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هوش مالی کودکان ؛ 
اهمیت و روش های کاربردی برای تقویت آن

ــت  ــان هیچوق ــا پس اندازهایم ــردن ب ــد ک ــک و خری ــتن قل ــوب شکس ــس خ ح
ــاک نخواهــد شــد. دنیــای امــروز بیــش از آنچــه کــه فکــرش را بکنیــم  ــاد مــا پ از ی
بــه پــول وابســته اســت. در چنیــن شــرایطی توانایــی مدیریــت منابــع مالــی از حملــه 
مهمتریــن مهارت هایــی اســت کــه مــا بایــد بیاموزیــم. امــا آیــا فقــط 
بزرگســاالن بایــد چنیــن مهارت هایــی را بیاموزنــد؟ ابــدا، از آنجــا کــه 
ــرد،  ــکل می گی ــی ش ــا در دوران کودک ــخصیت م ــی از ش ــش مهم بخ
ــرای  ــاز مبــرم ب ــوان یــک نی ــی در کــودکان را می ت تقویــت هــوش مال
ــی و  ــت مال ــری مدیری ــت. یادگی ــراد دانس ــعه فردی اف ــد و توس رش
ــد  ــان تر می کن ــن دوره را آس ــا ای ــه تنه ــن ن ــن پایی ــی در س ــوش مال ه
ــه دور  ــن ب ــراد در ســنین پایی ــد. اف ــی  کاه ــز م بلکــه از اســترس آن نی
از اســترس هــا و فشــارهای مالــی مــی تواننــد ایــن مهــارت را تقویــت 

ــد. کنن
در ایــن مقالــه بــا هــم بــه بررســی نقــش و اهمیــت هــوش مالــی در 
ــت آن در  ــرای تقوی ــی ب ــه راهکارهای ــم و در ادام ــودکان می پردازی ک

فرزنــدان خــود را بررســی خواهیــم کــرد. 

           ویژگی کودکانی که از هوش مالی باالیی بهره مند هستند

کودکانــی کــه از هــوش بــاالی مالــی برخوردارنــد قــادر هســتند کــه در 
ــا در  ــد. آن ه ــورد کنن ــی برخ ــائل مال ــا مس ــو ب ــن نح ــه بهتری ــی ب ــول زندگ ط
ــع  ــد. در واق ــل می کنن ــود عم ــنان خ ــایر همس ــر از س ــی بهت ــای مال تصمیم گیری ه
ــی  ــای مال ــه موفقیت ه ــا را ب ــد آن  ه ــمندانه، می توان ــای هوش ــن تصمیم گیری ه ای
ــذار نیســت،  ــر گ ــراد تاثی ــی اف ــی مال ــر زندگ ــا ب ــی تنه ــادی برســاند. هــوش مال زی
ــون  ــایل گوناگ ــا و مس ــت ه ــه موقعی ــبت ب ــراد را نس ــد اف ــه دی بلک

ــود. ــراد می ش ــال اف ــث کم ــد و باع ــر می کن ــی بهت زندگ

           اهمیت تقویت هوش مالی در کودکان

امــروزه دغدغــه بیشــتر والدیــن آینــده مالــی و زندگــی اقتصــادی 
ــی همراهــی کــودکان خــود  ــن توانای ــدان اســت. چــرا کــه والدی فرزن
ــوزش  ــه آم ــت. در نتیج ــد داش ــی نخواهن ــیر زندگ ــای مس ــا انته را ت
ــت  ــد اهمی ــودکان کمــک کن ــی ک ــه اســتقالل مال ــه ب ــی ک تکنیک های
بیشــتری پیــدا کــرده اســت. تنهــا روش از بین بــردن چنیــن دغدغه ای 
ــوان از  ــی را می ت ــوش مال ــت. ه ــودکان اس ــی ک ــوش مال ــت ه تقوی
ــا آمــوزش  ــدای زندگــی و در دوران کودکــی در کــودکان تقویــت کــرد. ب همــان ابت
ــش  ــده پی ــرای آین ــم او را ب ــودک می توانی ــه ک ــی ب ــوش مال ــت ه ــای تقوی تکنیک ه

ــم. ــاده کنی ــش آم روی
ــن تحصیــالت و آمــوزش کــودکان  یکــی دیگــر از مســائل مــورد اهمیــت والدی
اســت. در نتیجــه عــالوه بــر تحصیالت،آمــوزش نحــوه برخــورد بــا مســائل مالــی و 
تقویــت هــوش مالــی بــه آینــده درخشــان کــودکان مــا کمــک خواهــد کــرد. تقویــت 
ــروع  ــر ش ــنین پایین ت ــر اســت از س ــا بهت ــیاری از مهارت ه ــد بس ــی مانن ــوش مال ه
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شــود. بــه ایــن ترتیــب تاثیــرات ایــن نــوع از هــوش درون ذهــن مــا ثبــت شــده و بــه 
ــود. ــل می ش ــا تبدی ــخصیت م ــی از ش بخش

           تقویت هوش مالی در کودکان سنین مختلف

ــی  ــای متفاوت ــف روش ه ــنین مختل ــودکان در س ــوزش در ک ــه آم ــه ک همان گون
دارد، هــوش مالــی را نیــز بایــد بــا توجــه بــه ســن کــودک و توانایــی درک او آمــوزش 
داد. بــرای آمــوزش هــوش مالــی بــه کــودکان در ســن کــم بهتــر اســت کــودکان را 
در شــرایط مختلــف اقتصــادی بیازماییــم. بــا قــرار دادن کــودکان در شــرایط مختلف 
ــه صــورت ناخــودآگاه هــوش خــود را تقویــت  ــا ب ــه آنهــا کمــک می کنیــم ت ــی ب مال
کننــد. آمــوزش هــوش مالــی بــه کــودکان در ســه رده متفــاوت ذهنــی و ســنی قابــل 

ــت: ــام اس انج
کودکان زیر ۶ سال

کودکان ۷ تا ۱۰ سال
کودکان ۱۱ تا ۱۴ سال

           کودکان را با مفهوم پول آشنا کنید

ــه  ــول ب ــاندن پ ــودک شناس ــاد درک در ک ــرای ایج ــن راه ب اولی
ــگان و  ــای رای ــن چیزه ــه بی ــد ک ــد درک کن ــودک بای ــت. ک او اس
چیزهایــی کــه بایــد بــرای آن هــا پولــی پرداخــت کنیــم تفــاوت وجــود 
ــی  ــادی و مهربان ــردن، ش ــازی ک ــن، ب ــارک رفت ــال پ ــرای مث دارد. ب
ــا در  ــد؛ ام ــول ندارن ــه خــرج کــردن پ ــازی ب ــه نی مســائلی هســتند ک
مقابــل آن هــا خریــدن یــک اســباب بــازی یــا خوراکــی عملــی اســت 

ــود. ــت ش ــول پرداخ ــرای آن پ ــد ب ــه بای ک

           کودکان را با پس انداز کردن آشنا کنید

کودکــی کــه بــه طــور دائــم بــه پــس انــداز کــردن اندکــی از پــول غــذا، عیــدی 
ــود، مشــکالت  ــرد تشــویق می ش ــش می گی ــه از والدین ــی ک ــو جیب ــول ت ــی پ ــا حت ی
ــا  ــا ب ــان م ــده خــود خواهــد داشــت. بســیاری از جوان ــی کمتــری در زندگــی آین مال
ــکالت  ــن مش ــل ای ــی از دالی ــه یک ــد. درحالی ک ــراوان مواجه ان ــی ف ــکالت مال مش

ــت. ــی اس ــداز در کودک ــگ پس ان ــن فرهن نیاموخت

همــه مــا بــا خاطــرات شکســتن قلــک هــای ســفالی خــود بــزرگ شــده ایم. پــس 
ــرای  ــد ب ــی می توانی ــم؟ شــما حت ــت نکنی ــودکان خــود تقوی ــن حــس را در ک چــرا ی
ــا  ــان ب ــد فرزندت ــس می کنی ــر ح ــد. اگ ــه کنی ــتیکی تهی ــک پالس ــود قل ــد خ فرزن
قلــک ارتبــاط نمــی گیــرد بــرای او حســاب بانکــی کــودکان ایجــاد کنیــد. مهمتریــن 

ــد. ــره کن ــول هایــش را ذخی ــد مقــداری از پ ــن اســت کــه از او بخواهی کار شــما ای

           به کودکان خود بیاموزید که غذای خانگی بخورند

ــه  ــه بیشــتری ب ــا عالق ــز همچــون تمــام کــودکان دنی احتمــاالً کــودک شــما نی
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ــودکان خــود،  ــی در ک ــت هــوش مال ــرای تقوی ــا ب ــود دارد. ام ــا و فســت ف خوراکی ه
ــی  ــوردن خوراک ــزل و خ ــرون از من ــالت بی ــد تنق ــان خری ــی می ــد تعادل ــعی کنی س
خانگــی ایجــاد کنیــد. بــرای مثــال می توانیــد قبــل از مدرســه بــه فرزندتــان خوراکــی 
هــای خانگــی بدهیــد و از او بخواهیــد مقــدار کمتــری از پــول خــود را صــرف خریــد از 
بوفــه مدرســه کنــد. یــا اینکــه از کــودک خــود بخواهیــد پــول باقیمانــده را در قلــک 
ــن کار  ــا ای ــد. ب ــاز کنی ــی قلکــش را ب ــال تحصیل ــان س ــد و در پای ــداری کن ــود نگه خ
ــما  ــد ش ــه فرزن ــد. اینگون ــی را نشــان داده ای ــزی مال ــر برنامه ری ــت و تاثی ــه او اهمی ب

ــد. ــره کن ــتری را ذخی ــول بیش ــا پ ــود ت ــویق می ش تش

           اولویت بندی را به کودکان بیاموزید

ــداز  ــس ان ــردن پ ــرج ک ــل از خ ــه قب ــد ک ــاد بدهی ــودکان ی ــه ک ب
ــند. ــود بپرس ــاده را از خ ــا افت ــش پ ــی و پی ــوال معمول ــد س ــود چن خ

آیا توانایی خرید دارد؟  •
آیا به آن وسیله نیاز دارد؟  •

آیا خرید این وسیله ضروری است؟  •
ــران  ــه دیگ ــیله ای ک ــتن وس ــه نداش ــد ک ــودکان بیاموزی ــه ک ب
دارنــد باعــث ســرخوردگی آنهــا نخواهــد شــد.  بــه آن هــا مهــارت نــه 
گفتــن را بیاموزیــد. آن هــا بایــد بداننــد افــراد بــه راحتــی توانایــی بــه دســت آوردن 
ــد تــالش کــرد و  ــرای بدســت آوردن آنهــا بای ــد. بلکــه ب خواســته هایشــان را ندارن

ــود. ــداز نم ــس ان پ
 

           تفاوت کیفیت و کمیت را به آنها گوشزد کنید

ــد  ــدان خــود بیاموزی ــه فرزن ــودن نیســت. ب ــه معنــای بهتــر ب ــی همیشــه ب ارزان
ــه  ــرا ک ــد. چ ــح دهن ــت آن ترجی ــه قیم ــول را ب ــت محص ــد کیفی ــگام خری ــه هن ک
ــتفاده  ــتری اس ــدت بیش ــرای م ــد ب ــت را می توانی ــا کیفی ــول ب محص
ــد داشــت. ــز خواهی ــداز بیشــتری نی ــس ان ــب پ ــن ترتی ــه ای ــد. ب کنی

به کودکانتان درآمدزایی را بیاموزید
ــا  ــود را ب ــودک خ ــد ک ــی توانی ــی م ــوزش درآمدزای ــرای آم ب
ــرای  ــازید. ب ــنا س ــتند آش ــی هس ــد درآمدزای ــه نیازمن ــی ک بازی های
ــت  ــنی اس ــای س ــام رده ه ــب تم ــازی مناس ــازی  مونوپولی ب مثال ب
و عــالوه بــر جذابیــت پــرورش دهنــده هــوش مالــی کــودکان اســت.

  از کودک خود بخواهید
 بودجه بندی کند و متعهد به آن باشد

ــر  ــالوه ب ــه ع ــت ک ــی اس ــود اولویت ــه موج ــاس بودج ــر اس ــردن ب ــی ک زندگ
ــم  ــا ه ــود م ــخصی خ ــی ش ــود زندگ ــب بهب ــودکان موج ــی ک ــوش مال ــت ه تقوی
ــدا  ــر کاری ابت ــل از انجــام ه ــا قب ــد ت ــود بیاموزی ــودک خ ــه ک ــس ب ــد شــد. پ خواه
ــت  ــدن وق ــافرت،خرید و گذران ــل از مس ــال قب ــرای مث ــنجد. ب ــود را بس ــه خ بودج
ــا حســاب خــود دارد فکــر کنــد. اگــر  ــی کــه در جیــب ی ــه پول ــا دوســتانش بایــد ب ب
فرزندتــان درخواســتی از شــما دارد کــه در ســطح بودجــه بنــدی شــما نیســت برایش 
توضیــح دهیــد. ایــن مســئله باعــث می شــود کــه بودجــه بنــدی ســرلوحه زندگــی او 

ــرد. ــرار گی ق

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C_(%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C)
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           به کودکان اجازه دهید تا اشتباه کنند

ــت  ــودکان، شکس ــری در ک ــوزش و یادگی ــای آم ــن راه ه ــی از تاثیرگذارتری یک
ــن  ــی ای ــه خوب ــر ب ــد شکســت بخــورد. اگ ــازه دهی ــودک اج ــه ک ــوردن اســت. ب خ
ــبی  ــی مناس ــات مال ــزد و تصمیم ــا برخی ــوردن از ج ــن خ ــس از زمی ــما پ ــد ش فرزن

ــد  ــازه دهی ــودکان اج ــه ک ــه ب ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــن ب ــرد. ای بگی
ــای  ــی فرصت ه ــد برخ ــه بای ــد. بلک ــن ببرن ــما را از بی ــی ش ــه دارای ک
ــن  ــا بدی ــد ت ــرار دهی ــا ق ــش روی آن ه ــک را پی ــا ریس ــک و ب کوچ

ــود. ــت ش ــما تقوی ــودکان ش ــی ک ــوش مال ــب ه ترتی

           هوش مالی کودکان ؛ جمع بندی

ــرای  ــوش ب ــای ه ــایر جنبه ه ــد س ــی، مانن ــوش مال ــت ه تقوی
ــن  ــز از ای ــودکان نی ــت. ک ــروری اس ــروز ض ــای ام ــت در دنی موفقی
ــرای اینکــه آینــده خوبــی داشــته باشــند  قانــون مســتثنی نیســتند و ب
ــی  ــوش مال ــت ه ــد. تقوی ــرا بگیرن ــی را ف ــن مهارت های ــد چنی بای

کــودکان را میتــوان یکــی از مهــم تریــن وظایــف والدیــن دانســت و مــا وظیفــه داریــم 
ــد خــود انجــام  ــده فرزن ــی و آین ــی فعل ــود زندگ ــرای بهب ــالش خــود را ب ــام ت ــا تم ت

ــم.  دهی
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