
 

 مدیریت مالی شخصی چیست؟

اید؟ اولین فرض کنید هم اکنون در یک قرعه کشی برنده یک جایزه ده میلیارد تومانی شده 
خرید؟ آیا یک خانه در دهید، چیست؟ آیا یک ماشین آخرین سیستم میکاری که انجام می 

قیمت های گران خرید؟ آیا پول خود را صرف خرید وسایل و لباس یترین قسمت شهر مگران 
اندازید؟ به طور کلی با پول خود چه کاری  کنید؟ آیا با این پول کسب و کار خود را راه میمی

 انجام می دهید؟ 

تواند نشان دهد آیا شما مدیریت مالی درستی در زندگی خود دارید پاسخ به این سؤاالت می
اینکه چرا باید در زندگی یا خیر. حال م ا در این مقاله قصد داریم در مورد مدیریت مالی و 

خود مدیریت مالی داشته باشیم و اصول آن صحبت خواهیم کرد. بعد از این مقاله شما یاد 
 .توانید با کمک مدیریت مالی به استقالل مالی دست پیدا کنیدگیرید چگونه می می

 

 به چه معناست؟ یت مالیمدیر

دهید و به زبان ساده مدیریت مالی یعنی اینکه شما بدانید با پول خود چه کاری انجام می
کند یا دهد که آیا پول برای شما کار می کنید. این موضوع نشان می چگونه آن را هزینه می

شما برای پول. آیا درگیر بدهی هستید و یا در حال خرید وسایلی که هیچ گونه نیازی به آن  



 

کنید. آیا برنامه خاصی برای خرج  د؟ آیا می دانید در چه جایی پول خود را خرج میها نداری
 های خود دارید یا اصالً برنامه ای برای آن ندارید؟ کردن پول 

ترین چیزهایی که در زندگی شغلی و فردی افراد وجود دارد، مدیریت مالی است یکی از مهم
مدیریت مالی افراد بستگی دارد اما شاید بگویید زیرا آرامش، راحتی و آسودگی خاطر افراد به  

پول همه چیز نیست. بله ما با شما موفق هستیم اما نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این 
 .است که در موضوعات مهم زندگی و شغل افراد تأثیر مستقیمی دارد 

 مدیریت مالی در زندگی و کسب و کار چه نقشی دارد؟ 

بسیار مهمی در زندگی و کسب و کار افراد دارد زیرا حفظ، کنترل   داشتن مدیریت مالی نقش
افزایش نقدینگی می به و  را  افراد  زندگی  افراد و حتی تواند  از  تغییر دهد. خیلی  کلی  طور 

درستی ها به این موضوع توجه خاصی ندارند و یا ارزش مدیریت مالی را بهها و شرکت سازمان 
تصمیم گیری های مالی خود، اشتباهات وحشتناکی را دچار  کنند به همین خاطر در  درک نمی

آن می آینده نه چندان دور برای  شود. پس داشتن مدیریت ها مشکل ساز میشوند که در 
 .تواند نقش بسیار مهمی در زندگی و کسب و کار افراد داشته باشدمالی می

 



 

  هدف از مدیریت مالی شخصی چیست؟

طور کلی در زندگی خود هدف از داشتن مدیریت مالی این است که افراد در کسب و کار و به 
جریان نقدینگی خود را کنترل کنند و درنهایت به سمت پیشرفت قدم بردارند. وقتی فردی  

تری    تواند تصمیمات مالی درستدرستی اجرا کند میدر زندگی خود بتواند این موضوع را به
دجه بندی درستی داشته باشند، در جای درستی سرمایه گذاری کند و درنهایت را بگیرند، بو

 .های خود را افزایش دهدمیزان پس انداز و دارایی

تواند مانند یک نقشه راه برای افرادی باشد که با بدهی دست و داشتن مدیریت مالی می 
ر به استقالل مالی دست  کنند و یا برای افرادی مهم باشد که دوست دارند زودتپنجه نرم می 

تواند منابع مالی و حتی ذهن افراد را طور کلی باید گفت این نوع مدیریت میپیدا کنند. به 
 .نظم خاصی دهد تا در نهایت بتوانند رشد و پیشرفت را تجربه کنند

گوید:.”شما نباید فکر کنید که ترین سرمایه داران آمریکایی میآقای وارن بافت یکی از بزرگ 
تواند شما را ثروتمند کند بلکه این مدیریت مالی است که شما را به  ر کردن به تنهایی میکا

 .”رساندثروت و استقالل مالی می

 چرا تأمین مالی شخصی در زندگی روزمره بسیار مهم است؟

مهارت  ما  میوقتی  بگیریم  یاد  را  مالی  مدیریت  پول های  سرمایه توانیم  و  را ها  خود  های 
شود آینده مالی درخشانی داشته  دیریت کنیم که درنهایت این موضوع باعث می درستی مبه 

توانیم منابع  کنیم میباشیم، به همین خاطر وقتی در درجه اول امور مالی خود را مدیریت می
  .درستی مدیریت کنیم و به بهترین شکل از آن ها استفاده کنیمخود را به 

پیدا کنند، تأمین پول نقش مهمی در این فرآیند دارد.   برای اینکه افراد به آزادی مالی دست
بنابراین ضروری است که ما بتوانیم در هر مرحله از زندگی خود برای پول برنامه ریزی درستی 
داشته باشیم. بدون برنامه ریزی مناسب، ما یک زندگی پر چالش که درگیر قسط وام و بدهی 

 .ها، رهایی پیدا کنیماز شر این بدهی  دانیم چگونههستیم، خواهیم داشت زیرا نمی



 

داشتن یک زندگی که فقط در آن حقوق و دستمزد وجود دارد یک شیوه زندگی بسیار استرس  
های روزانه ما را زا برای افراد است. در حالی که ممکن است شغلی داشته باشیم که هزینه 

تواند ه که هزینه بر است ، میکند، اما هزینه های پزشکی یا هرگونه اتفاق غیر منتظر تأمین می 
 .از نظر مالی ما را دچار بحران کند

تواند به ما در مدیریت خوب پول کمک کرده  های مدیریت مالی میبنابراین، داشتن مهارت 
 .تواند آینده مالی روشنی را برای ما رقم بزندو درنهایت این موضوع می

. برای کسب مهارت الزم است دانش سواد مالی درست مانند یادگیری یک زبان جدید است
آن را به دست آورید و یا از دانش خود استفاده کرده و آن را به کار بگیرید. به همین خاطر 
اصطالحات و مفاهیم خاصی را باید یاد بگیرید و مانند هر کار دیگری، حتی در این مورد، به  

کند. صرف نظر از سن، حرفه  های الزم در مورد مسائل مربوط به پول کمک میتمرین و آگاهی 
کند تا در مورد نحوه استفاده  یا سطح درآمد ما، درک قوی از وضعیت مالی به فرد کمک می 

 .و تخصیص پول به دست آمده مسئولیت زندگی خود را برعهده داشته باشد

 چرا داشتن مدیریت مالی در زندگی ضروری است

توانند پول کنند، مینین پایین شروع میکسانی که پس انداز کردن و مدیریت مالی را در س
آوری +و به راحتی از روزهای سخت و پر چالش عبور کافی را برای زندگی آرام در آینده جمع 

تواند به اندازه کافی اثر بخش  کنند. صرفه جویی حتی به مقدار کم اما به صورت مستمر می
کنند. ای فراوانی را دریافت میهکنند، پاداش طور منظم پس انداز میباشد و کسانی که به 

اهمیت و ضرورت داشتن مدیریت مالی  اساسی دیگر در مورد  ادامه به چند مورد  حال در 
 مدیریت مالی شخصی  :کنیماشاره می

 کند به برآوردن نیازهای مالی کمک می  - 1

نیم.  کمسائل مربوط به پول بسیار فراتر از آن چیزی است که ما معموالً در مورد آن فکر می 
از ما باید دیدگاه وسیع  این ترتیب، ما باید بیشتر  امور مالی خود داشته باشیم، به  از  تری 

اوصاف شخص نباید  این  رفتن به محل کار و کسب درآمد، به مدیریت مالی فکر کنیم. با 



 

ای برای تعیین میزان  بالفاصله پس از به دست آوردن پول، آن را خرج کند. بلکه باید برنامه 
ها و اهداف مالی آینده خود داشته باشد. به این ترتیب ما امنیت مالی را برای  د، هزینه درآم

 .کنیمکنیم و نیازهای خود را بر این اساس برآورده می خود ایجاد می 

 

 کند ها کمک میدر بودجه بندی و صرفه جویی در هزینه  - 2

حتی پس از دریافت مبلغ هنگفت در هر ماه، اگر برنامه مالی درستی برای استفاده منطقی از 
این درآمد در نظر گرفته نشود، ممکن است ما را دچار بدهی های زیادی بکند. این به این 

ود هزینه کنیم. این موضوه باعث می دلیل است که ممکن است درنهایت بیش از درآمد خ
 .شود گاهی متوجه آن نشویم

بیشتری    از سالمت  مالی  نظر  از  دارد،  که درآمد متوسطی  است فردی  این حال، ممکن  با 
کنند، برای پول خود برنامه ریزی می  هابرخوردار باشد. این موضوع به این دلیل است که آن 

کنند. به این خاطر مدیریت مالی به ما کمک  گی میکنند و در حد توان خود زند پس انداز می
 .های ماهانه و نحوه بودجه بندی آن درآمد را درک کنیمکند تا درآمد، هزینه می

 کندبه افزایش جریان نقدی کمک می  - 3

ها و تواند به ما در افزایش جریان نقدینگی کمک کند. پیگیری هزینه منابع مالی شخصی می 
افزایش دهیم. برنامه ریزی مالی،  ا قادر میالگوهای هزینه ما ر  سازد تا جریان نقدی خود را 



 

هایی را که به  دهد تا پول های محتاطانه و بودجه بندی دقیق این اطمینان را به ما می هزینه 
 .های بی اهمیت از دست ندهیمسختی به دست آورده ایم با هزینه 

آن   کار در مورد مدیریت مالی و ضرورت  اینجای  این موضوع تا  ادامه به  صحبت کردیم در 
 .توانیم مدیریت مالی درستی داشته باشیمپردازیم که چگونه میمی

 

  چگونه مدیریت مالی داشته باشیم؟ 

های اید که چرا در سیستم آموزشی که در کشور ما وجود دارد مهارتآیا تا به حال فکر کرده 
نمی آموزش  ما  به  را  مالی  مدیریت  و  دارد زندگی  وجود  دنیا  کل  در  موضوع  این  دهند؟ 

 .وموضوعی است که کم و بیش اکثر افراد با آن روبرو هستند

ها جز افرادی بودند گیریم. آیا آن طر، ما از نحوه برخورد والدینمان با پول یاد می به همین خا
می خرج  زیاد  که  هستند  آنیا  آیا  انداز کنند؟  پس  را  خود  پول  که  بودند  افرادی  جز  ها 

ها در مورد بازار اند چگونه سرمایه گذاری کنید؟ آیا آن ها به شما یاد داده کردند؟ آیا آن می
بندم که پاسخ اند؟ شرط می حوه پس انداز برای بازنشستگی به شما آموزش داده سهام یا ن

 .برای اکثر ما "منفی" است



 

ها  توانید آن اید به این معنی نیست که نمیهای مالی خوبی در مدرسه نیاموخته اینکه مهارت 
ت بهتر پول  توانید برای مدیریرا در حال حاضر یاد بگیرید. در اینجا نکاتی وجود دارد که می

 .از آن ها استفاده کنید

 .برای خرج کردن پول خود برنامه داشته باشید و آن را یادداشت کنید  - 1

شود؟ آیا می دانید چقدر پول برای رود و کجا خرج میهای شما کجا می آیا می دانید پول 
ید؟ اکثر  کنچیزهایی مانند بیرون رفتن، برای غذا خوردن، دیدن فیلم، خرید لباس هزینه می 

 .کننددانند پول خود را کجا خرج می ای برای این موضوع ندارند و حتی نمیمردم واقعًا برنامه 

پول  کنند که از حساب بانکی خود  آیا شما جز آن دسته از افرادی هستید که خدا خدا می 
گه ای برای این موضوع داشته باشید. بر زیادی برداشت نشود؟ اگر چنین است، باید برنامه 

های بانکی سال گذشته خود را بررسی کنید و میزان هزینه خود را در هر  چک یا صورتحساب 
گروه بنویسید. احتماالً تعجب خواهید کرد که چقدر از پول شما برای چیزهایی که حتی از 

 ."اید "هدر رفته است و هنوز هم این روند ادامه داردبی خبر بوده  ها آن 

 



 

 .مصرف کننده آگاه باشید  - 2

کنید؟ ها را بررسی میروید، آیا لیستی برای خرید دارید؟ آیا قیمتوقتی به سوپرمارکت می
تواند ود دارد که می های آنالین زیادی وجکنید؟ منابع و برنامه ها استفاده میآیا از تخفیف 

 .کنید، داشته باشیدبه شما کمک کند تمرکز بیشتری بر آنچه که واقعًا هزینه می 

با توهم زندگی نکنید بلکه برای ریال به ریال خود برنامه داشته باشید. وقتی مردم این کار را 
د، بررسی ها، تهیه لیست خریرود. برای جستجوی تخفیف ها فقط از بین میکنند، پول آن نمی

آن ها خرید می قیمت فروشگاه  از  که  اما در دراز مدت هایی  است،  الزم  کنید، کمی تالش 
 .ارزش آن را دارد. و، این موضوع تفاوت بزرگی می تواند در امور مالی شما ایجاد کند

 دهی کنید امور مالی خود را سازمان - 3

های های بانکی، وام ست. حسابدهی امور مالی شما اولین قدم برای ایجاد ثروت ا سازمان 
های خودرو و هر چیزی دیگری باید پیگیری شود. داشتن یک  های مسکن، وامشخصی، وام

افزار یا اپلیکیشن بودجه بندی مانند هلو یا پارسیان می  های کاملی برای  راه حل   تواند  نرم 
به شما ارائه دهد.   ها، پرداخت های به موقع و موارد دیگرردیابی و مدیریت تمام این حساب 

می  بیان  مورد  این  در  مریلند،  بتسدا،  در  رسمی  حسابدار  موریس،  که  جف  "هنگامی  کند: 
نرم حساب  این  وارد  را  خود  موجودی  و  میها  می افزارها  برای  کنید،  را  کمتری  زمان  توانید 
 مدیریت مالی شخصی ".دهی و زمان بیشتری صرف درک وضعیت خود کنیدسازمان 

 



 

 کمتر از درآمد خود خرج کنید  - 4

رای کمک به شما در ردیابی و بودجه بندی  افزارهای مالی شخصی ابزارهای قدرتمندی را بنرم
دهد. اگر یاد بگیرید ها و گام برداشتن در جهت دستیابی به اهداف بلندمدت ارائه میهزینه 

می  انجام  کجا  در  را  هزینه  بیشترین  بدانید  و  کنید  ردیابی  را  خود  مالی  منابع  دهید، که 
"بهترین راه برای اطمینان از غلبه گوید:  توانید مسیر پول خود را کنترل کنید. موریس می می

 ".بر بدهی یا اجتناب از آن این است که هرگز بیش از درآمد خود هزینه نکنید

 پول خود را روی کار خود سرمایه گذاری کنید  - 5

گوید: "یک از ارزش زمانی پول استفاده کنید. موریس در این مورد مثال جالبی دارد او می
که روزانه    21جوان   که در سن  دالر سرمایه گذاری می  17.50ساله  تا زمانی  سالگی    65کند 

  30تواند میلیونر شود. در  درصد است، می  5شود و درآمد متوسط ساالنه آن  بازنشسته می
سالگی این میزان   40شود. در سن  سالگی، میزان پس انداز روزانه مورد نیاز تقریبًا دو برابر می 

ر هر سنی که هستید باید پس انداز کردن را یاد بگیرید، حتی شود. " بنابراین دچهار برابر می 
 .اگر مقدار آن کم باشد

 



 

 های درآمدزا محدود کردن بدهی به دارایی

از وام د خودرو، هر ریالی که برای بازپرداخت آن بدهی هزینه های بد و وام خریبا استفاده 
های خودرو به جز مدل های صفر ، نیاز به تعمیرات رود. همه مدل کنید، پول از بین میمی

 .رود ، خواهد داشتهای مالی بیشتری نسبت به آنچه انتظار میو هزینه 

هایی که های خانگی و لباس های بسیار باال برای خرید کاالدهد، "با بهره موریس توضیح می  
تواند زندگی شما را تحت تأثیر های بدی هستند که میشوند، معامله به سرعت فرسوده می

به   این بدهی ها مربوط  است  بهتر  دارید،  بگیرید و بدهی  است وامی  قرار  اگر  قرار دهد. 
 .شوندکنند و ارزشمندتر میمواردی باشد که ارزش خود را در طول زمان حفظ می 

 کالم آخر 

هایی را هر فردی در زندگی خود که می خواهد طعم ارامش و آسایش را بچشد ،باید مهارت 
آن  از  ، یکی  بگیرد  مالی یاد  در زندگی خود مدیریت  است. وقتی هر فرد  ها مدیریت مالی 

ها و تواند زندگی خود را سر و سامان دهد و با آرامش به خواسته درستی داشته باشد می
 مدیریت مالی شخصی  .دست پیدا کند  اهداف خود

 


