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هوش مالی چیست 
و چگونه موجب توسعه فردی افراد می شود؟!

ــه  ــی هم ــای زندگ ــی از اولویت ه ــب یک ــد مناس ــب درآم ــول در آوردن و کس پ
ــش  ــد، چال ــرف اول را می زن ــا ح ــول عم ــه پ ــا ک ــون م ــای پیرام ــت. در دنی ماس
ــی از  ــن یک ــروت همچنی ــتن ث ــت. داش ــدن اس ــدار ش ــان پول ــش رویم ــزرگ پی ب
ــاب  ــه حس ــز ب ــردی نی ــعه ف ــد و توس ــاخصه های رش ــن ش مهمتری
ــده  ــش آم ــما پی ــرای ش ــوال ب ــن س ــال ای ــه ح ــا ب ــا ت ــا آی ــد. ام می آی
اســت کــه راه دســتیابی بــه ثــروت توســط افــراد چــه بــوده اســت؟ در 
ــور رســیدن  ــن فاکت ــا یکدیگــر اصلی تری ــا ب ــه کوشــیده ایم ت ــن مقال ای
ــپس ۶  ــم. س ــی کنی ــام دارد را بررس ــی ن ــوش مال ــه ه ــد ک ــه درآم ب
ــد را  ــت می کنن ــا را تقوی ــی م ــان هــوش مال ــه مــرور زم راهــکار کــه ب
بــه شــما آمــوزش داده ایــم. پــس تــا انتهــای ایــن مقالــه بــا مــا همــراه 

باشــید.

           هوش مالی چیست؟

ــوش  ــه ه ــده ک ــخص ش ــمندان مش ــان و دانش ــاش روانشناس ــا ت ــروزه و ب ام
ــن  ــی از اصلی تری ــوان یک ــی را می ت ــوش مال ــان ه ــن می ــی دارد. در ای ــواع مختلف ان
و کارآمدتریــن انــواع هــوش دانســت. امــروزه هــوش مالــی بــه عنــوان 
ــه  ــوش ب ــن ه ــف ای ــا تعری ــود. ام ــی ش ــناخته م ــانی ش ــوش انس ــن ه پرکاربردتری

ــت؟ ــاده چیس ــان س زب
“هــوش مالــی توانایــی درک شــرایط مالــی و حــل کــردن مشــکات وابســته بــه 

ــت.” آن اس
افــراد دارای درصــد هــوش بــاالی مالــی می تواننــد در کمتریــن زمــان بــه پــول 
ــرای هــوش  ــی ب ــی اصطاحــی و جایگزین ــوان عبارت برســند. شــم اقتصــادی را می ت
ــس  ــی از پ ــه راحت ــاال ب ــی ب ــوش مال ــراد دارای ه ــت. اف ــی دانس مال

ــد.  ــر می آین ــرمایه ب ــول و س ــته پ ــای وابس چالش ه
 

“هیــچ ســرمایه  گــذاری یــا تجــارت بــدی وجــود نــدارد، 
ــل  ــد عم ــه ب ــتند ک ــان هس ــرمایه گذاران و کارآفرین ــن س ــه ای بلک

کیوســاکی رابــرت  می کننــد.” 

           هوش مالی از نگاه رابرت کیوساکی

ــه در  ــت ک ــرادی اس ــهورترین اف ــاکی یکی از مش ــرت کیوس راب
کتابــش بــه هــوش مالــی پرداختــه اســت. او در کتــاب “پــدر پولــدار، 
ــدگان  ــار خوانن ــدن در اختی ــد ش ــرای ثروتمن ــاده ای ب ــای س ــول” راه ه ــی پ ــدر ب پ
قــرار داده اســت. رابــرت کیوســاکی هــوش مالــی را توانایــی تولیــد ثــروت می نامــد. 
ــا  ــدان ب ــد. ثروتمن ــی را آموخته ان ــای درآمدزای ــد راهکاره ــراد ثروتمن ــر او اف از نظ
ــاکی  ــرت کیوس ــد. راب ــود می افزاین ــروت خ ــه ث ــه ب ــا روزان ــن روش ه ــتفاده از ای اس
ــر  ــد “اگ ــتند. او می گوی ــیاری هس ــاش بس ــد ت ــز نیازمن ــر نی ــراد فقی ــاور دارد اف ب
فقیــران بــرای یادگیــری روشــهای درآمدزایــی تــاش نکنند،تــا ابــد فقیــر خواهنــد 

ــد.” مان
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ــند.  ــا نمی باش ــی راهگش ــه تنهای ــروت ب ــه ث ــاد دارد ک ــاکی اعتق ــرت کیوس راب
ــه  ــرا ک ــتند، چ ــی هس ــوش مال ــتن ه ــد داش ــایرین نیازمن ــش س ــد بی ــراد ثروتمن اف
آنهــا بــدون  داشــتن هــوش مالــی ثــروت خــود را بــه راحتــی از دســت خواهنــد داد.
ــرای  ــرده ای ب ــول همچــون ب ــار مناســب اســت. پ ــد رفت ــول نیازمن از نظــر وی پ
ــم  ــرای او فراه ــار دارد را ب ــان انتظ ــه انس ــر چ ــا ه ــد و تقریب ــار می کن ــان رفت انس
ــاوت  ــا متف ــن مســئله کام ــی برخــوردار نباشــیم ای ــر از هــوش مال ــا اگ ــد. ام می کن

ــود. ــد ب خواه

           تقسیم بندی های هوش مالی

ــت  ــد. رعای ــی می باش ــای متفاوت ــیم بندی ه ــامل ارکان و تقس ــی ش ــوش مال ه
ــتر  ــروت بیش ــه ث ــما را ب ــک و ش ــوش کم ــش ه ــه افزای ــن ارکان، ب ــک از ای هری
ــانه های  ــوان نش ــه عن ــم ب ــوارد ه ــن م ــک از ای ــع هری ــد . در واق ــر می کن نزدیک ت
ــا  ــروی از آن ه ــا پی ــرد ب ــم ف ــد و ه ــاب می آین ــه حس ــراد ب ــی در اف ــوش مال ه
ــن ارکان را  ــم ای ــر داری ــال در نظ ــد. ح ــش ده ــود را افزای ــی خ ــوش مال ــد ه می توان

ــم. ــی کنی ــر بررس ــا یکدیگ ــب ب ــه ترتی ب
ــه کمــک آن هــا  ــا بخــش دارد کــه ب ــه ی ــی ۶ مرحل از نظــر کیوســاکی هــوش مال

نیــد: می توا
۱. درآمد بیشتری ایجاد کنید.

۲. از پول خود حفاظت کنید.
۳. برای سرمایه خود برنامه ریزی داشته باشید.

۴. از اهرم مالی استفاده کنید.
۵. اطاعات مالی خود را اصاح نمایید.

۶. کارنامه مالی داشته باشید

           کسب درآمد بیشتر

ــا داشــتن  ــی مشــغولند. .ام ــه شــغل های گوناگون ــراد ب ــروزه اف ام
درآمــد بیشــتر نیازمنــد هــوش اقتصــادی و مالــی باالســت. بــه طــور مثــال افــرادی 
کــه ســالیانه درآمــدی بالــغ بــر ۲۰۰ میلیــون تومــان دارنــد هــوش مالــی بیشــتری 
نســبت بــه افــراد دارای درآمــد ســاالنه ۱۰۰ میلیــون تومــان هســتند. امــا آیــا تنهــا 

ــی باهــوش می ســازد؟ ــا را از لحــاظ مال ــه آن ه ــد آن هاســت ک ــم درآم رق
ــه  ــت ک ــد اس ــب درآم ــد کس ــن فراین ــد ای ــردم نمی دانن ــاکی م ــر کیوس از نظ
ــد  ــتر بای ــد بیش ــاد درآم ــرای ایج ــول. ب ــود پ ــه خ ــازد ن ــد می س ــراد را ثروتمن اف
بتوانیــم هیجانــات خــود را کنتــرل کنیــم چــرا کــه هــوش مالــی وابســته بــه هــوش 
ــود  ــی خ ــده مال ــا آین ــد ت ــر کنی ــر کاری فک ــل از ه ــت قب ــر اس ــت. بهت ــی اس هیجان
ــن  ــرای یافت ــید و ب ــود را بشناس ــع خ ــپس موان ــد. س ــذرا نکنی ــرایط گ ــی ش را قربان

ــد. ــود برداری ــر راه خ ــا را از س ــروت  آنه ث
 

           حفاظت از پول

ــول خــود را خــرج نکنیــد  ــا نیســت کــه پ ــن معن ــول بدی حفاظــت از ســرمایه و پ
بلکــه بایــد مراقــب نــوع پــول خــرج کــردن خــود باشــید. بــا اســتفاده از روش هــای 
مختلــف ســعی کنیــد بــا صــرف کمتریــن هزینــه کار خــود را پیــش ببریــد. همیشــه 
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ــم. پــس  ــرای انجــام کارهــا وجــود دارد کــه مــا از آن هــا بی خبری راه هــای بهتــری ب
قبــل از اینکــه پــول خــود را صــرف چیــزی کنیــد، بــه دنبــال راه حل هــای دیگــر هــم 

ــید. باش

           بودجه بندی و برنامه ریزی

اولویــت بنــدی نیازهــا و برنامه ریــزی بــرای خــرج کــردن منابــع 
ــد و  ــه رش ــی ب ــک بزرگ ــد کم ــم می توان ــار داری ــه در اختی ــی ک مال
ــرف  ــود را ص ــد خ ــتر درآم ــد بیش ــعی کنی ــد. س ــا کن ــرفت م پیش
ــرای  ــی ب ــای اضاف ــرج ه ــد. از خ ــان کنی ــرفت خودت ــوزش و پیش آم
خــورد و خــوراک بپرهیزیــد. البتــه اشــتباه نکنیــد ایــن بــه ایــن منظــور 
نیســت کــه اصــا تفریــح کنیــد یــا از پوشــاک خــوب اســتفاده نکنیــد. 
شــما بایــد خــوب زندگــی کنیــد، امــا خــوب زندگــی کــردن همیشــه 
ــه  ــه همیش ــت ک ــر اس ــت. بهت ــردن نیس ــرج ک ــاد خ ــای زی ــه معن ب
اولویت هــای خــود را بشناســید تــا هنــگام پــول خــرج کــردن 

ــد. ــتی بگیری ــم درس تصمی

ــورد  ــد در م ــط نبای ــزی فق ــن برنامه ری ــه ای ــد ک ــد نیســت بدانی ب
ــان و  ــرای زم ــد ب ــما بای ــه ش ــد. بلک ــی باش ــع مال ــردن مناب ــرج ک ــوه خ ــزان و نح می
انــرژی کــه صــرف می کنیــد هــم برنامــه داشــته باشــید. اینگونــه بازدهــی 

ــرد. ــد ک ــه خواهی ــم تجرب ــتری را ه بیش
 

           استفاده از اهرم های مالی

اســتفاده از اهــرم مالــی یعنــی از درآمــد خــود اســتفاده کنیــد و درآمــد بیشــتری 
ــا  ــد ب ــی توانی ــما م ــت. ش ــذاری اس ــرمایه گ ــما س ــخ ش ــا چگونه؟پاس ــازید. ام بس
ــد.  ــت آوری ــه دس ــت ب ــرمایه ای هنگف ــدت س ــرمایه گذاری بلندم س
ــی  ــوش مال ــک ه ــه کم ــد ب ــر بتوانی ــه اگ ــد اســت ک ــاکی معتق کیوس
خــود ســرمایه گذاری داشــته باشــید عالــی اســت. امــا ناتوانــی 
در برابــر کنتــرل ســرمایه گــذاری بســیار خطرنــاک اســت. 
ــما  ــه ش ــت ک ــن اس ــک ممک ــر ریس ــای پ ــرمایه گذاری در پروژه ه س
ــرای  ــم ب ــزان ه ــان می ــه هم ــا ب ــانند. ام ــاری برس ــود سرش ــه س را ب
ــن مــوارد  ــود. چــرا کــه شکســت در ای ــد ب ــن خواهن شــما خطــر آفری

ــد داشــت.  ــنگینی خواه ــای س ــما به ــرای ش ب

           آگاهی مالی

آگاهــی در هــر زمینــه ای راه پیشــرفت را هموارتــر می ســازد. بــا داشــتن آگاهــی 
ــب  ــن ترتی ــت.به ای ــد داش ــی خواهی ــل باالی ــدرت تحلی ــاال ق ــی ب ــات مال و اطاع
ــم  ــرده و تصمی ــل ک ــات را تحلی ــرایط و اتفاق ــد ش ــایرین می توانی ــر از س ــی زودت خیل
درســتی بگیریــد. مثــا اگــر پیشــنهاد یــک ســرمایه گذاری بــه شــما بشــود، خیلــی 
ــود  ــن خ ــرمایه گذاری را در ذه ــن س ــک های ای ــا و ریس ــد فرصت ه زود می توانی
ــی  ــات کاف ــد اطاع ــریع نیازمن ــح و س ــای صحی ــری ه ــم گی ــد. تصمی ــی کنی بررس
ــای  ــب موفقیت ه ــه مرات ــد ب ــر باش ــما باالت ــم ش ــی و عل ــه آگاه ــر چ ــت. ه اس
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بیشــتری کســب خواهیــد کــرد. کیوســاکی معتقــد اســت ایــن ســرمایه شــما نیســت 
ــا و  ــی ه ــه دارای ــبت ب ــما نس ــات ش ــه اطاع ــازد بلک ــی س ــد م ــما را ثروتمن ــه ش ک

ــد. ــا می بخش ــما معن ــروت ش ــه ث ــا ب ــا آنه ــورد ب ــوه برخ نح

           کارنامه مالی

داشــتن کارنامــه مالــی بــه مشــخص کــردن مســیر حرکــت شــما 
ــی نداشــته  و شــناخت اشــتباهاتتان کمــک می کنــد. اگــر کارنامــه مال
ــی  ــدون یکپارچگ ــی رود. ب ــن م ــما از بی ــی ش ــی مال ــید یکپارچگ باش
ــد.  ــور درنمی آی ــم ج ــا ه ــما ب ــرج ش ــل و خ ــا دخ ــی اصطاح مال
نداشــتن کارنامــه مالــی باعــث خواهــد شــد کــه شــما میــزان دارایــی 
ــه  ــه همیشــه ب ــد ک ــرادی را دیده ای ــا اف ــد. حتم ــی خــود را ندانی و بده
ــرج  ــل و خ ــاب دخ ــوال حس ــراد معم ــن اف ــد. ای ــی دارن ــران بده دیگ
خــود را ندارنــد. بــرای داشــتن کارنامــه مالــی مناســب دخــل و خــرج 
خــود را یادداشــت کــرده و برنامــه ای بــرای هــر یــک از آن هــا داشــته 
ــد،  ــر روی درآم ــود را ب ــرل خ ــن روش می توانید کنت ــا ای ــید. ب باش

ــید. ــته باش ــود داش ــارج خ ــرمایه و مخ س

           هوش مالی؛ جمع بندی

ــود  ــی خ ــی و ذات ــف ذهن ــاد مختل ــت ابع ــیدن و تقوی ــدرت بخش ــا ق ــان ها ب انس
ــه  ــون حلق ــک همچ ــر ی ــاد ه ــن ابع ــند. ای ــود می بخش ــود را بهب ــی خ ــیر زندگ مس
ــن  ــی از ای ــوان یک ــه عن ــی ب ــوش مال ــد. ه ــل می کنن ــر را کام ــر یکدیگ ــای زنجی ه
ــه و  ــا مطالع ــراد دارد. ب ــت اف ــرفت کیفی ــول و پیش ــزایی در تح ــش بس ــا نق ــه ه حلق
ــا  ــود را ارتق ــی خ ــت زندگ ــم کیفی ــه می توانی ــن زمین ــی در ای ــطح آگاه ــش س افزای

ــم . ــت یابی ــود دس ــواه خ ــد دلخ ــروت و درآم ــه ث ــب ب ــی مناس داده و در زمان
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