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هوش مالی چیست؟

پیشگفتار 

ضریب هوش مالی

خودشناسی، گامی بزرگ در راستای موفقیت مالی

فهرست





بخش بزرگی از مشکالت همه ما به پول برمی گردد. همه می خواهیم خوشحال و سالمت 
باشیم و به توسعه فردی برسیم. می خواهیم به دیگران کمک کنیم و تاثیر خوبی بر محیط 
ممکن  کارها  این  انجام  فراوان،  مالی  دغدغه های  وجود  با  اما  باشیم  داشته  اطراف خود 
نیست. بی پولی روی سالمت جسم و روان مان تاثیر می گذارد و هر چه قرض و قسط ها 
بیشتر شوند، آرامش درونی مان کمتر خواهد شد. توصیه های بسیاری درباره رفع مشکالت 
تاکید  پس انداز  اهمیت  و  کردن  کار  روی سخت  مادرها  و  پدر  قدیم  از  شنیده ایم.  مالی 
داشته اند و اولین قلک ها را به همین منظور برای مان خریده اند! آن توصیه ها امروز کاربرد 
چندانی ندارد. بسیاری از ما ساعت های طوالنی کار می کنیم و هنوز هم مخارج مان بیشتر از 
درامدها هستند و حتی اگر پولی برای پس انداز کردن باقی بماند، تورم روز به روز ارزش آن 

را کاهش خواهد داد.
نویسندگان و کارشناسان بسیاری به مسائل مالی پرداخته اند و راهکارهای مختلفی برای 
روش های کسب  آموزش  برای  متنوعی  کارگاه های  داده اند.  ارائه  گونه مشکالت  این  رفع 
ثروت برگزار می شود و کتاب های بسیاری در این زمینه منتشر می شوند. یکی از مطرح ترین 
نام ها در این زمینه، رابرت کیوساکی است. یک تاجر و نویسنده ثروتمند ژاپنی-آمریکایی که 
حرف های تازه ای را در زمینه هوش مالی مطرح کرد و دیدگاه های سنتی را به چالش کشید. 
کتاب »پدر پول دار، پدر فقیر«کیوساکی توانست با ایده های نو توجه مردم را در سراسر جهان 
به خود جلب کند. این کتاب به 25 زبان زنده دنیا ترجمه شد و آغازگر موفقیت های کیوساکی 

در زمینه نشر بود. 
در این مطلب، خالصه ای از کتاب »هوش مالی خود را افزایش دهید« در اختیارتان قرار 
می گیرد. این خالصه را مانند مقدمه ای بر کتاب اصلی در نظر بگیرید. برای دریافت بهترین 
نتیجه، می توانید به اصل کتاب مراجعه کنید که شامل نکات بسیار مهمی می شود. این کتاب 
توسط مترجمان مختلف به فارسی برگردانده شده است و نسخه های چاپی و الکترونیک آن 

به راحتی در دسترس تان خواهد بود. 
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مشکالت  نمی تواند  تنهایی  به  پول  است  معتقد  کیوساکی  رابرت 
انسان ها را حل کند. بسیاری وقت ها دادن پول به افراد فقیر موجب رفع 
مشکالت شان نمی شود؛ زیرا در این صورت، بی پولی رفع شده است اما 
تفکری که فقر را ایجاد کرده، هنوز پابرجا است. برای رفع مشکالت مالی، 
باید هوش مالی خود را افزایش دهیم. هوش مالی بخشی از هوش ما 
است که می تواند مشکالت مالی را شناسایی کند و راهکارهایی برای 
نیستند.  برخوردار  باالیی  مالی  از هوش  بیابد. عموم مردم  آن ها  رفع 
آن ها نمی دانند چگونه باید به ثروت دست یابند؛ سخت کار و تالش 
می کنند اما مشکالت همیشه همراه شان خواهد بود. مسئله این است 
که هیچ یک از ما برای مواجهه با این مشکالت آموزش ندیده ایم. هیچ 
مدرسه ای به کودکان مدیریت مالی و اهمیت آن را آموزش نمی دهد. 
با  نیز  ثروتمندان  از  بسیاری  نیست.  پول  نداشتن  یا  داشتن  مسئله 
مشکالت مالی دست و پنجه نرم می کنند. آن ها نمی توانند از پول خود 

به درستی استفاده کنند یا توانایی حفظ کردن سرمایه خود را ندارند.
از تکنیک ها، می توان  با به کار بردن بعضی  خبر خوب این است که 
و  بیاموزیم  را  تکنیک ها  این  کافی است  داد.  افزایش  را  مالی  هوش 
در زندگی به کار ببریم. کیوساکی در این زمینه از مثال آموزش ریاضی 
استفاده می کند. همه ریاضی دان های بزرگ از 2+2 شروع کرده اند و حاال 
از پس حل کردن معادالت پیچیده برمی آیند. در زمینه هوش مالی نیز 
وضع به همین منوال است. هر چه بیشتر مشکالت مالی را حل کنید، 

هوش مالی تان افزایش می یابد. 
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رابرت کیوساکی هوش مالی را به پنج بخش، بهره یا ضریب تقسیم می کند و معتقد است 
کسانی که در این ضرایب به کمال برسند، می توانند مشکالت مالی را حل کنند و به ثروت دست 
یابند. هوش مالی هر فرد را با این ضرایب می توان سنجید. در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم:

1- به دست آوردن درامد بیشتر
این مورد بسیار ساده است. کسی که درامد بیشتری دارد، هوش مالی باالتری نیز دارد. کسی 
که ماهانه 20 میلیون تومان درامد دارد، نسبت به کسی که در ماه 5 میلیون تومان حقوق 
می گیرد هوش مالی بیشتری داشته است. مسئله ربطی به استعداد و IQ افراد ندارد. افراد 
بسیار باهوشی وجود دارند که نتوانسته اند شغل یا کسب وکار مناسبی برای خود ایجاد کنند و 
درامدشان کم است. در مقابل افراد دیگری هم هستند که شاید هوش فوق العاده ای نداشته 
باشند اما با شناخت وضعیت جامعه و استفاده از موقعیت های مختلف توانسته اند به درامد 

باال دست پیدا کنند.
2- حفاظت از پول و سرمایه

درامد باال به تنهایی کافی نیست. الزم است بتوانید از سرمایه خود محافظت کنید. عوامل 
باال،  با وجود داشتن درامد  افراد  بسیاری در کمین پول و سرمایه مردم هستند و بسیاری 
نمی توانند از دارایی های خود حفاظت کنند و آن ها را از دست می دهند. از میان دو نفری که 
درامد یکسان دارند، کسی که مالیات بیشتری می دهد هوش مالی کمتری دارد. باید بتوانید 
سرمایه خود را در مقابل مواردی مثل مالیات محافظت کنید. در این کتاب کیوساکی تاکید 
بسیاری بر عنصر مالیات دارد اما در ایران بزرگترین نگرانی ما تورم است. تورم روز به روز ارزش 
پول را کاهش می دهد و کسی که نتواند به درستی سرمایه گذاری کند، همواره در خطر بی پولی 

قرار دارد.
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3- تدوین برنامه و بودجه
داشتن پول و سرمایه یک بحث است و درست خرج کردن آن یک بحث دیگر. بسیاری افراد 
با درامدهای باال نمی توانند سرمایه خود را مدیریت کنند و همیشه دچار مشکل هستند. افراد 
دیگری نیز وجود دارند که به دلیل داشتن هوش مالی باال، طوری بودجه بندی می کنند که 
کیفیت زندگی شان عالی به نظر می رسد. رویکردهای مختلفی در این زمینه وجود دارد. بیشتر 
مردم تمایل دارند روی کمبودها و کسری ها تمرکز کنند تا با سخت کار کردن و داشتن یک 

برنامه جامع، بتوانند کاستی ها را جبران کنند. 
راهکار دیگر این است که روی مازادها و اضافه ها تمرکز کنید. یعنی به جای تمرکز بر کاهش 
بدهی ها، روی افزایش درامد خود تمرکز داشته باشید. البته این روش دشوارتر از روش اول 
است اما نتایج بهتری خواهد داشت. هر یک از این روش ها اصول و تکنیک هایی دارند که 

جزئیات آن ها را می توانید در نسخه اصلی کتاب مطالعه کنید.
4- استفاده بهینه از سرمایه و اهرم ساختن از پول

یکی از نشانه های هوش مالی باال، استفاده بهینه از سرمایه است. منظور از استفاده بهینه 
یا اهرم ساختن این است که بتوانید از پول های خود برای کسب پول بیشتر بهره ببرید. 
بسترهای مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد و هر یک از آن ها مزایا و معایبی دارند. نکته 
مهم این است که بتوانید با بررسی اوضاع اقتصادی کشور و شرایط زندگی خودتان، بهترین 
بسترهای سرمایه گذاری را انتخاب کنید، ضرر و زیان ها را به حداقل برسانید و بیشترین سود 

را به دست آورید.
5- افزایش دانش، اطالعات و مهارت ها

دنیای امروز، دنیای اطالعات است. هر چه دانش و مهارت بیشتری در زمینه مالی داشته 
باشید و بهتر بتوانید از این دانش استفاده کنید، هوش مالی باالتری خواهید داشت. اصول 
اساسی و بنیادی مدیریت سرمایه را بیاموزید. کتاب ها و مقاالت بسیاری در این زمینه وجود 
دارند که می توانید از آن ها استفاده کنید. در غیر این صورت ناچار می شوید این امور را به 
دست دیگران بسپارید یا با چشم های بسته در دنیای پول و سرمایه قدم بردارید. از گام های 
کوچک شروع کنید. هر چه مشکالت بیشتری را حل کنید، هوش مالی تان افزایش می یابد و 

دانش تان بیشتر می شود.
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کیوساکی در این کتاب، روی خودشناسی نیز تاکید می کند. طبق نظریه هوارد گاردنر هفت نوع 
هوش در انسان ها وجود دارد:

    زبان شناسی 
    ریاضیاتی
    موسیقایی

    بدنی-حرکتی
    فضایی یا سه بعدی
    بین فردی یا گروهی

    شخصی و فردی
هیچ کس تمامی این هوش ها را به حد کمال ندارد و هر یک از انسان ها نقاط ضعف و قوت 
خود را دارند. کسی که حوزه قدرت خود را بشناسد، وقت بیشتری را صرف آن می کند و در همان 
زمینه به مهارت و تخصص های چشمگیر دست می یابد و می تواند با استفاده از این مهارت ها، 

پول به دست آورد.
مغز ما سه بخش دارد و هوش هایی که مطرح کردیم، هر یک به بخشی از مغز باز می گردند.

نیمکره چپ مغز محل استدالل و برهان و مهارت های خواندن و نوشتن است. هوش های 
زبانشناسی، ریاضی و مهارت ارتباط برقرار کردن با گروه ها در این نیمکره پردازش می شوند. 

دانشمندان و نویسندگان و وکال و ... از این نیمکره به خوبی استفاده می کنند.
نیمکره راست به حافظه بصری مربوط می شود. تصاویر و عکس ها، موسیقی و کارهای هنری و 
در کل، هوش موسیقی و سه بعدی در این بخش از مغز پردازش می شود. هنرمندها و طراحان 

بیشتر از این بخش مغزشان استفاده می کنند.
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بخش ناخودآگاه یا مغز اولیه یا مغز ابتدایی، پرقدرت ترین بخش 
در  فردی و شخصی  گاردنر هوش  نظریه  ما است. طبق  مغز 
این بخش پردازش می شود. عواطف و احساسات، موفقیت ها 
و شکست ها، تصویر ما از خودمان و ... از ناخودآگاه سرچشمه 
می گیرند و به همین دلیل، ناخودآگاه مهمترین عنصر جهت دهنده 

زندگی ما است.
تاثیر ناخودآگاه را در زندگی خود و دیگران می توانید مشاهده 
کنید. اگر از ما بپرسند آیا دوست داری پولدار شوی یا نه قطعا 
پاسخ مان مثبت خواهد بود اما تنها برخی از افراد واقعا به دنبال 
پولدار شدن می روند. عده کمی از افراد سعی می کنند هوش 
مالی خود را افزایش دهند، مدام عملکرد خود را بررسی می کنند، 
همواره به دنبال یادگیری هستند، آزمون و خطا می کنند و در 
اکثریت ما به وضع موجود  نهایت به ثروت دست می یابند. 
خو می گیریم و اگر فعالیتی هم داشته باشیم، مستمر نیست. 
در ناخودآگاه ما باورهای اشتباهی ثبت شده است: باورهایی 
مثل این که تو خانواده ثروتمندی نداشته ای، پس هرگز پولدار 
نخواهی شد. تو کفایت الزم را نداری، به اندازه کافی کارامد 

نیستی و ... .


