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رفع مسئولیت:
 -1این کتاب صرفا اطهقاتی حاصل تجارب مولفین در حوزه هوش مالی و روشهای ارتقا آن و همچنین ترجمیه و ریردآوری از
منابع مختلف می باشد و راهکارهای ارائه شده صرفا جنبه پیشنهادی دارد و خواننده خود مسئول اقمال خود می باشد.
 – 2ماابق ماده  1قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب مجلس شورای اسهمی تاریخ  1348 /10/ 11و اصهحیه آن
در تاریخ 1389 /5/ 31اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است :کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر
قلمی و فنی و ادبی و هنری – بنابراین هررونه فروش فایل و انتشار آن به نام خود ماابق این قانون پیگرد قانونی خواهد
داشت.
 -3با توجه به اهمیت یادریری سواد مالی از نظر یونسکو برای آحاد جامهه در قرن حاضر  ،انتشار رایگان نسخه اصلی کتاب در
فضای اینترنت و وب سایتها بدون دستکاری نمودن تمام یا قسمتی از آن بهمانع است.
 -4استفاده از قسمتهایی از متن با ذکر منبع سایت استخدام برتر بهمانع است.
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مقدمه

این کتاب الکترونیکی حاصل رردآوری و تدوین توسط تیم استخدام برتر می باشد و بصورت رایگان تقیدیم
قهقه مندان به موضوع هوش مالی و فارغ التحصیهن می رردد .به این امید که رامی هیر چنید کوچیر در
جهت رشد هوش مالی و کسب ثروت برداشته باشیم .هماناور که میی دانییم بیا توجیه بیه شیرایط سیخت
اقتصادی کنونی بحث کسب درآمد و مدیریت و ارتقاء آن بسیار مهم می باشد .بیا توجیه بیه اینکیه موضیوع
هوش مالی می تواند به این امر کمر نماید و نیز با توجه به بحث روز بیودن هیوش میالی و پراکنیده بیودن
موضوقات مربوط به آن در این کتاب سهی شده است به طور مختصر مهمترین مسائل مربوط به هوش مالی
و روشهای ارتقاء آن به زبانی ساده و قابل فهم رردآوری ،تدوین و ارائه شود .هوش مالی یر مقوله رسیترده
در زمینه مدیریت امور مالی و بکارریری پول می باشد که از زوایای مختلفیی میی تیوان بیه آن نگریسیت و
چندین جلد کتاب در این زمینه می توان نوشت  .یکی از مولفه های هوش مالی سرمایه رذاری و بکارریری
( اهرم سازی پول ) جهت تکثیر آن می باشد که اکثرا مورد بحث است .نکتیه قابیل توجیه در میورد مولفیه
سرمایه رذاری از مولفه های هوش مالی این است که در این شرایط سخت بیکاری ،جوانان و سایر افراد اریر
سرمایه اولیه و یا شغلی که این سرمایه اولیه را برایشان فراهم کند نداشته باشیند قیادر بیه سیرمایه ریذاری
نخواهند بود .که متاسفانه اکثرا این موضوع حیاتی و ابتدایی در کنار سایر مفاهیم و مولفه های هوش میالی
مورد توجه قرار نمیگیرد  .پس الزم است روشهای شغل یابی و کسب درآمد در کنیار سیایر مباحیث هیوش
مالی (یهنی روشهای سرمایه رذاری  ،بکارریری و اهرم سازی پول) اکیدا آموزش داده شود .ماالهه قسیمت
هوش تجاری (در ابتدای کتیاب) و مهرفیی و تحلییل انیواع مشیاغل (در انتهیای کتیاب ) درایین زمینیه بیه
خوانندران توصیه می شود.
اهداف مطالعه این کتاب شامل موارد زیر می باشد:
-

هوش مالی چیست؟

-

چگونه هوش مالی خود را تقویت کنیم؟

-

هوش مالی چگونه باعث خلق ثروت می شود؟

-

هوش تجاری (هوش مالی کسب و کار) چگونه باعث شناسایی فرصتهای کسب وکار ،ایجاد کسب و کار و
حفظ و ارتقاء آن می شود؟
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 معرفی و راهنمایی مشاغلی جهت کسب درآمدهای اولیه (جهت پیشبرد زندگی و پسسرمایه گذاری پ

انسداز) و سسس

اندازها از طریق بکارگیری هوش مالی برای کسب درآمدهای ثانویه .

سواد در قرن حاضر
آیا می دانستید در قرن حاضر کسی که سوادهای زیر را نداشته باشد از نظر یونسکو با سواد محسیوب نمیی
شود؟
ارر چه خواندن و نوشتن تهریف قدیمی سواد است ولی امروزه وضع به رونه دیگری است باوریکه هر کس
صرفا خواندن و نوشتن بلد باشد باسواد تلقی نمی رردد .یونسکو سواد را در قرن حاضر به شکل زییر تهرییف
می نماید هماناور که مشاهده می شود سواد مالی هم جزئی از تهرف مربوطه می باشد.که این خیود بییانگر
اهمیت پرداختن به این موضوع می باشد.
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یهنی در قرن حاضر باید شش سواد فوق را داشته باشیم تا از نظر یونسکو باسواد محسوب شیویم.کیه سیواد
مالی هم جزئی از آن است.که این خود بیانگر اهمیت توجه به مسائل مالی می باشد.
مفهوم هوش

در این کتاب برای شروع کار ابتدا از مفهوم هوش شروع می کنیم تا بتیوانیم بیه قنیوان پییش زمینیه ای از
هوش مالی  ،نگاهی جامع به موضوع هوش و مولفه های آن و سپس هوش مالی داشته باشیم.
 هوش به توانایی استدالل انتزاقی محاسبات ذهنی رفته می شیود کیه طبیق قواقید خاصیی انجیاممیریرد.
 هوش به مهنی تواناییهای ذهنی الزم برای تاابق ،رزینش و شکل دهیی و تحلییل مسیائل در هیرزمینه محیای است و موجب انهااف پذیری در موقهیتهای چالشی میشود.
هر چند همیشه در طول تاریخ صحبت از هوش بوده است ،ولی تنها حدود یر قیرن اسیت کیه هیوش بیه
صورت قلمی مورد بررسی قرار ررفته است .در ابتدا توانایی های افراد در کار بیا اقیداد و واژه هیا و نییز تیوان
تجسم فضایی او به قنوان هوش مارح شد .ولی بهدها این توانایی ها نام بهره هوشی یا IQ

1

را ررفت و بیه

تدریج سایر هوشهای انسان نیز بررسی و شناخته شدند.
انواع هوش

طبق آن چه که ذکر شد امروزه در مبحث هوش ،قهوه بر بهره هوشی ،هوش های مختلیف دیگیر نییز میورد
تحلیل قرار می ریرند .بنابراین در این قسمت پس از تهریف بهره هوشی ،هیوش هیای دیگیر انسیان از قبییل
هوش هیجانی ،هوش فرهنگی و هوش تجاری مورد بررسی قرار می ریرد و سپس هیوش میالی کیه مبحیث
اصلی این کتاب است با تفصیل بیشتر بیان می شود.

1

Intelligence quotient
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بهره هوشی

اولین کسی که در زمینه بررسی قلمی هوش اقدام کرد ،فرانسیس رالتون در اواخیر قیرن نیوزدهم بیود .امیا
آلفرد بینه فرانسوی در سال  1905اولین نمونه آزمون واقهی هوش را تهیه نمود.
اندازه ریری هوش با ترجمه انگلیسی پرسشنامه بینه در ایالت متحده برای سنجش هوش کودکان آمریکایی
ادامه یافت .از آنجا که نمره هوش در روش بینه از تقسیم سن ققلی بر سن تقویمی به دست می آمید ،نمیره
بدست آمده به بهره هوشی یا  IQمهرف شد .این مفهوم هوش در واقع میزان توانایی شیخ
مناق ،کار با اقداد ،تشخی

در اسیتفاده از

شباهت ها و توانایی تجسم فضایی فرد بوده و مهارت های کهمی وی را نییز در

بر میریرد.
بهره هوشی در واقع تفکر مناقی فرد است و به وی کمر می کند تا قواقد و قوانین را ییاد بگییرد .نیمکیره
چپ مغز مرکز فهالیت های بهره هوشی است .برای اندازه ریری  IQافراد آزمون های مختلفی طراحیی شیده
است.
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 تحقیقات مختلفی برای بررسی تأثیر بهره هوشی بر قواملی چون قملکرد شیغلی و موفقییت شیغلی
انجام شده است و نقش تاثیررذار بهره هوشی به اثبات رسیده است.
هنگامی که واژه هوش به روش ما می خورد مهموالً مفهوم ضریب ( )IQبه ذهنمان می آید .هوش مهموالً بیه
قنوان تواناییهای بالقوه ققهیی تهریف میشود .چیزی که ما با آن زاده میشیویم .چییزی کیه قابیل انیدازه
ریری است و ظرفیتی که تغییر دادن ظرفیت آن دشوار است .اما در سال هیای اخییر دییدراه هیای دیگیری
نسبت به هوش پدید آمده است .یکی از این دیگاه ها نظریه هوش چندرانه است .در سال  ،1938روانشناس
ثرستون وجود یر هوش واحد را زیر سؤال برد و این ایده را ایجاد کرد که هیوش را نمیی تیوان تحیت ییر
قنوان کلی در نظر ررفت و به قنوان یر چیز منفرد دانست و آن را با یر ابزار ساده اندازه رییری کیرد .در
صورتی که نمره  IQتوجهش فقط درک قددی و تجسم فضایی بود.
وی هوش را به قنوان سازه ای شامل هفت توانایی ذهنی مهرفی می کند.
از دیدراه ثرستون روانشناس هفت توانایی ذهنی هوش قبارتاند از:
 .1درک کهمی،
 .2فصاحت کهم،
 .3درک قددی،
 .4تجسم فضایی،
 .5حافظه تداقی،
 .6سرقت ادراکی
 .7استدالل
توجه  :در آزمونهای بهره هوشی مهموال فققط توانایی های درک قددی ریاضی و تجسیم فضیایی میورد
آزمون قرار می ریرد!!
بنابراین نمره این آزمون تنها در این دو زمینه هوشی می تواند مورد استناد باشد .و برای سنجش کامیل
هوش باید سایر مولفه های مربوط به هوش را نیز مورد توجه و سنجش قرار داد.
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هوش هیجانی

هوش هیجانی یا 2 EQبه اختصار ،توانایی درک و مدیریت احساسات خود و دیگران اسیت کیه بیه توانیایی
برقراری ارتباطی مثبت و پایدار با دیگران می انجامد EQ .به افراد کمر میی کنید احساسیات خیود را بهتیر
ببینند و آنها را مدیریت کنند .این هوش همچنین باقث میشود که فرد احساسات دیگیران را دییده ،درک
نماید و قکس الهمل مناسبی در مقابل آن نشان دهد.
با ظهور قصر اطهقات و ارتقای ارزشمندی ارتباط انسانی و همچنین بروز موقهیت های استراتژیر سیازمانی،
نظریه هوش قاطفی رشد چشم ریری یافته و از مباحث پر طرفیدار سیازمانی شیده اسیت .هیوش هیجیانی،
اصاهح فراریری است که مجموقه رسترده ای از مهارت ها و خصوصیات فردی را در بیر ررفتیه و بیه طیور
مهمول به آن دسته از مهارت های درون فردی و بین فردی اطهق می رردد که فراتیر از حیوزه مشخصیی از
دانشهای پیشین ،چون بهره هوشی و مهارتهای فنی یا حرفه ای است.
هوش هیجانی از آخرین مباحث متخصصین در خصوص درک تمایز بین مناق و هیجان بیوده و بیر خیهف
مباحث اولیه در این جا ،فکر و هیجان به قنوان موضوقاتی برای سازراری و هوشمندی تلقی شده اسیت بیه
قهوه ،شبیه سایر مباحث مارح در خصوص ماهیت انسان ،هوش هیجیانی نییز دسیتخوش دو نیوع بحیث و
رفتگوی قلمی و قوام پسند رردیده است.
هوش هیجانی در واقع شامل چهار مهارت است .مهارتهای اول و دوم که مهارتهای درون فیردی هسیتند،
قبارتاند از آراهی از احساسات خود و مدیریت احساسات خود .مهارتهای سوم و چهارم مهارتهیای بیرون
فردی هستند که قبارتاند از آراهی از احساسات دیگران و مدیریت احساسات دیگران.
بنابراین کسانی که دارای هوش هیجای باالیی هستند می توانند ارتباط خوبی با دیگران برقرار کنند و چیون
این توانایی را دارد ،به طور ملموس دوستان بسیاری دارند .بسییاری از مسیئولین دفیاتر میدیران ،مسیئولین
روابط قمومی ،کارشناسان بازاریابی فروش و مشاغل دیگر به افرادی نیاز دارند که دارای هوش هیجیانی بیاال
2

Emotional Quotient
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باشند .مرکز فهالیت هوش هیجانی نیمکره راست مغز است .بیرای انیدازه رییری هیوش هیجیانی افیراد نییز
آزمونهای مهتبری در دسترس هستند .
هوش فرهنگی

رشد روزافزون تهامهت و مبادالت بین المللی و ناهمگونی نیروی کار ،توجه بسیاری از صاحبنظران میدیریت
و کسب و کار را به شناسایی و تقویت قابلیت هایی که به حضور اثیربخش در محییط هیای بسییار پیچییده و
پویای جهانی بینجامد ،مهاوف کرده است از طرفی توانایی تابیق مستمر با افرادی از فرهنگهای مختلف و
توانایی اداره ارتباطات بین فرهنگی حائز اهمیت اسیت .محییط کیار جهیانی ،نییاز بیه افیرادی دارد کیه بیه
فرهنگهای مختلف آشنا باشند و بتوانند با افراد سایر فرهنگها ارتباط مناسب برقرار کنند .برای این منظور،
افراد نیاز به هوش فرهنگی دارند .توانایی فرد برای تابیق با ارزش ها ،سینت هیا و آداب و رسیوم متفیاوت از
آنچه به آن ها قادت کرده است و کار کردن در یر محیط متفاوت فرهنگی ،مهیرف هیوش فرهنگیی اسیت.
مفهوم هوش فرهنگی برای نخستین بار توسط ایرلی و انگ از محققان مدرسه کسب و کار لندن مارح شید.
این دو ،هوش فرهنگی را قابلیت یادریری الگوهای جدید در تهامهت فرهنگیی و ارائیه پاسیخ هیای رفتیاری
صحیح به این الگوها تهریف کرده اند .آن ها بحث جالبی را طرح می کنند که قابلیت های قمومی مانند هیوش
شناختی ،هوش قاطفی و هوش اجتماقی ،آشنایی با بافت فرهنگی که رفتارهای اجتماقی و شناخت افیراد را
هدایت می کند ،پیش فرض خود قرار می دهند .اما این پیش فرض هنگامی که افراد با دیگران از زمینه هیای
فرهنگی متفاوت تهامل دارند نمیتواند درست باشد.
آن ها مهتقد بودند در رویارویی با موقهیت های فرهنگی جدید ،به زحمت می توان قهئم ونشانه های آشینایی
یافت که بتوان از آن ها در برقراری ارتباط سود جست .در این موارد فرد باید با توجیه بیه اطهقیات موجیود
چارچوب شناختی مشترکی تدوین کند ،حتی ارر این چارچوب درک کافی از رفتارهیا و هنجارهیای محلیی
نداشته باشد .تدوین چنین چارچوبی تنها از قهده کسانی برمی آید که از هیوش فرهنگیی بیاالیی برخیوردار
باشند.
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هوش مالی

در روانشناسی نوین ،هوش انسان را به چند بخش تقسیم کردند .یکی از هوش هیای انسیان کیه اخییرا هیم
اساتید زیادی در سرتاسر جهان اهمیت و کاربری آن را بسیار پر رنگ کرده اند ،هوش مالی است.
تعاریف هوش مالی
هوش مالی دیدراه رسترده ای در زمینه توانایی درک و تحلیل مسائل مالی می باشد که می توان از جنبیه
های مختلفی به آن نگریست.در زیر چند تهریف از هوش مالی بیان می رردد:
 هوش مالی در اصل و به بیان ساده به این مهناست که اطهقات مالی و قددی را بررسیی و تحلییل کنییم. هوش مالی بخشی از هوش ماست که میا میی تیوانیم بیرای حیل مشیکهت میالی آن را بیه کیار بگییریم. هوش مالی یهنی اینکه بتوانیم آینده مالی خود یا کسب و کیار خیود را بیا اقیداد و ارقیام تحلییل کنییم. هوش مالی 3یا هوش اقتصادی یا شم اقتصادی ،قبارت است از مجموقه تشخی  ،تصمیم و اقیداماتی کیهیر فرد در جهت مدیریت مالی زندری خود و کسب و کارش بکار می ریرد.
 هوش مالی یهنی اینکه شما از رذشته تا کنون دو مقوله مالی -حسابداری "درآمد" و "هزینه" را چگونیهمدیریت می کنید .نگرش و کیفیت رفتار مالی شما در این دو بحث ،شرایط مالی امروز و آینده شما را خواهد
ساخت .به زبان ساده تر با پول چقدر آشنایی؟ چقدر حسابداری بلدی؟ چقدر تهاریف اصلی بحث های میالی
برای شما درست جا افتاده؟ چقدر زندری مالی دیگران را الگو سازی میکنی؟ چقدر در جهت تقوییت هیوش
مالی خود ماالهه و آموزش می بینید؟ و بسیاری چیزهای دیگر .....
هوش مالی را فقط به طور تئوریر نمی توان آموخت ،بلکه نیاز به تمرین و کاربرد مفاهیم در دنییای واقهیی
دارد و هرچقدر تمرین بیشتر شود هوش مالی نیز ارتقا می یابد.
کیفیت شرایط مالی امروز ما بستگی مستقیم به کیفیت رشد و پرورش هوش مالی ما از کودکی تا کنون
دارد .جالب است بدانیم هوش مالی کودک ،کپی هوش مالی والدین و نزدیکان است .بهد ها هوش مالی و
سرمایه رذاری فرد با توجه به تجربیات خویش دچار تغییر و تحول مثبت و یا منفی می شود که نهایتا در
Financial-Intelligence 3
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بزررسالی شکل و فرم شخصی و خاصی به خود می ریرد .هرکدام از ما در هر سنی شخصیت مشخ

مالی

در خود داریم و بر اساس نظام باورهای مالی خود قمل می کنیم.
انجمن حسابداران رسمی آمریکا در سالهای اخیر کوشش زیادی برای ارتقای سواد مالی به خرج داده
است ،از جمله :از طریق مراکز اطهع رسانی سواد مالی  360درجه و مرکز اطهع رسانی چگونه پولتان را پس
انداز کنید و از طریق انتشار اقهمیههای قمومی برای تشویق مصرف کنندران به پس انداز بیشتر پول.
.

سواالتی که جواب آنها به موضوع هوش مالی برمی گردد:

 چرا ثروتمندان روز به روز ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می شوند؟ آیا واقها پولدارها بصورت ژنتیکی  ،مادرزاد و ارثی هوش مالی باالیی دارند؟ چرا حتی زمانی که پولی وارد زندری فقرا می شود ،بهد از مدت کوتاهی شرایط زندریش به حالیتقبل باز می رردد؟
هوش مالی دقیقاً چیست و چگونه میتوان آن را سنجید؟

هوش مالی به میزان توانایی شما برای اتخاذ تصمیمات مالی هوشمندانه و انجام اقدامات مناسب برای بهبیود
وضهیت مالی تان بر می رردد و در واقع ،همان بخشی از هوش تان است که از آن برای حل مشکهت مالی و
14
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به اصاهح « حساب و کتاب » استفاده می کنید .به قبارت دیگر ،هوش مالی به حاالت و رفتارهیایی اشیاره
دارد که باقث جذب و حفظ ثروت در زندری شما خواهند شد.
سواالتی مشابه به سؤاالت زیر مهموالً برای محر زدن هوش مالی افراد از آنها پرسیده میشود:
 آیا از داشتن میزان کافی پول نقد برای پرداخت های ماه آینده خود مامئن هستید و برای پرداخیت هیایماه بهد از ان چاور؟
 ارر کار جدیدی راه اندازی کردهاید ،آیا می دانید دقیقاً چه زمانی به سودآوری خواهید رسید؟ ارر به قنوان قضو هیات مدیره یر سازمان ،قصد خرید تجهیزات جدیدی دارید (مانند دستگاه کیامپیوتر،ماشین آالت و ،) ...آیا می دانید که چه زمانی به بازدهی مالوب از این تجهیزات دست خواهید یافت؟
بسیاری از افراد نمیتوانند به این سؤاالت و سؤاالت مشابه ،پاسخ درستی بدهند .دلیل آن این است که هوش
مالی مورد نیاز را ندارند .هوش مالی یر توانایی درونی نیست که افراد یا دارای آن باشند یا فاقد آن .درست
است که بهضی از افراد نسبت به دیگران هنگام کار با اقداد و ارقام احساس راحتی بیشتری می کننید ،و نییز
تهدادی از افراد از لحاظ مالی چنان ذکاوتی از خود نشان می دهند که همگان را متحیر می سازند ،اما این هیا
چیزی نیست که مورد بحث تحقیقات اخیر در زمینه هوش مالی باشد.
برای بسیاری از افراد ،هوش مالی به طور خیلی ساده مجموقه ای از مهارتهاست که میتواند آموخته شیود.
افرادی که با امور مالی سر و کار دارند و زودتر از بقیه مهارت های مورد نیاز را فرا می ریرند ،قادرنید در ایین
زمینهها به زبان تخصصی و ویژه ای با یکدیگر رفت و رو نماید که دیگران قادر به درک آنها نباشند .
مولفه های هوش مالی (بسیار مهم)
هماناور که در مقدمه ذکر رردید هوش مالی مقوله بسیار رسترده ای در زمینه امور مالی و بکارریری پیول
می باشد .از جنبه های مختلفی می توان به هوش مالی نگریست در زیر چندین مولفه مهم هوش مالی بیان
شده است:
 -1توان مدیریت صحیح درآمدها  ،بدهی ها و هزینه ها (مدیریت پول)
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 -2توان شناسایی و تحلیل فرصتهای سرمایه رذاری و اهرم سازی پول ( پول پول می آورد  ،چگونه؟ از
طریق آشنایی  ،یادریری  ،تحلیل و پیگیری روشهای سرمایه رذاری در بانر  ،سهام  ،ملر  ،طه و
سایر روشها ) ( -مدیریت سرمایه رذاریها )
 -3توان تحلیل فرصتهای کسب و کار (هوش تجاری -هوش مالی کسب و کار) توان بررسی و تحلییل
شرایط کسب و کار و درک و تحلیل شرایط و آینده کسب و کار خود و ....که به این موضیوع بایور
مفصل در کتاب « روشهای تحلیل فرصتهای کسب و کار» ( دانلود در سایت استخدام برتر) پرداخته
می شود( -.مدیریت کسب و کار )
در مورد منابع موجود در زمینه هوش مالی مهموال مولفه های اول و دوم مورد بحث است.
تفاوت هوش مالی با هوش ذهنی

هوش مالی تنها بخشی از هوش ذهنی است که برای حل مشکهت مالی از آن استفاده می شود .ممکن است
شخصی دارای هوش ذهنی باالیی باشد ولی هوش مالی پایینی داشته باشد و برقکس .هوش مالی تمامیاً بیه
توانایی و مهارت شما در ررفتن تصمیمات هوشمندانه و زیرکانه در راباه با امور مالی و بهبود وضهیت میالی
تان بر می رردد.
رابرت کیوساکی و دیدگاه های او در مورد هوش مالی

هماناور که می دانیم در اکثر منابع در مورد هوش مالی از دیدراه های رابرت کیوساکی نام برده میشود که
بیشتر در زمینه دو مولفه های اول و دوم هوش مالی بحث میکند.
از دید رابرت کیوساکی پنج نوع هوش مالی پایه وجود دارد که قبارتاند از:
هوش مالی شماره یک :کسب پول بیشتر

اغلب اکثر آدم ها درآمد دارند ،ولی کسی که درآمد بیشتری داشته باشید هیوش میالی بیاالتری دارد .اولیین
مهک برای مقایسه هوش مالی دو نفر میزان درآمدی است که آن ها کسب می کنند .بدیهی است کسیی کیه
درآمد ماهیانه  10میلیون تومان دارد از کسی که درآمد ماهیانه  5میلیون تومان دارد از هوش مالی بیشتری
برخوردار است .از این مهک مشخ

میشود که هوش ذهنی از هوش مالی جدا است؛ زیرا ممکن است همه
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نمرات یر نفر در دانشگاه باال باشد اما درآمدش در محیط کار خیلی کمتر از فردی باشد که حتی سواد هم
ندارد .اولین رام برای افزایش مهک شماره یر این است که تشخی

دهید بهترین راه بیشتر پول درآوردن

برای شما چه راهی است .به قبارت دیگر همه ما هدف ثروتمند شدن را داریم اما برای تشخی

روند و مسیر

صحیح رسیدن به هدف زمان و انرژی نمیرذاریم؛ درحالیکه راه رسیدن به هدف از خود هدف مهمتر است.
هوش مالی شماره دو :حافظت از پول

محافظت از پول در برابر آدم هایی که ممکن است با ترفند پول شما را بدزدند و یا پرداخت هزینه هایی مانند
مالیات که در صورت دانستن قوانین مربوطه ممکن است بتوانید کمتر پرداخیت کنیید ،بییانگر هیوش میالی
است .نمونه ای در مورد هوش مالی شماره  2این است که شخصی  20درصد مالیات میی پیردازد و شخصیی
دیگر  35درصد مالیات می پردازد .آن که مالیات کمتری پرداخت می کند به مراتب از هیوش میالی بیاالتری
برخوردار است.
هوش مالی شماره سه :بودجه بندی و برنامه ریزی برای پول

بودجه بندی پول مثل یر ثروتمند نیازمند هوش مالی باالیی است .ارر کسی بتواند مانند ثروتمندان بودجه
بندی برای پول خود داشته باشد ،میتواند ثروتمند شود .بسیاری از مردم پول زیادی بدست میآورند امیا در
حفظ قسمت اقظمی از آن ناتوان هستند ،زیرا برنامه ریزی صحیحی برای پولشان ندارند .برای مثال شخصی
که در سال  70000دالر درآمد دارد و تمام آن را در طول سال خرج می کند ،نسیبت بیه فیرد دیگیری کیه
 30000دالر درآمد در سال کسب می کند و با  25000دالر آن ،زندری خیوبی را میی رذرانید و  5000دالر
باقیمانده را سرمایه رذاری میکند ،از هوش مالی شماره  3پایین تری برخردار است.
هوش مالی شماره چهار :استفاده از پول به عنوان ابزار اهرم

بسیاری از افراد نمی دانند پس اندازهای خود را چگونه سرمایه رذاری کنند تا بتواننید پیول خیود را تقوییت
کنند .برخی از افراد پول خود را در بانر میرذارند و از حداقل سودی که بانر میدهد استفاده میکنند .در
کشور ما غالباً سود پرداخت شده توسط بانر ها از نرخ رشد تورم پایین تر است بنابراین پول در مدت زمیان
مشخ

ارزش خود را از دست میدهد .خرید اوراق مشارکت و امثالهم هم همیناور است .اینگونه کارها نیاز
17
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به هوش مالی باالیی ندارد .ولی سرمایه رذاری به رونه ای که فرد بتواند با نرخ سودی بیشتر از نرخ تیورم و
حتی باالتر پول خود را تقویت کند ،نیازمند هوش مالی باالیی است .به قبارت دیگر هرچیه سیود بیاالتری از
سرمایه خود بتواند کسب کند دارای هوش مالی باالتری است.
هوش مالی شماره پنج :ارتقاء اطالعات مالی

وارذاری کار سرمایه رذاری به دیگران مانع افزایش دانش مالی خود شخ
شخ

می شود .بیه قبیارت دیگیر اریر

دیگری پول او را مدیریت کند ،وی نمیتواند هوش مالی خود را افزایش دهد و در اصل او با پولش به

جای خود به دیگران پاداش میدهد.
تحقیق انجام شده درباره سواد مالی در جامهه آمریکا نشان می دهد که بزررساالن جوان سواد مالی کم تری
نسبت به نسل قدیمی تر خود دارند .اما انتظار همه این است که با تشویق همیه رده هیای سینی جامهیه بیه
یادریری سواد مالی ،شهروندان درک اقتصادی بهتری به دست آورند و بهتر بتوانند خود را از وقایع یغماررانه
مالی حفظ کنند.
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هوش تجاری (هوش کسب و کار ،هوش مالی کسب وکار)-مولفه سوم هوش مالی

مجموقه تواناییها ،فناوریها ،ابزارها و راهکارهایی است کیه بیه درک بهتیر از شیرایط کسیب وکیار کمیر
مینماید .بدیهی است که دارا بودن هوش مالی باالتر برای شخصی که می خواهد کسب و کاری را راه اندازی
کند و یا کسی که می خواهد کسب و کار موجود خود رارونق بیشتری دهد تاثیر مستقیمی دارد .ابزارهیای
هوش تجاری ،دیدراههایی از شرایط رذشته ،حال و آینده کسب و کار و صنهتی که کسب و کار در ان حوزه
فهالیت می کند را در اختیار افراد قرار میدهند .و شامل یه سری حساب و کتابها و توجه به یر سری نکات
است .
هماناور که بهضی از قدیمیهای دانشگاه نرفته و بازاریان قدیمی به خیوبی از قهیده ایین کیار و باصیاهح
دودوتا چهارتاها و حساب و کتابها بر می آمدند و کسب و کارهای بسیار موفقی را راه میی انداختنید و افیراد
زیادی را مشغول کار می کردند و شرکت خود را حفظ می نمودند و حتی ارتقا هم می دادنید آنهیا در واقیع
باور شهودی یا ناخودآراه و خودآراه همین حساب کتابها را انجام می دادند واال کسب و کارشان با نیابودی
همراه می رشت  .بنابراین این حساب کتابها الزامی است و ارر انجام نشود شکست در کسب و کیار مربوطیه
حتمی است.
نمونه ای از این دست حساب و کتابها شامل زیر است:
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بررسی بازار هدف

آیا بازار هدف به اندازه کافی بزرگ یا اشباع نشده است که به آن ورود کنیم؟ و چند سال دیگیر طیول میی
کشد تا بازار کامه اشباع شود.
بررسی وضعیت رقبا

آیا می توان با رقبا رقابت کرد یا به ساح برابری با آنها رسید؟ آیا می توان با محصولی با کیفیتی کمتر ولی
قابل قبول تا کسب تجربه و رسیدن به حد رقبا  ،با دادن مزایایی دیگر چون قیمت کمتر و  ...باز مشتریانی
را جذب و حفظ نمود؟
دیدن آینده بازار شغل مربوطه

آیا این شغل رو به انحهل است یا رو به شکوفایی و یا اینکه آیا همیشه بازار ثابت و مشتریان خواهانی بیرای
آن وجود خواهد داشت ؟
کارگران دلسوز

آیا کاررران دلسوزی می توان جذب و حفظ نمود؟
پیش بینی و تخمین تقاضا و فروش

تخمین و پیش بینی ما از تقاضا و فروش به چه میزان است و چرا؟ آیا دخل ما با خرج ما خواهید خوانید؟ و
خواهیم توانست کفاف هزینه ها را بدهیم؟پشتوانه مالی ما چقدر است؟ در صورت مواجهه با شرایط مهکوس
چقدر دوام خواهیم آورد؟ آیا می توانیم از این هزینه ها و سرمایه رذاریها در صیورت شکسیت کسیب و کیار
باور کامل چشم پوشی کنیم؟و ...
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بررسی بحث تامین مالی

آیا سرمایه کافی و یا توان تامین مالی با ریسر قابل قبول را داریم؟ آیا ارر با شکست کامل در کسب و کار
روبرو شویم کل سرمایه رذارده شده خود را می توانیم نادیده فرض بگیریم ؟
پیش بینی سود

پتانسیل سود آوری ماهانه ما چقدر است و چرا؟ با حساب کتابهایی چون سنجیدن تهداد مشتریان تخمینیی
بالقوه ماهانه و ضرب کردن آنها در قیمت فروش.
پیش بینی هزینه ها

هزینه های ماهیانه ما چقدر است و چرا؟
دیدن و پیش بینی آینده

در پایان سالهای اول و دوم و  ...در چه جایگاهی از نظر سود و زیان و کیفیت و ارتقا کار می توانیم باشییم و
چرا؟
تحلیلها و تفکراتی قمیقی از این دست که نشانگر چراغ راه حال و آینده کسب و کار ما خواهد بود.
با پیاده سازی راهکارهای هوش تجاری فاصله موجود بین مدیران در هر ساح ،در لحظه و با کیفیت بیاال در
اختیار آن ها قرار خواهد ررفت .همچنین کارشناسان و تحلیلگران میی تواننید بیا اسیتفده از امکانیات سیاده،
فهالیتهای خود را بهبود بخشند و به نتایج بهتری دست پیدا نمایند.
شناخت بازار عرضه و تقاضا

شناخت بحث قرضه و تقاضا در بازار بسیار مهم است چون همه چیز در بازار حول محور قرضه و تقاضا میی
رردد .مهروف ترین آدم های دنیای تجارت «هنری فورد» « ،بیل ریتس» و « اسیتیو جیابز » اختراقیاتی را
قرضه کردند که بازار به آن نیاز داشت .یهنی شناخت تقاضاهای مورد نیاز و سپس قرضه.
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یافتن فرصتهایی که دیگران متوجهاش نمی شوند

شما فرصتی را که دیگران با چشم شان نمی بینند با استفاده از فکرتان تشخی

میدهیید .بیه قنیوان مثیال

شخصی خانه را می خرد که همه از این خرید تهجب می کنند  .نکتهای که وی درمورد این خانه متوجه می
شود این است که هزینه بازسازی این خانه بسیار کمتر از قیمت فروش آن پس از بازسازی خواهد بود.
هوش مالی ذاتی است یا اکتسابی ؟

هوش مالی هم ذاتی می باشد و هم اکتسابی ،کسانی که ذاتا هوش مالی باالیی دارند و باور ذاتی با حسیاب
کتاب و اقداد ارقام احساس راحتی می کنند می توانند با ماالهه و یادریری مستمر مسائل مربوط به هیوش
مالی  ،توانایی هوش مالی و قددی ذاتی خود را باز ارتقا دهند و کسانی هم که ذاتا هوش میالی ضیهیفتری
دارند می توانند با پیگیری و تمرین مداوم  ،هوش مالی را در خود تقویت نمایند.

راهکارهایی برای افزایش هوش مالی

 داشتن ذهنی کنجکاو و هوشیار و از تجربیات مالی دیگران استفاده کنید
 بر شکست های خود و دیگران توجه و تمرکز کنید.
 این نکته را دریابید که پیروزی مقابل شکست نیست بلکه درون شکست است.
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 به دنبال محیاهای مثبت و مناسب برای رشد مالی تان باشید و از محیط های غیر مناقی و پیر از
ناله و شکایت و ناامیدی خداحافظی کنید.
 با افرادی دانا و مثبت و واقع بین حشر و نشر کنید
 به کهسهایی آموزشی در مورد مباحث مالی و سرمایه رذاری و بورس بروید.
 استهداد و توانایی های ذاتی و خدادادی خود را کشف کنید – به رفته بزررانی چیون اسیتیو جیابز و ...
تمام کسانی که منشا کارهای بزرگ شده اند در ابتدا وقت زیادی بیرای کشیف خیود و کشیف قهییق و
استهدادهای ذاتی و خدادادی خود رذاشته اند و پس از یافتن آن تا آخرین لحظه مرگ آنیرا ادامیه داده
اند و سایرینی که موفق نشده اند کسانی بوده اند که وقت و انرژی کافی برای کشف خود و اینکه در این
دنیا چکاره اند نگذاشته اند و نتوانسته اند خود را پیدا کنند .ومثل بادی به هر جهت از این مسیر بیه آن
مسیر رفته اند .پس از اینکه خود را و استهدادهای خدادای خود را یافتید آنگاه آغیاز کنیید ودر ایین راه
مداومت داشته باشید.
 مسئولیت پذیری  -مسئولیت پذیری را در خود تقویت کنید و خود را مقصر و مسئول اشتباهاتتان
بدانید  .با این کار می توانید قدرت را باور کامل در در دستان خود احساس کنید .
 درریری قاطفی با اهداف – درریری بیشتر از نظر احساسی وقاطفی با اهدفتان باقث خلق سریع تر
آن در زندریتان خواهد شد.
 هوش قاطفی خود را تقویت کنید و توانایی پاسخ آراهانه و مناقیی بیه شیرایط مختلیف را داشیته
باشید .به جای آنکه نسبت به یر موقهیت در حالی که تحیت تیاثیر احساسیات خیود قیرار داریید،
واکنش نشان بدهید
 کسب اطهقات و دانش برای تقویت هوش مالی
 اینترنت :بهترین و مجانی ترین فضای امروزی که می تواند اطهقات و در نتیجه هوش مالی شیما را
تا چندین برابر افزایش دهد .واژران زیر را مدام در اینترنت سرچ نمایید:
ایده های شغلی  ،تست شخصیت شغلی  ،سرمایه رذاری  ،بورس  ،سیهام  ،نحیوه خریید و فیروش
سهام  ،سرمایه رذاری در ملر  ،انواع سودهای سرمایه رذاری  ،یادریری و تبحر در خرید و فروش
ارز و سکه و ...
 هر روز به خواندن ماالب درباره پول و مسائل اقتصادی اختصاص دهید.
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 برنامه های اقتصادی و رفتگوهای ویژه خبری شبکه های تلویزیونی را ببینید
 برای استفاده از ارثیه خود برنامه ریزی صحیحی بریزید .وقتی ارثیه ای به شما می رسید .بیا ارثییه
خود برای آینده تان سرمایه رذاری کنید.
 از خرید کردن به قنوان یر راه حل کوتاه مدت برای درمان حال بد خود دست بردارید.
 در برابر وسوسه خرج کردن پول هایتان بصورت یکجا مقاومت کنید.
 با ماالهه کتاب ها و مجهت اقتصادی اطهقات مالی خود را باال ببرید.
 یر کتاب با قنوان اقتصاد کهن ماالهه نمایید .چیزهای زیادی یاد خواهید ررفت.
 نگزارید احساسات تان مانهی برای حساب و کتابهای مالی تان شود واقع بین باشید و به آسانی از
حق خود نگذرید.
 از ارتقاء شغلی و حتی مدیر شدن استقبال کنید و اقتماد به نفس خود را باال ببرید و سهی کنید
مهارت های مدیریتی و مهارتهای تجارت و کسب و کار را بخوبی فراریرید و در خود تقویت و به
آن قمل کنید.
 پس انداز کردن را با هر درآمدی که دارید شروع کنید ، .حتما مبلغی را ماهانیه میثه  10درصید از
درآمد خود را ذخیره نمایید تا در صورت نیاز هم محتاج کسی نشده و هم با جمع شدن ایین پولهیا
در پایان سال بتوانید در بانر یا اوراق مشارکت یا سهام یا سکه و در صیورت پیس انیداز بیشیتر در
امهک یا ایجاد کسب و کار شخصی سرمایه رذاری کنید .برای مولفه دوم هوش میالی یهنیی بحیث
سرمایه رذاری حتما باید پول داشت و این پول را یا باید به ارث برد یا از کسی هدیه ررفت یا قاره
قاره از درآمد خود یا پول توجیبی خود پس انداز نمود.
راهکارهایی برای پس انداز:

تقویت عادت به پ

انداز :ارر به پس انداز کردن قادت نکنید نمی توانید پولی برای سرمایه

رذاری داشته باشید مگر اینکه پشتوانه مالی خانوادری قوی داشته یا پولی به شما ارث برسد.
افزایش درآمد :ارر درآمد ثابت خود را مثه  10درصد بتوانید افزایش بدهید به همان مییزان 10
درصد پول بیشتری برای پس انداز و در نهایت سرمایه رذاری در اختیار دارید  .برای کسیب درآمید
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بیشتر می توان روی تقویت مهارتهای چون تفکر قمیق ،راه حل یابی  ،تهامل  ،مذاکره  ،مشورت ،
الگوریری  ،روشهای کسب درآمد جدید و بازاریابی قوی تر تمرکز نمود.
 از خودنمایی برای خرج پول ناشی از ارتباط ویا ازدواج با طبقه ثروتمند دست بردارید .
 از انسانهای موفق در زمینه مسائل مالی الگو برداری کنید و حتی میتوانید از آنها تقلید کرده و
راهشان را ادامه دهید.
 مدرک تحصیلی تان نباید تهیین کننده سرنوشت تان شود و در شغل کم درآمد مربوط به آن رشته
مشغول به کار شوید .می توانید مهارتهای جدید دیگری متناسب با قهئقتان کسب کنید.
 همه پس انداز خود را خرج نکنید .برای پس انداز و سرمایه رذاری و هزینه کیردن بیرای ییادریری
مسائلی چون بورس  ،سهام ،ملر ،کسب و کار شخصی و ...پولتان برنامه بریزید .
 برای یادریری روشهای سرمایه رذاری در حد توان هزینه کنید.این پول درواقع نوقی سرمایه رذاری
روی خودتان است و هزینه محسوب نمی شود چون در سالهای آتی چندین برابرمبلغ این هزینه ها
به خودتان بازمی رردد.
 بی برنامه و بدون تفکر قبلی خرید نکنید.
 به دنبال یادریری مداوم در اینترنت باشید.
 رضایت فوری از خرج پول و خرجهای یکباره و هیجانی را به تهویق بیندازید (.به قنوان مثال ارر در
ماه  100هزار تومان از پولهایی برای رضایت فوری بوده و جزء مخارج غیر ضیروری محسیوب میی
شود که می توان از آن چشم پوشی نمود را دخیره کنید پایان سال می شود یر ملیون و دویسیت
هزار تومان -قاره قاره جمع رردد وانگهی دریا شود – بنابراین در صورت نیاز تا میی توانیید فقیط
برای موارد ضروری خرج کنید ).
 از وضهیت فهلی مالی خود اطهع داشته باشید .ارر شغلی ندارید در ابتدا باید روشهای شیغل ییابی
(به انتهای کتاب مراجهه کنید) و روشهای تست تناسب شخصیت شما با شغل مناسیب شیما (ایین
آزمونها در ساح اینترنت موجود می باشد –سرچ کنید آزمونهای تناسب شخصیت با شغل) خود را
انجام دهید .پس از آنکه شغلی را یافتید توصیه های مالی اشاره شده در کتاب را در خود بصورت
قادت درآورید.
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روشهایی برای سرمایه گذاری و افزایش پول (اهرم سازی پول)

در بخشهای قبل ،درباره فرایند کلی هوش مالی و روشهای ارتقاء آن و روشیهای میوثر بیرای میدیریت پیول
(یهنی مولفه اول هوش مالی  :توان مدیریت صحیح درآمدها  ،بدهی ها و هزینه ها ) صحبت کردیم در ایین
بخش در مورد مولفه دوم هوش مالی یهنی بحث مدیریت سرمایه رذاریها و بحث پول پول می آورد صحبت
می کنیم و در آخر کتاب در مورد مولفه سوم هوش مالی یهنی مدیریت کسب وکار ( هوش تجاری -هیوش
مالی کسب و کار ) بحث خواهیم نمود.
 -1سرمایه گذاری در بانک-آسان ترین روش

اولین  ،آسان ترین و امن ترین روش برای سرمایه رذاری و کسب درآمد ،سرمایه رذاری در بانر است کیه
می توانید برای سودهای کوتاه مدت و یا بلند مدت پول های پس انداز شده خود اقدام کنید .
 -2سرمایه گذاری در اوراق مشارکت (اوراق قرضه) ،اوراق اجاره و ...

این تیپ سرمایه رذاری که متاسفانه برای بسیاری از افراد جامهه ما به قلت قدم اطهع رسانی و قدم آراهی
دادن به آنها  ،ناآشناست نیز یر راه ساده و مامئن درست مانند سرمایه رذاری در بانر می باشد و سودی
ثابت با چند درصد بیشتر از سود بانکی نصیب سرمایه ریذار میی کنید .و ایین نیوع سیرمایه ریذاریها بیرای
طرحهای قمرانی کشور(اوراق مشارکت) یا افزایش تجهیزات شرکتهای بزرگ و مهتبیر بورسیی(اوراق اجیاره)
استفاده می شود  .برای آشنایی بیشتر با اوراق مشارکت و اوراق اجیاره در اینترنیت جسیتجو کنیید .و بیرای
خرید و فروش آن به کاررزاریهای بورس اوراق بهادار در شهر خود مراجهه کنید تا ضمن ررفتن کد بورسیی
بتوانید آموزشهای الزم را برای خرید و فروش این اوراق ببینید( .کاررزاری آراه و برخی کاررزاریهیای دیگیر
هر ماه چندین جلسه رایگان آشنایی با بورس بررزار می کنند که می توانید اطهقات الزم را در این زمینه از
آنها بگیرید).
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 -3سرمایه گذاری دربازار بورس و سهام

در این تیپ از سرمایه رذاریها باید در ابتدا با اصول ،قواقد و روش های آنالیز و تحلیل سیهام و بیازار بیورس
آشنا شد و از افرادی که در این زمینه قمهً به موفقیت هایی رسیده اند کمر ررفت و به توصیه های آنهیا
دقت نمود  .این کار (یادریری اصول اولیه و مقدماتی وتوانایی خرید و فروش سهام وکسب آمادریهای اولیه)
بنا به پیگیریهای شما حداقل بین شش ماه الی دو سال زمان نیاز دارد که در ابتدای امر خرید فروش سیهام
باید با نیت یادریری و کسب سود حداقلی باشد و با سرمایه کم مثه بین صد تیا سیصید هیزار تومیان بیرای
خرید فروش سه سهم (چون حداقل مبلغ خرید فروش هر سهم  100هزار تومان می باشد -در صورت لیزوم
پرتفویهای سه سهمی با سیصد هزار تومان سرمایه که صد هزار تومان قیمت هر سهم است بیرای ییادریری
بهتر می باشد چون با مفهوم مدیریت ریسر با متنوع سازی سبد (پرتفوی) سهام باور ملموس تر آشنا میی
شوید ) و کسب تجربه کافی می باشد .بدیهی است با مروز زمان تجارب و درک شما از قضایا بیشیتر خواهید
شد .و این یادریری را نیز پایانی نیست  .امروزه با وجود اینترنت براحتی می تیوان در ایین زمینیه اطهقیات
فراوانی کسب نمود .با سرچ کلماتی چون  :بورس چیست؟ نحوه خرید و فروش سیهام – تحلییل تکنیکیال و
تحلیل بنیادی چیست؟ در وب و در آپارات  .همچنین کاررزاریهای مختلف هر ماه کهسهای رایگان آشنایی
با بورس بررزار می کنند که می توانید نام و آدرس آنها را در شهر خود از اینترنت درآورده و در این زمینه از
آنها سوال بپرسید.
برای موفقیت و کسب نتایج بهتر در این زمینه حداقل باید به مدت یر سال روی خود سرمایه رذاری کنید
یهنی به کهسهای تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و جلسات رایگان آشنایی بیا بیورس کاررزاریهیا شیرکت
نمایید.
 -4سرمایه گذاری روی امالک و زمین

این تیپ سرمایه رذاری هم یکی از روشهای رایج سرمایه رذاری است کیه در نهاییت از طرییق فیروش ییا
اجاره می توانید درآمد کسب نمود .البته با توجه به هزینه های باالی این سرمایه رذاری نیز ،باید با حسیاب
وکتاب قمل کنید .باز هم از طریق اینترنت اطهقات مورد نیاز را سرچ نمایید.
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 -5سرمایه گذاری در سکه  ،ارز و ...

این روش نیز جزء روشهای سرمایه رذاری است که نیاز به کسب تجربه کافی دارد .باید با افراد موفق در
این زمینه صحبت کنید  .در اینترنت نمودار روند قیمت سکه را در کشوردر طی سالهای مختلف سرچ و
بررسی کنید  .و همین کار را برای ارز انجام دهید .ببینید به چیه نتیایجی میی رسیید .ایین کیار کمیی
تخصصی و نیاز به پیگیری مداوم دارد .کاررزاریهای بورس نیز در این زمینه نیز کهسیهایی برریزار میی
نمایند.
 -6سرمایه گذاری در کسب و کار

برای این تیپ از سرمایه رذاریها باید با احتیاط و حساب و کتابهیای بیشیتری اقیدام نمیود و ریسیر هیای
احتمالی آن را کامه سبر سنگین نمود  .در اینگونه سرمایه رذاری ها ،در ابتدای کار باید از استراتژی های
محافظه کارانه تر جهت کسب تجارب کافی ( بین دو تا پنج سال اول کسب و کار) استفاده نمود و سپس به
تدریج به سمت روشهایی پیش رفت که شامل ریسر بیشتر و بالابع آن پتانسیل کسب درآمد بیشتری می
شود .مانند اخذ وام های بیشتر برای رسترش کسب و کار پس از یادریری تجارب کافی ،کیه ایین تجیارب
کافی مهموال به دو تا پنج سال درریر بودن با کار مربوطه و فهیم تمیامی چیم و خیم و رییزه کاریهیای کیار
مربوطه زمان نیاز دارد ( به راهنماییهای بخش هوش تجاری در ابتدای کتاب نیز مراجهه کنید ).
ثروتمندان و فقرا چگونه با مشکالت مالی برخورد می کنند؟

ثروتمندان مشکهت مالی را بهنوان فرصتی برای یادریری  ،رشد  ،باهوش شدن و ثروتمند شدن می بینند و
به جای فرار کردن از آن و یا تظاهر به اینکه اصه مشکهت مالی وجود ندارند به مشکهت مالی خیوش آمید
می رویند چون می دانند که در مشکهت مالی فرصتهائی نهفته است که در آن می توانند بیاهوش تیر و در
نتیجه ثروتمند تر شوند .آنها با توجه به دیدن افراد موفقی که از این مشکهت پیروز بیرون آمده اند  ،باور به
حل مشکل و ثروتمند شدن دارند .کلید موفقیت  :قدم فرار  ،پذیرش و تحمل رنیج مشیکهت و ییادریری و
کنجکاوی مستمر است.
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فقرا مشکهت مالی را تنها بصورت همان مشکل و غیر قابل درمان می بینند .بسیاری از آنها احساس قربیانی
بودن می کنند و فکر می کنند تنها شخصی هستند که مشکل مالی دارند.
تنها تهداد کمی از آنها می فهمند که مشکهت مالیشان ناشی از نحوه نگرششان است .خود کم بینی  ،قیدم
اقتماد بنفس و ناتوانی آنها در حل مشکهت مالی و یا اجتناب از مقابله با آن و قدم تفکر قمیق و قیدم بیاور
به توانایی تغییر شرایط و حل مسائل باقث انفهال بیشتر آنها شده مشکهت مالی آنها بیشیتر و بیشیتر میی
شود .و به جای اینکه هوش مالی خود را افزایش دهند و از افراد موفق تقلید کرده و یا راه آنها را ادامه دهند
زانوی غم بغل می ریرند مشکهت مالی خود را افزایش می دهند .بخاطر همین است که می رویند فقر فقیر
می آورد .پس اولین و شاید مهمترین و شاید هم سخت ترین کار کناررذاشیتن ناامییدی و بیاور بیه توانیایی
تغییر شرایط می باشد.
ثروتمندان ارر راه حل مشکهت مالی خود را ندانند درجا نمی زنند و خود را مخفی نمی کنند .آنها فکر میی
کنند و فکر می کنند  .تفکر قمیق روی مشکهت راه حل های جالبی را به ذهن می رسیاند ،آنقیدر روی راه
حل ها و کسب ثروت فکر می کنند تا اینکیه اینکیار ملکیه ذهنشیان شیده و جیزء قادتشیان شیده و وارد
ضمیرناخودآراه آنها می شود .آنها به دنبال کارشناسیانی میی رردنید تیا بتواننید بیه آنهیا کمیر کننید تیا
مشکهتشان را حل کنند .در این روند آنها هوشمند تر شده و برای مشکل بهدی مجهزتر خواهنید شید.آنهیا
تسلیم نمی شوند بلکه می آموزند و این آموختن آنها را ثروتمند تر می کند.
متاسفانه تحصیهت و سخت کوشی ارر با استفاده از هوش مالی همراه نباشد نمی تواند موجب تولید ثیروت
شود .راه حل حل مشکهت مالی فکر کردن و فکردن است  .نباید از فکر کردن و چاره اندیشییدن و ماالهیه
کردن و مشورت کردن دست برداشت .در واقع از هر چیزی که می تواند به نوقی کمر کننیده باشید بایید
استفاده نمود .و دست از این چاره اندیشی بر نداشت .یا باید فکر کرد و شرایط را تحلیل کیرد  ،ییا دائمیا بیا
مشکهت مالی درریر بود .به قول آنتونی رابینز:
وقتی مشکلی برایتان پیش می آید و به دنبال راه حل هستید  .فکر کنید آنقدر فکر کنید تا یر راه حل بیه
ذهنت ان برسد  .این اولین راه حل که به ذهنتان رسییده را پیگییری کنیید .همیین اولیین راه حیل کیه بیه
ذهنتنان رسیده می تواند راهتان را باز کند و مشکلتان حل شود.
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راهنمایی و معرفی چند ایده شغلی

شما در ابتدای کار ارر هیچ رونه سرمایه ای نداشته باشد و یا هیچ رونه شیغلی نداشیته باشیید کیه بتوانیید
سرمایه هایی را پس انداز نمایید توصیه های این کتاب چندان به کارتان نخواهد آمید  .بنیابراین الزم اسیت
بدانیم که در ابتدا چگونه بتوانیم شغلی هر چند اولیه برای خود دست و پا کنیم در زیر توصیه هایی در ایین
زمینه ارائه می رردد.

 -1استخدام دولتی
یکی از پر طرفدار ترین نوع مشاغل استخدامهای دولتی است که اکثرا جوانان و فارغ التحصیهن به
قلتهای رونارون ( من جمله قدم وجود ریسر در پرداخت حقوق ماهیانه  ،پایدار بودن حقوق با توجه
به نوسانات مداوم اقتصادی برای سایر مشاغل  ،شغل راحت تر و با مسئولیت و سخت کوشی کمتر
نسبت به مشاغل خصوصی و  )...استخدام های دولتی است.
اما:
آیا می دانستید ماابق سرشماری سال  ، 1395تقریبا تهداد  45ملیون نفر بیاالی  25سیال ( سین مناسیب
استخدام با حداقل مدرک لیسانس ) سن دارند (منبع :مرکز آمیار اییران) و از ایین تهیداد تنهیا حیدود 8.5
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ملیون نفر حقوق بگیر دولتی (شاغل و بازنشسته) هستند؟ (منبع  :خبر رزاری مهر ) یهنی تقریبیا تنهیا 19
درصد ( با فرض خوش بینانه  20درصد) جمهیت باالی  25سال کشور شغل و حقوق دولتی دارند .یهنی از
هر صد نفر جمهیت باالی  25سال تقریبا  80نفر ناچارند شغل غیر دولتی داشته باشند!!!.
پس چاره کار چیست؟؟
بنابراین توصیه ما این است که ارر پس از یکی دو سال تهش برای استخدام های دولتی نتیجه ای نگرفتید .
پس از آن باور میانگین روزانه بین دو تا چهار سیاقت بیرای خوانیدن دروس اسیتخدام هیای دولتیی وقیت
بگذارید و مابقی وقت خود را مشغول کاری شوید .تا نه سیخ بسوزد و نه کباب و قمرتان با بیی پیولی تبیاه
نشود .و ارر هم در این بین استخدام شیدید کیه فبهیا .هیم درآمیدی داشیته ایید و هیم وارد شیغل جدیید
استخدامی خود می شوید.
مشاغل پیشنهادی ما در صورت امتحان مداوم دادن و قدم قبولی در آزمونهای استخدامی به شیرح بنیدهای
زیر می باشد:
-2در صورت داشتن صهحیت تحصیلی و قوی بودن در رشته تحصیلی (و یا چند سال سابقه کار) مربوطیه ،
جستجو برای شرکتهای خصوصی  ،مراجهه به شرکتها  ،ارسال رزومه  ،جسیتجو در روزنامیه هیا و سیایتهای
کاریابی.
 -3در صورت داشتن مدرک ولی قدم صهحیت تحصیلی و قیوی بیودن در رشیته مربوطیه جسیتجو بیرای
مشاغل کارمند اداری  ،کارشناس آموزش که نیاز به مدرک دارند ولی نیاز به تخص

باالیی ندارند و ییا در

بدترین حالت شغلهای کاررر ساده یا بازاریاب فروش و یا کار در فروشگاه های زنجییره ای و تاسییس مغیازه
(سوپر مارکت  ،لوازم التحریر و  ...در صورت داشتن سرمایه اولیه) و  ...تا مادامی که در رشته تخصیلی خود
خود را قوی نمایید .و سپس پیگیری توصیه دوم.
-4در صورت قدم داشتن مدرک و یا قدم بلد بودن حرفه ای خاص :شغلهای کاررر ساده یا بازاریاب فروش و
یا کار در فروشگاه های زنجیره ای و تاسیس مغازه (سوپر مارکت  ،لوازم التحریر و ...البته در صورت داشیتن
سرمایه اولیه) و  ...که نه نیاز به مدرک دارند و نه تخص

خاصی.
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 -5در صورت قدم داشتن مدرک ولی بلد بودن حرفه ای خاص مثل جوشکاری یا تراشکاری یا مکانیکی ییا
نقاشی و  :...در صورت داشتن سرمایه  ،کار برای خود و در صورت نداشتن سرمایه جستحو برای مغازه ها ییا
شرکتها یا کارخانه هایی که نیاز به این تخص

ها بدون دارا بودن مدرک دارند.

-6کسب و کار اینترنتی:
کسب و کار اینترنتی چیست و چه مزایا و مهایبی دارد؟
کسب و کار اینترنتی شامل هر مدل کسب و کاری می شود که در فضای اینترنت انجام ریرد و منجر به
کسب درآمد شود .و تمامی افراد از دیپلم تا دکتری می توانند بنا به قهئق خود وارد آن شوند.
حقیقت این است که به دالیل قمده زیر در حال حاضر ورود به کسب و کار اینترنتی بسیار با ارزش می
باشد:
-1این نوع کسب و کار باور کامل برای مردم شناخته شده است و دیگر کسی با این مدل کسب و کار بیگانه
نیست .پس براحتی می توان کسب و کار خود را راه اندازی نمود.
 -2این مدل کسب و کار اشباع نشده است و جا برای کار بسیار دارد.
-3سرمایه اولیه برای راه اندازی این کسب و کار نسبت به سایر کسب و کارها بسیار ارزان تر می باشد.
-4نیازی به اجاره مکان خاصی برای این کار نیست و می توان در منزل و هرجای دیگر تمام کارها را انجام
داد.
-5کاربران میلیونی روزانه در اینترنت وجود دارند وکسب و کار شما محدود به یر شهر خاص یا یر خیابان
خاص نیست  .چندین هزار برابر کاربر بیشتری می توان جذب نمود .این یهنی فرصت طهیی برای کسب
ثروت.
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سایر مزایای کسب و کارهای اینترنتی

 .1ارزان بودن
 . .2نیاز اجاره به مکان ندارد و می توان در منزل کارها را انجام داد
 .3رئیس خود بودن
 .4انهااف پذیر بودن
 .5جذابیت و افزایش دانش و یادریری چیزهای جدید در هر روز
 .6قدم محدودیت در زمان و مکان
 .7در اختیار داشتن زمان
معایب کسب و کارهای اینترنتی

 .1نیازمند خهقیت و ایده پردازی است.
 .2باید روزانه صبر و حوصله زیادی به خرج داد تا کار به ثمر بنشیند.
طراحی و آماده شدن کامل سایت تقریبا بین یر ماه و نیم الی سه ماه طول می کشد (البته یادریری و
طراحی کامل سایت با سیستم مدیریت محتوای رایگان مثل ووردپرس بین سه هفته الی دوماه طول می
کشد و باید توجه داشت که منابع یاذریری وردپرس در ساح اینترنت پراکنده می باشد که باید خودتان
تهشی پیگیر داشته باشید و زحمت بکشید تا یاد بگیرید و در رورل و آپارات سرچ نمایید ،وب سایتهای
تخصصی مانند میهن وردپرس و  www.amoozesh98.irنیز سایتهای آموزشی خوبی در این زمینه می
باشند )  ،پس از آن با توجه به تهش و پیگیری مداوم و یادریری روزانه مسائل سئو و محتوا رذاری پی در
پی و بازاریابی و تبلیغات درشبکه های فضای مجازی بین دوماه الی یر سال و راه بین شش ماه الی یر
سال طول می کشد تا نتیجه کار کم کم مشخ

شود یا سایت به صفحات ابتدایی رورل آید بهد از آن می

توان با مهحظه بازدهی کار تصمیم به ادامه کار یا رها کردن آن ررفت.
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انواع روشهای در آمدزایی کسب و کارهای اینترنتی:
 -1کسب و کار اینترنتی با فروش محصوالت فیزیکی

این مدل شناخته شده ترین مدل کسب و کار اینترنتی می باشد .مثالهای موفقش هم شامل فروشگاه های
اینترنتی فروش کاالها ،کتاب ،مانتو ولباس و  ...می باشد .ولی نیاز به سرمایه اولیه باالتری نسبت به سایر
مدل ها به قلت نیاز به خرید و انبار کردن کاال می باشد.
 -2کسب و کار اینترنتی فروش تبلیغات

این تیپ کسب و کار نیز مانند تیپ فروش محصوالت فیزیکی  ،یکی از شناخته شده ترین و متداول ترین
روش های کسب درآمد است .با تولید محتوای جذاب در زمینه ای خاص ( سهمت ،پزشکی ،خبری،
روانشناسی ،زناشویی ،آرهی کار و استخدام  ،نیازمندیها و یا ترکیبی از اینها ) مخاطبان هدفی را جذب
سایت یا پیج اینستاررام و تلگرام خود می کنیم و سپس با فروش تبلیغات قمومی غیر مرتبط و یا مرتبط با
موضوع فهالیت سایت درآمدزایی می کنیم.
 - 3کسب و کار اینترنتی با فروش محصوالت آموزشی دانلودی (جزوه ،کتاب الکترونیکی  ،صوت و تصویر
آموزشی)

این مدل برای کسانی که قهقه به یادریری و بحث آموزش می باشند بسیار مناسب می باشد .می توانید در
زمینه ای خاص که به آن قهقه مندید کتابهایی الکترونیکی تهیه نمایید و در سایتهایی که برای فروش
کتابهای الکترونیکی وجود دارند برای فروش رذارید .یا وب سایتی شخصی ایجاد نمایید و محصوالت خود را
بفروشید.سایتهایی نیز وجود دارند که می توانید با تهیه جزوه درسی و یا تهیه خهصه کتابهای درسی در
آنها یر سایت فروشگاهی رایگان داشته باشید و آنها را بفروشید( .مانند سایت ساز های رایگان فروش
محصوالت دانلودی فایل سل ،فایل  ، 24فورکیا و  )...حتی می توانید یر وب سیات شخصی داشته باشید و
از فروش فایلهای دیگران که در فایل سل و  ...برای فروش رذاشته اند در سایت خود پورسانت بازاریابی
دریافت کنید( .مراحل کار در سایت فایل سل و  ...توضیح داده شده است)
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کسب و کارهای اینترنتی زیادی نیز وجود دارند که بر پایه تولید محتوا می باشند و منبع اصلی درآمد این
کسب و کارها از محتواهایی است که تولید می کنند و در اختیار کاربران می رذارند و محتوای مورد نظر به
صورت مستقیم به کاربران فروخته شود .مثه از طریق قضویت ویژه یا فروش محصوالت آموزشی
دانلودی.این سایتها برای جلب اقتماد مشتریان از کیفیت کار محتواهای رایگان فراوانی هم در سایت خود
قرار می دهند .مانند سایتهای متمم ،سایت چاور و  ...برخی سایتها هم هستند که می توانید به قنوان
نویسنده میهمان قضوشان شده و محتوا تولید کنید و پول بگیرید .و همچنین از برخی از این سایتها می
توانید برای سایت خود محتوا بخرید.
برخی سایتها هم فروش واساه ای محتوا دارند مثل سایت فرانش .در این مدل از کسب و کار اینترنتی
محتوای تولید شده افراد به صورت واساه ای به فروش می رسد .و آن سایت واساه ای برای فروش محتوای
تولید شده توسط مدرسین به مخاطبان است.
-4کسب و کار اینترنتی با فروش محصوالت دیگران – فروش واسطه ای (محصوالت فیزیکی و آموزشی)

آیا ارر هیچ محصولی برای فروش نداشته باشیم آیا باز هم می توانیم درآمد اینترنتی داشته باشیم؟جواب
آری است .این مدل درآمدزایی اینترنتی از طریق فروش محصوالت دیگران یا بازاریابی واساه ای است .این
کسب و کار برای کسانی که خود محصولی ندارند و یا فرصت و قلم و یا سرمایه تهیه محصول را هم ندارند
و تازه می خواهند شروع کنند بسیار قالی است .حتی سایت دیجی کاال هم سیستم همکاری در فروش ایجاد
نموده است .در مورد بازاریابی واساه ای محصوالت دانلودی هم که در روش قبلی توضیح داده شد.
 -5کسب و کار اینترنتی با فروش خدمات و مشاوره

این مدل کسب و کار اینترنتی برای کسانی که تخص
با فروش خدمات و مشاوره از آن تخص

و تجربه ای در زمینه ای خاص دارند و می خواهند

خود درآمدزایی کنند مناسب است .یا از طریق وب سایت شخصی

خود یا از طریق سایتهایی مثل انجام میدم و ...
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-6خرید و فروش اینترنتی سهام

خوشبختانه امروزه دیگر مثل قدیم برای خرید و فروش سهام نیازی به رفتن به تاالر شیشه ای بورس نیست
و با یر کامپیوتر و اینترنت در منزل می توان این کار را انجام داد.پس از دریافت کد بورسی از کاررزاریهای
بورس  ،وارد نرم افزار خرید و فروش آنهین سهام که کاررزاری مربوطه به شما مهرفی میکنید می شوید و
خرید و فروش خود را انجام می دهید .ترجیحا کاررزاریهایی را انتخاب کنید که آموزش رایگان در مورد کار
با نرم افزار مربوطه و یا ماالب آموزشی در این زمینه به شما می دهند .توجه داشته باشید که شش ماه تا
یر سال اول بیشتر حالت یادریری دارد و نباید انتظار کسب سود داشته باشید.به مرور که تجارب شما زیاد
می شود می توانید سود هم کسب کنید (.برخی سایتهای آموزشی بورس :تاالر بورس ایران  ،خانه سرمایه
و)...
سرمایه اولیه برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی

سرمایه اولیه کسب و کار اینترنتی نسبت به کسب و کارهای فیزیکی خیلی کمتر است ( بین  600هزار
تومان تا دومیلیون تومان ) و شما با کمترین هزینه و ریسر کسب و کار اینترنتی خود را شروع کنید.
ارر خودتان سایتتان را با سیستمهای رایگان مدیریت محتوا مثل ورد پرس راه اندازی کنید هزینه راه
اندازی سایت شما فقط شامل خرید دامنه و هاست فضای میزبانی است (یهنی بین  100تا  300هزار تومان
– البته برای خرید قالبهای حرفه ای تر وردپرس و آموزشهای بیشتر بنا به بودجه خود می توانید هزینه
کنید).
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اقدامات الزم برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی
اقدام اول  :کشف عالیق و استعدادهای خود و سپس انتخاب حوزه کسب و کار اینترنتی مرتبط با عالقه

اولین و مهمترین مرحله برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی شناسایی قهیق و اشتیاق سوزان خود (خود
شناسی و اینکه دریابیم خداوند چه قهیقی را در من به ودیهه نهاده است ) و سپس بر اساس آن انتخاب
حوزه فهالیت است .و همچنین با جست و جوی کلید واژه های موضوع مورد قهقه خود در رورل می توانید
دریابید که این کار چقدر طرفدار دارد و آیا ارزش وارد شدن به آن را دارد؟
قبل از اینکه به فکر راه اندازی کسب و کار اینترنتی باشید با خود به این فکر کنید که دقیقا هدف اصلی
شما  ،قهیق و سرررمیهای شما استهدادهای شما ،دیدراه بلند مدت شما از راه اندازی یر کسب و کار
اینترنتی چیست؟
نکته :ارر در زمینه غیر قهیق خود فهالیت کنید احتمال دلزدری و از دست دادن انگیزه الزم برای تحمل
مشکهت احتمالی مسیر و رها کردن کار زیاد است .پس بحث قهقه بسیار مهم است.
اقدام دوم  :بررسی کردن رقبا

بهد از انتخاب حوزه کاری خود  ،باید رقبای خود را شناسایی کرده و مد نظر داشته باشید .باید ببینید
محتوا و محصوالتی که برای فروش در سایتشان قرار می دهند چگونه است و از لحاظ قیمت و کیفیت در
چه ساحی می باشد .وببینید که آیا از اقتماد بنفس و قهقه و استهداد الزم برخوردار هستید تا با آنها رقابت
کنید؟
اقدام سوم  :تولید محتوا و محصوالت آموزشی ارزشمند برای معرفی توانمندیهای خود و اعتماد سازی برای
مشتریان

بهد از بررسی رقبا باید برای سایت خود تولید محتوا و آموزش های رایگان کنیدکه از کیفیت باالیی
برخوردار باشد تا بتواند اقتماد کاربران را جلب و آنها را جذب سایت خود کنید.
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اقدام چهارم  :راه اندازی وب سایت

برای این کار می توان از سایت ساز های رایگان مثل وردپرس ( که هزینه آن فقط شامل خرید دامنه و
هاست فضای میزبانی سالیانه می شود – یهنی بین صد تا سیصد هزار تومان ) که خیلی انهااف پذیر است
استفاده کرد .و یا از شرکتهای طراحی سایت اختصاصی کمر ررفت که دقیقا سایتتان را ماابق آنچه شما
میخواهید طراحی می کنند برای این کار باید به نمونه کارهای طراحی شده توسط آنها توجه کنید ( که
هزینه آن بین هشتصد هزار تومان تا دو میلیون تومان می باشد)
ظاهر سایتتان شامل رنگ بندی و ررافیر سایت باید زیبا باشد  ،از فونتهای زیبا و استاندارد استفاده شود.
داشتن منوهای درباره ما  ،تماس با ما و ثبت شکایات نیز مورد توجه کاربران است و برای جلب رضایت آنها
بسیار مهم می باشند.
اقدام پنجم  :جذب بازدید کننده و ترافیک برای وب سایت

بهد از راه اندازی وب سایت باید به فکر جذب ترافیر و کاربر برای آن بود.که روشهای آن در رورل وجود
دارد.
اقدام ششم :دریافت اطالعات کاربران

دریافت اطهقات مشتریان و ایمیل آنها برایفروش و سایر اطهع رسانیها و حفظ ارتباط با آنها ضروری می
باشد.
اقدام آخر :فروش محصوالت

در این مرحله می توان از سیستم های اتوماتیر فروش محصوالت دانلودی و محصوالت پستی استفاده نمود.
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جمع بندی و نتیجه گیری

در این کتاب الکترونیکی سهی نمودیم درباره هوش مالی و اهمیت آن صحبت نماییم و مولفیه هیای هیوش
مالی را بیان نمودیم و در انتهای کتاب نیز راهنماییهایی در زمینه شغل ییابی بیا توجیه بیه بیکیاری سییل
قظیمی از جوانان داشتیم و نیز با توجه به نوین بودن حیایه کسیب و کارهیای اینترنتیی بیه طیور اجمیال
اطهقاتی را بیان نمودیم  ،بدیهی است جهت کسب اطهقات بیشتر در زمینه کسب و کارهای اینترنتی بایید
بیشتر ماالهه و در رورل سرچ نمود .کتاب دیگر وب سایت استخدام برتر درمورد «روشیهای تحلییل جیامع
فرصتهای کسب و کار » می باشد که در آن در مورد انواع کسب و کار و اصول تحلیل فرصتهای کسب و کار
بالقوه موجود و هوش مالی کسب و کار (هوش تجاری) (یهنی مولفه سوم هوش مالی) بیشیتر بحیث خواهید
شد .
امیدواریم باور اجمال توانسته باشیم به وظیفه خود قمل نموده و اندکی اطهقات مورد نیاز در مورد هوش
مالی را بیان نموده باشیم.
شما می توانید برای دریافت سایر کتابهای رایگان سایت استخدام برتر و اطهع از سایر محصیوالت آموزشیی
در ایمیل خود  ،در سایت ثبت نام نمایید.

« این کتاب را به دوستان خود نیز هدیه دهید و یا در وب سایت  ،وبهگ و یا پیج خود قرار دهید تا سایر
دوستانمان نیز با توجه به اهمیت موضوع سواد مالی در قرن حاضر از نظر یونسکو با این موضوع آشنا شوند »

برای دریافت ششصد نمونه سوال رایگان درس اطهقات قمومی اینجا کلیر کنید.
آرزوی قلبی ما موفقیت روزافزون شماست – استخدام برتر
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