنــد؟ از
آنچــه در زندگیتــان خــوب و مناســب اســت لــذت
بربیــد -چــه قابــل خریــدن باشــد و چــه نباشــد.

مشکـالت مالــی و
احساس درماندگی

همه ما در دورانهای مختلف زندگی با مشکالت مالی درگیر
می شویم .ممکن است درآمد شام کم باشد و یا ناگهان
حامیت مالی خانواده قطع شود و یا زمانی به دلیل تغییر
شغل ،بی پول مبانید .شاید مشکالت مالی شام بدتر از این
باشد ،شاید خانوادهای دارید که باید از آن حامیت کنید و
شاید هم تنها شغلی که میتوانید داشته باشید كفاف زندگی
شام را منیدهد.
در هـر رشایطـی کـه باشـید ،ناچاریـد بـا همیـن درآمـد کـم
زندگـی کنیـد .حـال چـه بایـد بکنیـد؟
روبـرو شـدن بـا مشـکالت مالـی در حقیقت به معنی کشـف
ارزش اسـت :نـه از آن ارزش افـزودهای کـه یـک فروشـنده
ماهـر بـه دسـت مـیآورد ،بلکـه ارزشـهایی کـه زندگـی شما
را شـکل میدهنـد و آنچـه كـه شما را بـه خودتـان دلبسـته
میکنـد.
عـزت نفـس خـود را افزایـش دهیـد :نخسـتین وظیفه شما،
افزایـش عـزت نفستـان اسـت نـه افزایـش درآمـد .بایـد روی
باورهایتـان کار کنیـد .خطـر بـزرگ و شـایع ،بازنـده دانستن
خودتان اسـت .هر چه بیشتر خودتان را رسزنش کنید بیشتر
عصبانـی میشـوید و هـر چـه بیشتر از خودتـان عصبانـی
شـوید بیشتر به خودانگارهتان خدشـه وارد میشـود .بتدریج
فرامـوش میکنیـد کـه چـه کارهـای با ارزشـی انجـام دادهاید
و یا اینکه چه انسـان دوسـت داشـتنی و ارزشـمندی هستید.
بسـیاری از مـردم آنقـدر از شکسـت خـوردن میترسـند کـه
وقتـی فکـر میکننـد شکسـت خوردهانـد ،خـود را مقصر
میداننـد درحالـی که تنها سـود خشـم ،مجازات خود اسـت.
ایـن سـئواالت را از خودتـان بپرسـید :آیـا در برخـی زمینههـا
شکسـت خوردهایـد؟ از ایـن شکسـت چـه چیزهایـی مـی
توانیـد بیاموزیـد؟ آیا چیزی و یا کسـی موجب شکسـت شما

شـده اسـت؟ چـه تعریفـی از پیـروزی و شکسـت داریـد؟ آیا
شما نیز از جمله کسـانی هسـتید که "شکسـتهای خود را به
زیـر ذرهبیـن میبریـد و نقـاط قـوت خـود را از داخـل یـک
تلسـکوپ مینگریـد؟
صبر کنیـد و آخریـن بـاری که با انجـام یـك کار ،حس خوبی
بـه شما دسـت داد و یـا زمانی که کسـی از شما تعریف کرد
را ،بـه یـاد بیاوریـد .فهرسـتی از ایـن قبیـل موقعیتهـا تهیـه
کنیـد .وقتـی دچـار احسـاس ناخوشـایندی میشـوید ،یکی از
ایـن مـوارد را بـا صدای بلند و رسـا بـرای خودتـان بخوانید.
آرامــش درونــی ایجــاد کنیــد :زمانــی را بــرای برقــراری
ارتبــاط بــا خــود رصف کنیــد و آنچــه را کــه در درونتــان
در حــال اتفــاق افتــادن اســت ،کشــف کنیــد .بــا خودتــان
مهربــان باشــید ،اجــازه دهیــد احساســات جریح ـهدار شــده
شــا اندکــی آرام گیرنــد .بــر روی دســتیابی بــه آرامــش
درونــی مترکــز کنیــد.
دسـتیابی بـه آرامـش زمانبـر اسـت .بایـد حرکـت موتـور
درونتـان را کنـد کنیـد .رشایـط بسـیاری میتواننـد بـه حرکت
ایـن موتـور رسعـت بدهنـد :احسـاس بیچارگـی و فقـدان،
اضطـراب و نگرانـی در خصـوص شـغل بعـدی ،نـا امیـدی در
نوشتن رزومه کاری و نامههای اداری ،عصبانیت از کارفرمای
قبلـی ،خصومـت نسـبت بـه افـرادی کـه دارای موقعیتهای
مالـی خـوب هسـتند .کنـد کـردن حرکـت ایـن موتـور یـک
وظیفـه و هدیـه غیرمنتظـره اسـت.
ســعی کنیــد بــا اف ـرادی کــه نزدیــک شــا هســتند در مــورد
احساســتان صحبــت کنیــد .اگــر بــه تنهایــی منیتوانیــد
احساســاتتان را مدیریــت کنیــد ،الزم اســت از يــك مشــاور و
کمکهــای حرف ـهای در ایــن خصــوص بهــره بگیریــد.
در راستای تحقق الزامات مالی خود گام بردارید :اگر ناگهان
درآمدتان افت کرد ،نرتسید .بالفاصله به رساغ اقدامات نهایی
مانند انرصاف از ت حصیل نروید .واکنش فوری شام باید
استفاده از وام ،جستجوی كار و كمك گرفنت از دوستان باشد.
اگر مشکالت پیشآمده حاصل رفتارهای افراطی شام و یا
کارهایی مانند رشط بندی یا عضویت در گروههای هرمی
است از مركز مشاوره کمک بگیرید که میتواند در این زمینه
شام را یاری دهد.
لیستی از مخارج معمول خود را تهیه کنید :هزینه اجاره خانه
یا خوابگاه ،قسطها ،قبضها و هزینههای مربوط به تحصیل و

 رصف داشنت پول تضمینی
برای لذت بردن از زندگی و
رهایی از نگرانی نیست .پول
منادی است از سالمت ،امنیت
و قدرت .اضطراب وابسته به
آن بیشرت از آنکه بازتابی از
حساب بانکی باشد ،بیانگر
احساس ما نسبت به خودمان
است .نیمه پر یا خالی لیوان به
احساس فردی ما در آن لحظه
بستگی دارد .
درمان .دخل و خرج خود را بررسی کنید .هزینه هر مورد را
بنویسید .مهمرت از همه این که ببینید به چه کسی بدهکار
هستید .سپس تصمیم بگیرید که آیا م یتوانید به تنهایی از
عهده مشکالت برآیید و یا اینکه به کمک نیاز دارید.
اگــر نیــاز بــه کمــک داریــد بــه نهادهــای حامیتــی موجــود
مراجعــه کنیــد .مشــاوران مركــز مشــاوره نیــز در تهیــه
برنامــه بــرای غلبــه بــر مشــکالت بــه شــا كمــك کــرده و
حــس ناامیدیتــان را كــم میکننــد .آنهــا بــه شــا کمــک
خواهنــد كــرد تــا مهارتهــا و اصــول عملــی بودجهبنــدی را
یــاد بگیریــد .متــاس گرفــن بــا افـرادی کــه بــه آنهــا بدهــکار
هســتید نیــز رضوری اســت .یــک قــرار مالقــات بگذاریــد
و ب ـرای رســیدن بــه توافــق بــا آنهــا مذاکــره کنیــد و ضمنــا
همــه چیــز را بصــورت مکتــوب درآوریــد.
بودجه خود را بر اساس واقعیت و ارزشهایتان تنظیم کنید:
اساساً باید هزینههای ثابت خود را جمع زده و آن را از درآمد
خود کم کنید .باقیامنده چیزی است که شام میتوانید رصف
موارد رضوری مانند غذا و بهداشت خود کنید.
فهرستی از هزینههای خود تهیه و آنها را اولویتبندی کنید.
بررسی کنید که کدام هزینه معمول قابل حذف است ،و چگونه
میتوانید هر ماه مبلغی را به عنوان پسانداز و برای اهداف
بلندمدت كنار بگذارید .شام باید میان آنچه "میخواهید" و

آنچه "نیاز دارید" تفاوت قائل شوید.
بودجهبنــدی فراتــر از حســاب و کتــاب اســت .مهمرتیــن
وظیفــه شــا تعییــن الویتهایتــان اســت :چــه چیزهایــی
در زندگــی بـرای شــا و خانوادهتــان مهمــر هســتند؟ شــاید
دریابیــد کــه مبالــغ زیــادی را رصف خریــد چیزهایــی میکنید
کــه بازتــاب ارزشــها و نیازهــای واقعــی شــا نیســتند.
اقتصــادی بــودن را بیاموزیــد :چنــد مــورد از مشــخصترین
اقدامــات اقتصــادی کــه بــه ذهــن میرســد ،رزو كــردن
ژتــون غــذا ،کاهــش مــرف انــرژی در منــزل ،کــم کــردن
متاســهای تلفنــی و پیامكهــا اســت .بــرای پیــدا کــردن
قیمتهــای مناســبتر ،بــه عمدهفروشهــا و حراجیهــا
مراجعــه کنیــد .بــه دنبــال تفریحــات رایــگان باشــید و از
حمــل و نقــل عمومــی اســتفاده كنیــد.
خالصه آنکه:
مشــکالت مالــی ایــن دیــدگاه جدیــد را در شــا ایجــاد
میکننــد کــه ارزشــهای واقعیتــان کدامنــد؟ از آنچــه در
زندگیتــان خــوب و مناســب اســت لــذت بربیــد -چــه قابــل
خریــدن باشــد و چــه نباشــد .حتــی زمانــی کــه پــول اضافــی
بــرای خــرج کــردن نداریــد ،بــا هزینــه کــردن یــک واژه
محبتآمیــز ،یــک لبخنــد ،یــک آغــوش و یــا دعــای پــر
عمــق ،لذتــی غیرمنتظــره ب ـرای خــود بــه ارمغــان بیاوریــد.

