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هوش مالی چیست
و چگونه موجب توسعه فردی افراد میشود؟!
پــول در آوردن و کســب درآمــد مناســب یکــی از اولویتهــای زندگــی همــه
ماســت .در دنیــای پیرامــون مــا کــه پــول عمــا حــرف اول را میزنــد ،چالــش
بــزرگ پیــش رویمــان پولــدار شــدن اســت .داشــتن ثــروت همچنیــن یکــی از
مهمتریــن شــاخصههای رشــد و توســعه فــردی نیــز بــه حســاب
میآیــد .امــا آیــا تــا بــه حــال ایــن ســوال بــرای شــما پیــش آمــده
اســت کــه راه دســتیابی بــه ثــروت توســط افــراد چــه بــوده اســت؟ در
ایــن مقالــه کوشــیدهایم تــا بــا یکدیگــر اصلیتریــن فاکتــور رســیدن
بــه درآمــد کــه هــوش مالــی نــام دارد را بررســی کنیــم .ســپس ۶
راهــکار کــه بــه مــرور زمــان هــوش مالــی مــا را تقویــت میکننــد را
بــه شــما آمــوزش دادهایــم .پــس تــا انتهــای ایــن مقالــه بــا مــا همــراه
باشــید.
هوش مالی چیست؟
امــروزه و بــا تــاش روانشناســان و دانشــمندان مشــخص شــده کــه هــوش
انــواع مختلفــی دارد .در ایــن میــان هــوش مالــی را میتــوان یکــی از اصلیتریــن
و کارآمدتریــن انــواع هــوش دانســت .امــروزه هــوش مالــی بــه عنــوان
پرکاربردتریــن هــوش انســانی شــناخته مــی شــود .امــا تعریــف ایــن هــوش بــه
زبــان ســاده چیســت؟
“هــوش مالــی توانایــی درک شــرایط مالــی و حــل کــردن مشــکالت وابســته بــه
آن اســت”.
افــراد دارای درصــد هــوش بــاالی مالــی میتواننــد در کمتریــن زمــان بــه پــول
برســند .شــم اقتصــادی را میتــوان عبارتــی اصطالحــی و جایگزینــی بــرای هــوش
مالــی دانســت .افــراد دارای هــوش مالــی بــاال بــه راحتــی از پــس
چالشهــای وابســته پــول و ســرمایه بــر میآینــد.
“هیــچ ســرمایهگــذاری یــا تجــارت بــدی وجــود نــدارد،
بلکــه ایــن ســرمایهگذاران و کارآفرینــان هســتند کــه بــد عمــل
میکننــد ”.رابــرت کیوســاکی
هوش مالی از نگاه رابرت کیوساکی
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رابــرت کیوســاکی یکی از مشــهورترین افــرادی اســت کــه در
کتابــش بــه هــوش مالــی پرداختــه اســت .او در کتــاب “پــدر پولــدار،
پــدر بــی پــول” راههــای ســاده ای بــرای ثروتمنــد شــدن در اختیــار خواننــدگان
قــرار داده اســت .رابــرت کیوســاکی هــوش مالــی را توانایــی تولیــد ثــروت مینامــد.
از نظــر او افــراد ثروتمنــد راهکارهــای درآمدزایــی را آموختهانــد .ثروتمنــدان بــا
اســتفاده از ایــن روش هــا روزانــه بــه ثــروت خــود میافزاینــد .رابــرت کیوســاکی
بــاور دارد افــراد فقیــر نیــز نیازمنــد تــاش بســیاری هســتند .او میگویــد “اگــر
فقیــران بــرای یادگیــری روشــهای درآمدزایــی تــاش نکنند،تــا ابــد فقیــر خواهنــد
مانــد”.

رابــرت کیوســاکی اعتقــاد دارد کــه ثــروت بــه تنهایــی راهگشــا نمیباشــند.
افــراد ثروتمنــد بیــش ســایرین نیازمنــد داشــتن هــوش مالــی هســتند ،چــرا کــه
ن داشــتن هــوش مالــی ثــروت خــود را بــه راحتــی از دســت خواهنــد داد.
آنهــا بــدو 
از نظــر وی پــول نیازمنــد رفتــار مناســب اســت .پــول همچــون بــرده ای بــرای
انســان رفتــار میکنــد و تقریبــا هــر چــه انســان انتظــار دارد را بــرای او فراهــم
میکنــد .امــا اگــر از هــوش مالــی برخــوردار نباشــیم ایــن مســئله کامــا متفــاوت
خواهــد بــود.
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تقسیم بندیهای هوش مالی
هــوش مالــی شــامل ارکان و تقســیم بندیهــای متفاوتــی میباشــد .رعایــت
هریــک از ایــن ارکان ،بــه افزایــش هــوش کمــک و شــما را بــه ثــروت بیشــتر
نزدیکتــر میکنــد .در واقــع هریــک از ایــن مــوارد هــم بــه عنــوان نشــانههای
هــوش مالــی در افــراد بــه حســاب میآینــد و هــم فــرد بــا پیــروی از آنهــا
میتوانــد هــوش مالــی خــود را افزایــش دهــد .حــال در نظــر داریــم ایــن ارکان را
بــه ترتیــب بــا یکدیگــر بررســی کنیــم.
از نظــر کیوســاکی هــوش مالــی  ۶مرحلــه یــا بخــش دارد کــه بــه کمــک آنهــا
میتوانیــد:
 .۱درآمد بیشتری ایجاد کنید.
 .۲از پول خود حفاظت کنید.
 .۳برای سرمایه خود برنامه ریزی داشته باشید.
 .۴از اهرم مالی استفاده کنید.
 .۵اطالعات مالی خود را اصالح نمایید.
 .۶کارنامه مالی داشته باشید
کسب درآمد بیشتر
امــروزه افــراد بــه شــغلهای گوناگونــی مشــغولند. .امــا داشــتن
درآمــد بیشــتر نیازمنــد هــوش اقتصــادی و مالــی باالســت .بــه طــور مثــال افــرادی
کــه ســالیانه درآمــدی بالــغ بــر  ۲۰۰میلیــون تومــان دارنــد هــوش مالــی بیشــتری
نســبت بــه افــراد دارای درآمــد ســاالنه  ۱۰۰میلیــون تومــان هســتند .امــا آیــا تنهــا
رقــم درآمــد آنهاســت کــه آنهــا را از لحــاظ مالــی باهــوش میســازد؟
از نظــر کیوســاکی مــردم نمیداننــد ایــن فراینــد کســب درآمــد اســت کــه
افــراد را ثروتمنــد میســازد نــه خــود پــول .بــرای ایجــاد درآمــد بیشــتر بایــد
بتوانیــم هیجانــات خــود را کنتــرل کنیــم چــرا کــه هــوش مالــی وابســته بــه هــوش
هیجانــی اســت .بهتــر اســت قبــل از هــر کاری فکــر کنیــد تــا آینــده مالــی خــود
را قربانــی شــرایط گــذرا نکنیــد .ســپس موانــع خــود را بشناســید و بــرای یافتــن
ثــروت آنهــا را از ســر راه خــود برداریــد.
حفاظت از پول
حفاظــت از ســرمایه و پــول بدیــن معنــا نیســت کــه پــول خــود را خــرج نکنیــد
بلکــه بایــد مراقــب نــوع پــول خــرج کــردن خــود باشــید .بــا اســتفاده از روشهــای
مختلــف ســعی کنیــد بــا صــرف کمتریــن هزینــه کار خــود را پیــش ببریــد .همیشــه
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راههــای بهتــری بــرای انجــام کارهــا وجــود دارد کــه مــا از آنهــا بیخبریــم .پــس
قبــل از اینکــه پــول خــود را صــرف چیــزی کنیــد ،بــه دنبــال راهحلهــای دیگــر هــم
باشــید.
بودجه بندی و برنامه ریزی
اولویــت بنــدی نیازهــا و برنامهریــزی بــرای خــرج کــردن منابــع
مالــی کــه در اختیــار داریــم میتوانــد کمــک بزرگــی بــه رشــد و
پیشــرفت مــا کنــد .ســعی کنیــد بیشــتر درآمــد خــود را صــرف
آمــوزش و پیشــرفت خودتــان کنیــد .از خــرج هــای اضافــی بــرای
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
بــه معنــای زیــاد خــرج کــردن نیســت .بهتــر اســت کــه همیشــه
اولویتهــای خــود را بشناســید تــا هنــگام پــول خــرج کــردن
تصمیــم درســتی بگیریــد.
بــد نیســت بدانیــد کــه ایــن برنامهریــزی فقــط نبایــد در مــورد
میــزان و نحــوه خــرج کــردن منابــع مالــی باشــد .بلکــه شــما بایــد بــرای زمــان و
انــرژی کــه صــرف میکنیــد هــم برنامــه داشــته باشــید .اینگونــه بازدهــی
بیشــتری را هــم تجربــه خواهیــد کــرد.
استفاده از اهرمهای مالی
اســتفاده از اهــرم مالــی یعنــی از درآمــد خــود اســتفاده کنیــد و درآمــد بیشــتری
بســازید .امــا چگونه؟پاســخ شــما ســرمایه گــذاری اســت .شــما مــی توانیــد بــا
ســرمایهگذاری بلندمــدت ســرمایهای هنگفــت بــه دســت آوریــد.
کیوســاکی معتقــد اســت کــه اگــر بتوانیــد بــه کمــک هــوش مالــی
خــود ســرمایهگذاری داشــته باشــید عالــی اســت .امــا ناتوانــی
در برابــر کنتــرل ســرمایه گــذاری بســیار خطرنــاک اســت.
ســرمایهگذاری در پروژههــای پــر ریســک ممکــن اســت کــه شــما
را بــه ســود سرشــاری برســانند .امــا بــه همــان میــزان هــم بــرای
شــما خطــر آفریــن خواهنــد بــود .چــرا کــه شکســت در ایــن مــوارد
بــرای شــما بهــای ســنگینی خواهــد داشــت.
آگاهی مالی
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آگاهــی در هــر زمین ـهای راه پیشــرفت را هموارتــر میســازد .بــا داشــتن آگاهــی
و اطالعــات مالــی بــاال قــدرت تحلیــل باالیــی خواهیــد داشــت.به ایــن ترتیــب
خیلــی زودتــر از ســایرین میتوانیــد شــرایط و اتفاقــات را تحلیــل کــرده و تصمیــم
درســتی بگیریــد .مثــا اگــر پیشــنهاد یــک ســرمایهگذاری بــه شــما بشــود ،خیلــی
زود میتوانیــد فرصتهــا و ریســکهای ایــن ســرمایهگذاری را در ذهــن خــود
بررســی کنیــد .تصمیــم گیــری هــای صحیــح و ســریع نیازمنــد اطالعــات کافــی
اســت .هــر چــه آگاهــی و علــم شــما باالتــر باشــد بــه مراتــب موفقیتهــای

بیشــتری کســب خواهیــد کــرد .کیوســاکی معتقــد اســت ایــن ســرمایه شــما نیســت
کــه شــما را ثروتمنــد مــی ســازد بلکــه اطالعــات شــما نســبت بــه دارایــی هــا و
نحــوه برخــورد بــا آنهــا بــه ثــروت شــما معنــا میبخشــد.
کارنامه مالی

هوش مالی چیست و
چگونه موجب توسعه
فردی افراد میشود؟!

داشــتن کارنامــه مالــی بــه مشــخص کــردن مســیر حرکــت شــما
و شــناخت اشــتباهاتتان کمــک میکنــد .اگــر کارنامــه مالــی نداشــته
باشــید یکپارچگــی مالــی شــما از بیــن مــیرود .بــدون یکپارچگــی
مالــی اصطالحــا دخــل و خــرج شــما بــا هــم جــور درنمیآیــد.
نداشــتن کارنامــه مالــی باعــث خواهــد شــد کــه شــما میــزان دارایــی
و بدهــی خــود را ندانیــد .حتمــا افــرادی را دیدهایــد کــه همیشــه بــه
دیگــران بدهــی دارنــد .ایــن افــراد معمــوال حســاب دخــل و خــرج
خــود را ندارنــد .بــرای داشــتن کارنامــه مالــی مناســب دخــل و خــرج
خــود را یادداشــت کــرده و برنامـهای بــرای هــر یــک از آنهــا داشــته
باشــید .بــا ایــن روش میتوانید کنتــرل خــود را بــر روی درآمــد،
ســرمایه و مخــارج خــود داشــته باشــید.
هوش مالی؛ جمع بندی
انســانها بــا قــدرت بخشــیدن و تقویــت ابعــاد مختلــف ذهنــی و ذاتــی خــود
مســیر زندگــی خــود را بهبــود میبخشــند .ایــن ابعــاد هــر یــک همچــون حلقــه
هــای زنجیــر یکدیگــر را کامــل میکننــد .هــوش مالــی بــه عنــوان یکــی از ایــن
حلقــه هــا نقــش بســزایی در تحــول و پیشــرفت کیفیــت افــراد دارد .بــا مطالعــه و
افزایــش ســطح آگاهــی در ایــن زمینــه میتوانیــم کیفیــت زندگــی خــود را ارتقــا
داده و در زمانــی مناســب بــه ثــروت و درآمــد دلخــواه خــود دســت یابیــم.
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