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مقدمه
مدیر، اداره و مدیریت واژگانی هستند که هر فردی از دوران کودکی و نوجوانی با آن ها آشنا می شود. اصطالح 
مدیر به عنوان رئیس مدرســه، اداره بــه عنوان محل کار و مدیریت به عنوان فعالیتی کــه مدیر انجام می دهد، در 
نگاه اول شــکل می گیرد. در مســیر رشد و بلوغ فکری که دانسته ها کامل تر شده و درک و فهم امور و عبارات از 
حالت ساده یا تک بعدی خارج می شود، جایگاه »مدیریت« نیز تکامل و تعالی می یابد. تا آن جا که امروزه شناخت 
مدیریت به صورت یک رشــته تخصصی در دانشگاه ها در کلیه مقاطع تحصیلی و در گرایش های متنوع تدریس 
می شود. ضرورت و گستردگی در آموزش مدیریت به این دلیل است که مدیریت نه تنها یک علم محض نیست 
بلکه جزء کاربردی ترین علوم می باشد. کما این که هر از چندگاهی شاهد تجلیل و نکوداشت از کسانی هستیم که 

در زمینه های مختلف به عنوان مدیر موفق شناخته شده اند.
اهمیت مدیریت به عنوان یک علم و هنر به اندازه ای است که در قانون اساسی نیز جزء شرایط و صفات رهبری، 
به عنوان عالی ترین مقام سیاســی و دینی کشور بر شمرده شده اســت: اصل یکصد و نهم قانون اساسی جمهوری 
اســالمی ایران در باب شرایط و صفات رهبر، بینش سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی 

برای رهبری را الزم می داند. 
استفاده از دانش و مهارت های مدیریت نه تنها در زندگی اجتماعی دارای اهمیت است بلکه استفاده از آن برای 

زندگی فردی و خانوادگی نیز ضرورت دارد:
آیا تمام خانواده ها می دانند برای رســیدن به اهدافشــان چه طور باید تالش و برنامه ریزی کنند؟ مدیر خانواده چه 
شایســتگی و مهارت هایی را باید دارا باشــد؟ مدیریت زمان به چه معناست؟ مناســب ترین شیوه برنامه ریزی برای 
هر خانواده کدام اســت؟آیا به اهمیت تعیین اولویت ها در چگونگی گرداندن امور آگاهیم؟ هنگام تقسیم کار در 
خانــواده به چه نکاتی باید توجه کنیم؟ چگونه می توان فرهنگ آموختن از تجربه های دیگران خود رواج دهیم؟ 
در هر خانواده، کدام شــیوه نظارتی مؤثرتر و مناســب تر اســت؟ ضرورت پرداختن به چنین سؤاالتی، دست مایة 

تدوین کتاب حاضر شد.  
هدف کلی از تألیف این کتاب، آشنایی با اصول مدیریت و برنامه ریزی در خانواده است و سعی گردیده است 
مطالب آن بر اســاس اســتانداردهای توانایی مدیریت و برنامه ریزی در خانواده مصوب ســازمان آموزش فنی و 

حرفه ای کشور به رشته ی تحریر درآید.
در ایــن کتاب برآنیم تــا از طریق معرفی اجمالی اصول بنیادین مدیریت، دانش و مهارت مدیریت و برنامه ریزی 

در خانواده را در مخاطبان ارتقا بخشیم.
به سبب محدودیت حجم کتاب درسی، برخی از موضوعات به اجمال مورد بحث واقع شده است از هنرآموزان 
عزیز تقاضا می شود با توجه به منابع معرفی شده و نیز با تجربه های گران بهای خود نسبت به ارتقای سطح توانایی 

استفاده از مهارت مورد بحث در هنرجویان، همت گمارند.
از والدین محترم نیز خواهشــمندیم به منظور تعمیق یادگیری، از مشــارکت فرزندان عزیز خود در تجربه عملی 
متون درسی در خانواده استقبال کنند و بهره گیرند. برای یادگیری بهتر هنرجویان عزیز، در هر فصل فعالیت های 
جمعی و فردی، آورده شده است که راهنمایی هنرآموزان گرامی و همکاری والدین محترم در دستیابی به اهداف 

آموزشی را می طلبد.
مؤلف
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پســران هميشــه دختــر امــروز، مــادر فرداســت بزرگــی  ميســر  اســت  زمــادر   

 كه داشت ميوه ای از باغ علم و دين در دامان  چه زن، چه مرد كســی شد حکيم و كامروا

پروين اعتصامی

واحد کار اول

آشنايی با مفهوم مديريت در خانواده
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  هدف های رفتاری

انتظار می رود هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف های زیر دست یابد:

1- مدیریت را تعریف کند.

2- مفهوم مدیریت در خانواده را توضیح دهد.

3- وظایف اصلی مدیران را شرح دهد.

4-   مهارت های الزم برای مدیران خانواده را بیان کند.

 پیش آزمون واحد کار اول
گزینه های صحیح را با عالمت )*( مشخص کنید:

مدیریت یک وظیفة اجباری است که تنها بر عهدة مرد خانواده است.  -1

صحیح                                            غلط 

مشارکت در مدیریت خانواده امری ضروری است.  -2

 صحیح                                            غلط 

رهبری و مدیریت به یک مفهوم است.  -3

 صحیح                                            غلط

همسویی هدف های اعضای خانواده بر عهدة مدیریت خانواده است.   -4

 صحیح                                            غلط

شیوة مدیریت صحیح را فقط از راه تجربه می توان آموخت.  -5

   صحیح                                            غلط
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مقدمه
خانــواده مهم تریــن و اصلی ترین واحــد اجتماعی 
است که شــاید بتوان گفت ســایر نهاد های اجتماع 
برای خدمت گزاری و تقویت آن تأســیس شده اند. 
خانواده با پیوند زن و مرد تشــکیل می شود و با تولد 
فرزندان بر تعداد اعضــای آن افزوده می گردد. این 
نهــاد اجتماعی به طور طبیعی دارای هدف اســت و 
ســرمایه و توان انســانی اعضای آن برای رسیدن به 
هدف صرف می گــردد. هدف اصلی خانواده ایجاد 
محیط انس، لذت، آرامش و صمیمیت برای همسران 
اســت تا به کمک یکدیگر کاستی های خود را رفع 
کنند و نیازهای طبیعی یکدیگر را برآورده ســازند؛  
همچنین زمینة رشــد و تعالی مادی و معنوی برای دو 
طرف ایجاد گردد و بتوانند نســلی پاک را شکوفا و 

راهبری کنند.
هــر مجموعه ای اگــر دارای نظام، ســازمان دهی و 
مدیریت باشد، بهتر می تواند به اهداف خود برسد و 

با صرف هزینة کمتر، نتایج بهتری به دست آَوَرد. 
اِعمال مدیریت یک اصل عاقالنه و پذیرفته شده در 
هرمجموعه کوچک و بزرگ اســت و در ضرورت 
آن تردیدی وجود ندارد. در روایتی رسول خدا)ص(  
فرموده اند که حتی اگر در یک مســافرت، ســه )یا 
دو( نفر همراه شــدند، یکی از آن ها باید مسئولیت و 

مدیریت جمع را عهده دار گردد1 .
ضرورت مدیریت در خانــواده هم مانند ضرورت 
مدیریــت در هر مجموعة هدف دار اســت، که باید 
اعضاء خانواده به آن پای بند باشــند تا در رسیدن به 

اهداف تک تک اعضا و مجموعة خانواده و خدمت 
به اجتماع موفق گردند.

حــال، پرسشــي دراینجــا مطرح اســت: آیــا همه 
خانواده هــا می دانند چه طــور باید برای رســیدن به 

اهدافشان تالش و برنامه ریزی کنند؟
 مسئولیت های هر عضو چگونه معین می شود؟

 چه کسی بیشترین شایستگی را برای تصمیم گیری 
در شرایط خاص دارد؟

1-1 تعريف مديريت 
مدیریت عبارت اســت از علم و هنــر برنامه ریزي، 
ســازمان دهي، نظارت، کنتــرل، هماهنگي و رهبري 
فعالیت هاي دسته جمعي عده اي از افراد براي رسیدن 
به هدف هاي مشــترک پس مدیر یعنــی گرداننده و 
مدیریت یعنی گرداندن یک سازمان، شهر، خانواده 

یا . . . ، در جهت هدف خاص خودش.

      فعاليت 1
فعالیت های روزانه  از  مراحل مدیریت را در یکی 
خود شرح دهید )هدف: هنرجو، پیش از آشنایی با 
مراحل و اصول علمی مدیریت، تعریف ذهنی خود 

را از آن بیان کند(.

1-  کنز العمال، ج6،ص177،حدیث17550
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2-1 تعريف مديريت در خانواده
شــما در چه نــوع خانــواده اي زندگــي مي کنید؟ 
خانــواده اي کــه در آن پدرســاالري اســت یا مادر 
ساالري؟ یا این که نه، زمانه برگشته است و فرزندان 
ســاالر خانه شــده اند؟ یا این که حق مــداری، دین،  
اخــالق و در واقــع انصاف و مهربانــی و عدالت  بر 

رابطه    ها حاکم است؟
مدير خانة شما كيست؟

 پدر؟ مادر؟ هر دو؟ یا هیچ کدام؟ 
در گذشــته کم نبودنــد خانواده هایــي که بزرگ 
خانــواده پدر بــود و هر چه او مي گفــت، باید اجرا 
مي شــد. در بعضي از اقوام هم مــادر نقش اصلي را 
داشــت و هر آنچه او تصمیم مي گرفت، سایر اعضا 
بي چون و چــرا  آن را اجرا مي کردنــد و در مقابل 

تصمیم گیری مادر، بقیه مخالفتی نداشتند. 
اما بهترين نوع خانواده كدام است؟ 

بیــن خانواده هایي که روش هــاي مختلفي را براي 
مدیریت انتخاب مي کنند، نظیر مدیریت مســتبدانه، 
روش انتخــاب آزادانــه برای همه، یــا مدیریتي که 
در آن همه اعضاي خانواده با مشــورت هم دیگر در 
تصمیم گیري مشارکت دارند؛ کدام بهتر است؟ شما 
ترجیح مي دهید که چگونه خانواده اي بســازید یا در 

چه خانواده اي زندگي کنید؟
مدیر خانه هر کس که باشــد باید تالش کند تا در 
خانــه نظم و انضباطي برقرار شــود و عالوه بر اینکه 
همه از یک تصمیم تبعیت مي کنند، حق مشارکت در 
تصمیم گیري را هم داشته باشند؛ یعني بتوانند اظهار 
نظر کننــد. در غیر این صورت اوضاع خانه آشــفته 
می شــود و هیچ کس از دیگری حرف شنوي ندارد 
و لذا نمي توان اســم این نهاد را خانوده گذاشت. از 

پیامبر اکرم )ص( روایت شده است:
بدانید تمام شــما مانند چوپان هســتید و نســبت به 
رعیــت خود )منظور افراد تحت سرپرســتی اســت( 

مسئولیت دارید1.

3-1 وظايف مدير
به عقیدة فایول2 )از بزرگان علم مدیریت( مدیریت 
فعالیتی اســت که با تمام مسئولیت هایی که انسان به 
عهده می گیرد ارتباط پیدا می کند. خواه این مسئولیت 
در ادارة امور یک سازمان باشد و خواه در ادارة امور 
خانواده. پــس در کلیة امور درجاتی از برنامه ریزی، 
ســازمان دهی، هدایت و رهبری، هماهنگی، نظارت 
و کنترل الزم اســت. به عقیدة این محّقق کالسیک 
مدیریت عمومی، تمــام فعالیت های مدیریت بر پایة 

این پنج عنصر تشکیل یافته است:

ارزیابی آینده،  مدیرباپیش بینــی  و  1-برنامه ريزی: 
تــوان و امکانــات الزم را برای واکنش های مناســب 
در برابــر رویدادهــا، بــه منظور دســت یابی به هدف، 
 آماده می ســازد. او در این راستا نخســت باید طرحی

      فعاليت 2
فهرســتی از فعالیت هایــی کــه در خانوادة شــما با 
مدیریت پــدر و نیز اموری که بــا مدیریت مادرتان 
صــورت می گیــرد تهیــه و در کالس بــا فهرســت 
هم کالسی خود مقایسه کنید )هدف: هنرجو با تنوع 
مدیریت امور منزل در فرهنگ های مختلف توســط 

هر یک از والدین آشنا شود(.

النوري  حسین  میرزا  رعیته«  عن  مسئول  وکلکم  راع  کلکم  »اال   .1
الطبرسي، 1407:ص 268 

Henri Fayol)1841-1925( .2
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از اقدامات و فعالیت هایــی را که باید انجام گیرد تهیه 
کند. این طرح هم باید نتایج، و هم مســیر فعالیت هایی 
که باید دنبال شــوند را پیش  بینی کند؛ مراحلی که باید 
پشــت سر گذاشته شوند و سر انجام روش ها و راه های 
انجام کاری را که باید صورت گیرد روشــن ســازد1. 

سازمان دهی: سازمان دادن به یک فعالیت یا   -2
موضوع، فراهم آوردن همة چیزهایی است که بتوانند 
در راه انجام آن کار مفید واقع شوند. به عالوه، مدیر 
باید سلســله روابط انسانی و ارتباطات مادی متناسب 
بــا اهــداف و منابع رهبــری خود را بر قرار  ســازد و 
بین آن هــا هماهنگی ایجاد کند2. بــه عبارت دیگر، 
ســازمان دهی فرایندی اســت که طی آن تقسیم کار 
میان افراد وگروه های کاری و هماهنگی میان آنان ، 

به منظور کسب اهداف صورت می گیرد.

رهبری و هدايت: رهبری یا فرماندهی یعنی   -3
هدایــت و جهت دهی افراد در انجام دادن کار. نقش 
رهبر بــه آموزگار یا معلم نزدیک اســت. راهنمایی 
اعضای هر ســازمان بــزرگ و کوچکــی ، موجب 
افزایــش مهارت های آنان می شــود3. الزمــة اِعمال 
درســت رهبری، با توجه به نوع کاری که باید انجام 
شود وجود ویژگی ها و توانایی های الزم در شخص 

رهبر است.

هماهنگــی: وجــود هماهنگــی در هر یک   -4

از وظایف مدیــر، مانند برنامه ریزی، ســازمان دهی، 
رهبــری، ارزش یابــی ، نظــارت و ... یک ضرورت 
اســت. مدیر وظیفه دارد اعضای سازمان را در شبکة 
همکاری میان اعضا، به طور هدفمند هماهنگ سازد. 
هماهنگی بــرای انجام هر کاری ضرورت دارد. اگر 
میان ذهن و اندیشــة انسان با جسم و تن او هماهنگی 
نباشــد، کاری از او ساخته نیســت. ایجاد هماهنگی 
بیــن اعضــای خانــواده، به ویــژه با بزرگ تر شــدن 
فرزندان ،کار دشواری اســت و به آموختن و تجربه 

کردن نیاز دارد4. 

نظارت و كنترل: نظارت، به معنای روش یا   -5
وسیله ای است که درستی انجام امور را در مقایسه با 
طرح و برنامه و یا تصمیم گرفته شده بررسی می کند. 

      فعاليت 3

میان شیوة  تفاوتی  بپرسید چه  والدین خود  از  از  هر یک 
مدیریت  شیوة  با  کودکیشان  زمان  در  والدینشان  مدیریت 
مورد  در  می کنند؟  احساس  شما  خانواده  در  ایشان  کنونی 
علل این تفاوت در کالس بحث کنید)هدف: هنرجو در این 
فعالیت، پویایی محیط خانواده را حتی در نسل های گوناگون، 
مشاهده  کند و بر لزوم آموختن اصول و قواعد علمی مدیریت 

برای ادارة هدفمند خانواده ادراک بیشتری  یابد(.  
 1- ســید مهــدي عبــاس زادگان، 1376: ص79: به نقــل از ابراهیم 

رزاقي،1389: ص7
   2- همان ،ص 70 و 80

   4- همان، ص9   3- همان ، ص8
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4-1 سه ابزار کلیدی مدیران موفق خانواده
ابزارهــاي اصلــی مورد نیــاز برای انجــام وظایف 
تعریف شــدة مدیرخانواده متعدد اســت در ادامه  به 

چند مورد پر اهمیت آن ها اشاره می شود.

هدف: خانواده مانند تمــام مجموعه های هدفمند 
دیگر، دارای رسالت روشنی است که به طور  مستقیم 
یا غیرمستقیم توسط تمام اعضا دنبال می شود. همسران 
در آغاز زندگی بر پایة رسالت هایی که بر خود واجب 
می دانند) نظیــر برقراری رابطه ای که به کمال هر دو 
بینجامد یا تربیت فرزندان سالم، دیندار و درستکار(
مجموعــه ای از اهداف کوچک و بزرگ و اقدامات 
عملی را، که خود و فرزندان باید انجام دهند، در طی 
دوره های مختلف به طور   مشــخص تعیین مي کنند و 
مدام مورد بازبینی قرار می دهند. در خانواده اگر چه 
کارهای بســیار خرد و کوچک  نیز ضرورت دارند 
ولی سطح انتظارات افراد خانواده باید بسیار باال باشد 
و برای تعالی خانواده اهداف بزرگتری در نظر گرفته 
شــود1. البته هم ســویی هدف ها در ســطح مدیریت 
خانواده ضرورت دارد. هدف هــای خانواده، پدر و 
مادر و فرزندان نیز ممکن اســت بــا هم تفاوت های 
قابل توجهی داشــته باشند، که هم ســو کردن آن ها 
کاماًل ضروری است. البته نباید انتظار داشت که پدر 
و مادر همیشه تصمیم گیران فرزندان باشند بلکه فقط 
تا زمانی که بزرگ مي شــوند و به بلوغ عقلی نســبی 
مي رســند هدف های آنان را والدین تعیین می کنند.

مســئولیت پذیری  و  مسئولیت خواهی  مسئولیت: 
نیــز دو عنصر پایــه ای در روابط خانوادگی اســت. 
مدیران خانواده بدون مســئولیت خواســتن از هم و 
از فرزندان و مقایســة کار انجام شده با هدف و کار 
پیش بینی شــده نمی توانند از صحت مســیر در پیش 
گرفتة خانــواده اطمینان حاصل کننــد، همچنان که 
نداشــتن مســئولیت پذیــری و ایســتادگی در برابر 
مســئولیت خواهی بــه کاهــش بازدهــی فعالیت هــا 
و در نتیجــه اتــالف انــرژی اعضا منجر می شــود .

البته الزم به نظر می رســد که بر تــوأم بودن اختیار 
و مســئولیت در خانواده تأکید بیشتری شود. به طور 
مثال در باب هزینه ها اگر تقســیم کار و اختیارات در 
خانواده به گونه ای باشــد که همــة اعضاي خانواده، 
بدون احســاس مســئولیت  ، به هزینه کردن بپردازند 
یاصرفاً به مصرف بیندیشــند و تأمین همة هزینه ها را 
از نان آور یا نان آوران خانواده توقع داشــته باشــند، 
مهم تریــن اصــل مدیریت )یعنــي اختیار همــراه با 
مسئولیت( پایمال شده اســت. در چنین شرایطی نان 
آور یا نــان آوران خانوادة تحت فشــار برای تأمین 
هزینه هــای اضافی ناچار به اضافه کاری های طوالنی 
مدت می شــوند، که ســالمتی را به خطــر می اندازد 
و یــا بــه اخالق تنــد و اعمال روش هــای خودکامه 
منجر می شــود، که ناهنجاری هــای نگران کننده اي 
مــی آورد2.   پدیــد  خانوادگــی  روابــط  در  را 

			2- همان،ص87 و 88 - با تصرف و تلخیص	  1- ابراهیم رزاقي،1389؛ص47- با تصرف وتلخیص
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شــرايط خاص: اجتنــاب از مواجهه با شــرایط 
غیر عــادی همواره از اصول مدیریتی بوده اســت. با 
این وجود همیشه از مدیران خواسته می شود خود را 
برای رویارویی با بحران ها در زمینه های متنوع، نظیر 
اقتصادی، پزشکی، فرهنگی و خانوادگی آماده کنند. 
معموالً بحران ها شرایطی هستند که با افزایش فشارها 
و فوریت ها همراه می شــوند. نقش مسئولیت خواهی 
و مسئولیت پذیری در این مواقع دو چندان می شود و 
مدیر خانواده باید بتواند سریع ترین تمهیدها را  برای 
مهار یا هدایت بحــران خلق کند. پس از بحران های 
مالی،که در پودمان دوم به آن پرداخته خواهد شــد، 
بحران های پزشکی و خانوادگی شایع ترین مواردی 
هســتند که خانواده هــا را درگیر خــود می کنند. به 
طور مثــال، مدیریت بحران در فــوت ناگهانی یکی 
از اعضای خانوادة، نهایتــاً باید عالوه بر برنامه ریزی 
فرایند های مرتبط با مســئله، پیامدهای جانبی ممکن 

را شناسایی و بررسی کند.

5-1 مهارت های مديريت
برخــی از صاحب نظران مهارت های ضروری برای 
مدیران را به ســه دستة فنی، شناختی و انسانی تقسیم 

کرده اند:

مهارت فنی: مهارت هــای فنی عبارت اند  از   -1
تجربه، آموزش و کار آموزی در به کارگیری دانش ها، 
 روش هــا، فنون و ابزارها و تجهیزات برای انجام کار

    فعاليت 4
آیــا تاکنون در مــورد توانایی هــای اطرافیانتان در 
مدیریت فکرکرده اید؟ در بین کسانی که به نظر شما 
در محل کار، خانواده یا حتی در گروه های دوســتی 
مدیــران موفقی هســتند، بــه نظرتان کــدام ویژگی 
مشــترک اســت؟)هدف: برخــی از خصوصیــات 
مدیران موفق  اکتسابی است، یعنی از طریق آموزش 
مســتقیم)نظیر کالس هــای هنر مدیریــت و فن بیان 
و...( و غیر مســتقیم »نظیر تجربه« دریافت شده است 
اما برخی ذاتی اســت مثل کم رو نبودن.  هنرجو در 
این فعالیت با خصوصیات متنوعی مواجه می شود که 
عمدتاً اکتسابی اند و به ممارست وتمرین نیاز دارند.(

      فعاليت 5
به نظر شــما، در طی هفتة گذشــته در خانواده تان، 
چند مورد تصمیمات پیچیده و مرتبط با همه اعضای 
خانواده اخذ شده است؟ به تعدادی از آن ها اشاره و 
در کالس راجــع به میزان اهمیــت آن ها بحث کنید 
)هــدف: هنرجو ممکن اســت در نــگاه اول غالب 
تصمیم گیری های خانوادگی را بســیار سهل و ساده 
بپنــدارد. در این فعالیت او با دیدگاه های مختلف در 

مورد میزان پیچیدگی تصمیمات آشنا می شود(
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 در زمینه ای معین و خاص1. گرچه آموزش های نظری 
و عملــی، عامل اصلی به دســت آوردن مهارت های 
فنی اســت؛ ولی تجربه کردن و پیشینة انجام کار، در 
چگونگی عمل انسان نقش اساسی دارد. برای مثال، 
در مدیریت خانواده از موارد مهارت فنی، نگه داری 
و پــرورش فرزندان نوزاد، خرید مواد غذایی، پخت 
غــذا و صرفه جویی را می توان نام برد.  به این ترتیب 
هــر  آنچــه به طور نظــری و تئــوری آموخته ایم  به 
کمک اســتعداد و خالقیت درونــی در زمینة واقعی 
بــه کار گرفتــه مي شــود و بــه تجربــه درمي آیــد.

مهارت شناختی: این مهارت ناظر به قدرت   -2
درک پیچیدگی های مجموعة مــورد نظر و جایگاه 
خود فرد اســت. بــه عبارت دیگر تــوان کل  نگری، 
آینده نگری و همه جوانب را دیدن است. این مهارت 
به فرد این امــکان را می دهد تا مطابق با اهداف کل 
عمل کند، بــه جای آن که تنها بر اســاس اهداف و 

نیازهای فردی اعضا وارد عمل شود2. 

وجود این مهــارت در مدیریت خانواده از این نظر 
پایه ای اســت کــه بدون آن برخی اوقــات هدف از 
تشــکیل خانواده فراموش می شود. مثاًل ممکن است 
کار کردن بیش از حد هر یک از همسران برای رفاه 
روز افــزون خانواده، آن چنان بــر روابط خانوادگی 
تأثیر مخرب بگذارد که مهربانی، آرامش و آسایش 
در خانــواده و ارتقای آگاهــی و مهارت های فردی 
اعضای خانواده و از جمله والدین فراموش شــود یا 

آن چنان این اهــداف اصلی خانواده رنگ ببازند که 
گویی وجود ندارند.

 از جنبــة مهارت های فنی نیــز می توان به این مقوله 
نگاه کــرد. به طور مثــال، یکی از وظایــف مدیران 
خانواده اهتمام به تهیة مواد غذایی ســالم اســت زیرا 
باالترین حد سالمت اعضا را تضمین می کند. تهیة غذا 
پیچیدگی هــای خاص خود را دارد. با دقت در میزان 
مصرف هر یــک از مواد غذایی، مي تــوان غذاهای 
مضر پر چرب یا بســیار شــیرین را محدود کرد، زیرا 
در بلند مدت سالمت کل را تهدید خواهد کرد. حال 
اگر مادری تنها به دلیل آن که پسر خانواده به خوردن 
غذاهای چرب تمایل بیشــتری نشان می دهد، به جای 
آن که در پی راهی جایگزین باشــد و بدون توجه به 
دفعــات آن، در طی هفتــه خوراک های  چرب تهیه 
کند، در مدیریت خویش آینده نگری و کل نگری را 

مورد توجه قرار نداده است. 

توانایی  یعنی  انسانی  انسانی: مهارت  مهارت   -3
تشخیص شایســتگی افراد برای انجام کار، شناخت 
عوامــل انگیزه    دهنده وکاربرد رهبــری در مدیریت. 
این مهارت برای هرگونه روابط  اجتماعی در دنیای 
کنونــی از مهارت های پایه ای به شــمار می رود. در 
مدیریت خانــواده توانایی شــناخت افــراد خانواده 
و چگونگــی ایجــاد انگیــزه در آن ها بــرای تحقق 

هدف های گوناگون خانواده امری محوری است.

 به نظر می رسد از سه مهارت فنی ، شناختی و انسانی 
برای مدیریت خانواده، مهارت سوم از اهمیت بیشتری 

   2. همان
   1. علي رضاییان 1370:ص38 و 39: به نقل از ابراهیم رزاقي، 1389.
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برخوردار اســت. البته به این معنا نیست که مدیریت 
خانواده بــه کل بینی، دورنگــری و مهارت های فنی 
ادارة خانواده نیاز ندارد، بلکه هدف  تنها بیان درجة 
اهمیت آن هاست. مثاًل اگر پدر و مادر ریشه و علت 
رفتارهای فرزندان یا رفتارهای یکدیگر را ندانند در 
برقراری ارتباط با یکدیگر دچار مشــکل می شــوند. 
ضرورت ریشه یابی و شناخت علل رفتار و پیش بینی 
رفتار اعضای خانواده برای مدیریت بهینه بیانگر این 
نکته است که الگو بردارِی تقلیدی از شیوة مدیریت 
خانوادة دیگران و مقایسة فرزندان و یا همسر خود با 
دیگر خانواده ها هم به ناکارآمدی مدیریت خانواده 
می انجامد و هم در خانواده  روابط پر تنشــی راکه بر 
خالف اهداف واالی خانواده است، پدید مي آورد.

      فعاليت 6
در میان تصمیم گیری هایی که در فعالیت قبل عنوان 
کردید بررسی کنید هر یک از تصمیم گیران کدام 
یک از مهارت های مدیریت را، که در بخش حاضر 
این  در  هنرجو  )هدف:  برده اند  کار  به  آموخته اید، 
تصمیمات  مهارت هایی که الزمة گرفتن  به  فعالیت 
لزوم  و  مي برد  پي  است  خانواده  در  موثرتر  و  بهتر 
مدیران  از  یک  هر  در  را  مهارت ها  این  ارتقای 

خانواده بیشتر احساس مي کند(.
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      آزمون پایاني نظري واحد کار اول

مدیریت به چه معنا است؟  -1

سبک ها یا شیوه های مختلف مدیریت در خانواده را نام ببرید.  -2

وظایف اصلی مدیران را نام ببرید و هر یک را تعریف کنید.  -3

از میان ابزارهای کلیدی ذکر شده برای مدیران خانواده، کدام یک در شرایط خاص یا شرایط اضطراری   -4
کاربرد بیشتری پیدا می کند؟

مهارت های ضروری مدیریت را نام برده و هر یک را توضیح دهید.  -5

6-کدام یک از مهارت های مدیریت در هنگام تعویض مسئولیت در میان اعضای خانواده بیشترین کاربرد را 
دارد؟
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واحد کاردوم
آشنايی با اصول برنامه ريزی در مديريت امور خانواده
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  هدف های رفتاری
انتظار می رود هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف های زیر دست یابد:

برنامه ریزی را تعریف کند و ضرورت کاربرد برنامه ریزی در خانواده را شرح دهد.  -1

انواع برنامه ریزی در خانواده را از لحاظ مدت زمان اجرایی، بیان کند.  -2

3- با هر یک از مهارت های الزم برای مدیریت زمان آشنا شود.

اصول زمان بندی فعالیت ها را درک کند و مهارت زمان بندی را در خود تقویت کند.  -4

اصول برنامه ریزی را بیان کند.  -5

 پیش آزمون واحد کاردوم
گزینه های صحیح را با عالمت )*( مشخص کنید:

برنامه ریزی یعنی تالش فیزیکی برای رسیدن به هدف.   -1

صحیح                                            غلط 

بهتر است زمان انجام هر کاری را همان موقعی که فرصت انجام آن را پیدا کردیم تعیین کنیم.   -2

 صحیح                                            غلط 

در برنامة بلند مدت به هزینه هایی که مصرف بلند مدت تری دارند می اندیشیم.   -3

 صحیح                                            غلط

برنامه ریزی کوتاه مدت یعنی عملیاتی کردن جزئی اهداف.   -4

 صحیح                                            غلط

یک برنامة خوب باید انعطاف پذیر باشد.  -5

   صحیح                                            غلط
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مقدمه
بعد از شهادت آیت اهلل بهشتی تقویم به جای مانده 
از ایشان نکتة عجیبی را آشکار می کرد و آن این بود 
که ایشان برنامه ریزی خود را تا شش ماه آینده ترسیم 
کــرده و فعالیت های احتمالی، دیدارها، و برنامه های 

خود را نگاشته بودند1. 
برنامه ریزی چیســت؟ چرا اهمیــت دارد؟ هنگامی 
که آدمی در مســیر رشــد عقالنی خود به ضرورت 
برنامه ریــزی در زندگــی خویــش پی  می بــرد آن 
را  هم چــون ابزاري مطمئن در تــک تک امور در 
خدمت مدیریت ورهبری ، مورد توجه قرار می دهد 
. برنامه ریزی به مفهوم ســاده آن یعنی نقشه کشیدن 

برای رسیدن به هدف های مطلوب مورد نظر. 

1-2 فلسفه و ضرورت برنامه ريزی
همیشــه گفته اند اگر دو روز فردی شــبیه یکدیگر 
باشــد، ضرر کرده اســت و هر روز بایــد مطلبی یاد 
گرفته و حداقل ذره اي پیشــرفت داشته باشد. الزمة 
این پیشــرفت هدفمند و حساب شــده، برنامه ریزي 
است. امام علی علیه السالم می فرمایند: »آینده نگری 
قبل از شروع کار تو را از پشیمانی ایمن می سازد2 «. 

فلســفة برنامه ریزی این اســت که آن را به صورت  
یک نگــرش و راه زندگــی نگاه کنیــم والزمة آن 
تعهد به عمل بر مبنای اندیشــه ، تفکر و عزم راســخ 
به برنامه ریزی منظم و مداوم اســت. هر مجموعه ای 

برای رســیدن به اهداف خویش به  برنامه ریزی نیاز 
دارد ، بنابراین، ضرورت برنامه ریزی  برای رسیدن به 
جزئی  ترین اهداف، یک واقعیت انکار ناپذیر است.  

شــیوه مدیریــت خانــواده در طی زمان یک ســان 
باقی نمی ماند و بر حســب شــرایط گوناگون متحول 
می شــود. پویایی مدیریــت خانواده تنهــا در زایش 
و پــرورش فرزنــد یــا فرزنــدان و تأمیــن نیازها و 
خواسته های متناســب با رشد آنان خالصه نمی شود. 
تغییــرات درآمد و هزینة خانواده، بیماری یا حوادث 
غیر  منتظــره و بســیاری عوامــل دیگر نیــز مدیریت 
خانواده را دگرگون می کند، زیرا خانواده با مسائل و 
رویدادهای تازه ای که پیش تر وجود نداشته  اند روبه 
رو می شود. مدیر خانواده باید از قبل، توان رویارویی  
با همه نوع مســائل را در خود پرورش دهد و در هر 
مرحلــه، بــا توجه به نــوع مســئله تصمیم گیری های 

شایسته ای اتخاذ کند.

2-2 تعريف برنامه ريزی 
اساســی ترین موضــوع در تشــکیل و بقــای یک 
خانــواده، داشــتن هــدف مشــخص اســت. بــرای 
دســت  یافتن به هدف مورد نظر، بایــد قبل از تالش 
فیزیکــی یــا اقدام بــه انجــام کار، تــالش ذهنی یا 
برنامه ریزی کافی صورت پذیرد. یکی از تفاوت های 
انســان و حیوان این اســت که حیوان فقط در زمان 
حال زندگی می کند، اما انســان در سه زمان گذشته، 
حال و آینده. انســان با تجزیــه و تحلیل رویدادهای 
   1- حسین خنیفر و حمید مالکي، 1384:ص8 گذشته،برای زمان حال برنامه  مي ریزد و آینده را رقم 

    2-»التدبیر قبل العمل یؤمنک من الندم بحاراالنوار«،ج 68،ص 338
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می  زند1.  هدف هــای یک خانــواده در درازمدت، 
ادامة نســل و تعالــی اعضا از لحاظ مــادی و معنوی 
است. خانواده در راه رســیدن به این اهداف اصلی، 
هدف هــای فرعــی و مقطعی دیگــری )نظیر تربیت 
دینــی و اخالقی، آموزش، انتخاب همســر خوب و 
شغل مناسب برای فرزندان( نیز دارد و سعی می کند 
آن ها را عملیاتی کند. فعالیت های اقتصادی، به منظور 
کســب درآمد کافی برای گــذران زندگی فعلی و 
داشتن پس انداز برای ایام پیری، از جمله هدف های 
مادی محســوب می شــود. در فرآیند دستیابی به این 
اهــداف، خانواده باید از اصول خاصی که در جامعه 

دارای ارزش و احترام است، پیروی کند.

3-2 انواع برنامه ریزی در خانواده
هر خانــواده باید بتوانــد امور مربوط بــه هزینه هاي 
خود را تحلیل کند و بر پایة آن مصرف خود را تعیین 

نماید.
بازة زمانی انجام برنامه ها، عامل مهمی در مدیریت 
و تصمیم گیری است مدت زمان اجرای برنامه ها هم  

بسته به شرایط گوناگون متفاوت تعریف می شود:

برنامه	ریزی	بلند	مدت	یا	اســتراتژیک:  	-1
در ایــن نوع برنامه ریزی، خانــواده با توجه به منابعی 
که در اختیار دارد، هدف هــای بلند مدت وکالن تر 
خود را تعیین می کند. از این رو، یک شــبه نمی توان 
به هدف هــا و برنامه ریزی های بلند مدت در خانواده 
دســت یافت و باید برای نتیجة بهتر، برنامه ریزی میان 

مدت و کوتاه مدت را نیز در نظر گرفت. مثاًل والدین 
در زمینة تحصیل و شغل آیندة فرزندانشان براي دراز 
مــدت  برنامه ریزی می کنند و بر اســاس برنامة خود 

منابع مالی خاصی را به آن اختصاص می دهند.  

2-		برنامه	ریزی	میان	مدت:	برنامه ریزی 

میان مدت خانواده باید در راستای برنامه ریزی بلند 
مدت تنظیم گردد. به عبارت دیگر، برای رســیدن به 
برنامه ریــزی بلند مدت باید پله پله پیش رفت. در هر 
برنامه باید نیازها و امکانات خانواده، شناسائی شوند 

و بهترین انتخاب صورت پذیرد. 

2-	برنامه	ریــزی	کوتاه	مدت	یــا	عملیاتی:	 
برای دســتیابی به اهــداف و برنامه هــای میان مدت 
و بلند مدت، باید نخســت هدف هــای کوتاه مدت، 
آنهایــی که نســبت به بقیــة هدف ها جزئــی ترند و 
فوریت بیشتری دارند، شناسایی و برنامه ریزی شوند. 
در این راســتا می توان روی چند برنامه کوتاه مدت 
تمرکز کرد و، نیازها و منابع، زمان و درآمد خانواده 
مشخص شود. برنامه ریزی به صورت ساعتی، روزانه، 
هفتگی یا ماهانه جزء برنامه های کوتاه مدت اســت. 
برنامه ریــزی برای چگونگی گــذران اوقات فراغت 
بچه  ها در تابســتان یــا برنامه ریزی نحــوه برگزاری  		 1.  حسین خنیفر و حمید مالکي، 1384:ص1

       بیش تر بدانید

سند چشم انداز بیست سالة کشورمان که جمهوری 
اســالمی ایــران را در ســال 1404 ترســیم می کند، 

نمونه ای از برنامه ریزی بلند مدت ملی است.  
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یک مجلس مهمانی یا مســافرتی چند روزه، در این 
مجموعه به حساب می آیند. 

در پایان هر دوره برنامة کوتاه مدت، ضروری است 
افراد خانواده، اوضاع و شــرایط را بررســی و کنترل 
کنند و بســنجند که آیا به هدف کوتاه مدت و بلند 
مدت دســت یافته اند یا خیر؟ اگر مشــکلی در یک 

دوره ایجاد شود، باید در اصالح آن بکوشند. 

3-		برنامه	ریزی	اضطراری:  در طول زندگی، 
خانواده ممکن اســت با مســائل خاص و غیر مترقبه 
مواجه شــود. در صورت بروز این گونه مسائل، یک 
برنامه ریزی اضطراری نیاز اســت. ابتدا افراد خانواده 
بایــد متحد شــوند و با گذشــت و فــداکاری الزم، 
خواسته های خود را به حداقل برسانند و تالش کنند 
که به این مشــکل به بهترین نحو ممکن پاسخ دهند. 
ســپس وقتی اوضاع به شرایط عادی برگشت، برنامة 

قبلی خود را در پیش بگیرند. 
در بعضی مواقع، مســائل غیر مترقبه در حدی است 
که خانواده باید در اهداف و برنامه های خود تجدید 
نظر کنــد یا خود را بــا وضعیت جدیــد پیش آمده 

انطباق دهد. 

4-2 مدیریت زمان

      فعالیت1

فــرض کنید ابتدای ســال تحصیلی اســت. حتماً 
برای موفقیت تحصیلی در این ســال در کنار سایر 
فعالیت هــا، برنامه هایی در نظــر گرفته اید. با توجه 
بــه آن چه در مورد انــواع برنامه ریزی گفته شــد، 
هــر یک از برنامه های خود را در یکی از این ســه 
گــروه قــرار دهید. در مــورد برنامه های مشــابه با 
ســایر همکالســی هایتان بحث کنید. آیا آن ها هم 
با گروه بنــدی شــما هم عقیده اند؟ )هــدف: تنوع 
برنامه ریزی افراد در شرایط مشابه و اهداف یکسان 
به تنوع فرهنگ، تجربه و توانمندی آن ها بســتگی 

دارد.(

      بیش تر بدانید

هزینه هاي  به  مربوط  امور  بتواند  باید  خانواده  هر 
را  خود  مصرف  آن  پایة  بر  و  کند  تحلیل  را  خود 
تعیین نماید. در یک مدیریت مناسب، مدیر همواره 
آن ها  به  دستیابی  جهت  و  شناسایی  را  اهداف 
برنامه ریزی می کند. تأمین احتیاجات زیستی خانواده 

نیز به	برنامه	ریزی	هزینه	ای نیاز دارد.هزینه های     
کوتاه مدت آن هایی هستندکه در زمان اندک انجام 
بودن   تکراری  و  روزمره  آن ها  ویژگی  و  می  شوند 
آن ها است )مانند هزینه های خوراک، رفت و آمد 
هستند  آن هایي  مدت  میان  هزینه های  آن ها(.  وغیر 
که دامنة مصرف شان خیلی زود پایان نمی یابد، ضمن 
این که زمان درازی را مانند هزینه های بلند مدت در 
از جمله  به پوشاک  بر نمی گیرند. هزینه های مربوط 
مدت  بلند  هزینه های  اند.  مدت  میان  هزینه های 
طوالنی تری  مصرف  زمان  که  هستند  هزینه هایی 
خرید  هزینة  به  می توان  موارد  این  جمله  از  دارند. 
اشاره  خانگی  برقی  بزرگ  وسایل  و  اتومبیل  خانه، 

کرد.
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4-2 مديريت زمان
هدف هــا در هر فاصله زمانی که با اعضای خانواده 
قرار داده شــده باشــند )که به اهداف کوتاه مدت، 
میان مدت و بلند مدت تفکیک می شــوند( با توجه 
به فوریت، ضرورت و اهمیــت، از اولویت متفاوتی 
برخوردارنــد. اعضای خانــواده نباید مرتبــاً هر چه 

توجه شان را به خود جلب کرد کنار هم قرار دهند.

مدیریت مؤثر زمان را می توان به سه مهارت تقسیم 
کرد: تعیین اولویت ها، برنامه ریزی و اجرا1. 

1-4-2 تعيين اولويت ها

اگر مدیر در هر لحظه کار جدیدی به ذهنش برسد 
و آن را در لیست فعالیت هایی که نخستین اولویت و 
اهمیت را دارد و باید انجام شــوند قرار دهد، نشــان 
دهنده بی کفایتی او خواهد بود. نداشتن برنامه ریزی 
و زمان بندی موجب می شــود که بیشــتر زمان خود 
را صــرف کارهــای مختلــف کنیــم و در نتیجه از 

فعالیت های با اهمیت و فوری باز بمانیم.
منظور از تعیین اولویت ها این اســت که برنامه ها و 
وظایف هر یک از اعضای خانواده با توجه به اهمیتی 
که دارند اولویت بندی شوند. برای انجام این کار باید 
سعی شود فهرســتی از تمام کارها و وظایف روزانه 
پیش بینی شــود. شاید این کار به ظاهر غیر منطقی به 
نظر برســد چون انســان از فردای خود و آن چه که 
برایش اتفاق خواهد افتاد بی خبر اســت، اما بسیاری 
از کارهــا نیــز قابل پیش بینی هســتند و یا یک روال 
مشــخص دارند. برای مثال دختر خانواده هر سه شنبه  

ســاعت 16 تا 18 کالس خیاطی دارد و یک شــنبه 
آینده مراســم عروسی دختر عمویش است و او باید 

در این مراسم شرکت کند و... .
بهتر اســت برای یک برنامه ریزی مناسب به منظور 
ســاماندهی به کارها و وظایف، ابتــدا اولویت بندی 

صورت گیرد:
اولويت اول: کارهایی که بســیار مهم هســتند و 
حتماً باید در اولین فرصت یا در روز مشخصی انجام 
شــوند مثل انجام فرایض دینی، خواب، تغذیه، رفتن 
به مدرســه یا محل کار و مراجعه به پزشک در مورد 

بیماری پیش آمده.

اولويت دوم: کارهایی که باید انجام شوند ولی 
ماننــد امور فوق، فوریت و اهمیــت ندارند و قابلیت 
موکول نمــودن به روز یا فرصت دیگر را دارند مثل 
خریــد لباس و کفش، برگزاری مراســم میهمانی به 

منظور صله رحم با اقوام.

اولويت سوم: کارهایی که انجام دادنشان خوب 
است ولی اگر انجام نشود مشکلی ایجاد نخواهد کرد 
و حتی می توان آن ها را به دیگری سپرد مثل تعویض 

سرویس مبلمان منزل  یا شستن پرده ی منزل.

با مشخص شــدن اولویت ها می توانید از بین آن ها 
ضروری تریــن کارها را با لحــاظ زمانی که برای هر 

یک در نظر دارید برای یک روز انتخاب کنید.

جــدول 1-2 می توانــد بــه مدیــران خانــواده در 
برنامه ریــزی و زمان بنــدی امــور شــخصی و امور 

خانوادگی کمک کند.    1-  سی وارد، 347:1381
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2-4-2	برنامه	ریزی	فرصت	ها

بــرای آن که بتوان بــه مدیریت زمان مؤثر دســت 
یافت پــس از پیش بینی کارها و اولویت بندی آن ها، 
در گام بعد الزم است برنامه منظمی را تدوین نمود. 
برنامه نقشه راه است و مسیر را برای حرکت به سوی 

اهداف تعیین می کند.
بــرای طراحــی برنامه مناســب جهت اســتفاده از 
فرصت ها الزم اســت که هر فرد شبانه روز خود را به 

سه بخش تقسیم نماید:
بخش اول، صبح

بخش دوم، عصر

بخش سوم، شب

می توان در جدولی هر کــدام از این بخش ها را به 
قسمت های دو ساعته یا یک ساعته تقسیم کرد. بهتر 
اســت فعالیت های علمی، اجرایی، شغلی و تفریحی 
خــود را در قالــب این زمان هــا تعریف کنیــد تا از 
اتــالف وقت و یا اختصاص زمان بیشــتر به کارهای 
کم اهمیت جلوگیری شــود. افراد شــاغل یا محصل 
ممکن است کل اوقات صبح یا بعد از ظهر و یا صبح 
و بخشــی از اوقات بعدازظهر را به شــغل و تحصیل 
خــود اختصاص دهند. آن هــا روی وقت باقی مانده 

می توانند برنامه ریزی نمایند.
      فعالیت3

آیا تا کنون به تناسب اهدافتان و فرصت هایی که 
در طول هفته، ماه و سال به آن اختصاص می دهید 
به دقت اندیشــیده اید؟ جدولی مشابه جدول 2-2 
تهیه کنید. برنامه هفتگی مدرســه و منزل خود را 
در آن وارد کنیــد. حال اهــداف اصلی تان را در 
یک ســال آینده بنویسید و پاسخ سؤال فوق را با 
توجه به اهداف و جدولی که تهیه کرده اید بدهید.

ایام هفته

اولویت سوم اولویت دوم اولویت اول

 کارهایی که انجام و عدم انجام آن
یکسان است و فوریت ندارد

کارهایی که بهتر است انجام شود
 مسئولیت ها و کارهایی که باید انجام

دهم

-1

-2

-3

-1

-2

-3

-1

-2

-3

جدول 1-2 اولویت بندی فعالیت ها

      فعالیت2
به نظر شما چه سهمی از کارهایی که مادرانتان 
)که از مدیران خانواده اند( و در طی هفته انجام 
می دهند، با توجه به اولویت و اهمیت فعالیت ها 

است نه عادت های روزمره؟
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پس از آن که برای هر یک از فعالیت های پیش بینی 
شــده در هــر روز زمانی تخمین زدیــد، می توانید با 
توجــه به اولویت بنــدی، آن ها را در جــدول برنامه 
هفتگی بگنجانید. به این صورت که ابتدا زمان شروع 
و پایــان فعالیت هــای اولویــت اول را در هر یک از 
روزهای هفته مشــخص کرده و ســپس اولویت های 

بعدی را در ما بین آن ها  جا دهید.

 توجه داشــته باشــید کــه انعطــاف در زمان بندی 
امری ضروری اســت در غیر این صورت با استرس 
و اضطراب مواجه می شــوید. جدول زیر بخشــی از 

نمونه برنامه ریزی یک روز تعطیل است.

6789101112131415161718192021222324
شنبه

یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

روز
شبعصرصبحساعت

جدول 2-2 برنامه ی هفتگی

6789101112

استراحت و جمعه

نماز

حرکت به استراحت

سمت کوه

کوهنوردی 

با خانواده

کوهنوردی 

با خانواده

صبحانه 

در کوه و 

بازگشت به 

منزل

بازگشت به 

منزل

نظافت 

شخصی و 

منزل

نظافت 

شخصی و 

منزل

صبح
ایام هفته

ساعت

جدول 3-2 نمونه تکمیل شده بخشی از برنامه ریزی یک روز تعطیل
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3-4-2	اجرای	برنامه
اجرای برنامه اقدامات منظمی است که برای انجام 
هر یک از وظایفی که در برنامه در نظر گرفته شــده 
اســت صورت می گیرد. برای اجــرای بهتر به نکات 

زیر توجه کنید:
ـ برای هر کار زمان پایانی در نظر بگیرید.

ـ برنامه ها و طرح های بزرگ را به اجزاء کوچک تر 
تقسیم کنید.

ـ در هــر مقطع زمانی تنها به انجــام دادن یک کار 
بپردازید. 

ـ پایان انجــام هر کاری را بــرای خود لذت بخش 
کنید. مثاًل به خود یک خوراکی جایزه دهید.

و

       بیش تر بدانید

نخســتین انسان ها تصوری از تقسیم زمان به ثانیه ها، 
روزها، ماه ها و ســال ها نداشــتند. این مفاهیم که در 
واقــع صورت خارجی »زمان« اســت، برای آن خلق 
شدند که انسان ها بتوانند بر محیط پیرامونشان تسلط 
پیدا کنند. بابلی ها نخســتین کسانی بودند که سال را 
بــه 360 روز تقســیم کردند و برای هر ســال 12 ماهِ 
30 روزه تعیین نمودند. بعدها مصری ها 5 روز به آن 
360 روز اضافه کردند تا تفاوت گردشی میان زمین 
و ماه را در نظر گرفته باشند و برخی از ماه ها را به 31 

روز افزایش دادند.

5-2 آشــنایی با نحوة برنامه ریزی امور منزل 
برای مادران شاغل

خانواده هــا می تواننــد با خریــدن ابزارهای الزم و 
استخدام کردن افراد مناسب، در بسیاری از کارهای 
روزمــره  و وقت گیر خانه، از این امکانات بهره ببرند 
و  وقــت قابل مالحظــه ای را بــرای پرداختن به امور 
مهم تــر به دســت آورند و صرفه جویــی کنند. برای 
مثال، به جای صرف وقت برای پاک کردن ســبزی 
و حبوبــات می توان با صرف پول بیش تر، ســبزی و  
حبوبات پاک کرده خریــد و مصرف کرد. به جای 
صرف تمام وقت برای نظافت خانه و فرش و اتومبیل 
و غیرآن ها، می تــوان گاهی از کارگران قابل اعتماد 
کمک گرفت. کارگران ورزیده با گرفتن دستمزد، 
ممکن اســت همة این کارهــا را در وقت کم تر و با 
کارآیی بیش تر از عضو خانه انجام  دهند.  بدیهی ست 
این کار در صورتی موجه و مقرون به صرفه است که 
درآمد شما در آن مدت زمانی که کارگر را استخدام 
کرده اید  از دســتمزد کارگری که می گیرید بیش تر 

باشد، وگرنه  اوست که باید شما را استخدام کند1! 
اگر این تدابیر را در نظر نگیریم آســیب هزینه های 
اضافــه ای کــه انجام می دهیــم از منفعــت آن برای 
خانواده بیشتر خواهد بود. برای مثال، مادر شاغلی که 
به درآمد حاصل از کارش دل خوش است و فرزندش 
را در نوزادی و خردسالی به مهد کودک می سپارد، 
غافل اســت از این حقیقت است که مهم ترین زمان 
نیاز فرزندان به وجود مادر، سال های ابتدایی زندگی 

		 1-  عبدالحمید سروش،اسفند 1377و فروردین1378:ص52 و 53 
- با تصرف و تلخیص
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است و الزم اســت به جای پرداخت هزینه های مهد 
و ســرویس و شــیر خشــک و درمــان بیماری های 
مســری و تالش بیش تر برای جلب رضایت  همســر 
و غیره، با میل و اشــتیاق به نگــه داری از فرزند خود 
پردازند و اشتغال بیرون را به سال های بعد از مدرسه 
رفتــن فرزندش واگذار کند. حتــی برای مادری که 

شب عصرصبح 

فرزند نوجوانش را در منــزل تنها مي گذارند و او را 
در معرض انواع آســیب های اخالقــی قرار می دهد، 
باید اشــتغاالت بیــرون را محدود نمایــد و آن را با 
زمان مدرســه فرزندش تنظیم کند. این نوع هزینه ها 
در درجــة باالتــری از هزینه هــای مــادی هســتند.

       بیش تر بدانید

در راستای انطباق ساعات کاری و حفظ ارزش های 
اجتماعی جامعه در مورد زنان ایرانی ، اخیراً طرح هایی 
برای کاهش یا انعطاف پذیری بیشتر ساعات کاری 

زنان در دست بررسی است.

      فعالیت4
گزارشی از برنامه هفتگی یک خانم شاغل با  داشتن 
با همان  حداقل یک فرزند و یک خانم غیر شاغل 
هفتگی  برنامه  مقایسة  نتایج  کنید.  تهیه  را  ویژگی 
از  بهره گیری  نحوة  لحاظ  از  را  نفر  دو  این  فعالیت 

فرصت ها بیان کنید.  
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6- 2 اصول برنامه ريزی
هــر برنامه ای بــرای آن که جنبة اجرایــی پیدا کند 
و بتوانــد اهداف طراحی شــده را محقق ســازد باید 

ویژ  گی های زیر را دارا باشد:
- اهداف برنامه ریزی باید روشن ، مشخص و قابل 

فهم باشد.
- برنامــه به آســانی اجرا شــود و کلیــة جنبه های 

عملیاتی را در برداشته باشد.
- برنامه ریزی باید کاماًل متعادل و در عین حال قابل 

انعطاف باشد.
- دارای محدودة زمانی باشد.

- با همکاری همة اعضا تهیه شود.
- در برنامه ریزی کلیة جنبه های انســانی، اخالقی، 

تربیتی و مادی در نظر گرفته شده باشند.1 

      فعاليت5
شاغل  مادران  نظر شما  به  قبل،  فعالیت  به  توجه  با 
غیر  مادران  یا  موفق ترند  منزل  امور  برنامه ریزی  در 
شاغل؟ دالیلتان را در کالس بحث کنید. به نظر شما 
چه  منزل  امور  برنامه ریزی  در  مادران  موفقیت  در 

عواملی مؤثرترند؟ 

   1-محمد رضا نظري،1387؛ ص126- با تصرف و تلخیص
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      آزمون پاياني نظري واحد کار دوم

مزیت انسان بر حیوان در مواجهه با محدودیت زمان چیست؟  -1

انواع برنامه ریزی در خانواده بر اساس مدت زمان اجرا را نام برده و تعریف کنید.  -2

اجزای مدیریت زمان چیست؟  -3

مراحل تدوین یک برنامه کوتاه مدت چیست؟  -4

مادران شاغل برای دستیابی به مدیریت موثر در خانواده به چه نکاتی باید توجه کنند؟  -5

6-اصول برنامه ریزی را بیان کنید.
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واحد کارسوم
آشنايی با اصول سازمان دهی، هدايت و رهبری در خانواده



26

  هدف های رفتاری

انتظار می رود هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف های زیر دست یابد:

اهمیت تقسیم کار از دید مدیران را بیان کند.   -1

با چگونگی تقسیم کار در خانواده آشنا شود.  -2

مفهوم رهبری در خانواده را توضیح دهد.  -3

 پیش آزمون واحد کارسوم
گزینه های صحیح را با عالمت )*( مشخص کنید:

سازمان دهی امور منزل یعنی تقسیم کار بین اعضای خانواده.   -1

صحیح                                            غلط 

سازمان دهی یک فرایند روزانه است.   -2

 صحیح                                            غلط 

والدین می توانند همیشه درتصمیم گیری های فرزندان دخالت کنند.   -3

 صحیح                                            غلط
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مقدمه

ســازمان دهی، فراینــدی اســت برای دســتیابی به  

اهــداف معیــن، یعنــی کار میان افــراد وگروه های 

مختلــف تقســیم می گــردد. بــه عبــارت  دیگــر 

کارگروهی و تقســیم کارها موجب سازمان دهی و 

تفکیک امور مي گردد. ســازمان دهی نشان می دهد 

که هر کاری را چه کســی باید اجرا کند، چه زمانی 

و چگونه انجام دهد، زیر نظر چه کســی باشد و چه 

اختیاراتی به وی واگذار شود.

1-3  اهمیت تقسیم کار

فایول می گوید: تقســیم کار یکی از قوانین طبیعی 

اســت که منظور از آن به دســت آوردن نتیجة بهتر 

اســت. هرچه عملیات سازمان توســعه یابد، اهمیت 

تخصص و تقســیم کار بیشتر می شود. در تقسیم کار 

باید از تمایالت طبیعی افراد استفاده کرد، زیرا افراد 

کاری را که از عهدة انجــام آن به خوبی برمی آیند، 

با میل بیشــتری قبول می کنند و این عمل به کارآیی 

آن ها می افزاید. این تقســیم کار باید در اموری باشد 

که عرفاً به آن نیاز است. در اموری که فقط به خدمات 

یــک نفر نیاز اســت تقســیم کار مفهومی نــدارد1 .  

2-3 نحوة تقسیم کار در خانواده

در خانواده های امروزی کــه مانند ادارات، رئیس 

و مرئوس و باالدســت و زیردست تعریف نمی شود، 

وظیفــة   اصلــی والدین تأمین معیشــت خانــواده و 

تربیــت فرزندان اســت. بخش مهمــی از این تربیت  

آماده کردن بچه ها برای قبول مســئولیت های  بزرگ 

در آینده است.

ســازمان دهی یک فرایند دوره ای است نه روزانه2. 

لــذا مدیر خانــواده بهتر اســت همة مســئولیت ها و 

کارهای موجود در خانه را روی کاغذ بنویســد و با 

مشــورت اعضا به تقســیم کار بپردازد. البته پیش از 

تقســیم کار باید مطمئن شــود که هر عضو خانواده 

بــه خوبی از عهده ی کارهایی که به او محول شــده  

اســت برمی آید وگرنه باید آموزش ببیند،آموزشی 

علمی و زیرنظر مستقیم والدین.

با گذشت زمان به تدریج می توان به مسئولیت های 
فرزنــدان اضافــه کــرد و کارهــای مهم تر و نســبتاً 

جدی تری بر عهده شان گذاشت3 .
      فعاليت1

آیا در خانوادة شما وظایف مشخصی برای هر یک 
از اعضا مشخص شده است؟

اگر چنین است در جدولی پنج مورد از وظایف هر 
یک از والدین و فرزندان را در طول هفته مکتوب 
از  یک  هر  در  ویژگی هایی  چه  شما  نظر  به  کنید. 
این وظایف  اعضای خانواده موجب شده است که 

به آن ها اختصاص یابد؟

 1. Gulick and Urwick(ed) papers on the science 
of Administration (New York: Institute of public 
Administration, 1937.p.4)

   2.  محمد رضا نظري، 1387؛ص127

   3.  عبدالحمید سروش، اسفند 1377 و فروردین 1378؛ ص 52 و 53
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3-3 رهبری در خانواده
رهبــری، اصلی تفکیک ناپذیر از مدیریت اســت. 
همان طور که در بخش نخســت گفته شــد، رهبری 
یــا فرماندهی یعنــی هدایت و جهت دهــی افراد در 
انجــام دادن کار. نقــش رهبر، به آمــوزگار یا معلم 
نزدیک است. راهنمایی اعضای هر سازمان بزرگ و 
کوچکی موجب افزایش مهارت های آنان می شــود. 
الزمــة اِعمال درســت رهبری، وجــود ویژگی ها و 
توانایی های الزم )با توجه به نوع کاری که باید انجام 
شــود( در شخص رهبر اســت. امام علی علیه السالم 
مــی فرمایند: »ای مــردم همانا ســزاوارترین مردم به 
امــر خالفت و رهبری امــت تواناترین آن ها بر ادارة 

آن و داناترین آن ها به فرمان خداوند اســت1.« و نیز 
می فرمایــد: »آن کــس که از عهدة امور به درســتی 

برآید، شایستگی والیت و رهبری را دارد2«.  

رهبــری و مدیریت خانواده تا زمانــی که فرزندان  
بــه حــّدی برســند کــه دخالــت مفیــد آن هــا در 
تصمیم گیری های خانواده امکان پذیر شــود، تنها بر 
عهدة خود والدین اســت تا برنامه های مشخص شده 
برای کل خانــواده و نیز براي تک تــک اعضا را با 

تصمیم گیری مناسب تحقق بخشند3.  

روایــت شــده اســت کــه فــرد بیمــاری خدمت 
پیامبراکــرم )ص( مي رســد و بــراي درمانش  یاري 
مي طلبد و از ایشــان طلب دوایی می کند. پیامبر به او 
می فرمایند پاســخت را فردا خواهــم داد. فردای آن 
روز پیامبر او را به نخوردن خرما توصیه می کنند. فرد 
مي پرسد که چرا همان دیروز پاسخ را ندادید؟ پیامبر 
در جواب می فرمایند: زیرا دیروز خود خرما خورده 

بودم و نمی توانستم تو را از خوردن آن منع کنم.

      فعالیت2
در جدولی که در فعالیت گذشته تهیه نمودید نظر 
خود را در خصوص نحوة عملکرد موفق یا ناموفق 
در  شده  محول  وظایف  از  یک  هر  مورد  در  اعضا 
نظافت  به  توجه  وظیفه  اگر  مثاًل  کنید.  بیان  خانواده 
هفتگی اتومبیل بر عهدة برادر بزرگ تر شماست، آیا 
وی از عهدة این مسئولیت به خوبی برمی آید؟ اگر 
جواب مثبت است آیا دلیل این موفقیت عالقة وی 
به رانندگی یا مواردی نظیر آن است؟ اگر خیر، به 
نظر شما چه دالیلی ) به جزتنبلی یا فراموشی( ممکن 
است عامل این بی توجهی باشد؟  )هدف: هنرجو در 
این فعالیت در می یابد که الزمة یک تقسیم کار موفق 
در مرحلة اول توجه به توانایی ها و سالیق افراد است 

و در مرحله بعد آموزش مسئولیت پذیری  است.(

  1- » ایها الناس اّن احق الناس بهذا االمر اقواهم علیه و اعلمهم بامراهلل 
فیه« نهج البالغه، خطبه 172، ص 558

  2-»َمن احسن الکفایه استحق الوالیه« شرح غررالحکم و دررالکلم، 
خوانساري، ج5،ص349،ح8692

		 3-  ابراهیم رزاقي، 1389:ص44و 45- با تصرف و تلخیص
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      آزمون پاياني نظري واحد کارسوم
سازمان دهی را تعریف کنید.  -1

اهمیت تقسیم کار در خانواده چیست؟  -2

3-منظور از نقش رهبری در مدیریت خانواده چیست؟
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واحد کار چهارم
آشنايی با فرايند تصمیم گیری در مديريت خانواده
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  هدف های رفتاری
انتظار می رود هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف های زیر دست یابد:

مراحل تصمیم گیری را بیان کند.  -1

اصولی را که باید تصمیم گیران رعایت کنند درک کند.  -2

با نحوة تهیة چک لیست ارزش یابی امور منزل، به منظورتصمیم گیری بهتر،آشنا شود.  -3

 پیش آزمون واحد کارچهارم
گزینه های صحیح را با عالمت )*( مشخص کنید:

مدیر ابتدا مسئله را حل می کند، سپس به تصمیم گیری می پردازد.   -1

صحیح                                            غلط 

آخرین مرحلة تصمیم گیری مقایسة راه حل های موجود و انتخاب مناسب ترین گزینه است.   -2

 صحیح                                            غلط 

مهم ترین اصلی که در تصمیم گیری باید رعایت شود انطباق با اهداف است.   -3

 صحیح                                            غلط

تصمیم گیری هایی که قطعی نباشد و جایی برای تردید داشته باشند مناسب ترند.   -4

 صحیح                                            غلط

پند گیری از تجربه ها امری است بیهوده است، زیرا هر اتفاقی تنها یک بار روي مي دهد.   -5

 صحیح                                            غلط
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مقدمه
یکــی از بزرگ ترین و مهم تریــن ارکان مدیریت، 
کــه می تواند رمز شکســت یا موفقیت مدیر باشــد، 
»تصمیم   گیری « است. تصمیم های صحیح و عاقالنه، 
امــور مختلف گــروه را نظــام می دهــد و حرکت 
و ارتقــا به ســوی اهــداف را رقم می زند. چه بســا 
»تصمیم گیری  دقیق« موجب کامل شــدن ســعادت 
انسان گردد، حضرت علی می فرمایند:  »هنگامی که 
تصمیم با دقت همراه شود، سعادت کامل می شود«1.

 تصمیم گیــری فراینــدی اســت کــه در شــرایط 
مختلف مدیــران تصمیمات متفاوتــی می گیرند که 
بــا »مســاله یابی « ارتباط مســتقیم دارد. تا یک مدیر 
مسئله یابی نکند و مسائل را نشناسد، نمی تواند آن را 
حل کند; لــذا در تعریف تصمیم گیری باید بگوییم:

»تصمیم گیــری فرایندی را تشــریح می کند که از 
طریق آن راه حل مسئلة معینی انتخاب می گردد2 .«  

 1-4 مراحل تصمیم گیری
 تصمیم گیری درست و اصولی نیاز به مراحل زیر دارد:

تشخیص و تعیین مسائل اساسی   -1
اولویت بندی مسائل مطرح شده  -2

یافتن راه حل ممکن برای مســئله شناسایی شده   -3
)بر اســاس اطالعــات موجود، تمامــی راه حل هایي 
را کــه بــه ذهــن می رســد ، چه خــوب و چــه بد، 

یادداشت مي کنیم و سپس به ارزش گذاری هر یک 
مي پردازیم.(

4- مقایســه راه حل هــا بــا هم و بررســی نتایج هر 
راه حل )با استفاده از فکر و تجربه خود و سایر اعضا، 
به بررســی و پیش بینی انتخاب هــای خود و دیگران 

می پردازیم.(

انتخاب یک راه حل مناسب از بین همة راه حل ها   -5
)بهتریــن راه حل از میان ســایر راه حل ها را به مرحلة 

اجرا می گذاریم وتصمیم خود را عملی می کنیم.( 

العزم بالحزم کملت سعاده« غررالحکم ودرر الکلم،  اقترن    1- »اذا 
ص474

   2-  علي رضائیان،1385: ص 57

       بیش تر بدانید

هنگامی که به دنبال راه حل های مختلف هستیم بهتر 
است ابتدا به سراغ راه حل های منفی برویم و آن ها را 
از فهرست  خود حذف کنیم. زیرا همواره تشخیص 
دادن این کــه راه حلــی بــه موفقیت نخواهد رســید 
آســان تر اســت از این که بخواهیم به دنبال راه حلی 

بگردیم که به موفقیت منجر می شود.
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2-4 اصولی که بايد در تصمیم گیری رعايت 
شود

مقدمــة  زندگــی:  در  هدف گــذاری   )1
تصمیم گیری، تعیین هدف اســت. به عبارت دیگر، 
افرادی کــه اهداف کوتاه مــدت و بلند مدت خود 
را در کلیة شــئون زندگی مشــخص کرده باشــند، 
راحت تر تصمیم می گیرند و در تصمیم گیري کم تر 

دچار شک و تردید می شوند.

2( عاقبت انديشــی و دورانديشــی: هنگام 
تصمیم گیری باید به عواقب و جوانب امر بیندیشــیم 
و نتایــج آینده آن را لحاظ کنیم. »عاقبت نگری« در 
کارها که در واقع  داشــتن نگرشــی عمیق به آینده 
اســت، از اصل »آینده نگری« سرچشــمه می  گیرد و 

این اصل از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . 

3 - ابهام زدايی: یکــی از وظایف مدیر جهت 
ایجاد هماهنگی این است که از هرگونه حرکتی که 
به این هماهنگی ضربه بزنــد، قاطعانه بپرهیزد.  مدیر 
موفق کســی اســت که از هرگونه حرکت و اَعمال 

ابهام آور و شبهه انگیز در محیط ممانعت و پیش گیری 
کنــد و اجازه ندهد رفتار و گفتار مشــکوک و چند 
پهلــو مجموعة موفق او را به انحطاط بکشــد و ذهن 
اعضا را مغشــوش سازد . ابهامات و شــبهات ایجاد 
شــده قطعاً در تصمیمــات مدیر مؤثــر واقع خواهد 
شد. دانشمندی1  معتقد اســت اگر زبان شما دقیق و 
روشن نباشــد به طور کامل مفهوم نخواهد شد و در 
نهایت کار مورد نظر شــما انجام نمي شــود و ناقص 

باقی می ماند.
4 ( قاطعيت: قاطعیت به معنی فیصله دادن به امور 
و حل مشــکالت اســت و البته این امــر با لجبازی و 
یکدندگی تفاوت دارد. برخی قاطعیت را پافشــاری 
بیــش از حد و »انعطاف ناپذیری « و برخی دیگر آن 

را سخت گیری می دانند2.  

5( مشورت: »مشــورت « از مــادة »شور« به معنای 
اســتخراج رای و نظر صحیح است. مزایای مشورت 
بسیار زیاد اســت ازجمله: بهره بردن از عقل و تجربة 
دیگران، احترام به شخصیت دیگران، کاهش خطر، 
ترغیب افراد برای همکاری، ایجاد هماهنگی صمیمانه 
و مشــارکت در عقل دیگران و به دست آوردن رای 
صحیح. در این خصوص حضرت امیر علیه الســالم 
فرموده انــد:»در اســالم مشــاور و مشــورت گیرنده 
حقوق متقابلــی دارند.« محفوظ بــودن حق تصمیم 
برای سرپرســتان و شــیوة مشــورت از جمله اموری 
است که الزم است به آن ها توجه شود3.  مشاور باید 

      فعاليت 1
تصور کنید عید نوروز در پیش اســت و خانواده در 

حال بررسی گزینه های متفاوتی برای گذران تعطیالت 

است. دو گزینه پیش روی خانواده است: مسافرت چند 

روزه به مقصدی دیگر یا ماندن در شــهر یا روســتای 

خود وگشــت و گذار در داخل و اطراف آن. با توجه 

به مراحل تصمیم گیری، فرایندی را که طی می  شود تا 

به یکی از دو گزینة فوق منجر شود، مکتوب کنید.

  1- کنفوسسیوس دانشمند بزرگ چیني

   3-  رساله حقوق امام سجاد)ع(
   2-  فائزه عظیم زاده اردبیلي، شماره 20- با تصرف و تلخیص 
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عاقل، دل ســوز و  با تجربه باشــد . انسان های بخیل 
و حریص و ترســو نباید طرف مشورت قرار گیرند. 
چنانکه امیرالمؤمنین علیه السالم می فرماید:  »از انسان 

دانا اطاعت کن تا بهره مند شوی« 1.
6	(	مشــارکت	دادن	ســایر	افــراد: هر چه 
مشــارکت افراد خانــواده درتصمیم گیری ها بیشــتر 
باشــد، تصمیمات مناسب تری گرفته می شود. اصوالً 
مشــارکت والدین و فرزنــدان در فعالیت ها با میزان 
رضایت مندی و خشنودی آن ها رابطة مستقیمی دارد. 
با مشارکت بیشتر اعضا، افراد خانواده از تصمیم های 
گرفته شده خشنود تر خواهند بود. زیرا اگر هر عضو 
خانــواده دریابــد که همه یا بیشــتر اعضــا در اتخاذ 
تصمیم مشــارکت داشــته اند، به پذیرش تصمیمات 
گرفته شده تمایل بیشتری نشان می دهد و نیز احساس 

تعهد بیشتری نسبت به آن پیدا می کند.2  

3-4 آموختن از تجربیات
تصمیم گیري هــا باید بــر مبنــای فرایندی صورت 
گیرد که هم شناســایی و هم به دســت آوردن آن ها 
اثر بخش باشــد. چنین شــیوه ای ســبب می شود که 
تصمیم گیری منشــأ تجارب، دانش هــا، اعتقادات و 
خواسته های جدید شود. در اینجا ذکر این نکته مهم 
است که خواسته ها منشأتصمیم گیری باشند نه آن که 
نتیجة به دســت آمده ازتصمیم گیری، مخالف تمایل 

اولیة شما باشــد3 . بدیهی است هرچه تجربه بیشتری 
کسب کنیم، تفکر درباره اهداف مان ساده تر و نتایج 
آن لزوماً بهتر خواهد شــد. در واقع مدیر باید ســعی 

کند همواره در زندگی با سه نکته همراه باشد:

شــناخت و شناســایی فرصت های تصمیم. آیا   -1
بهتریــن زمان تصمیم گیری در مــورد موضوع مورد 
نظر زمان کنونی است؟ آیا تا کنون اتفاق افتاده است 
که پــس ازتصمیم گیری در مــورد موضوعی به این 
نتیجه رســیده باشید که لزومی نداشت هم اکنون آن 

تصمیم را می گرفتید؟

موضــوع  بــرای  بهتــر  گزینه هــای  ابــداع    -2
موردتصمیم گیری. آیا ملزم هســتیم که همیشه یک 
نوع فکر کنیم؟ یــا می توانیم ذهنمان را باز بگذاریم 
و با نگاهی جزئی تر، به راه حل های متنوع تری دست 

یابیم.

تدویــن مجموعه ای پایــدار از اصــول راهنما   -3
بــرای زندگــی. می توانیم دفترخاطــرات  مربوط به 
تجربیات خــود را تهیه کنیم. فکر کنید اگر مادرتان 
تصمیم  گیری هــا و تجربه هــای زندگی خــود را در 
شــرایط مختلف مکتوب مي کرد و اکنون شــما آن 
را مطالعه می کردید چه گنجینه ی عظیمی در اختیار 

داشتید.  

	 1- » اطع العاقل تغنم« غرر الحکم و درر الکلم، ص 56
		 2-  مشارکت اعضاي خانواده در تصمیم گیري ها،ماهنامه پیام زن، 

شماره 162 

	 3- اچ.بي. گالت، 1376:ص33
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4-4 ارزش یابــی امور منــزل قبــل از اجرا)مرحله 
تصمیم گیری(

      فعاليت 2
بســیاری از ما از دوران کودکی تا کنون آرزوهای 
متنوعی دربارة شــغل آینده مان داشــته ایم که در هر 

مقطعی تغییر کرده است. به نظر شما علت چیست؟

      فعاليت 3
فــرض کنید قصــد دارید در تعطیــالت آخر هفته 
میزبان ده نفر از دوســتانتان در منزل باشید. به عنوان 
مدیر این برنامه، اولین قدمی که برمی دارید چیست؟ 
قطعــاً پیش از آن که چنیــن تصمیمی بگیرید اموری 
نظیــر ضرورت این مراســم، رضایت ســایر اعضای 
خانواده، هزینة میزباني و سایر موارد را خوب بررسی 
مي نمایید و ســپس تصمیم گیــری می کنید. فرم زیر 

نمونة کاملی از  چنین بررسی هایي است.
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مثال فــوق به منظور آشــنایی با نحوة ریــز بینی به 
مســائل در هنگام تصمیم گیری اســت. ممکن است 
هر خانواده ای به شــیوه ی  خود بــرای هر برنامه ای 
تصمیم گیــری کند اما آنچه مدیــران همه خانواده ها 
باید مورد مالحظه قرار دهند نگاه همه جانبه و دقت 
کافی پیش از اجرای برنامه اســت. به نظر شــما چه 

مسائل دیگری در جدول فوق از قلم افتاده است؟

برنامه مورد نظر: میزبانی ده نفر از دوستان به صرف ناهار

عدم تائيدتائيدتوضيحاتگزاره هاترتيب

1
به مناسبت اتمام درس و دریافت مدرک کار و دانشضرورت و مناسبت برنامه



2

اواخر این هفته روز قبل از مهمانی خانوادگی مادرم تا هم تاریخ

منزل را برای هردو مهمانی مرتب کنیم و هم از میوه های اضافه 

آمده در برنامة روز بعد استفاده شود


3

سر میز ناهار خوری که جا نمی شویم اما اگرسفره را وسط فضای مورد نیاز برای این تعداد

اتاق پذیرایی پهن کنیم جا می شود

4

چون مهمانی دخترانه است  وعده ناهار را ترجیح می دهم تا انتخاب وعده )ناهار یا شام(

دوستانم موقع بازگشت، به تاریکی شب بر خورد نکنند

دوست دارم خواهرم حضور داشته باشد، اما سر کار استحضور سایر اعضای خانواده5

6
اوضاع پرده ها خوب نیست. اما برای نظافت پنجره ها و شستن وضعیت نظافت منزل

پرده ها فرصت نداریم


7

هزینه مورد نیاز برای غذا و 

پذیرایی میان وعده

ناهار: چلو+ قرمه سبزی+ ساالد الویه+دوغ=)حدوداً Aتومان(

میان وعده: میوه )3 نوع از هرکدام 10 تا( + چای و کیک 

خانگی=)حدوداً B تومان(


8
به صورت تلفنی. 4 روز فرصت دارمنحوه دعوت از مهمانان



ظاهراً به مشکل عمده ای برنخواهیم خوردجمع بندی

جدول 1-4 نمونة چک لیست ارزش يابی امور منزل قبل از اجرا 

      فعاليت 4
فرض کنید خانوادة شــما در تعطیالت نوروز قصد 
برنامه ریــزی برای مســافرتی ســه روزه بــه یکی از 
شــهر های ایران دارد. فرمی مشابه فرم فعالیت 1 تهیه 
کنیــد و کلیة اموری را که پیــش از چنین تصمیمی 

خانواده به آن می اندیشد، فهرست کنید. 
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      آزمون پاياني نظري واحد کارچهارم
مفهوم تصمیم گیری را توضیح دهید.  -1

2- مراحل تصمیم گیری درست واصولی را نام ببرید.

3- اصولی را که باید در تصمیم گیری به آن ها توجه شود، نام ببرید.

4- منظور از اصل ابهام زدایی در تصمیم گیری چیست؟

5- سه نکته کلیدی که مدیران موفق هنگام تصمیم گیری موردتوجه قرار می دهند، چیست؟

6- ارزش یابی امور منزل قبل از اجرا به چه معناست؟
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واحد کارپنجم 
 آشنايی با اصول و نحوة کنترل و نظارت بر امور منزل
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  هدف های رفتاری
انتظار می رود هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف های زیر دست یابد:

مفهوم ارزش یابی و کنترل فعالیت ها و امور منزل را توضیح دهد.  -1

با نحوة تهیة چک لیست ارز ش یابی امور منزل پس از اجرا آشنا شود.  -2

با نحوة تهیة چک لیست ارزش یابی وضعیت عملکرد اعضای خانواده آشنا شود.  -3

لزوم مدیریت و کنترل استفاده از وسایل ارتباط جمعی در خانواده را بیان کند.  -4

 پیش آزمون واحد کارچهارم
گزینه های صحیح را با عالمت )*( مشخص کنید:

مدیریت و نظارت دو حوزة کاماًل از هم جدا هستند.   -1

صحیح                                            غلط 

مدیر برای نظارت خویش در هر مرحله به دریافت آگاهی از چگونگی انجام هر کار نیازمند است.   -2

 صحیح                                            غلط 

ارزش یابی تنها پس از انجام کارها صورت می گیرد.   -3

 صحیح                                            غلط

نیازهای عصر کنونی ارتباطات با گذشــته فرق دارد. لذا  باید از هر نوع اطالعات و دانشــی اســتقبال کنیم.   -4

 صحیح                                            غلط

برای درس گرفتن از تجربیات الزم است پس از هر فعالیتی نحوة انجام آن را به دقت بررسی کنیم.   -5

 صحیح                                            غلط
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مقدمه
در دانش مدیریت از وظایف عمدة مدیران توجه به 
اصل نظارت و آگاهی از نحوة عمل و میزان پیشرفت 
کار افراد هر ســازمان است. به نظر شما  والدین شما 
برامور منزل نظارت دارند؟ سختي هاي کار یکدیگر 

را می شناسند؟ 

1-5 مفهــوم ارزش یابی، نظــارت و کنترل در 
خانواده

نظارت به معنای روش یا وسیله ای است که درستی 
انجام امور را درمقایســه با طــرح، برنامه و یا تصمیم 
گرفته شده بررسی می کند. به بیانی دیگر این مرحله 
عبارت است از توجه به نتایج کار و مقایسه و تطبیق 
بین آنچه هست و آنچه که باید باشد. مدیریت خانواده 
باید فعالیت های برنامه ریزی شده را مدام مورد بررسی 
و ارزش یابی قرار دهد.در حوزه تربیت، ممکن است 
روش تربیتی اي که والدین در پیش گرفته اند با نتایج 
مــورد انتظار فاصله گرفته باشــد. مثاًل خانواده انتظار 
داشته است فرزند دخترشان در 17 سالگی به واسطه 
آموزش های ایشــان و نیز مدرسه و جامعه، نسبت به 
امور اخالقی و دینی حساسیت بیشتری نشان دهد اما 
نتیجه تا کنون باب میل والدین نبوده اســت. در چنین 
شرایطی الزم است هر چه سریع تر برنامه های تربیتی 
خود را مــورد بازبینی قرار دهنــد و در صورت نیاز 
به یادگیــری اصول تربیتی مناســب تری اقدام کنند. 
بی   توجهــی خانواده ها بــه کنترل و نظــارت مکرر، 
زیان های جبران ناپذیــری به خانواده وارد می آورد. 

2-5 مراحل و شرایط نظارت و کنترل در خانواده 
مدیر برای نظارت خویش در هرمرحله از فعالیت به 
دریافــت اطالعات و آگاهی از چگونگی انجام کار 
نیازمند  اســت. وی با دریافت نشانه ها و اطالعات و 
تحلیل و مقایسة آن ها با هدف، درستی انجام کار را 
در هر گام بررســی می کند. اگر کار انجام شــده در 
راســتای هدف باشــد، این خود دلیلی بر لزوم ادامة 
به کار گیــری همــان راهکار ها و شــیوه های قبلی با 
همان عضو خانواده یا هر مجموعة هدف دار دیگری 
است. اگر چنین نباشــد مدیر باید در مرحله نخست 
علــت را بیابــد و در مرحلــة بعد چاره ای بیندیشــد. 
مدیر، بســته به علــل گوناگون ناهم خوانــی نتایج با 
اهداف، با مشــورت ســایر اعضا تدابیــری را اتخاذ 
می کند. ممکن اســت علت، نداشــتن مهارت کافی 
باشــد یا ناآشنایی قبلی با فعالیت مورد نظر. در چنین 
شرایطی مدیر خانواده باید به فکر راهی برای فراهم 
آمدن شرایط آموزش و آموختن باشد. ممکن است 
نداشــتن صالحیت سنی یا جنسی فردی که وظیفه به 
او واگذار شــده اســت دلیل دیگری بر نتایج دور از 
انتظار باشــد. در این صورت نیز مدیر باید ســریع تر 
به اصالح تقســیم وظایــف بپر دازد یا ممکن اســت 
بی مسئولیتی یا بی توجهی و فراموشی افراد علت بوده 

است که باید با آن برخورد قاطع اما اصولی شود. 

با توجه به مراحل ذکرشــده، برای نظارت مؤثر سه 
شرط الزم است: 

نخســت اینکه نظارت با سرعت توأم باشد؛ بهترین 
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زمان برای کنترل امور، همزمان با انجام فعالیت است. 
به تعویق انداختن نظارت، گاهی آن را به فراموشــی 
می ســپارد و یــا کارکرد آن را کم رنگ می ســازد. 

دوم اینکه نتایج نظارت مورد بررســی،  پیگیری و 
ریشــه یابی قرار گیرد و ســرانجام ایــن که نظارت با 
تدابیری همراه باشد که از تکرار نارسایی جلوگیری 
کنــد. البته نباید فراموش کرد کــه کنترل و نظارت، 
اگــر اصولی و همراه بــا عطوفت و مهربانی نباشــد 
مشکل ســاز مي شــود. روحیــة لطیف تــر دختــران، 
بازیگوشی بیشتر پسران، مشغله های زیادتر هر یک از 
والدیــن، اتفاقات غیرمنتظره و غیرآن ها، همگی باید 
در کنترل و ارزش یابی مورد توجه قرار گیرند. حتی 
در بسیاری از مواقع مدیر باید از خطاها و لغزش های 
افراد زیرمجموعه، به خصوص همسرش، چشم پوشی 
کنــد و  باالتــر از آن خود را به متوجه نشــدن بزند. 
روایت اســت که،  بهترین عمل شــخص کریم این 
اســت که خود را از آنچه می داند غافل نشان دهد1.«

3-5 ارزش يابی امور منزل پس از اجرا
در فعالیت شــمارة 1 واحد کار چهارم چک لیستی 
ارائه شــد که مدیر خانواده به کمک آن برای برنامة 
مهمانی تصمیم گیری کند. پس از اجرای هر برنامه ای 
مدیریــت آن باید به ارزیابی عملکرد و نحوة اجرای 
امور بپردازد. همان طور که اشاره شد، این امر دو هدف 
را دنبال می کند: نظارت بر صحت انجام کار و بهبود 
عملکردها. فرض کنید برنامة مهمانی شما به کمک 

خانواده تان برگزار شــده اســت و شما اکنون در پی 
بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه اید. فرم زیر نمونه ای 
از چک لیســت ارزش یابی اســت که به شما کمک 
می کنــد با دقت و ریز بینی، بــه برنامه نگاهی دوباره 
بیندازید و ریشــه یابي کنید تا نقاط مثبت  را تقویت 
و نقــاط منفی را برای برنامه های آتی بر طرف کنید. 

  1- »من اشرف اعمال الکریم غفلته عّما یعلم« میزان الحکمه، ج3؛ص2287:به 
نقل از احمد حیدري،1384
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چک لیســت فوق، عالوه بر آن که کیفیت اجرای 
برنامــه را بــه طور کلی نشــان می دهــد، تجربه های 
حاصل از برنامه را در ذهن مدیر حک می کند. مثاًل 
متوجه می شــود در صورت انتخاب شــیوة پذیرایی 
"ســفره روی زمین"، تعداد مهمان هــا نباید از ده نفر 
بیشــتر باشند و در غیر این صورت باید شیوة دیگری 
اتخاذ کند نظیر پذیرایی سلف سرویس. یا تجربة این 
مراسم به او می آموزد که اگر تعداد اعضای کمکی 
خانواده کافی باشــد، برگزاری دو مراســم پشت سر 
هم به دلیــل صرفه جویی اقتصادی و نیروی انســانی 

باال، مناسب است.

برنامه مورد نظر: میزبانی ده نفر از دوستان به صرف ناهار روز 4شنبه

توضیحاتامور مربوط به برنامهردیف

خوب بود اما براي مهماني خانوادگي روز بعد کمي خسته ایمزمان برگزاری1

جا شدیم اما به سختی!فضاي مورد نیاز2

وعده غذای انتخابی3

به جز زهرا و مهدیه که کالس داشتند بقیه راضی بودند. چون از روز 

قبل مواد اولیة خورشت را تهیه کرده بودم، برای آماده کردن غذا هم 

وقت کم نیاوردیم



دیر  اقدام کردمدعوت از مهمانان4

5
کیفیت میوه های 

خریداری شده

چون برادرم صبح زود برای خرید به  بازار روز رفته بود همه میوه ها 

تازه بودند 


6

تناسب حجم مواد 

خریداری شده با تعداد 

مهمان ها

زیاد بود. لزومی نداشت از هر قلم به تعداد مهمان ها بخریم تا جلوی 

هر مهمان یک بشقاب از تمام میوه ها بگذاریم. پذیرایی دیس میوه هم 

می توانست کفایت کند



چه قدر خوب شد که از مشاورة مستقیم مادرم استفاده کردم!کیفیت غذا7

و...8

جدول 1-5 . نمونة چک لیست ارزش یابی امور منزل پس از اجرا

      فعالیت	1
چه نتایج دیگری از چک لیست نمونه فوق برداشت 
می کنید؟ )هــدف: ذهن هنر جو باید از هر گزاره  ای 
دریافتی داشــته باشــد، به این معنا که ممکن اســت 
در نــگاه اول نتیجه گیری خاصی از چک لیســت ها 
برداشت نشود اما با توجه به شرط پیگیری و ریشه یابی 
در نظــارت و کنترل امور منزل، هیچ نتیجه ای اتفاقی 
بدست نیامده و معموالً علتی در پشت آن وجود دارد 

که باید شناخته شود.(

وضعیت اجرا
خوبمتوسطضعیف
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4-5 ارزش يابی عملکرد
برخی اوقات هــدف از نظارت امور منزل، ارزیابی 
و کنترل عملکرد هر یک از اعضای خانواده اســت. 
از آنجــا که از اهداف  تشــکیل خانواده، تعالی همه 
جانبة اعضاســت، مدیر باید هر چنــد وقت یک بار 
مســئولیت پذیری و توان اجرایی اعضای خانواده را 
بررسی کند تا با نقاط ضعف و قدرت هر عضو آشنا 

شود و در صدد بهبود آن ها برآید.  

مثال زیر نشــان می دهد چگونه می تــوان عملکرد 
اعضای خانواده را در برگزاری مهمانی روزچهارشنبه  
ارزش یابی کرد؟ همان طور که مشــاهده می  شــود 
می تــوان به موارد الف، ب و جیم از 1 تا 3 نمره داد. 
به این صورت که 1= ضعیف،2= متوسط، 3=خوب 
  باشد. سپس با جمع افقی نمرات هر ردیف، نمرةکل 

اختصاص یافته به آن فعالیت مشخص می شود. 

      فعاليت 2
در مورد مسافرتی که در فعالیت 2 واحد کار پیشین 
تصمیم گیری کردید، چک لیستی تهیه نمائید و تمام 
امــوری را کــه درحین این مســافرت خیالــی با آن 
مواجه شــده وتصمیم گیری کرده اید در فرمی مشابه 
فوق وارد کنیــد. )هدف: تمرین تهیة چک لیســت 

ارزش یابی امور منزل(
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مدیر خانواده نمونة چک لیســت مذکور را در هر 
برنامــه ای یا طی هر بــازة زمانی می توانــد تهیه و از 
نتایج آن اســتفاده کند. به طور مثال، با وجود انتظار 
مادر از دختر خانواده، نمرة اکتســابی او در طبخ غذا 
برای مهمانی، 7 شده است و این به معنی آمادگی او 

در پذیرفتن مســئولیت های بیشتر در این زمینه، برای 
تمرین بیشتر است و مدیران خانواده باید از این پس 
اعتماد به نفس بیشــتری به او دهند. اما پســر خانواده 
در پذیرایی خوب عمل نکرده اســت و باید بررسی 
شود که علت چیست. مثاًل آیا او از این کار خوشش 

برنامه مورد نظر : مهماني خانوادگي شب جمعه

خوب

 )بیشتر از 6(

متوسط )بیشتر 
از 3 و کمتر و 

مساوي 6(

ضعیف )3 و 
کمتر( نمرة کل مسئولیت 

پذیري
صحت انجام 

کار
تناسب واگذاري 

امور به افراد مسئول  امور منزل ردیف

 9 3 3 3 مادر دعوت از مهمان ها  1

 8 3 2 3 پدر 
کیفیت میوه هاي 

خریداري شده 
2

 7 3 2 2 دختر 
 کیفیت غذاي

 طبخ شده
3

 6 2 2 2 دختر
گردگیري و جاروي 

اتاق ها
4

 6 2 2 2 پسر
 نظافت درب

کابینت ها
5

 5 1 1 3 پسر پذیرایي میوه از مهمان ها 6

 9 3 3 3 مادر تزیین و چیدمان سفره 7

 9 3 3 3

 دختر به

 کمک

مهمان ها

شستن ظروف 8

جدول 2-5 نمونة چک لیست ارزش یابی وضعیت عملکرد اعضاي خانواده 
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نمی آیــد یا اینکه خجالت می کشــد. پدر باز هم در 
خرید میوه دقت کافی نداشته و اندازة میوه ها بزرگ 

اما تعدادشان کم بوده است. 

5-5 مديريت بهره گیری از وسايل ارتباط جمعی

 والدین ما هرگز به طور یقین پیش بینی نمی کردند 
که به طور مثال تلویزیون با چه سرعتی پیش خواهد 
رفت و گســترش پیدا خواهد کرد و دنیای ارتباطات 
با چه ســرعتی همه جا را فــرا خواهد گرفت تا آنجا 
که از کنترل خانواده، مدرســه و جامعه خارج شود. 
امروزه روشــن اســت که دنیای ارتباطات از اختیار 
ما خارج و در دســت گروه هایی اســت که به دالیل 

تجاری و فرهنگی ذی نفع هستند. 

وسایل ارتباط جمعی هر روز اطالعات بسیاری را در 
محیط وارد می کنند و اعضای خانواده را تحت   تاثیر 
خود قرار می دهند.حداقل یکی از موارد روزنامه ها، 
مجالت، رادیو، تلویزیــون یا اینترنت به نوعی عضو 

مؤثر تمام خانواده های امروزی شده است.

متفکران علــم مدیریت معتقدند مجموعه ای امکان 
ادامة حیات در چنین محیط پویا و در حال تحولی را 
دارد که در هر مقطعی بتواند خود را با محیط تطبیق 
دهــد و نیازهای اعضا را، با توجه به تغییرات محیط، 

شناسایی کند.

در خانــواده، مدیران باید در برابــر متن و محتوای 
صوتی و تصویری رسانه های گروهی، و نیز در برابر 
کســانی که به مطالعه آن ها مي پردازند، به آن ها نگاه 
می کنند، پي گیرآن ها هســتند و آن ها را می شنوند و 
از آن ها لذت می برند، درک عمیقی داشــته باشــند. 
زیرا می توان با شــناخِت بیشتِر اثرات و نفوذهای آن، 

بهرة بیشتری را دریافت کرد.

بسیاری از والدین مدعی اند که به منظور درک بیشتِر 
محیط پیرامون، خود را در معرض انواع رســانه  ها با 

      فعاليت 3
طــی هفتة گذشــته در خانــوادة شــما فعالیت های 
متعددي صورت گرفته است. چک لیستی تهیه کنید 
و در آن وضعیــت عملکرد هر عضــو خانواده را در 
حد اقل پنج وظیفه محول شده به آن ها بررسی کنید.  

      فعاليت 4
در صورتــي که خواهر یا بــرادر کوچک تر دارید 
یا در خانواده هاي نزدیکانتان، پنج مورد از ابزارهاي 
ارتباطي نویني که امــروزه آن ها در اختیار دارند اما 

شما در زمان کودکي در اختیار نداشتید، نام ببرید.
) هدف: هنرجود در ابتداي این واحد مفهوم پویایي 

محیط را درک کند.(
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هر نوع گرایشــی قرار می دهند تا با آگاهی از نظرات 
گوناگون بر عمق نگاهشــان به مســائل افزوده شود. 
این ایده درحوزة علم و دانش پسندیده است آن هم 
در صورت رعایت شــرط احتیاط. کمترین مشــکل 
تعمیم چنین نگرشــی به اســتفادة بدون مرز از رسانه 
در خانواده این است که اعضای خانواده به شناخت 
ناقــص خود توجه ندارند و ذهــن خود را درگیر هر 
گونــه اطالعاتی می کننــد که از صحت داشــتن یا 

نداشتن آن تا حدود زیادی عاجزند.

      فعاليت 5
با صحبت کردن با پنج کودک دبستانی در اطرافتان 
به نیازهــا و آرزوهای آنان گوش دهید و دربارة آن 
گزارشــی تهیه کنید. تفاوت افــکار آن ها را با زمان 

کودکی خود چگونه ارزیابی می کنید؟

      آزمون پاياني نظري واحد کار پنجم
مفهوم نظارت و کنترل در مدیریت به چه معناست؟  -1

2- شروط الزم برای نظارت موثر چیست؟

3- آیا مدیر خانواده می تواند از خطای اعضای خانواده در مرحله نظارت وارزش یابی چشم پوشی کند؟

4-منظور از ارزش یابی عملکرد اعضای خانواده چیست؟

5- مدیران خانواده چگونه می توانند خانواده را به سمتی پیش ببرندکه بهره بیشتری از رسانه های گروهی دریافت 
کنند؟
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پرسش 5پرسش 4پرسش 3پرسش 2پرسش 1نام واحد کار

غصغصغاول

صصصغغدوم

--غغصسوم

غغصصغچهارم

صغغصغپنجم

پیوست ها 
پاسخ نامه های پیش آزمون ها



48

پاسخنامه آزمون های پايانی
واحد كار اول

مدیریت عبارت است از علم و هنر برنامه ریزی،   -1
ســازمان دهی، نظارت، کنترل، هماهنگی و رهبری 
فعالیت های دسته جمعی عده ای از افراد برای رسیدن 

به هدف های مشترک.

مدیریت مســتبدانه، مدیریت آزادانه، مدیریت   -2
مشورتی

برنامه ریــزی: طراحــی مســیر حرکــت برای   -3
دســتیابی به فعالیت های پیش بینی شــده بر اســاس 

محدودیت های موجود.

ســازمان دهی: فراهم آوردن همه اموری که بتوانند 
در جهت انجام آن کار مفید واقع شوند.

به عبارت دیگر ســازمان دهی فرآیندی اســت که 
طی آن تقســیم کار میان افراد و گروه های کاری و 
هماهنگی میان آن ها به منظور کسب اهداف صورت 

می گیرد.

رهبری: هدایــت و جهت دهی افراد در انجام دادن 
یک کار.

هماهنگی: هماهنگی موقع در کنار هم قرار گرفتن 
وظایــف یا کارهــای مختلــف معنا و کاربــرد پیدا 
می کند. به عبارت دیگر زمانی که مدیر می بایســت 
دو یا چند کار را در یک مســیر به انجام برساند الزم 
است تا در هنگام برنامه ریزی، سازمان دهی و رهبری 

آن کارهــا، هماهنگی ایجاد کنــد تا موجب اختالل 
یک کار در کار دیگر نشود.

نظارت و کنترل: روش یا اقدامی اســت که درستی 
انجام امور یا وظایف را در مقایســه با طرح یا برنامه 
مصوب بررســی می کنــد. به عبارت دیگــر مدیر به 
وســیله اعمال اقدامات کنترلی متوجه می شود که به 

چه میزان اهداف مورد نظرش تحقق یافته است.

در شرایط خاص   و بحران ها نقش مسئولیت خواهی   -4
و مسئولیت پذیری دو چندان می شود.

مهارت فنی: عبارت اســت از تجربه، آموزش   -5
و کارآمــوزی و به کارگیری دانش ها، فنون، ابزارها 
و تجهیــزات برای انجــام کار در زمینــه ای معین و 

مشخص.

مهارت شــناختی: قوای کلی نگری، آینده نگری و 
همه جوانب را دیدن.

مهارت انسانی: توانایی در تشخیص شایستگی افراد 
بر انجام وظیفه محوله، شناخت عوامل انگیزه دهنده 

و کاربرد رهبری در مدیریت.

مهارت انسانی که به شــناخت افراد خانواده و   -6
چگونگی ایجاد انگیزه در آن ها برای تحقق اهداف 

گوناگون کمک می کند.
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واحد کار دوم

حیــوان فقط در زمان حال زندگی  می کند، اما   -1
انسان در ســه زمان گذشــته، حال و آینده، انسان با 
تجزیه و تحلیل رویدادهای گذشــته برای زمان حال 

برنامه ریزی کرده و آینده را رقم می زند.

برنامه ریــزی بلنــد مــدت: برنامه هایــی که در   -2
راستای اهداف کالن و بلندمدت طرح ریزی می شود 
و در بازة زمانی بلندتری نســبت به ســایر برنامه ها به 

سرانجام می رسند.

برنامه ریزی میان مدت: با جزئی تر نمودن اهداف و 
برنامه بلندمدت، اهداف و برنامه های میانی به دست 

می آیند.

برنامه ریزی کوتاه مدت: طراحی مســیر دستیابی به 
اهداف کوچک، فوری و با محدودیت زمانی بیشتر، 
برنامه ریزی کوتاه مدت می باشد. برنامه ریزی کوتاه 
مدت شــامل برنامه های ماهانه، هفتگی، روزانه وقتی 

ساعتی می شود.

برنامه ریــزی اضطــراری: حــوادث غیــر مترقبه و 
اتفاقــات ناگهانی نیازمنــد برنامه ریزی موقت و آنی 
است تا زمانی که اوضاع به شرایط عادی باز گردد.

تعیین اولویت فعالیت ها، برنامه ر یزی فرصت ها   -3
و اجرای برنامه.

پس از پیش بینی تقریبی کلیه کارها و وظایف   -4
روزانه و هفتگی و تعییــن اولویت اجرای هر کدام، 
فرصت هایی را کــه در طول روز در اختیار داریم به 
ســه یا چهار بخش تقســیم می کنیم. ابتدا کارهای با 

بیشــترین اهمیت و دارای اولویــت اول را در برنامة 
هفتگی جای می دهیم و سپس با توجه به فرصت های 
باقی مانــده، کارهای بعدی را با لحاظ درجة اولویت 
در زمان های خالی می گنجانیم. در این میان توجه به 
عالقه مندی و نیز قابلیت انعطاف پذیری مهم اســت.

بنابر میزان درآمد ســاعتی نــان آوران خانواده   -5
می توان هزینه مالی پرداختن به هر یک از فعالیت های 
خانگی نظیر اتوکردن، شستن پرده ها، آشپزی و... را 
تعیین نمود و با توجه به عرف و فرهنگ جامعه و در 
صورت داشتن صرفه اقتصادی  می توان برخی از این 
امور را به دیگری ســپرد مانند اتوشویی و رستوران. 
مادران شاغل هنگام اولویت بندی فعالیت ها می بایست 
حقوق فرزندان بر خود را نظیر شــیر دادن، مراقبت، 
تعلیــم و تربیت را جزو اولویت های اول لحاظ کنند. 
و همچنین مشاغل یا ساعات شغل خود را به گونه ای 
انتخــاب یا تنظیم کنند که مخــل اولویت های مقدم 
در زندگی زناشویی و خانوادگی نشود و به رابطه ی 

همسری یا مادر ـ فرزندی آسیب نرساند.

1( اهداف باید روشــن و قابل فهم باشــند. 2(   -6
برنامه به آســانی اجرا شود و کلیه جنبه های عملیاتی 
را در بــر داشــته باشــد. 3( برنامه ریزی بایــد کاماًل 
متعادل و در عین حال قابل انعطاف باشــد. 4( دارای 
محدوده ی زمانی باشــد. 5( با همکاری همه ی اعضا 
تهیه شــود. 6( در برنامه ریزی کلیه جنبه های انسانی، 

اخالقی، تربیتی و مادی در نظر گرفته شده باشد.
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واحد	کار	سوم

ســازمان دهی فرایندی دوره ای است که برای   -1
دستیابی به اهداف معین، کار میان افراد و گروه های 

مختلف تقسیم می گردد.

تقســیم کار در جهت به دست آوردن نتیجه ی   -2
مطلوب تر اســت، در اموری کــه به خدمات بیش از 
یک نفر نیاز اســت و یا در زمانی که با چند نوع کار 
و فعالیت مواجه هســتیم، موضوع تقسیم کار مفهوم 
پیدا می کند. بنابراین تقســیم کار در خانواده نیز که 
حّداقل دارای دو عضو و مشتمل بر فعالیت ها و امور 
گوناگون اســت، ضرورت پیدا می کند. تقسیم کار 
صحیــح در خانواده بر اســاس توانایی و عالقه مندی 
هر عضو، ابتدا موجب شــکوفایی و رشــد عضو در 
محیط خانواده و ســپس موجب آمادگی عضو برای 
پذیرش مســئولیت های بزرگ تر در جامعه می شود. 
برعکــس تقســیم کار به صورت نادرســت و بدون 
توجــه به عالقه مندی و توانایی عضو، ســبب نابودی 
اســتعدادهای بالقوه عضو گردیده. و در نهایت عدم 
اعتماد به نفس آن عضو را در پذیرش مسئولیت های 

اجتماعی در پی خواهد داشت.

رهبــری یعنــی هدایت و جهت دهــی افراد در   -3
انجــام دادن کار نقش رهبر به معلم نزدیک اســت. 
راهنمایــی اعضای خانواده موجــب افزایش مهارت 

ایشان می شود.

واحد	کار	چهارم

تصمیم گیری فرآیندی است که طی آن مدیران   -1
برای انجام امور مربوطه، راه و روش و مسیر مشخص 
را تعییــن می کنند. از آن جا که تربیت عملی، که هر 
مدیر بــرای انجام امــور محوله در پیــش می گیرد، 
ممکن است با ســایر مدیران متفاوت باشد، موضوع 
اختالف یا تفاوت تصمیمات مطرح می شود. در واقع 
تصمیم گیری با »مســأله یابی« ارتباط مســتقیم دارد. 
یعنی فرآیندی اســت که از طریق آن راه حل مسألة 

معیّن انتخاب می شود.

تصمیم گیری: به مراحل زیر نیاز دارد:  -2

تشخیص و تعیین مسائل اساسی

اولویت بندی مسائل مطرح شده

یافتن راه حل ممکن برای مسائل مطرح شده

هــدف گــذاری در زندگی، عاقبت اندیشــی   -3
و دوراندیشــی، ابهام زدایــی، قاطعیــت، مشــورت، 

مشارکت دادن سایر افراد.

یک مدیر موفق باید از هرگونه حرکت، اعمال   -4
و تصمیمات شــبهه آور خــودداری کند، و مانع این 
اقدامات توســط زیر مجموعه خود شود. رفتارهای 
دو پهلو و غیر شفاف اهداف را به مخاطره می اندازد. 
اگر زبان دقیق و گویا نباشد، فهم آن با ابهام و تردید 
همــراه خواهد بود و در نهایت ممکن اســت به طور 

کامل درک نشود.
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تصمیم گیــری در بهتریــن زمان، ابــداع و در   -5
اختیار داشــتن راهکارهای متنــوع و جایگزین برای 

یک مسأله و استفاده از تجربه ها.

بعد از تعیین هدف و پیش از آن که تصمیم گیری   -6
نهایی توســط مدیران خانواده صــورت پذیرد، بهتر 
اســت با نگاهی موشــکافانه و جزیی، جنبه ها و آثار 
مختلف تصمیم گیری بررسی شود و در صورتی که 
فاقد آثار و جوانب و پیامدهای منفی باشد و مراحل 
انجام آن تصمیم بدون نارســایی و بدون ابهام دانسته 
شــود، آنگاه می توان نســبت به اتخاذ  تصمیم نهایی 

اقدام نمود.

واحد كار پنجم

نظارت به معنای درس یا وســیله ای اســت که   -1
درســتی انجام امور را در مقایســه با طرح و برنامه و 
یا تصمیم گرفته شده بررســی می کند. به بیان دیگر 
عبارت است از توجه به نتایج کار و مقایسه و تطبیق 

بین آن چه هست و آن چه که باید باشد.

نخســت این که نظارت با ســرعت عمل همراه   -2
باشــد و بهتر اســت همزمان با انجام فعالیت، نظارت 
هم صورت گیــرد. دّوم آن که نتایــج نظارت مورد 
ریشــه یابی قرار گیرد و ســرانجام این کــه نظارت با 
تدابیری همراه باشد که از تکرار نارسایی جلوگیری 

کند.

اصل مهم در کنترل، توأم بودن آن با عطوفت و   -3
مهربانی است. گاهی اوقات تقسیم وظایف مطابق با 

توانایی و عالقه مندی نبوده و یا گاهی لغزش به دلیل 
فراموشــی یا مشغله زیاد بوده اســت.  به هر حال در 
بسیاری از مواقع مدیر باید از لغزش های اعضای خانواده 
به خصوص در مورد همســرش، چشم پوشــی کند.

مدیــر باید هر چند وقت، مســئولیت پذیری و   -4
تــوان اجرایی اعضــای خانواده را بررســی کند تا با 
نقاط قوت و ضعف هر عضو آشــنا شود و در صدد 

بهبود آن ها براید.

در خانواده، مدیران باید در برابر متن و محتوای   -5
صوتی و تصویری رسانه های گروهی، و نیز در برابر 
کســانی که به مطالعه آن ها می پردازند، به آن ها نگاه 
می کنند، پی گیر آن ها هســتند و آن را می شــنوند و 
از آن ها لذت می برند، درک عمیقی داشــته باشــند. 
زیرا می توان با شــناخت بیشتر اثرات و نفوذهای آن، 

بهره ی بیشتری را دریافت کرد.
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پودمان مهارتي دوم:

توانايی تنظیم بودجه درخانواده

و مديريت هزينه های آن

هدف كلي 
توانايی تنظيم بودجه در خانواده و مديريت هزينه های آن 

آموزش نظري 
16 ساعت

آموزش عملي 
9 ساعت

مجموع
25 ساعت

جدول زمان بندي 
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مقدمه 

بسیاري از مردم تصور مي کنند اصول مدیریت پول را مي دانند ولي آمارهاي موجود این ادعا را تأیید نمي کند. 
نشان  روندی  چنین  می شوند.  فقیر  یا  بدهکار  ورشکسته،  که  مواجهیم  کساني  تعداد  فزاینده ی  روند  با  هرساله 
می دهد که خانواده ها به کسب دانش اداره ی منابع مالي خویش نیازمندند. نگراني ناشی از بدهکاری سالمت فرد 
و خانواده را به خطر مي اندازد. از این روسالمت مالي هم مانند سالمتي جسمی براي خانواده مهم است. به عالوه، 

کنترل داشتن بر منابع پولی احساس رضایِت فرد را در پی دارد.                                                          

در این پودمان، با ارائه ی روشی سیستمي، مراحِل مدیریِت مالِي خانواده را، از ابتدا تا انتها بررسی و جمع بندی 
کرده ایم و توصیه می کنیم براي این که در زندگي مالي خود تغییر ایجاد کنید، الزم است سیستمي داشته باشید 

که بتوانید آن را به کار گیرید.                                                                          

 همان گونه که بدون برنامه و نقشه نمی توان درجاده مسافرت کرد، بدون نقشه هم نمی توان برنامه ی مالي خانواده 
را تنظیم کرد. در این پودمان ابزار و اطالعات مورد نیاز براي تحلیل، برنامه ریزي و دنبال کردن بودجه ی فردي و 
خانوادگي ارائه شده است و شما مي آموزید که چگونه مخارج و پس انداز خود را کنترل کنید تا، بدون این که 

دچار مشکل مالي شوید، به هدف های خود و خانواده دست یابید.

 با یادگیري دانش اداره منابع مالی شما مي توانید جهت تنظیم بودجه ی خانواده نقش مشاور داشته باشید و به 
خانواده ی خود یا به خانواده هایي که دچار مشکل مالي اند کمک کنید تا سالمت مالي خود را دوباره بازیابند.

از هنرآموزان محترم تقاضا می شود که با توجه به اهداف درس و نحوه ی تألیف کتاب و روزمره بودن موضوع 
 ، کنند،هم چنین  اظهارنظر  راه حل  به  رسیدن  برای  بخواهید  دانش آموزان  از  مسئله  طرح  از  ،بعد  تدریس  برای 
از طّراحان سؤال امتحانی تقاضا می شود که با توجه به اهداف درس از طرح سؤاالت و موضوعات با رویکرد 

حافظه مداری اجتناب ورزند و به جنبه های کاربردی توجه بیش تری مبذول نمایند.

                                                                                                                                      مؤلف
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       تاچه خورم صيف وچه پوشم شتا         عمرگران مايه دراين صرف شد

بساز نانی  به  خيره  شکم  ای  تا   دو  به خدمت  پشت  نکنی  تا                 

  سعدی

واحد کار اول

مفهوم بودجه و بودجه بندی در خانواده 



  هدف های رفتاری

انتظار می رود هنر جو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف های زیر دست یابد:
1- مفهوم بودجه را در خانواده توضیح دهد.

2- مدیریت بودجه را تعریف کند.
3- ضرورت تنظیم بودجه را شرح دهد.

4- اجزای تشکیل دهنده ی بودجه ی خانواده را نام   ببرد.
5- مفهوِم تعادِل بودجه را بیان کند.

6- کسری و مازاد بودجه را تعریف کند.

  ) Budget( 1- مجموع درآمدها و هزينه هاي يك خانواده، حساب درآمد وخرج، موازنه  ي هزينه و درآمد

 پیش آزمون واحد کار اول
گزینه هاي صحیح را با عالمت ) × ( مشخص کنید: 

1- فقط خانواده های کم در آمد به تنظیِم بودجه نیاز دارند.     

صحیح                                            غلط 

2- بودجه به معنِی حساب دخل و خرج خانواده در دوره اي معین است.

 صحیح                                            غلط 

3- اگر درآمدها و هزینه های1یک خانواده با هم برابر باشد، بودجه ی خانواده در حالِت تعادل است.

 صحیح                                            غلط

4-  اگر هزینه ها بیش تر از درآمدها باشد خانواده با کسری منابع مالی مواجه است. 

 صحیح                                            غلط

5-  اگر هزینه ها کم تر از درآمدها باشد خانواده با مازاد منابع مالی مواجه است.

   صحیح                                            غلط
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   توجه
 هریک از اعضاي خانواده، خواست هاي گوناگونی 
دارد، ولي درآمد یک خانواده تنها مي تواند بخشي 
از این خواست ها را تأمین کند. بنابراین اعضای هر 
خانواده باید بعضي از خواست هاي خود را انتخاب 

کنند تا خانواده دچار مشکل مالي نشود.

توجه 
بودجــه، خالصــه اي از دخــل و خرج یا بــه بیان 
علمي تــر خالصه هایــي از درآمدهــا و هزینه هــاي 
خانــواده را درطــول دوره ای معین نشــان مي دهد.

مقدمه: 
خانواده یک سازمان کوچک اجتماعي است که به 
منظور دست یابي به هدف هایی خاص تشکیل شده 
آینده  ی  انساني  نیروي  تربیت  و  نسل  بقاي  و  است 
این  به  دست  یابي  براي  و  دارد  برعهده  را  جامعه 
هدف های مهم )تهیه ی غذا، مسکن، لباس، آموزش 

بهداشت و غیرآن ها( به کسب درآمد نیاز دارد.

غذا  نوع  بهترین  دارند  دوست  خانواده ها  همه ی 
بپوشند،  را  لباس ها  زیباترین  کنند،  مصرف  را 
بهترین وسایل و امکانات را در اختیار اعضای خود 
بگذارند، بهترین خدماِت آموزشی را برای  فرزندان 
خود فراهم کنند و... . ولي آیا همه قادرند به تمامِي 

این خواست ها دست یابند؟

تأمین  به  قادر  ها  خانواده  از  کمي  درصد  تنها 
همه ی این خواست ها هستند. درآمد یک خانواده ی 
این  از  محدودي  تعداد  مي تواند  فقط  متوسط 
باید  این رو خانواده  از  خواست ها را برآورده کند. 
ازمیان خواست هاي خود بعضی را انتخاب کند. در 
این صورت درهمه ی مراحل زندگي به انتخاب نیاز 

دارد.

1-1تعريف بودجه ی خانواده 
بودجه بندي مجموعه اي از دستورهاست.همان طوری 
کــه مي توانید بــدون راهنما هواپیمایــي را به پرواز 
درآوریــد؟ بــدون راهنمــا هــم نمي توانیــد بودجه   
خانواده را کنترل کنید. تنظیِم بودجه به شــما کمک 
مي کند که صورت حســاب ها، قبض هــا و ... را به 

موقع پرداخت و بدون مشکل، خرید کنید.

بدانیم  که  است  این  بودجه  ساده ی  طرح  یک 
خرج  مقدار  چه  داشت،  خواهیم  درآمد  مقدار  چه 
خواهیم کرد و چه مقدار ) اگرچیزي بماند( برایمان 
باقي خواهد ماند. اگر به کیف  یا به حساب بانکي 
برایتان  خود نگاه کنید مي توانید مقدار پولي را که 
باقي مانده است تعیین کنید، ولي پول داخل کیف یا 
در حساب بانکي، مقدار پول باقی مانده را در مقطعي 

از زمان نشان مي دهد.

2-1 تعريف مديريت بودجه ی خانواده
تهیه کنید و در آن کلیه ی هزینه هاي یک  دفتري 
بفهمید   مي توانید  روز  پایان  در  بنویسید.  را  روزتان 
پول شما صرِف خریِد چه کاالهایي شده است. این 

کار را روزانه انجام دهید و هزینه هاي هفتگي را به 
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Wage -1   دستمزد

        نکته
 مدیریت بودجه، پیگیري هزینه هاي خانواده است، 
به طوري که بتــوان دردوره ای معین بدون مشــکل 

مالي نیازهاي خانواده ی خود را تأمین کرد.     

      فعاليت عملي 1

هزینه هایي را که در طول یک هفته به طور روزانه 
پرداخته اید بنویســید. آیا درآمد شما براي پرداخت 
ایــن هزینه هــا کافي بوده اســت؟ اگر نبوده اســت 
هزینه هاي اضافي شما کدام اند؟ آن ها را یاد داشت 

کنید.

دست آورید. برای چهار هفته ي متوالي این کار را 
تکرار کنید. در پایان ماه مي توانید دریابید پول شــما 
صرف خرید چه کاالهایي شده است. بعضي اوقات 
در پایــان ماه متوجه مي شــوید پــول زیادي صرف 
خرید کاالهاي کم تر ضروري کرده اید و هزینه های   
اصلي شما باقي مانده است. دراین صورت مي توانید 
با بررســي هزینه ها بفهمید کدام یــک از هزینه ها را 
بایــد حذف کنید یا کاهش دهید تا بتوانید هزینه هاي 
اصلي خود را بپردازید. این کاررامدیریت بودجه ی 

خانواده مي گویند.

ماهانه حقوق1مي گیرند،.بنابراین الزم است فهرسِت 
دخل و خرج ) بودجه( یک ماهه اي را براي خود تنظیم 
کنند تا در بین ماه دچار مشــکل نشــوند. کشاورزان 
درآمد خود را ساالنه به دست مي آورند. بنابراین، به 
تنظیم بودجه دردوره ای متفاوت نیاز دارند. به عالوه، 
خانواده ممکن است از منابع مختلف مانند اجاره بها، 
سود بانکی، سود سهام و غیر آن ها نیز کسِب درآمد 
کنــد و در زمان هــاي مختلــف به این منابع دســت 
یابد. برخــی خانواده ها که ثروتمندند درآمدهایي به 
صورت اجاره، انواع سود )ســود اوراق سهام، سود 
اوراق مشارکت، سود سپرده، سود حاصل از فروش 
محصوالت ( و ... دارند. پس الزم است آن ها هم در 

بودجه ی خانواده در نظر گرفته شوند. 

اگر در آمد شما ماه به ماه تغییر مي کند بودجه بندي 
ماهانه مناســب اســت ولي اگر درآمد تان در هر ماه 
تقریباً ثابت است بودجه بندِی ساالنه مناسب تر است.

  توجه

دریافت هاي  فواصل  با  باید  بودجه  تنظیم  دوره ی 
شما منطبق باشد. 

3-1 دوره ی تنظیم  بودجه ی خانواده 
همان طور که مقدار درآمد خانواد ه هاي مختلف با 
هم متفاوت است، فواصل به دست آوردن آن هم با 

هم تفاوت دارد. براي مثال درکشور ما کارمندان

از مجموع انواع مختلف درآمدهاي خانواده، درآمد 
به  – ساالنه (  کل خانواده در دوره ای معین )ماهانه 
دست مي آید. این درآمد مي تواند منبِع مالي مخارِج 

خانواده را فراهم سازد .
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4-1 اجزای تشكیل دهنده ی بودجه ی خانواده
بودجه ی خانواده از دو قســمت تشکیل شده است: 

درآمد و هزینه.

1-4-1 درآمد1 

 درآمد خانواده ها  از دو راه است:

1- درآمِد حاصل از کار

2-  درآمِد حاصل از سرمایه 

این درآمدها منبع مالی مخارج خانواده است.

1-1-4-1 درآمِد حاصل از کار
کار  به  درآمد  کسب  براي  جوامع  تمام  در  افراد 
آن ها  به  دست مزدي  کار  ازاي  در  و  دارند  اشتغال 
بخش  در  جامعه  افراد  از  برخي  مي گیرد.  تعلق 
شهرداري،  دانشگاه،  پرورش،  و  )آموزش  خدمات 
بانک و ...( ، برخي در بخش صنایع و برخي دیگر 
برابر  در  و  اند  مشغول  کار  به  کشاورزي  بخش  در 
دست مزد  روزانه  یا  ماهانه  صورت  به  کار  ارائه ی 

مي گیرند.

معموالً در همه ی جوامع به طور سنتي مردان مسئول 
امرار معاش خانواده اند و تقریباً تمامي مردان براي 
کسب درآمد به کار اشتغال دارند. ولي اشتغال زنان 
تحت تأثیر عواملي متعدد است. از این رو در برخي 

جوامع بخشي از زنان وارِد بازار کار نمي شوند.

       بیش تر بدانید

در سال 1378، براساس نتایج به دست آمده، 58/8 
شاغل،   نفر  یک  داراي  ایراني  خانواده هاي  درصد 
21/3 درصد داراي 2 نفر شاغل و 6/9 درصد داراي 
فرد  بدون  خانواده هاي  شاغل اند.  بیش تر  و  نفر  سه 

شاغل 13 درصد بوده است .

      ) Income( درآمد

2-1-4-1 در آمد حاصل از سرمایه 
از دو قسمت تشکیل شده  افراد خانواده  سرمایه ی 
مالي  سرمایه  ی  و  )ثابت(  فیزیکي  سرمایه ی   : است 

)در گردش(.
سرمایه هاي ثابت مانند کارخانه، مغازه، زمین،   -1

ساختمان و ... .
ســرمایه هاي درگــردش ماننــد اوراِق ســهام،   -2
اوراِق مشارکت و ... .خانواده ها از سرمایه های خود 
درآمدهایي مانند ســود، اجاره بها، سود سهام، سود 

سپرده و... دریافت  مي کنند.

توجه 

درآمد خانواده از دو منبِع »درآمد حاصل از کار« 
از  آید.  مي  دست  به  سرمایه«  از  حاصل  »درآمد  و 
مجموع درآمدهاي خانواده، درآمد کل خانواده به 

دست می آید.
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         بیشتر بدانید

جدول 1 متوسط در آمد ساالنه ی یک خانوار به تفکیک گروه هاي مختلف درآمد

 )حقوق بگیران، مشاغل آزاد و...( در سال 1382

درصد درآمد )ریال( گروه هاي درآمد

73/7 33983082 1- درآمد پولي

16/3 7524290      1-1 درآمد از مزد و حقوق  )بخش دولتي(

12/7 5864394          2-1درآمد از مزد وحقوق  )بخش خصوصي(

1/6  743090  3-1 درآمد از مشاغل آزاد  )کشاورزي(

24/2 11141388     4-1 درآمد از مشاغل آزاد )غیر کشاورزي(

13/8 6363480                      5-1درآمدهاي متفرقه

5/1 234640           6-1درآمد حاصل از فروش کاالهاي دست دوم

26/3 12147469 2-درآمد غیر پولي

100 46130551 3- مجموع درآمد پولی و غیر پولی

    مأخذ: بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران
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     فعالیت عملي 2
خود  خانواده ی  درآمدهاي  منابع  از  فهرستي   -
و زماِن دریافت آن را تهیه کنید. سپس تعیین کنید 
دوره ی تنظیم بودجه ی خانواده ی شما  باید ماهانه یا 

ساالنه و یا ... باشد؟

-  فهرست منابع درآمدهاي خانواده ی خود را با 
دوست تان مقایسه کنید.

دوست تان  با  شما  بودجه ی  تنظیم  دوره ی  آیا 
یکسان است؟

2-4-1 هزينه
هزینه هــاي خانواده مخارجي اســت کــه خانواده 
صرف خرید کاالهاي مختلف ) غذا،پوشاک،...( و 
خدمات مختلف ) آموزش، بهداشت و ...( می کند.

5- 1 سبد مصرفي خانواده 
مجموعه ی خدمــات  وکاالهاي مصرفي یک خانواده 
رادر مدتــي معین ســبد مصرفي خانــواده میگویند.

شواهد آماري نشــان مي دهد که خانواده هاي دارای 
درآمد متوسط و پایین، قسمت عمده ی درآمد خود 
را صرف غذا، لباس، مســکن، آموزش و ... مي کنند 
ولي مقــدار درآمدي که هر خانواده صرف هر یک 
از اقــالم فوق مي کند با هم تفــاوت دارد. برخي در 
خانه ای ساده تر زندگي مي  کنند، ولي مقدار بیش تري 

از درآمد خود را صرف آموزش مي کنند .

          نکته 
سبِد مصرفي خانواده مقداري از کاالها و خدمات 

است که خانواده در دوره ای معین مصرف مي کند.

   فعالیت عملي 3
  فهرســتي از هزینه هاي خانواده ی خود را درطول 
یــک ماه تهیــه و با فهرســت هزینه هــاي خانواده ی 

دوست خود مقایسه کنید .   

1-5-1 علل تفاوت سبدهاي مصرفی خانواده ها
متفاوت  هم  با  مختلف  خانواده های  مصرفی  سبد 

است. آیا می دانید چرا؟

خانواده ها از جهات مختلف با هم متفاوت اند. این 
تفاوت ها عبارت اند از :

- تفاوت در درآمد
- تفاوت در تعداد اعضاي خانواده

- تفاوت در ترکیب سنی افراد خانواده
- تفاوت در سلیقه1   ها

 1-1-5-1 تفاوت در درآمد
تعداد  به  توجه  با  مختلف  خانواده های  درآمد   
شاغالن، نوع شغل ومیزان دارایي هایی که در اختیار 
منابع  مقدار  نتیجه  در  است.  متفاوت  خانواده هست 
و  کاالها  خرید  صرف  توانند  می  ها  آن  که  پولی 

خدمات کنند با هم متفاوت است.

)taste ( 1- سلیقه: مبل، رغبت، ذوق
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2-1-5-1 تفاوت در تعداد اعضای خانواده 
تعــداد اعضــای خانواده هــای مختلــف با هم   
تفاوت دارند. برخی از خانواده ها دونفری، برخی هم 
دارای دو یا چند  فرزندند. هرچه تعداد افراد شــاغل 
در یــک خانواده کم تر و تعداد افراد خانواده بیش تر 
باشد، فشار بیش تری بر نان آور خانواده وارد می شود 
تا بتواند زندگی مالــی خانواده ی خود را اداره کند. 
اصطالحاً نســبت تعداد افرادی را کــه فردي در هر 
خانــواده تأمین مالــی می کند بار تکّفــل می گویند. 
هر چه بار تکّفل در یک خانواده بیش تر باشــد فشار 
هزینه بر خانواده بیش تر اســت و آن ها نیاز بیش تری 

به مراقبت از هزینه های خود دارند.

      توجه
به تعداد افرادی که امــرار معاش آن ها را یک فرد 
به عهــده دارد بار تکّفل می گویند.در ســال 1378، 
در ایران بار تکفل، 3/1 نفر بوده اســت. یعنی هر نفر 

مخارج بیش از سه نفر را به عهده داشته است.

3-1-5-1 تفاوت در ترکیب سنی افراد خانواده
متفاوت  هم  با  مختلف  خانواده های  سنی  ترکیب 
دارد.  فرق  هم  با  نیز  آن ها  نیازهای  نتیجه  در  است. 
سن  در  بچه های  که  خانواده هایی  در  مثال  برای 
آموزش دارند هزینه های آموزشی سهم چشم گیری 
در  که  حالی  در  می دهند.  اختصاص  خود  به  را 
خانواده هایی که در کهن سالی به سر می برند شاید 
به خود  را  بیش تری  درمان سهم  و  دارو  هزینه های 
به طور متوسط  این رو، هرچند  از  اختصاص دهند. 
اقالِم سبد مصرفی خانواده ها مشابه اند، وزن هر یک 
تفاوت  هم  با  خانوار  سبد  دهنده ی  تشکیل  اقالم  از 
دارند. از این رو، هیچ دو خانواده ای با سبدي یکسان 

از فروشگاه خارج نمی شوند.       

       فعالیت عملی 4 
- هریک از شما هنرجویان بار تکفل را در خانواده  ی 
خود محاسبه کنید. بار تکفل در خانواده ی شما با بار 

تکفل محاسبه شده در ایران چه تفاوتی دارد؟

 - با نظارت هنر آموز، بار تکفل در خانواده هایتان 
را با هم مقایسه کنید.

 - هنرجویانی از شــما که بــار تکفل در خانواده ی 
آن ها باالست، گزارشی از مشکالت مالِی خانواده ی        

خود را تهیه کنند و در کالس ارائه دهند.

- دربــاره ي راه هــای کاهش بــار تکفــل در این 
خانواده ها در کالس بحث کنید .
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آیا می دانید سهم هر یک از اقالم، کاالها و خدمات 
در بودجه ی خانوارهای شهری چه قدر است؟ بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران هرساله این سهم را 
اندازه گیری می کند تا بتواند براي جامعه برنامه ریزی 
مناســبی را تدارک ببیند. جدول زیر سهم هریک از 
کاالها و خدمات و هزینــه ی هر یک از اقالم را در 
بودجه ی خانوار شهری در سال 82  نشان می دهد . 

4-1-5-1 تفاوِت سلیقه ها
ســلیقه ی اعضاي خانواده های مختلــف، نیز با هم 
متفاوت اســت. خانــواده ای غذاهای گوشــتی را به 
غذاهای گیاهی ترجیح می دهد. خانواده اي به گوشت 
گوسفند عالقه دارد، خانواده ای دیگر ماهی را برتر 
می داند. خانواده ای دوست دارد مسافرت کند ولی 
کم تر لباس بخرد و خانواده ای دیگر برعکس. از این 
رو با توجه به سلیقـه ها، حتـــی خانواده هـای دارای 
درآمدهای مسـاوی کاالهای مختلفی می خرند و از 

خدمات مختلفی استفاده می کنند.

ازآن جــا که درآمد خانواده هــا، اندازه ی خانواده، 
ترکیب ســنی و در نتیجه نیازهای خانواده و سلیقه ي 
خانواده ها با هم متفاوت اســت، نمی توان بودجه ای 
واحد را برای همه ی خانواده ها نوشــت. بنابراین هر 
خانــواده باید بودجه ی خــاص خود را بــا توجه به 

عامل های یاد شده برای خانواده اش تنظیم کند.

         نکته 
درآمــد خانواده های مختلف با توجه به تعداد افراد 
شــاغل، نــوع و مقــدار دارایی و ... متفاوت اســت. 
نوع هزینه های خانواده هــای مختلف هم با توجه به 
تفاوت در درآمدها، اندازه ی خانواده، ترکیب سنی 
و ســلیقه ها متفاوت اســت. بنابراین، هر خانواده باید 

بودجه ی مخصوص به خود را تنظیم کند. 
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              بیش تر بدانید

جدول 2 متوسط هزینه ی سالیانه ی یک خانوار به تفکیک گروه های مختلف هزینه در سال 82

درصدتوزیعهزینهگروههایهزینهها
13/44/54327/2خوراکیها،آشامیدنیها،دخانیات

2/935/6965/9کفشوپوشاک

14/020/08928/3مسکن،آب،برقوسوخت

2/760/2715/6لوازم،اثاثوخدماتمورداستفادهدرخانه

2/692/4855/4درمانوبهداشت

7/815/98015/8حملونقلوارتباطات

1/889/3083/8تفریح،سرگرمی،تحصیلخدماتفرهنگی

3/956/7308کاالهاوخدماتمتفرقه

49/515/102100جمعکل

       مأخذ : بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

با توجه به جدول 2 آیا می توانید بگویید :
- باالترین سهم هزینه در بودجه ی خانوار کدام است؟

- پایین ترین سهم هزینه در بودجه ی خانوار کدام است؟
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       فعالیت عملی 5 

جدولی مانند جدول شماره ي 2 تنظیم کنید.

هزینه هــای  ماهانــه ی خانــواده ی خــود را با   -1
تفکیک گروه های مختلف هزینه ها ثبت کنید.

ســهم هر یک از هزینه های خانواده ی خود را   -2
در میان کل هزینه های خانوار به دست آورید .

نموداری میله ای رســم کنید و سهم هریک از   -3
هزینه ها را نشان دهید.

در خانواده ی شما بیش ترین سهم هزینه مربوط   -4
به کدام گروه از هزینه هاست ؟

در خانواده ي شما کم ترین سهم هزینه مربوط   -5
به کدام گروه از هزینه هاست ؟

درصد هزینه های خود را با متوســط هزینه ي   -6
خانوارهای  شــهری در ســال 1382 مقایسه کنید و 

تفاوت و تشابه آن ها را بنویسید؛ 

ســپس با راهنمایی هنر آموز، درصــد هزینه های 
مربوط به گروه های مختلف هزینه را با هم مقایسه و 

در باره ي آن ها در کالس بحث کنید.

6-1 ارتباط خانواده با منابع مالی1  
خانواده با بازارهای زیر در ارتباط است:

1- بازارکار: مانند ادارات، فروشگاه ها، کارخانه ها، 
مغازه ها، کارگاه های تولیدی خانگی و ... 

 اعضای خانــواده یا در بازار کار اشــتغال دارند و 
دســت مزد می گیرند یا کارخانه، مغازه و ... دارند و 
درآمد خود را از راه کسب سود به دست می آورند. 
درآمد به دست آمده از این دو منبع) کار و سرمایه(، 

درآمِد خانواده را تشکیل می دهد.

2- بــازار کاالهای مصرفی و خدمــات: خانواده با 
مراجعــه به این بازار بخشــی از درآمد خود را برای 
خرید کاالها )گوشــت، پوشــاک و ...( و بخشی را 
برای استفاده از خدمات) آموزش، بهداشت، درمان 

و ... (  هزینه می کند.

3- بازار مالی: خانواده مانده ی درآمد )پس انداز( 
خــود را از طریــق ســرمایه گذاری فیزیکی )خرید 
کارخانــه و ...( و یــا ســرمایه گذاری مالــی )خرید 
سهام، اوراق مشارکت و ... ( در بازار مالی نگه داری 

می کند. 

1-ارتباط منابع مالی و انسانی
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         بیش تر بدانید

نمودار زیر رابطه ی بین منابع مالی و انسانی را نشان می دهد: 

حقوق - دست مزد

بازار كاالهاي 

مصرفي و خدمات

بازارهاي مالي

بازار كار

بازار سرمايه

مؤسساتخانواده

کاال

کار - سرمایه

دست مزد - سود

پول

سهام

پس انداز

سهام - اوراق مشارکت

پول

کاال و خدمات

سود

نیروي کار

پس انداز

پول

نمودار 1-1 ارتباط منابع مالي وانساني
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7-1 حالت های مختلف بودجه ی خانواده
از اصول اولیه ی تنظیم بودجه در خانواده این است 
که بین مخــارج )خرج( و درآمد )دخــل( خانواده 
تعــادل برقرار باشــد. اگــر بودجه بندی بــه طریقی 
باشــد که مخارج و درآمد خانواده در طول دوره ی 
بودجه بنــدی شــده)مثاًل ماهانــه( با هم برابر باشــد، 
اصطالحاً گفته می شــود بودجه ی خانواده در حالت 

تعادل است.
اگر مخارج خانواده از درآمد آن در طول دوره ی 
بودجه بندی شده کم تر باشد، گفته می شود  بودجه ی 
خانواده در آن دوره با مازاد مواجه است. این مازاد 
از  خانواده  مخارج  اگر  شود.  پس انداز  می تواند 
درآمد آن در طول دوره ی بودجه بندی شده، بیش تر 
باشد، بودجه ی خانواده در حالت کسری است. در 
این صورت خانواده باید با تعدیل بودجه، یعنی کم 
کردن مخارِج کم تر ضروری به تعادل دست یابد. در 
غیر این صورت یا دچار بدهی می شود یا نمی تواند 

نیازهای اصلی خود را برآورده کند.

      توجه
-  اگر هزینه ها و درآمدهای خانواده ای با هم برابر 

باشد، بودجه ی خانواده در حالِت تعادل است.

-  اگــر هزینه ها بیــش از درآمدها باشــد،. در این 
صورت خانواده با کسری بدهی مواجه می شود.

- اگــر هزینه هــا کم تــر از درآمد باشــد، در این 
صــورت خانواده با مــازاد مواجه می شــود و دارای 

پس انداز است.

       فعالیت عملی 6 
- با توجه به فهرسِت درآمدها و هزینه های ماهانه ی 
خانواده ی خود، وضعیت بودجه ی خانواده را تعیین 

کنید.

- چنان چه با کســری مواجه شــوید، کدام یک از 
خرج هاي خود را می توانید کم کنید؟

- کسری خود را چگونه رفع کرده اید؟

8-1 مقدمه ای بر مديريت بودجه ی خانواده
ضرورت  زمانی  تنها  بودجه  تنظیم  نکنید  تصور 
دارد که با مشکل مالی مواجهید، بلکه انجام آن در 
در  باید هم  بودجه  بنابراین  است.  هر شرایطی الزم 
شرایِط عادی و هم بحرانی) مشکالت مالی( به طور 

فردی یا خانوادگی تنظیم شود.1  

فرض کنید شــما در هر ماه درآمدي ثابت داشــته 
باشید. یک راه ســاده برای بودجه بندی ماهانه ی آن 

به شرح زیر است :

تعدادی پاکت بخرید و روی هر یک از آن ها   -1
برچسب بزنید. 

فهرســتی ازهزینه هایی را که بایــد درطول ماه   -2
بپردازید تهیه کنید.این فهرست شامل اجاره بها  آب، 

برق، تلفن، غذا، بنزین و ... است.

بر روی برچسب پاکت ها نوع هزینه و مقداری را که   -3
باید در هر ماه بپردازید با تاریخ پرداخت آن ها بنویسید.

1-آشنايی با انواع بودجه بندی
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پــول الزم بــراي پرداخت هر هزینــه را درون   -4
پاکت خودش بگذارید.

وقتی پوِل تمام هزینه ها را در پاکت گذاشــتید،   -5
می توانیــد تعیین کنیــد چه مقدار پــول برایتان باقی 

می ماند.

با اســتفاده از ایــن روش می توانید مقدار پول الزم 
بــرای هــر هزینــه را از پاکــِت مخصــوص به خود 
بردارید. در پایان ماه  می توانید هر پولی را که در هر 
پاکت باقی می ماند با درآمــد ماه بعد جمع کنید. یا 
پول باقی مانده را براي خریدهای بودجه بندی نشــده 

خرج کنید.

ُحسن این روش این است که هر انحرافی از مقداِر 
بودجه بندی شده به سرعت دیده می شود و می توان 

آن را اصالح کرد.

      فعالیت عملی 7
را  خود  خانواده ی  درآمدهای  و  هزینه ها  فهرسِت 
که در فعالیت )1( و )2( تهیه کرده اید، به روش باال 
بودجه بندی کنید. آیا در پایان ماه پولی برایتان باقی 

می ماند؟

ثانیاً درآمد برخی خانواده ها از منابع متعدد به دست 
می آید. ممکن اســت اجاره بها بگیرند، ســود اوراق 
سهام یا سود سپرده های مدت دار و اوراق مشارکت 
دریافت کنند، یا ممکن است روزمزد باشند. در این 
صورت روِش ســاده ی  باال کارســاز نیســت و باید 
شــیوه ي دیگری برگزید. در واحدهای کار بعدی با 

اصوِل تنظیم بودجه به طور کامل آشنا خواهید شد.

       بیش تر بدانید:
بــا توجه به اهمیِت تنظیِم بودجه ي خانواده، امروزه 
شــرکت های کامپیوتــری به تهیه ي نــرم افزارهایی 
بــرای تنظیم بودجه پرداخته اند که می توان با کلیک 
نشانه هاي1 آن، در هر لحظه مقدار درآمِد در دسترس 
را دیــد. به عالوه هر تغییر در هزینه )خرج( و درآمد 

)دخل( به راحتی در بودجه وارد می شود.

این،یک بودجه بندی ِســاده است،اما ممکن است 
برای بیش تر خانواده ها عملی نباشــد، می دانید چرا؟

اوالً همــه ی پرداخت هــای مــا نقــدی انجام   
نمی گیــرد ؛ بــرای مثال ممکن اســت کرایه ی خانه 

به صورت چک به صاحب خانه داده شود. 

) Icon ( 1-آيکن

9-1 تنظیم بودجه ی فردی
ونیازهــای  به  درآمد  باتوجه   ده  نوا هرخا معموالً
هریک از افــراد خانواده ي خــود، در طول دوره ی 
بودجه بندی شــده، که معموالً ماهانه اســت، مبلغی 
را به هزینه ي هریــک از اعضای خانواده اختصاص 
می دهــد. برای آن کــه بودجه بندی خانــواده دچار 
مشــکل نشــود، هر یک از اعضــای خانــواده باید 
مراقــب هزینه های خود باشــند.گاهی یــک یا چند 
عضوخانــواده بودجه بندِی خانواده را دچاِر مشــکل 
می کننــد، به طــوری که خانــواده یــا نمی تواند به 
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نیازهای اساســی خود دست یابد  یا مجبور می شود 
قــرض بگیرد. از ایــن رو هرعضو خانــواده نیز باید 

حساب هزینه های خود را داشته باشد.

    توجه
عالوه بر تنظیم بودجه ي خانواده، هر عضِو خانواده 

باید دخل و خرج خود را محاسبه کند.

     فعالیت عملی 8
فهرســتی از آن چه در طول ماه گذشــته خرج   -

کرده اید تهیه کنید.

-  آیا در برقراري تعادل میان دخل و خرج خود 
موفق بوده اید؟ 

اگر نتوانســته اید چگونه کمبود درآمد خود را   -
جبران کرده اید؟

10-1  مزايای بودجه بندی در خانواده
می توانیــد برخــی از هزینه)خرج(هــا را که با   -1
مقدار تعیین شــده ی شــما متفاوت اســت شناسایی 

کنید.

می توانید خرج هاي غیر ضروری را شناســایی،   -2
تعدیل یا حذف کنید .

می توانیــد خانواده را، بي آن که دچاِر مشــکل   -3
مالی شوید، به هدف هاي اصلي خود برسانید.

بودجه بندی باعث افزایِش رفاه خانواده، عزت   -4
نفس و سالمت روح و رواِن افراد خانواده می شود.

11-1 آشنايي با اصول و روش های بودجه بندي 
در خانواده

واحدهاي کار با هدف ارائه ی ابزار و اطالعاِت الزم 
بودجه ی  کردن  دنبال  و  برنامه ریزي  تحلیل،  براي 
فردي و خانوادگي تنظیم شده است. در این واحدها 
و  مخارج  چگونه  بودجه  تنظیِم  با  مي آموزید  شما 
هدف های  به  تا  کنید  کنترل  را  خود  پس اندازهای 
خود و خانواده ی خود دست یابید،  بي آن که دچار 

مشکل های مالي شوید. این مراحل عبارت اند از :

1- تعیین هدف ها

2- تنظیــم بودجــه ی جدیــد براســاِس هزینه ها و 
درآمدهاي گذشته

3- پي گیري و به روز کردن هزینه ها

زندگي بر اساِس بودجه ي جدید  -4
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چکیده
- بودجه ی خانواده خالصه اي از دخل و خرج یا، به 
بیان علمي تر، درآمد )دخل (ها و هزینه )خرج( های 

خانواده را درطول دوره ای معین نشان مي دهد.

- مدیریــت بودجه بــه معني پي گیــري هزینه ها و 
حذف یــا کاهش هزینه هاي اضافي به منظور غلبه بر 

مشکالت مالي است .

- از اصول مهم در تنظیــم بودجه ي خانواده حفظ 
حالِت تعادل در بودجه است.

- اگــر در طــول یــک دوره ی معیــن هزینه ها و 
درآمدهــاي خانــواده با هــم برابر باشــند بودجه ی 

خانواده در حالِت تعادل است.

- اگر در طول یک دوره ی معین هزینه هاي خانواده 
از درآمدهاي آن کم تر باشد بودجه ی خانواده داراي 
مازاد است. دراین صورت پس انداز خانواده افزایش 

مي یابد.

- اگر در طول یک دوره ی معین هزینه هاي خانواده 
از درآمدهــاي آن بیش تر باشــد، بودجه ی خانواده  

کسري دارد وخانواده با بدهي مواجه مي شود.

- هــر خانــواده، بــا توجه بــه تفــاوت درآمدها ، 
تعداد اعضا، ترکیب سني وســلیقه ها،باید بودجه ای 

مخصوص به خود داشته باشد. 

به تعادل در بودجه ی خانواده آسان باشد.    

- تنظیــم بودجه با تعدیل یا حــذف هزینه های غیر 
ضروری به خانواده امکان می دهد بدون مشکل مالی 
به هدف های خود دست یابد.                                                                       

- عالوه بر خانواده، هریک از اعضاي خانواده باید 
حساب دخل و خرج خود را داشته باشد تا دست یابي 
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      آزمون پايانی نظري واحد کاراول

1- بودجه ی خانواده را تعریف کنید.

2- منظور از مدیریت بودجه چیست؟

3- وضعیت هاي مختلف بودجه را شرح دهید. 

4- مزایاي بودجه بندي در خانواده را شرح دهید.

5- دوره ی بودجه بندي درخانواده به چه عواملی بستگي دارد؟

6- آیا تنها خانواده های کم درآمد نیاز به تنظیِم بودجه دارند؟ 

7- چه موقع خانواده دچار بدهي مي شود؟

8- پس انداز خانواده چگونه شکل مي گیرد؟

       
       آزمون پاياني عملي واحد کار اول 

بــراي دو خانواده از دوســتان و آشــنایان خود، بودجــه ی ماهانه تنظیم کنیــد. ضمناً دقت کنید کــه تعادل در 
بودجه ي  خانواده ها برقرار باشد.



                                                       

              اي قناعت توانگرم گردان                        كه َوراي تو هيچ نعمت نيست

           ُكنِج صبر، اختيارلقمان است                      هركه راصبرنيست حکمت نيست

                                                                                                                                          سعدی

 

واحد كار دوم

هدف های خانواده
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        هدف هاي رفتاري 
انتظار مي رود، هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف هاي زیر دست یابد :

هدف های خانواده را شرح دهد .  -1

هدف های واقع بینانه را تعریف کند .  -2

هدف های اصلي خانواده را به هدف های فرعي و جزئي تقسیم کند.   -3

هدف های اصلي و فرعي را به هدف های مالی تبدیل کند .  -4

پس انداز مطلوب را براي رسیدن به هدف تعیین کند.   -5
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       پیش آزمون واحد کار دوم
        گزینه هاي صحیح را با عالمت )×(  مشخص کنید: 

1- هدف 1 همان آرزو2  است .

صحیح                                            غلط

 2- هدف.آرزویي. واقع بینانه است.     

  صحیح                                            غلط

3- اگر نمي توان سریعاً به هدفي دست یافت باید آن را کنار گذاشت.  

  صحیح                                            غلط

4- هدِف تمام خانواده ها یکي است، پس مي توان یک برنامه ی بودجه براي تمام خانواده ها نوشت. 

   صحیح                               غلط

5- با تنظیم بودجه مي توان به هدف هایي که رسیدن به آن درحاِل حاضرغیرممکن است دست یافت.       

صحیح                                            غلط                                                                       

6- تمام خانواده ها باید 10 درصد از درآمد خود را پس انداز کنند.  

صحیح                                            غلط

)Aim ( = 1-  آن چه آدمي براي رسیدن به آن بکوشد، مقصود، غايت 
Desire = wish  2- آرزو:  خواهش، کام ، مراد، چشم داشت، امید، توقع، انتظار
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مقدمه
در این واحد کار و واحدهای کار بعدی ابزارها و 
اطالعات الزم برای تنظیم و تحلیل بودجه ی فردی 
و خانوادگی ارائه خواهد شد و شما یاد می گیرید که 
چگونه با تنظیم بودجه، خرج ها و پس انداز خود را 
کنترل کنید تا بدون آن که دچار مشکل مالی شوید، 
با  واحد  این  .در  یابید  دست  خانواده  هدف های  به 

اولین مرحله یعنی تعیین هدف ها آشنا خواهید شد.

1-2 تعیین هدف ها
خانواده  بودجه ی  تنظیم  درراه  قدم  اولين     
تعیین هدف های خانواده است. درکشور ما میلیون ها 
مختلف،  جهات  از  که  مي کنند  زندگي  خانواده 
ترکیب  خانواده،  اعضاي  تعداد  درآمد،  ازجمله 
متفاوت اند.  هم  با  سلیقه ها  و  خانواده  اعضاي  سن ِّي 
از این رو اهداف خانواده هاي مختلف با هم تفاوت 
دارند. در تعیین هدف ها باید از چشم و هم چشمي 
و تقلید از خانواده هاي دیگر جداً خودداري کرد و 

تنها نیازهاي خانواده ی خود را در نظر گرفت. 

یکي از مشــکل ترین مراحل تنظیم بودجه براي هر 
خانواده با ویژگي هاي مشخص، تعیین هدف هاست. 

یکي از اصلي ترین هدف هــای تنظیم بودجه براي 
هرخانــواده این اســت که بتواند در طــول زندگي، 
مصرِف با ثبات و یکنواختی داشــته باشد و نوسانات 
درآمــدي و حوادث غیر مترقبــه کم ترین تأثیر را بر 

زندگي مالِي آن ها بگذارد.

هدف های  اصلي  هدف  براین  عالوه  خانواده 
دیگري نیز مي تواند داشته باشد: 

- مي خواهد یک خودروی نو بَخرد؛ 

- مي خواهد محل سکونِت خود را تغییر دهد؛ 
- مي خواهد فرزندان خود را به دانشگاه بفرستد؛

- مي خواهد برای دوره ی سالمندی اندوخته داشته 
باشد.

- می خواهد ...  .
2-2 تبديل هدف های خانواده به هدف هاي مالی
دومين قدم در تنظیــم بودجه تبدیل هدف هاي 
خانــواده بــه هدف هاي مالي اســت. خانــواده باید 
محاسبه کند که براي رسیدن به هریک از هدف هاي 
خود )هدف هایی که در باال آمده اســت ( چه مقدار 
نیاز دارد و براي این منظور چه قدر از درآمد خود را 

باید پس انداز کند.

3-2تقسیم هدف ها به هدف هاي فرعي
همان طور که گفته شــد تعیین هدف ها اولین قدم 
در راه تنظیــم بودجه ی خانواده اســت. آیا مي دانید 
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تفاوت بین اهداف خانواده در مثال باال چیست؟
خانــواده بــرای خریــد خودرو نســبت بــه خرید 
آپارتمــان به منابع مالِي کم تــری احتیاج دارد، یعني 
نیاز به پس انداز کم تري دارد. پس خرید خودرو در 
زمان کوتاه تري میســر است. اما فرستادن فرزندان به 
دانشــگاه یا اندوخته کردن براي دوره ی بازنشستگي 
ممکن است برای آینده ای نزدیک نباشد. از این رو 
هدف هــاي هر خانواده را مي توان به ســه گروه بلند 

مدت، میان مدت، کوتاه مدت تقسیم کرد.

خریــد وســیله ای کوچک بــه پول کم تــري نیاز 
دارد و دســت یافتــن به آن آســان تر اســت، زیرا با   
برنامه ریزي اي ســاده در زمانی کوتاه مي توان بدان 
دســت یافت، ولي رســیدن به هدف هاي بزرگ تر 
مانند خرید خانه و ...... به آساني امکان پذیر نیست.  
برخي از هدف ها در حِدّ یک آرزو به نظر  مي رسد. 
به نظر شما  براي این که هدف ها از آرزو به واقعیت 

تبدیل شوند چه باید کرد؟

 برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید:
مشهد  به  تهران  از  دارید  قصد  شما  کنید  فرض 
سفر کنید. مسیرهاي متعددي براي این سفر هست. 
با  است  روشن  ؟  مي کنید  انتخاب  را  کدام یک 
استفاده از نقشه کوتاه ترین و کم خطرترین را انتخاب 

مي کنید.
توقف،  نقاط  زمان حرکت،  مسیر،  انتخاب  از  بعد 
هرچه            مي کنید.  تعیین  هم  را   ... و  توقف  مدت 

برنامه ریزِي دقیق تري داشته با شید آسان تر و زودتر 
به مقصد مي رسید .

مثالي دیگر :
فرض کنیــد زوجي جوان قصد خریــد آپارتماني 
رادارنــد. خرید یــک آپارتمان به این معناســت که 
آن هــا باید به اندازه ی کافي پــول پس انداز کنند تا 
بتوانند به هدف خود دســت یابند. پس آن ها تصمیم 
مي گیرنــد بــرای کوتاه تر کــردن زمان رســیدن به 
هــدف، وام بگیرنــد. اگر کم تریــن پس اندازي که 
الزم اســت تا آن هــا بتوانند با اســتفاده از وام بانکي 
خانه ی دل خواه را بخرند شــش میلیون تومان باشد، 
باید براي پس انداز کردن برنامه ریزي کنند. راه هاي 
متعددي براي تهیه ی این مبلغ پس انداز هســت. راه 
اول این اســت که از همین ماه پس انــداز کنند تا به 
مبلغ مورد نیاز دســت یابند. البته براي خانواده اي که 
فرضاً 200 هزار تومان درماه درآمد دارد، دسترســي 
به ایــن هدف در کوتــاه مدت امکان پذیر نیســت.  
بنابرایــن، درســت مانند مثال ســفر تهران به مشــهد 
باید مســیر حرکت به طور جزئي تر مشــخص شود .

 مسیر دوم آن است که این زوج برخي از اقالم با 
ارزش خود )فرش، خودرو، طال، و ....( را بفروشند 
و این مبلغ را فراهم کنند. دراین صورت اگر براي 
بگیرند،  وام  بانک  از  هم  تومان  میلیون  پانزده  مثال 
باید ماهانه 80 هزارتومان قسط بپردازند. پس باید از 
خود سؤال کنند آیا توانایي پرداخت این مقدار وام 

را به طور ماهانه دارند؟
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 اگر هزینه هــاي آن ها امکان پرداخــت این مقدار 
قســط را در مــاه نمي دهد راه دیگري هم هســت و 
آن به تعویق انداختِن خرید خانه تا زمانی اســت که 
بتوانند پنج میلیون تومــان دیگر هم پس انداز کنند . 
در این صورت آن هــا مي توانند وام کم تري بگیرند 
و قســط کم تری، در حد توانایي خود، بپردازند. راه 
آخر هم این است که فکر خرید خانه را از سر به در 
کنند. پس راه های مختلف خرید خانه برای این زوج 

را مي توان به صورت زیر خالصه کرد:

صبر کنند تا شش میلیون تومان پس انداز کنند،   -1
ســپس وام بانکی بگیرند. دراین صورت خرید خانه 

در زماني طوالني تر میسر است .

بخشي از وسایل خود را بفروشند تا شش میلیون   -2
تومــان را فراهم کنند و پانــزده میلیون تومان هم وام 
بگیرند. دراین صورت باید براي مثال 80 هزار تومان 
در ماه بابت پرداخت قســط به هزینه هاي خود اضافه 

کنند .
می توانند پنج میلیون تومان دیگر هم پس انداز   -3
قسطي در حد  ماهانه،  واِم کم تر،  با گرفتن  تا  کنند 
توانایي خود بپردازند. دراین صورت دیرتر از مسیر 

دو به هدف خواهند رسید.

یابند  دست  هدفشان  به  زود  نمی توانند  چون    -4
فکر خرید آپارتمان را به طور کلي کنار بگذارند .

شــما انتخاب کــدام راه را به ایــن زوج پیش نهاد 
می کنید؟ 

متأســفانه برخی از افراد، به دلیل در دسترس نبودن 
هدف هــا در کوتاه مدت، از پس انداز کردن چشــم 
مي پوشــند. اگر شما هم تا کنون پس انداز نکرده اید 
ناامید نباشــید. دراین پودمان راه هایــي ارائه خواهد 
شد تا سریع تر به هدف ها دست یابید. خرید خانه ای 
بیست میلیون توماني براي زوجي جوان ممکن است 
دور از دســترس به نظر برسد ولي هرگز این فکر را 
نکنید. با تنظیــِم بودجه می توان صاحب خانه شــد. 
هدف از تنظیم بودجه، ارائه ي نقشــه اي اســت تا به 
کمک آن با حرکت در مسیِر زندگي به هدف خود 
دســت یابید. در مسافرت از تهران به مشهد نیز بدون 
نقشــه نمي توان حرکت کرد. نقشه به ما مسیِر عبور، 

محل توقف و ... را نشان مي دهد.

تعییــن هدف هــای واقــع بینانــه، نقشــه )بودجه(، 
هدف های میــان مدت و هدف هــای جزئی )کوتاه 
مدت( کلید اصلي موفقیت در راهِ رسیدن به هدف ها 

به خصوص هدف های بلند مدت است. 

توصیه می شــود در تنظیِم هدف ها به نکته های زیر 
توجه کنید: 

- هدف هــر خانواده مخصوص خود اوســت و با 
هدف دیگران متفاوت است. 

- هدف باید براســاس نیازها و امکانــات خانواده 
تنظیم شود.
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یعني  واقعیات،  مبناي  بر  باید  خانواده  هدف   -
چه       آن  نه  باشد  خانواده،  مالي  امکانات  به  توجه  با 

خانواده آرزو دارد.
وتقسیم  مدت  میان  هدف هاي  تعیین  با  خانواده   -
آن به هدف های جزئي تر) کوتاه مدت(مي تواند به 

هدف های بزرگ ) بلند مدت( دست یابد.

       توجه
که  است  هدف هایي  مدت:  بلند  هدف های 
خانواده امیدوار است در مدتي فراتر از یک سال به 
آن دست یابد و معموالً نیاز به منابع مالي بسیار دارد.                                                                               
که  است  هدف هایي  مدت:  كوتاه  هدف های 
خانواده تمایل دارد  در همان سال به آن دست یابد.

اولین قدم در راه تعیین هدف و رسیدن به آن، این 
است که هدفی اجرا شدنی براي خواست هاي خود 
داشته باشید. براي مثال اگر می خواهید صاحب خانه 
کنید.  آغاز  آپارتماني کوچک  با خرید  باید  شوید 
هدف های  به  را  هدف  این  باید  منظور  این  براي 
این  تمامي  از  که  هنگامی  کنید.  تقسیم  جزئی تر 
هدف  به  می توانید  کردید  عبور  جزیی  هدف های 
اصلي دست یابید. توجه کنید براي سفر از تهران به 
مشهد گفته نمي شود به سمت شمال شرق بروید تا 
به مشهد برسید، بلکه می گوییم اول از قائم شهر، بعد 
ساري، بعد گرگان و ... عبور کنید تا به مشهد برسید. 
این مسیرها را هدف های میان مدت مي گویند. وقتي 
به گرگان رسیدید مي گوییم نصف مسیر طي شده 
برنامه ی  باید  طوالني  مسیر  این  طي  براي  است. 

یا کوتاه  به ساعت سفر) هدف های جزئی  ساعت 
بنابراین  شود.  طي  باال  مسیرهاي  و  مشخص  مدت( 
میان مدت و جزئی و  دست یابي  تنظیم هدف های 
به آن ها تنها راه مطمئن براي رسیدن به هدف اصلي 

است.

      توجه 
اصلي  بلند مدت )هدف  باید هدف  بیان علمي  به 
ماننِد خرید آپارتمان( را به هدف های میان مدت و 
باید براي  کوتاه مدت تقسیم کرد. به عبارت دیگر 
هر ماه و روز خود برنامه اي داشت تا به هدف خود 

دست یافت.

    فعالیت عملي )1(

1 – هدف هاي خانواده ی خود را فهرست کنید.

نظر  به  بینانه  واقع  غیر  هدف ها  از  کدام یک   -2
مي رسد ؟

3- هدف هاي واقع بینانه را جدا کنید ؟

تعیین  را  هدف ها  به  رسیدن  مختلف  راه هاي   -4
کنید .

5- به نظر شما کدام راه  بهترین است ؟ چرا؟

6- براي رسیدن به هدف هاي خود نموداري مطابق 
نمودار زیر رسم کنید .
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هدف ميان مدت 2

هدف ميان مدت 3هدف ميان مدت 2 هدف ميان مدت 1

هدف ميان مدت1

هدف بلند مدت

n هدف ميان مدت

نمودار 1-2
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4-2 تعیین نقشه ی رسیدن به هدف
اگــر می خواهید از تهران به مشــهد بروید ) هدف 
اصلي( باید این ســفر را برنامه ریــزي و ازمیان تمام 
مســیرها یکي را انتخاب کنید. براي این منظور باید 
نقشــه اي تهیه کنید که نشــان دهد چند کیلومتر راه 
برویــد، کجا براي اســتراحت، ناهار، نمــاز و بنزین 
توقــف کنید و بعد از طي هر مســیر چــه قدر راه تا 

رسیدن به مشهد باقي می ماند.

 ممکن اســت شما مســیری را انتخاب کنید که از 
16 شــهر می گذرد. هر شــهر یک هدف میان مدت 
را نشــان مي دهد. از هر شهري که عبور کنید  1/16 
مســیر را طي می کنید. حال این هــدف را به هدف 
پولــي تبدیــل  کنید. اگــر کل مســیر را 16 میلیون 
تومان در نظر بگیرید، از هر شــهر که عبور مي کنید 
یــک میلیون تومــان پس انداز کرده ایــد. مثاًل وقتي 
پنــج میلیون تومــان پس انداز کردید، ایــن مطابق با 
رسیدن به قائم شهر است. هنگامی که به  شهر هشتم 
)گرگان( رســیدید، مثل این است که هشت میلیون 
تومــان ) نصف مقــدار هــدف( پس اندازکرده اید. 
وقتي به مشهد رسیدید جشن بگیرید، چون به هدف 
خود رســیده اید. این یک مثال است. شما واقعاً سفر   
نمي کنید. شــما به ســمت هدف های پس انداز سفر 
مي کنید. همان طورکه خودرو براي حرکت به بنزین 
نیاز دارد، حساب پس انداز شما نیز به پول نیاز دارد تا 

رشد کند و خانواده را به هدف های خود برساند .

برای رســیدن بــه هدف هــای مالي نیــز احتیاج به 
نقشــه ای دارید که پیشرفت شما را اندازه گیري کند 
و قدم هاي طي شده تا رسیدن به هدف را نشان دهد. 
براي این منظــور مي توانید از نمودار 2-2 اســتفاده 
کنید. هر موقع پس انداز شــما افزایش یافت، ستون 
را رنــگ کنید تــا بتوانید راه طي شــده و باقي مانده 
را ببینید. فضاي رنگ شــده مسیر طي شده به سمت 
هدف و فضاي رنگ نشــده مسیر باقي مانده تا هدف 

را نشان مي دهد. 

تاریخمشهد16 میلیون 

تاریخگرگان8 میلیون

تاریخساري
تاریخقائم شهر5میلیون

تاریخفیروز کوه

تاریختهرانشروع پس انداز

نمودار 2-2 جدول پیشرفت به سمت هدف
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   توجه 
دومیــن قدم براي رســیدن به هدف، تهیه ی نقشــه 
اســت. نقشه اي که مسیر حرکت و پیشرفت به سمت 
هدف را نشــان دهد و مشخص کند اکنون تا رسیدن 

به هدف چه قدر باقي مانده است.

5-2 چگونگي تعیین هدف مشترك در خانواده
حال وقت آن رســیده است که به دنبال هدف های 

واقعي برویم. از خود سؤال کنید:

خانواده در یک، دو، ســه و ... پنج سال آینده   -1
چه کارهایي مي خواهد انجام دهد؟

خانواده چه نیازهایي در راه انجام کارهاي باال   -2
خواهد داشت؟

چــه عواملی خانواده ي ما را از رســیدن به این   -3
خواست ها باز مي دارد؟

براي پاسخ به سؤاالت باال ابتدا جلسه ی خانوادگي 
تشکیل دهید:

نفر  یک  و  بنشینند  هم  دور  خانواده  افراد  همه ی 
مسئول جلسه و تهیه ی صورت جلسه شود.

نظر تمامي افراد خانواده در باره ي پرسش های فوق 
خواسته شود.

و  است  شده  قدیمي  ما  خودروی   : خانواده  پدر 
هزینه ي زیادي دارد. ما براي انجام کارهاي روزمره 

به خودرویی جدید نیاز داریم.

پسر خانواده: من موافقم، چه نوع خودرویي؟

مــادر : بلــه. ولي بــراي خریــد خودرو چــه قدر 
مي خواهیم هزینه کنیم؟

دختــر : چــه خــوب، چه قــدر هزینــه ی بیمه اش 
مي شود؟

مــادر : آیــا مي توانیــم بــراي خرید خــودرو وام 
بگیریم؟

پدر : چه قدر مي توان وام گرفت؟

مادر: باز پرداخت وام و هزینه ی گرفتن وام چگونه 
است؟

وقتــي با توافــق همه ی اعضــاي خانــواده، هدف 
مشخصي براي خانواده تعیین شد )هدف اصلي(، آن 

را به هدف هاي جزئی تقسیم کنید.

پدر : ما نیاز داریم ماهانه 100 هزار تومان پس انداز 
کنیم تا بتوانیم در سال آینده خودروی دل خواه خود 

را بخریم.

پســر : نمي شود تا شش ماه دیگر آن را بخریم؟ در 
ایــن صورت باید ماهانه 200 هــزار تومان پس انداز 

کنیم.

دختر : نمي شود وام بگیریم؟

پــدر : من فردا ســؤال خواهم کرد کــه چه مقدار 
مي توانــم وام بگیــرم، هزینه ی گرفتــن وام چه قدر 

است و پرداخت اقساط ماهانه چگونه است. 
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در ایــن مثال، هدف اصلي از لحاظ مالي به دســت 
آوردن پول الزم براي خریــد خودرو و هدف میان 

مدت، پس انداز ماهانه است.

بنابرایــن شــرط موفقیت در تنظیــم بودجه، تنظیم 
هــدف ها با توافــق همه ی اعضاي خانواده اســت. 
براي این منظور تشــکیل جلســات خانوادگي براي 

توافق در باره ي تعییِن هدف مشترک الزم است. 

     فعالیت عملي 2
   1- با توجه به هدف های فعالیت1، چه مقدار پول 

براي رسیدن به هدف ها ی خود الزم دارید؟

2- مقــدار پس انــداز را در حالت هــاي مختلف،

10      ، 20       ،  30        و50        از درآمد ماهانه، 
تعیین کنید.

در هــر یک از ایــن حالت ها تعییــن کنید چه   -3
مدت زمان براي رسیدن به هدف الزم است.

6-2 تعیین حد مطلوب پس انداز
خانــواده هدف را بر مبنــاي آن چه مي تواند به آن 
برســد طراحي مي کند. تنظیم هدف ها  هنر است نه 
علم.  به بیــان دیگر آن قدر هدف را باال نگیرید که 
دل سرد شــوید و آن قدر هم سهل نگیرید که خیلي 
آسان و بدون هیچ زحمتي به آن دست یابید. بنابراین 

هدف را در حدي بگیرید که بتوانید به آن برسید.

 

شــاید در حال حاضر بدون این که زحمتي بکشید 
بتوانیــد ماهانــه یک درصــد از درآمد خانــواده را 
پس انــداز کنیــد ولي اگــر یک درصــد خیلي کم 
اســت و مدت زمان رســیدن به هدف هــا را خیلي 
طوالني مي کنــد، مي توانید با پنج یــا ده درصد نیز 
امتحان کنیدو به مروراین درصد را تعدیل کنید تا به 

درصدي مطلوب دست یابید.

 ممکن اســت ده درصد، مقــدار مطلوِب پس انداز 
باشــد و بتواند در کوتاه ترین زماِن ممکن شــما را به 
هدف برساند. بنابراین، سطح زندگي ای که خانواده 
درباره ي آن به توافق مي رسد،  نقش مهمي درمقدار 
پس انداز خانــواده دارد. بعضي از خانواده ها ترجیح 
مي دهند امروز  ســخت تر و در آینــده بهتر زندگي 
کنند و بعضي دیگر حاضر نیســتند سختي زیادي را 

در حال حاضر تحمل کنند. 

نتیجه
سومين قدم براي رســیدن به هدف های اصلي، 
تنظیم درصد مطلوب پس انداز از درآمد است . آن 
قدر این درصد را جا به جا کنید تا به درصد مطلوب 

برسید.

    فعالیت عملي 3
1( در فعالیــت 2-2 بــا تغییر در درصــد پس انداز، 

درصد مطلوب را براي خانواده معین کنید.

2( چــه مــدت طول مي کشــد تــا به هــدف خود 
برسید.                 

%%%%
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7-2  راه هاي ترغیب خانواده به پس انداز 
یکــي از مشــکل ترین بخش هــاي تنظیــم هدف،  
حرکِت منطبق با بودجه ی تعیین شده است. از آن جا 
که دســت یابي به هــدف اصلي )خریــد خودروی 
جدید( با توافق همه ی افراد خانواده اســت،  همه ی 
اعضای خانواده باید آماده ی فداکاري در راه رسیدن 
به هدف باشــند . از این رو هریــک از افراد خانواده 
را باید متقاعد کرد که ضروري اســت ماهانه بخشي 
از درآمد خود را پس اندازکنند. ولي بعضي ازاوقات 
اتفاق مي افتدکه زن یا شوهریایکي ازاعضاي خانواده 
تمایلــي به پس انداز کردن ندارنــد. بنابراین خانواده 
براي رسیدن به هدف خود،از امکانات الزم برخوردار 
است ولي از این امکانات  صحیح استفاده نمي شود.

ممکن است یکی از فرزندان یا همسر بگویند که ما 
در حــال حاضر همه چیز داریم، چرا باید به خودمان 
سختي بدهیم و پس انداز کنیم. درجواب باید گفت 
مشــکالتی که خانواده در آینده با آن مواجه است، 
قابــل پیش بیني نیســت. مقابله با مشــکالتی مثل از 
دست دادن کار و بیماري و چگونگي مقابله با آن ها 
بســتگي به این دارد که امروز چه مقــدار پس انداز 
می کنیــد. ایــن به ایــن معنا کــه هرچه پــس انداز 
بیش تري داشــته باشید مشــکالت مالي کم تري در 
آینده شــما را آزار مي دهد و هر چه کم تر پس انداز 
کنید مشــکالت پیش بیني نشده شما را بیش تر آزار 
مي دهد.بنابراین در خانواده، همســر و فرزندان باید 
متقاعد شوند این استدالل که اکنون همه چیز داریم و 
نیازي به پس انداز کردن نیست، احساس غلطي است

و براي رفاهِ بلند مدِت خانواده بســیار مضر اســت. 
هیچ گاه تسلیم این گونه افکاِر مضر نشوید. 

      فعالیت عملي 4
       تحقیق کنید

 1( آیا افراد خانواده ی شــما بــر روي یک هدف 
توافق دارند ؟

2( آیا همه یک چیز را مي خواهند؟
3( آیــا مي توانید همه را متقاعــد کنید که به یک 

هدف فکر کنند؟ 
4( آیــا موفق بوده اید همه را به ســمت یک هدف 

متقاعد کنید؟

چهارميــن قــدم کاهــش هزینه هــا درزمــان 
حال بــه منظــور داشــتن پس انــداز به ایــن مفهوم 
نیســت که خانــواده ی شــما باید ســختی را بپذیرد 
و کم تــر مصــرف کند، بلکــه به این معناســت که 
خانــواده ی شــما براي دســت یابي به رفــاه بیش تر، 
امــروز هزینه هاي غیر ضــروري و اضافي را حذف 
می کند تا در آینــده در رفاه بیش تري زندگي کند. 

       فعالیت عملي 5  
به اتاق هاي خانه، آشپزخانه، انباری و... در خانه ی 
خود سر بزنید. چند کاال پیدا کنید که هرگز از آن 
استفاده نشده است. فهرستی از این اقالم مانند اسباب 
بازي، وسایل آشپزخانه، وسایل اتاق پذیرایي، لباس 
و ... تهیه کنید. فهرستی نیز از چیزهایی که در طول 
یک سال گذشته از آن ها استفاده نکرده اید تهیه کنید 
و ارزش ریالی آن ها را به طور تقریبی محاسبه کنید. 
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چکیده 
اولیــن قدم در راه تنظیِم بودجــه، تعیین هدف هاي 

خانواده است.

 دومین قــدم در راه تنظیم بودجه تبدیل هدف هاي 
خانواده به هدف هاي مالي اســت یعنی براي رسیدن 
بــه هدف چه مقدار پول نیازداریم و برای این منظور 

چه مقدار باید در هر ماه پس انداز کنیم.

سومین قدم تعیین درصد مطلوب پس انداز خانواده 
با آزمون درصدهای مختلف پس انداز است.

چهارمین قدم تشــخیص هزینه هاي غیر ضروري و 
اضافي و سعي در کاهش یا حذف آن هاست.

پنجمین قدم : تســلیم نشدن در برابر افکار مضر در 
خانواده اســت. ســعي کنید خانواده را متقاعد کنید 
که »پس انداز امروز بــه معناي رفاه بیش تر در آینده 

است«.
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        آزمون پاياني نظري واحد کار دوم

مراحل تعیین هدف را در خانواده نام ببرید.  -1

لزوم رسیدن به هدف مشترک را در خانواده بیان کنید.   -2

چگونه مي توان در خانواده به هدفي مشترک رسید؟   -3

عوامل مؤثر بر تعیین پس انداز مطلوب را در خانواده شرح دهید .  -4

اگر همسر یا یکي از اعضاي خانواده موافق با کاهش هزینه نباشند چه باید کرد؟  -5

       آزمون پاياني عملي واحد کار دوم

با پنج خانواده از دوستان و آشنایان خود مصاحبه کنید و از آنان بپرسید: 

1- در سال آینده چه هدف هایي دارند .

2 - آیا اعضاي خانواده با این هدف ها موافق اند. 

 3- خانواده از چه طریقي منابع مالي رسیدن به هدف ها را تأمین مي کند.

پس انداز آن ها چه درصدي از درآمد آن هاست.   -1

سپس خانواده ها را از لحاظ هدف ها، پس انداز و .... مقایسه کنید.

آیا رفتار این خانواده مطابق با دستور العمل هاي این واحد کار است ؟  -2

در پایان گزارشی تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

 



                                                      

چوكم خوردن طبيعت شدكسی را                     چوسختی پيشش آيدسهل گيرد

وگر تن پروراست اندر فراخی                                 چو تنگی بيند از سختی بميرد

                                                                                                                                          سعدي

1-  شناسايی اصول تطبیق دخل و خرج در خانواده

  واحد کار 3

              پيش بيني درآمدها و هزينه هاي 

آينده ی خانواده1                             



87

       پیش آزمون واحد کار سوم 
       گزینه هاي صحیح را با عالمت )×( مشخص کنید:

1- درآمد خالص هر خانواده ، تفاوت بین در آمد ناخالص و کسري هاست. 

 صحیح                                            غلط

2- یکي از بهترین روش ها براي پیش بینِي هزینه هاي آینده مروِر هزینه هاي گذشته است.

 صحیح                                            غلط

3-هرچه دوره ي مرور هزینه هاي گذشته کوتاه تر با شد، پیش بینِي هزینه هاي آینده دقیق تراست.

 صحیح                                            غلط

4-دست یابي به هدف هاي خانواده، نیازمند تالش جمعِي اعضاي خانواده است.

صحیح                                            غلط

 

     هدف هاي رفتاري

انتظار مي رود هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف هاي زیر دست یابد :

در آمد متوسط ماهانه ي خود را، با مروري بر پس انداز گذشته ، محاسبه کند.  -1

هزینه هاي گذشته را، با مروري بر پس انداز و درآمدهاي گذشته، محاسبه کند.   -2

متوسط هزینه ها و پس اندازگذشته ي خود را برآورد کند.   -3

وضعیت بودجه ي خانواده ي خود را در گذشته ارزیابي کند.   -4

بودجه ي جدیدی را براي خانواده ي  خود تنظیم کند.  -5
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مقدمه 
در واحدهاي کار قبل آموختید براي تنظیم بودجه 
باید هدف مشــترک خانــواده را تعییــن و آن را به 
هدف مالي تبدیل کنیــد. در این واحد کار توضیح 
داده مي شــود که بــه منظور تعیین پــس انداز مورد 
نیاز خانواده براي رســیدن به هــدف، باید بودجه ي 
جدیــدي را براي خانواده تنظیــم کنید. براي تهیه ی  
بودجه ی جدید باید هزینه ها و درآمدهاي احتمالي 

خود را پیش بیني کنید. 

یکــي از بهترین روش ها بــراي پیش بیني هزینه ها 
و درآمدهــاي آینده توجه به هزینه ها و درآمد هاي 
گذشته است. بنابراین، قبل از تنظیم بودجه ي جدید 

باید بودجه ی گذشته را مرور کنید. 

1-3 روش محاسبه ي درآمد )دخل( ماهانه
اولین قــدم براي تنظیــم بودجه ی جدید، داشــتن 
تصویر واقعي از درآمِد خالِص خانواده اســت. براي 
ایــن منظور باید همــه ی درآمدهاي عــادي و دوره 
اي را که خانواده دریافت مي کند به دســت آورید. 
انجام ایــن کار با تهیه ي جدول درآمد ماهانه )3-1( 
به آســاني امکان پذیر است. براي تهیه ی این جدول 

باید مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

    توجه
      درآمــد ناخالــص، جمــع تمامــي درآمدهاي 

ماهانه ي خانواده است.

خانواده  ناخالص  درآمد  محاسبه ي   3-1-1
فهرســتي از درآمد ماهانه ي خانــواده را تهیه کنید. 

این فهرست باید شامل موارد زیر باشد:

درآمدهایي که درخانواده برای کارتمام وقت،   •
نیمه وقت واضافه کار به دست مي آیند.  در صورتی 
کــه خانواده درآمد روزانه دارد، آن را در 30 و اگر 
درآمــد هفتگــي دارد، آن را در 4/30) چهاروســی 
صــدم( ضرب کنید تــا مقدار ایــن درآمدها در ماه 

مشخص شود.

درآمدهــاي ماهانه ی دیگري کــه خانواده از   •
منابع مختلف، مثل اجاره بها، سود سپرده، سود سهام 

و... به دست مي آورد.

درآمدهاي دیگري که هر یک از افراد خانواده   •
مي توانند به درآمد خانواده اضافه کنند. مجموع این 

درآمدها، درآمد ناخالِص شما در یک ماه است.
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جمعدیگر اعضاءزنمردالف، درآمد ناخالص

دست مزد- حقوق
کار نیمه وقت

پاداش
درآمد از اضافه کار

سود اوراق مشارکت
سود سهام

سود سپرده هاي بانکي
دیگر درآمدها

کل درآمد ناخالص ماهانه

جمعدیگر اعضاءزنمردب- کسري هاي ماهانه

مالیات
بیمه ي درماني

بیمه ي بازنشستگي
بیمه ي خودرو

جریمه ي خودرو
دیگر کسري ها
جمع کسري ها

جدول 1-3 جدول درآمد ماهیانه

تاریخ : فروردین ماه 1389

جمعدیگر اعضاءزن مردج- جمع درآمد خالص ماهانه

کل در آمد ناخالص ماهانه
- کل کسري ماهانه

= بادرآمد خالص ماهانه
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2-1-3 محاسبه ي  مقادير کسر شده :
تمامي مبالغي را که از منابع درآمدي کسر مي شود، 
ستون  ،در   ... و  بازنشستگي   ، بیمه   ، مالیات  مانند 

کسري ها وارد کنید .

کم کردن درآمد ناخالص خانواده )بخش الف – 
جدول( از کسري ها )بخش ب جدول( 

      توجه 
درآمد خالص ماهانه = کل کسري های ماهانه- کل 

درآمد ناخالص ماهانه.

2-3 روش محاسبه ي هزينه هاي )خرج( ماهانه 
بــه خاطــر داشــتن هزینه هــاي ماه هــاي گذشــته 
خیلي آســان نیست، ولي راهي ســاده براي برآورد 
هزینه هاي یک یا شــش ماه گذشــته،آن است که به 
حســاب پس انداز، کیف یا هر محلــي که پس انداز 
خــود را نــگاه مي داریــد مراجعــه کنیــد چنان چه 
حســاب هاي شما نشــان دهدکه در شش ماه گذشته 
300 هزار  تومان پس انداز کرده اید، با در نظرگرفتن 
درآمد   300     هزار  تومان در ماه، هزینه هاي کل شــش 
ماهه ي شــما برابر1500000 تومان اســت. یعني کل 
درآمد هاي شــش ماه گذشــته منهاي پس انداز شش 

ماه گذشته.  

          درآمد شش ماه گذشته

6 × 300000  =   1800000

                                         هزینه ي 6 ماه گذشته

1800000-300000=1500000

متوسط هزینه ي هر ماه                   

1500000 ÷6 = 250000                        

پس انداز هر ماه

به بیان دیگرشما به طورمتوسط هرماه250هزارتومان 
در  و  پس اندازکرده اید  هزارتومان  و50  هزینه 
انداز  واقع یک ششم)          (درآمد خود را پس 

کرده اید.

پس انداز هر ماه
درآمد  هر ماه = 50000

300000
= 50

300

300000÷ 6 =50000

50
300
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تومانهزینه هاي ماهانهدرآمد خالص ماهانهتومانکسري هاي ماهانهتوماندرآمدهاي ناخالص ماهانه
1- اجاره خانه1-مالیات1- درآمد شوهر

2- تسهیالت)آب، برق، 2- بیمه ي درماني2- درآمد زن

تلفن (
3- بیمه) اتومبیل(3-3- سودهاي حساب سپرده

4- غذا4- سود اوراق مشارکت
5- درآمد حاصل از 

اجاره بها

5- لباس

6-ارزش کمک هاي غیر 

نقدي

6- هزینه هاي اتومبیل

7- پرداخت بدهي ها7- دیگر درآمدها
8- هزینه هاي آموزش، 

شهریه و ...
9- هدایا )عروسي و ...(

10- پذیرایي
11- پول توجیبي

12-درماني
13- تفریحات

14- دیگر هزینه ها
کلکلکل

جدول 2-3 جدول تهیه ی هزینه ها و درآمدهاي ماه گذشته
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پــس مي توانید کل هزینه هاي خود را در این مدت 
بــر آورد کنید. ســپس جدولي مطابــق جدول 3-2 
تنظیم کنید. دریک طرف جدول درآمدها ودرطرف 
دیگر متوســط هزینه هاي ماهانه ی خود را بنویســید.  
وقتي این کار را انجام دادیــد، مي توانید 6 ماه دیگر 
به عقــب برگردید و هزینه هــا و درآمدهاي خود را 
تعیین کنید. دراین صورت متوســط هزینه هاي شما 
دقیق تر به دست خواهد آمد و اطالعات بهتري براي 

بودجه بندِي جدید خواهید داشت.
نشده مانند آب، برق، قسط خانه و ... مانده است، 
شما با بدهي مواجه شده اید. اگر مجموع حساب هاي 
پرداخت نشده ي شما در طول شش ماه گذشته 120 
هزار تومان باشد، دراین صورت هزینه هاي شما در 
طول این مدت 120 هزارتومان بیش از درآمد شما 
یعني هرماه 20000=6÷120000 تومان  بود.  خواهد 

اضافه خرج کرده اید .

 پس شــما نه تنهــا در طول این مــدت پس اندازي 
نداشــته اید، بلکه بــا بدهي مواجه بوده اید. شــما در 
چنین شــرایطي بایــد در هزینه کردن بســیار محتاط 
باشــید تا به بدهِي شما اضافه نشــود. دراین صورت 
تنظیم بودجــه براي خانواده ي شــما حیاتي اســت. 

بنابراین شما تا کنون :

مي دانید درآمد شــش ماه گذشــته ي شما چه   )1
مقدار بوده است.

مي دانید دراین شــش ماه پس اندازي داشته اید   )2
یا خیر.

اگر حساب شــما نشــان دهد که هیچ پس اندازی 
نداشته اید، یعني تمام درآمد شش ماه گذشته ي خود 
را هزینه و به طور متوســط 300 هــزار تومان در ماه 
خرج کرده اید، پس انداز متوسط ماهانه ي شما صفر 

خواهد بود .

چنان چه حساب شما نشان دهد که نه تنها پس انداز 
نکرده اید بلکه هنوز صورت حســاب هاي پرداخت 
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     توجه
بــراي پیش بیني برنامه هاي آینــده باید هزینه هاي 
گذشته ي خود را تعیین کنید. هرچه طول مدت دوره 
طوالني تر با شد برآورد هزینه هاي آینده بهتر خواهد 

شد.

        فعالیت عملي1
1( کل درآمد خالص خانواده ی شما در ماه گذشته 

چه قدر بوده است ؟

2( درآمد خالص شش ماه گذشته ي خانواده ي شما 
چه قدر بوده است ؟

3( خانواده ي شــما در شــش ماه گذشته چه مقدار 
پس انداز کرده است ؟

4 ( کل هزینه هاي شــش ماه گذشــته ي خانواده ي 
شما چه قدر بوده است ؟

5( خانواده ي شــما به طور متوسط، ماهانه چه قدر 
هزینه و چه قدر پس انداز کرده است؟ 

6( چنــد درصــد درآمد خانــواده پس انداز شــده 
است؟ 

7( اگر خانواده ي شــما پس اندازي نداشــته است، 
مقــدار بدهي خانــواده خود را  مطابــق جدول 3-2 

تعیین کنید.

3-3 ريز کردن هزينه هاي گذشته 
حال وقت آن رسیده است که هزینه هاي خانواده ي 
خود را به صورت جزئي تر به خاطر آورید. دانســتن 
جزئیات هزینه، به خصوص اگر خانواده پس اندازي 
ندارد یا بدهکار است،  کمک  مي کند که هزینه هاي 
غیر ضروري یا کم تر ضروری را بتوان حذف  یا کم 
کرد تا خانواده بدهي خــود را پرداخت یا پس انداز 
کند. براي ثبت هزینه هاي ماهانه ی خانواده ابتدا اقالم 

مشخص را مطابق جدول 2-3 یادداشت کنید. 

هزینه هاي ماهانه ي خانواده ممکن است به صورت 
زیر باشد :

اجاره خانه                                    80 هزار تومان 

آب و برق و تلفن و گاز                 65 هزارتومان 

دیگر هزینه ها                               60 هزار تومان 

غذا                                               75 هزار تومان 

پول تو جیبِي بچه  ها                       20 هزار تومان

جمع                                           300 هزار تومان
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دراین جا تمام درآمد خانواده مصرف شده است. 
حتي ممکن است برخي از افراد خانواده خرید هاي 
اقساطي و اعتباري هم انجام داده باشند که در جدول 
را  هزینه ها  باید  صورت  دراین  باشد.  نشده  منظور 
دقیق تر تجزیه و تحلیل کرد. گاهي اوقات مشخص 
جهت  خانواده  درآمد  عمده ي  بخش  که  مي شود 
است،  شده  صرف  ضروري  کم تر  کاالهاي  خرید 
در حالي که مخارج ضروري باقي مانده است. پس 
بسیار مهم است بدانید چه کسي ودر چه موقع هزینه  
اعضاي  توصیه می شود  این شرایط  است. در  کرده 
خانواده به جاي عصباني شدن، جلسه ا ي خانوادگي 
تشکیل دهند و به طور جدي با یکدیگر گفت وگو 

کنند.

       فعالیت عملي2
ماه گذشته ي خانواده ي  هزینه هاي  از  فهرستي   -1

خود تهیه کنید .

2- هزینه ها را به دو گروه ضروري و غیر ضروري 
تقسیم کنید .

3- تعیین کنید سهم هریک از دو گروه هزینه ها چه 
قدر بوده است .

را  خود  خانواده ي  هاي  هزینه  از  یک  کدام   -4
مي توانید کم یا حذف کنید ؟

4-3 برگزاری جلسه ي خانوادگي برای تنظیم 
هزينه ها

باید  دارند  آزاد  وقت  زماني که  خانواده  اعضاي 
براي مرور هزینه هاي خود دور هم جمع شوند. در 
این جلسه هر یک از اعضاي خانواده باید سعي کند 
بدون داشتن حالت تدافعي با دقت هزینه هاي خود و 
دیگران را بررسي کند. بسیار مهم است که هر عضو 
بدهي  از  رهایي  و  خود  خانواده  مالي  تأمین  براي 

کمک کند.
  در آغاز، مسئول جلسه باید رونوشتي از هزینه ها 
ومیان  تهیه  را  خانواده  درآمدماهانه ي  متوسط  و 
باید روي  خانواده  اعضاي  کند. سپس  توزیع  اعضا 

موضوعات زیر توافق کنند:  

هدف هاي اصلي خانواده  -1

به  رسیدن  براي  نیاز  مورد  مالي  منابع  مقدار   -2
هدف ) هدف هاي مالي بلند مدت(.

مبلغي که باید ماهانه پس انداز شود )هدف هاي   -3
مالي کوتاه مدت(.

خانواده  اعضاي  از  یک  هر  فداکاري  لزوم   -4
براي کمک به تأمین منابع مالي، حتي به مقدار بسیار 

اندک. 

برگزاري این جلسات  به بچه  ها مي آموزد :
بدانند دخل و خرج خانواده مهم است.  

آن  کردن  خرج  در  و  بفهمند  را  پول  ارزش   
محتاط با شند.
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   در تصمیم گیري خانواده سهیم شوند.
طور  به  خانواده  آینده ي  و  حال  رفاه  براي   

صحیح هزینه کنند.
چنین  در  کودکي  از  فرزندان  می شود  توصیه 
جلساتی شرکت کنند. ضمن این که در این جلسات 
کرده اند  که  هزینه هایي  براي  را  کودکان  نباید 
چگونه  آموخت  آن ها  به  باید  بلکه  کرد،  سرزنش 

مي توانند به تأمین مالي خانواده کمک کنند. 

هرعضو  از  یادشده  موضوعات  برسر  ازتوافق  پس 
سؤال کنید چگونه مي تواند پس انداز بیش تري براي 
رسیدن به هدف ها داشته باشد . اگر همه ي اعضای 
خانواده  شوند،  متعهد  کردن  پس انداز  به  خانواده 
زودتر به هدف هاي خود مي رسد. چنین تالشي کلید 
دسترسي به هدف هاست. همه ی اعضاي خانواده باید 
درک کنند براي داشتن پس انداِز بیش تر الزم است 

با یکدیگر همکاري و مشارکت فعال داشته باشند .

بخواهیدکه  خانواده  ازهرعضو  جلسه  درپایان 
بنویسد چگونه باید خرج کند تا پس انداز بیش تري 
داشته باشد. راه هاي پیشنهادي را در جلسه ي بعدي 
بگیرید.  نظر  جدیددر  بودجه بندي  در  خانواده 

   توجه
دست یابي به هدف هاي خانواده ، مستلزم تالش و 
فدا کاري جمعي است . هر عضو خانواده باید براي 

کمک به پس انداز خانواده متعهد شود. 

     فعالیت عملي 3
هزینه هاي  و  دهید  تشکیل  خانوادگي  جلسه اي 
خانواده را تجزیه و تحلیل کنید. اعضاي خانواده را 
متقاعد کنید هزینه هاي غیر ضروري خود را که در 
فعالیت عملي 2 تعیین کرده اید، کم یا حذف کنند تا 

خانواده در آینده زندگي بهتري داشته باشد.

گزارش جلسه را در کالس ارائه دهید.
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 چكیده 
و  هزینه ها  چگونه  آموختید  کار  واحد  این  در 
متوسط هایي  به  و  را مرور کنید  درآمدهاي گذشته 
است،  گذشته  درآمدهاي   و  هزینه ها  نمایانگر  که 
برسید هم چنین، یاد گرفتید چگونه از طریق کاهش 
هزینه ها مي توان مقدار پس انداز را افزایش داد. هیچ 
فقیر  با مدیریت صحیح پولي هیچ وقت  خانواده ای 

نیست، زیرا در چنین خانواده اي هر فرد سعي مي کند 
بدون توجه به مقدار درآمد خانواده پس انداز کند. 
خانواده با مرور هزینه هاي گذشته و بحث درباره ی 
آن ها، مي تواند به هدف هاي خود دست یابد و اعضا 
با مشارکت و فداکاري شرایط مالي خانواده را بهبود 

بخشد.
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       آزمون پاياني نظري واحد کار سوم

چگونه هزینه هاي شش ماه گذشته ي خود را برآورد مي کنید؟  -1

براي تنظیم بودجه ي جدید به چه اطالعاتي نیاز دارید ؟  -2

راه هاي دست یابي به بودجه ي جدید و موفق را بیان کنید ؟  -3

اعضاي خانواده چگونه مي توانند به افزایش پس انداز در خانواده کمک کنند؟                                -4

     آزمون پاياني عملی واحد کار سوم

دخل و خرج ماهانه ي خانواده ي خود را محاسبه کنید.
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															نه	چندان	که	از	ضعف	جانت	برآید 			نه	چندان	بخور	که	از	دهانت	برآید					

                                                                                                                                         سعدی

				فرشته	ات	به	دو	دست	دعا	نگه	دارد 	  		دالمعاش	چنان	کن	که	گر	بلغزد	پا	

                                                                                                                                           حافظ

1-  اصول مدیریت هزینه های خانواده

واحد کار4

 پي گیري و به روز کردن هزینه های خانواده1
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      پیش آزمون واحد کار چهارم

گزینه هاي صحیح را با عالمت )×( مشخص کنید:

1- پي گیري روزانه و هفتگي هزینه ها، ما را در راه رسیدن به مخارج هدف گذاري شده کمک مي کند.  
 صحیح                                            غلط

2- برای پي گیري هزینه هاي خانواده الزم است فردی مسئول تعیین شود. 

 صحیح                                            غلط

3- اگر بعد از چندماه متوجه شدید که نمي توانید هزینه ها را مطابق بودجه تنظیم کنید، باید بودجه را به روز 
کنید. 

 صحیح                                            غلط

4- به روز کردن بودجه به معني تغییر هدف بودجه است. 

 صحیح                                            غلط

5- اگر در اواسط ماه متوجه شدید که تا پایان ماه نمي توانید مطابق با هزینه هاي  برنامه ریزي شده پیش روید 
باید به همین شکل تا پایان ماه ادامه دهید و هر تصمیمي را به ماه آینده موکول کنید.

 صحیح                                            غلط

         هدف هاي رفتاري 

انتظار مي رود،  هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف هاي زیر دست یابد :

هزینه هاي هفتگي، ماهانه و ساالنه ي خانواده ي خود را محاسبه کند..  -1

انحرافات هزینه ها )ماهانه و ساالنه( را از مبلغ هدف گذاري شده برآورد کند.  -2

بودجه ي خانواده را به روز کند.  -3

پیشرفت خانواده را به سمت هدف اندازه گیري کند.  -4
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مقدمه
در واحدهاي کار قبل با دو مرحله از مراحل تنظیم 
شامل  مراحل  این  شدیم.  آشنا  خانواده  بودجه ي 
تنظیم  خانواده،  شده ی  توافق  هدف هاي  تنظیم 
اعضاي  همه ي  شده ی  توافق  جدید  بندیِ   بودجه 
خانواده براساس هزینه ها و درآمدهاي گذشته بود. 
روز  به  و  هزینه ها  پي گیري  با چگونگي  بخش  این 
هدف ها  به  رسیدن  براي  جدید  هزینه های  کردن 

اختصاص دارد.

1-4 چگونگي پي گیري هزينه ها
نظر  به  سخت  کاری  معموالً  هزینه ها  پي گیري 
از یک  بیش  اگر در خانواده  به خصوص  مي رسد، 
نفر بخواهند هزینه کنند. بنابراین الزم است یک نفر 
از اعضاي خانواده براي پي گیري هزینه ها تعیین شود. 
مدير خرج مي نامیم. اعضاي خانواده  این فرد را 
باید دست کم هفته اي یک بار گزارش هزینه هاي 
صرف شده ی خود را به اطالع مدیر خرج برسانند. 
البته منظور آن نیست که هر فرد مجبور است ریزترین 
قلم خرید را گزارش کند، بلکه فقط الزم است مثاًل 

بگوید 2000 تومان لوازم التحریر خریده ام.

      توجه
ماه الزم  براي پي گیري هزینه کردن ها در طول 
به  را  مسئولیت  این  خانواده  اعضاي  از  یکي  است 
هر  مي نامیم.  خرج  مدیر  را  فرد  این  بگیرد.  عهده 
دست  باید  مي کند،   خانواده  عضو  هر  که  خرجي 
تا  برسد  خرج  مدیر  اطالع  به  یک بار  هفته اي  کم 
هزینه هاي  برگه ي  در  شده  جمع آوري  اطالعات 

ماهانه وارد شود.

2-4 زمان وارد کردن هزينه ها 
دنبال کردن هزینه ها در طول روز کاري وقت گیر 
است، بنابراین، پیشنهاد مي شود وقتي از شب را براي 
اعضاي  از  یکي  اگر  کنید.  انتخاب  کار  این  انجام 
خانواده فراموش کرد هزینه هاي خود را وارد کند 
ناراحت نشوید. نکته ي مهم این است که به هر فرد 
اجازه دهید به اهمیت انطباق مخارج خود با بودجه ي 
تنظیم شده پي ببرد. مراقبت از هزینه هاي روزانه ي هر 
یک از ما نمایانگر تعهد کامل به بودجه و هدف هاي 
خانواده  اعضاي  از  هریک  براین  بنا  است.  خانواده 

باید مراقب هزینه هاي روزانه ی خود باشد. 

3-4 وظايف مدير خرج
کنارگذاشتن  و  رسیدها  تمام  جمع آوری   -1  
و  تلفن، گاز  برق،  مانند آب،  صورت حساب هایي 
... به ترتیب تاریخ پرداخت، تا کلیه ی پرداخت ها به 

موقع انجام گیرند.

2 - جمع آوري صورت تمام هزینه هاي انجام شده 
در هفته از همه ي افرادي که هزینه کرده اند،

3- طبقه بندي مخارج بر حسب انواع آن؛

مي شود  پیشنهاد  این کار  براي  مخارج:  ثبت   -4
مدیرخرج دفترچه اي تهیه کند.این دفترچه مي تواند 
کافي  جاي  تا  باشد  بزرگ  دیواري،  تقویم  شبیه 
براي ثبت هر مقوله را در تاریخ معین داشته باشد یا 
مي تواند یک سررسید تاریخ دار باشد که به هرروز 

آن صفحه اي بزرگ اختصاص داده شده است. 
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باشد  بهتر  دار  تاریخ  سررسید  از  استفاده  شاید 
اطالعات  تمام  کردن  وارد  براي  کافي  جاي  زیرا 
نیز  و  روز  هر  رسیدهاي  توان  مي  و  دارد  را  هزینه 
با سنجاق  را   ... و  تلفن  برق،  مانند آب،  قبض هایي 
به آن صفحه پیوست کرد. در این صورت تک تک 
مدیر  به  مراجعه  بدون  توانند  مي  خانواده  اعضاي 
خرج، مخارِج خودرا وارد و رسید را پیوست کنند. 
باید در جایي از خانه در دسترس تماِم  این دفترچه 

اعضاي خانواده قرار باشد.

باید  هرروز  خرج  مدیر  مخارج:  ثبت  5-کنترل   
فراموش را  ها  هزینه  ثبت  کسي  که  کند  کنترل 

نکرده باشد.  این کنترل، خصوصاً براي ماه هاي اول 
نکرده،  عادت  بودجه ي جدید  به  هنوز  که خانواده 
بسیار مهم است و تدریجاً به اعضاي خانواده کمک 
مي کند تا به پي گیري روزانه ی مخارج، کم تر خرج 
عادت  کردن  پس انداز  بیش تر  نتیجه  در  و  کردن 

کنند .

مبلغنوع هزینهنام هزینه کننده

کل

   جدول 1-4 جدول پي گیري روزانه ي هزینه ها

هاي  هفته  در  مدیر خرج  ماهانه:  مخارج  ثبت   -6
با  پایان ماه  انجام دهد و در  باید  بعد هم این کار را 
جمع زدن مخارج هفتگِي طبقه بندي شده به مخارِج 
در  باید  را  ماهانه  مخارج  سپس  یابد.  دست  ماهانه 

جدول مربوط وارد کند)جدول 2- 4 و 4-3(.

مبلغروزها-تاریخ
شنبه

یکشنبه
دوشنبه

سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه 

جمعه
کل

جدول 2-4 جدول پي گیري هفتگي هزینه ها
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مبلغ هزینه 

شده

مبلغ 

درآمد

درآمد منهاي 

هزینه
هفته اول
هفته دوم
هفته سوم

هفته چهارم
بقیه ي روزهاي ماه

کل

و  هزینه ها  ماهانه ي  پي گیري  جدول   4-3 جدول 
درآمدها

     فعالیت عملي 1

ازسررسیدتاریخ دار، مخارج روزانه ي  1-بااستفاده 
همه ي اعضاي خانواده را در یک هفته پي گیري و 
بندي در جدول شماره ي 4-2  از طبقه  ثبت و پس 

وارد کنید.

با  و  دهید  ادامه  ماه  یک  مدت  به  را  کار  این   -2
استفاده از جدول های هفتگي به دست آمده بودجه ي 
ماهانه ي خانواده ي خود را تهیه و در جدولي مانند 

جدول 3-4 وارد کنید.

3- گزارش کار را در کالس ارائه دهید.

7-ثبت مخارج ساالنه:  مدیر خرج باید در ماه هاي 
بعد هم همین کار را تکرار کند تا در پایان سال با 
دست  ساالنه  مخارج  به  ماهانه  مخارج  کردن  جمع 

یابد و آن را در جدول 4-4 وارد کند.

درآمد-هزینهدرآمدهاهزینه هاماه
فروردین

اردیبهشت
خرداد

تیر
مرداد

شهریور
مهر
آبان
آذر
دي

بهمن
اسفند

کل

جدول 4-4 جدول پي گیري هزینه هاي ساالنه ی خانواده

نگه داري  زیادباشند،  خانواده  اعضای  اگرتعداد 
پیشنهاد  پس  خواهدبود.  مشکل  هزینه ها  صورت 
عضوی  به  بار  یک  ماه  سه  هر  وظیفه  این  مي شود 
دیگر از خانواده، که توانایي انجام این کار را دارد، 
فرد  اطمینان حاصل کنید که  باید  البته  سپرده شود. 
جدید براي این کار مناسب است. در عین حال او را 
آموزش دهید تا مطمئن شوید که مي تواند این کار 

را به خوبي انجام دهد. 
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4-4 به روز کردن بودجه
عملکرد  آیا  کند  کنترل  هفته  هر  باید  خرج  مدیر 
بودجه مطابق  هدف بوده است یا خیر. این کار را 
به روز كردن بودجه مي گویند. ورقه ي هزینه هاي 
ماهانه را کنار هزینه هاي ماهانه ی هدف بررسی و با 
هم مقایسه کنید و تفاوت آن ها را در طول هر ماه و 
و  ماهانه  هفتگي،  مقایسه ي  این  نمائید.  ثبت  هرسال 
ساالنه نسبت به مخارِج انجام شده و مخارِج هدف 
را  خانواده  بودجه  بتوانید  تا  دهد  مي  امکان  شما  به 

تعدیل کنید.
 براي مثال اگر در اواسط ماه متوجه شدید صورت 
حساب هایي را قبل از پایان ماه باید بپردازید مي توانید 
محاسبه کنید به چه مقدار پول نیاز دارید؟ اگر پول 
به اندازه ي کافي باقي مانده باشد، مشکلي نیست ولي 
اگر با کم بود پول مواجه اید باید برگردید و هزینه 

هاي خود را تعدیل کنید.
در ایــن جــا ضــرورت دارد وضعیــت بودجــه ي 
خانــواده ي خــود را در پایــان هفته، ماه و ســال به 
اعضاي خانواده گــزارش دهید تا اگر مطابق بودجه 
عمل کرده اند، در جریان موفقیت خود قرار گیرند و 
از این که به خوبي از عهده ي مراقبت از هزینه هاي 
خود برآمده اند، احساس غرور کنند.                                      

این تعدیل بودجه انعکاس مثبت دارد و به موفقیت 
بیش تری منجر مي شود. ولي اگر خانواده از بودجه 
تجاوز کرده  و دچار کسري شده است، باید همه ی 
تا  کرده اند،  اشتباه  کجا  بدانند  خانواده  اعضاي 

بایکدیگر بتوانند مطابق بودجه حرکت کنند.

 البته اگر خانواده در برخي از ماه ها نتوانست مطابق 
بودجه عمل کند، نگران نباشید و این کاماًل طبیعي 
است. بنابراین، سعي کنید با مشارکت اعضاي خانواده 
آن را اصالح کنید. برعکس اگر خانواده در برخي 
ماه ها موفقیت داشت خیلي مغرور نشوید، زیرا این 
موفقیت دامي است که فرد به راحتی مي تواند در آن 
بیفتد و ولخرجي را آغاز کند.باید مواظب باشید و 
بودجه ي خانواده را به طور مرتب ارزیابي و به روز 

کنید.

آن  دادن  تغییر  بودجه  کردِن  روز  به  از  منظور 
نیست، بلکه منظور آن است که بررسي کنید نسبت 
است.  ایجادشده  دربودجه  تغییري  چه  انتظارتان  به 
اگرمتوجه شدید خطاي بزرگي صورت گرفته است، 
بودجه را دست کم براي چند ماه اول تغییر ندهید. 
بلکه اعضاي خانواده باید سعي کنند تا آن را مطابق 
بودجه ي اولیه بسازند. اما اگر با وجود تالش اعضاي 
دچار  متوالي  ماه  سه  براي  کردید  مشاهده  خانواده 
کسري بودجه شده اید، الزم است مجدداً بودجه ي 
خانواده را ارزیابي و تعدیل کنید. باید توجه داشته 

باشید هر تعدیلي پس انداز شما را کم مي کند.
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     فعالیت عملي 2

هزینه هاي هر ماه خانواده ي خود را در برابر هزینه 
هاي تعیین شده در بودجه ي  خانواده بگذارید و با 

هم مقایسه کنید. آیا به تعدیل نیازی هست؟

5-4 کنترل حساب پس انداز
مقدار  و  برگردید   )2-2 )نمودار  هدف  جدول  به 
به سمت هدف  انداز شده را در مسیر حرکت  پس 
طي  را  مسیر  از  مقدار  چه  ببینید  و  کنید  رنگ  پر 
کرده اید؟ با پرکردن نمودار، هم شما و هم اعضاي 
خانواده احساس بهتري خواهید داشت. سپس بررسي 
کنید پول پس انداز شده در هرماه چه وضعی دارد؟

انداز  پس  مقدار  دهنده ي  نشان  انداز  پس  حساب 
برسید  شده  تعیین  پس انداز  به  نتوانستید  اگر  است. 
مطابق جدول  برگردید. جدولی  هزینه های خود  به 
5-4 تنظیم کنید و ببینید چه جاهایی بیش تراز مقدار 
هدف هزینه کرده اید. البته این پایان کارنیست و باید 
متوقف  شما  پس انداز  شده اند  باعث  که  را  عواملي 
شود حذف یاتعدیل کنید. شاید هم الزم باشد، برای 
تعیین میزان پس انداز قابل اجرا در خانواده، دوباره 

بودجه بندی کنید. 
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بقیه ي روزهاي هفته چهارمهفته سومهفته دومهفته اولنوع هزینه

هفته

درصدبه کل هزینه هاکل

اجاره بهاي خانه
گوشت

برنج
میوه و سبزي

نوشابه ها
رفت و آمدها

تسهیالت )آب، برق، 

گاز و تلفن(
لباس

خدمات بهداشتي و 

درماني
خدمات آرایشي

پست
لوازم التحریر
دیگر هزینه ها

کل

جدول 5-4 هزینه های خانواده به تفکیک نوع هزینه
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       فعالیت عملي 3
متوالي  ماه  شش  براي  را  یک  عملي  فعالیت   -
تکرار کنید و هزینه هاي خانواده را به دست آورید.

در  خانواده  درآمدهاي  به  توجه  با  ضمن  در    -
دست  به  نیز  را  خانواده  پس انداز  متوالي  ماه  شش 

آورید؟ 

آیا مقدار پس انداز خانواده با مقدار پس اندازي   -
که جدول های شما نشان مي دهد مطابقت دارد؟ 

چنان چه مقدار پس انداز کم تر از مقدار جدول   -
دهنده ي  کاهش  یا  کننده  متوقف  عوامل  است 

پس  انداز را پیدا کنید.

6-4 ارزيابي بودجه
اساس  بر  خانواده  که  ماه،  چند  گذشت  از  پس 
بودجه ي جدید زندگي کرد، آن را تجزیه و تحلیل 

و بررسي کنید:

برنامه ي  مطابق  خانواده  اعضاي  همه ي  آیا   )1
بودجه ي تعیین شده عمل کرده اند؟

شکایت هاي اعضاي خانواده کم یا زیاد شده   )2
است؟

3(  آیا همه ي اعضا از بودجه ي جدید، در مقایسه 
اگر  دارند؟  بیش تري  رضایت  قبلي،  بودجه ی  با 

رضایت آن ها افزایش نیافته است علت چیست؟

براي   2-2 نمودار  در  که  رنگي ای  ستون  آیا   )4

پیشــبرد هدف ها طراحي کرده اید به ســمت هدف 
پررنگ شده است؟

اگر خانواده نتوانســته اســت به اندازه ي کافي   )5
براي رسیدن به هدف پس انداز کند علت چیست؟

آیــا الزم اســت در بودجه تجدیــد نظر کرد؟   )6
توصیه می شــود جلســه ي دیگري تشــکیل دهید تا  
اعضاي خانواده براي تطبیق هزینه هاي خود بابودجه 

متعهد شوند و به توافق برسند.

نمي توان انتظار داشــت خانواده با بودجه ي جدید 
بــه راحتي و بدون هیچ مشــکلي پیشــرفت کند، به 
خصــوص در ماه هاي اول که احتمال بروز مشــکل، 
اختالف، نبود احســاس مســئولیت، نبــود تعهد و... 
هســت. اگــر بعد از بــه کارگیرِی بودجــه ي جدید 
مشــاهده شد این برنامه باعث شکل گیرِي رفتارهاي 
نادرســت یا مشــکل اساســي دیگري براي اعضاي 
خانواده شــده اســت، اجــرای آن را متوقف کنید و 
جلوتر نروید. دقت باشــته باشید پول باید در خدمت 
رفــاه و تعالي افراد خانواده باشــد. به بیان دیگر پول 
وسیله است نه هدف. اگر خانواده به این نقطه رسید 
باید توقف کند و شــاید بهتر باشــد از یک مشــاور 

اقتصادي کمک بگیرد.
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چکیده
در ایــن واحد کار آموختید براي کنترل هزینه هاي 
خانواده در مسیر حرکت به سمت هدف، الزم است 
یکي از اعضاي خانواده مدیر خرج شود تا مسئولیت 
پي گیري مخارج را به عهده داشــته باشــد. براي این 
منظور باید سررسید تاریخ دار تهیه شود و از هریک 
از اعضاي خانواده خواســته شــود به طور روزانه یا 
دســت کم هفتــه اي یک بار مخارج خــود را در آن 
یادداشت کند. سپس، مســئول خرج باید مخارج را 
به صورت هفتگي و ســپس ماهانه به دست آورد. به 

روز کردن بودجه نیز از ضروریات است. 

مدیر خرج  باید بودجه را به طور هفتگي با بودجه ي 
هدف مقایسه کند. چنان چه خانواده براي  مخارج 
زندگي دچار مشکل شد الزم است هزینه ها تعدیل 
به  نتوانست  شوند. اگر مدیر خرج چند ماه متوالي 
یابد شاید الزم  پس انداز هدف گذاري شده دست 
باشد در بودجه ي خانواده  تجدید نظر شود. مشاور 
اقتصادي مي تواند براي حل این مشکل به خانواده 

کمک کند.

        آزمون پاياني نظري واحد کار چهارم

1- مراحل مختلف تهیه ي هزینه هاي ماهانه و ساالنه ی خانواده را شرح دهید.

2- تنظیم و پي گیري هزینه ها به طور روزانه چه فایده اي دارد؟

3- منظور از به روز کردن بودجه چیست؟

4- وظایف مدیر خرج را بیان کنید.

5- منظور از ارزیابي بودجه را شرح دهید.

       آزمون پايانی عملي واحد کار چهارم

بودجه تالشی  تنظیم  براي  این خانواده ها  آیا  انتخاب کنید. تحقیق کنید  را  بستگان خود  از  یا سه خانواده  دو 
داشته اند؟ در این صورت پي گیري مخارج خود را در چه فاصله ي زماني انجام  مي دهند؟ آیا مسئول خرج )مدیر( 

دارند؟ گزارشي در این زمینه تهیه کنید.
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   چودخلت نيست خرج آهسته تركن                  كه مي گويند ماّلحان سرودي

    اگر باران به كوهستــــان نبـــارد                   به سالي دجله گرددخشک رودي

                                                                                                                                        سعدي

1-مديريت وبودجه بندی هزينه ها متناسب با امکانات مالی خانواده ومحاسبه ی  جای گزين های مادی و انسانی مناسب

  واحد کار5

 زندگي بر مبناي بودجــه ی جديد در خانواده 1
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         پیش آزمون واحد کار پنجم
           در مقابل پاسخ صحیح عالمت ) × ( بگذارید.

اگر هزینه ها بیش تر از درآمد باشد، الزم است بازنگري کاملی در هزینه ها داشته باشید.           -1

   صحیح                             غلط                                                       

ها  هزینه  در  است  باشید الزم  نیافته  دل خواه دست  پس انداز  به  ولي  باشد،  درآمد  از  هزینه ها کم تر  اگر   -2
بازنگري کاملی داشته باشید.      

 صحیح                                           غلط

اولویت بندي مصرف در تمام خانواده یک سان است        -3

 صحیح                                           غلط

تهیه ی فهرسِت خرید باعث جلوگیري از خرید کاالهاي غیر ضروري مي شود.   -4

 صحیح                                           غلط

جاي گزیني کاالهاي مختلف یکي از راه هاي صرفه جویي در مصرف است.   -5

  صحیح                                           غلط

         هدف هاي رفتاري

انتظار مي رود، هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف هاي زیر دست یابد :

هزینه های خود را تعدیل کند.  -1

انواع کاالهای مصرفی را نام ببرد  -2

مصرف های خانواده را اولویت بندی کند.  -3

شیوه های کاهش انواع هزینه ها را به کار بندد.  -4

انواع روش هاي پرداخت را شرح دهد.  -5
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مقدمه
هنگامی که همــه ی اعضای خانــواده به بودجه ی 
تنظیم شــده رضایت دادنــد بایــد آن را اجرا کرد. 
اختصاص دادن وقت بسیار برای تنظیم بودجه بدون 
آن که کسی متعهد به رعایت آن باشد کاری بیهوده 
اســت.باپي گیري و به روزکردن بودجه مي توانید به 

انحراف آن از مسیربرنامه ریزي شده  پی ببرید.

 همــان طــور که در واحــد کار 4 گفته شــد  اگر 
اعضای خانواده ی شــما مطابق بودجه ی برنامه ریزي 
شــده هزینه کرده اند آن ها را تشویق کنید این روند 
را ادامه دهند. ولي معموالً در ماه هاي اول، که هنوز 
خانــواده به بودجــه ی تنظیم شــده ی جدید عادت 
نکرده ، بسیار بعید است بتواند به این موفقیت دست 
یابــد، و به احتمــال زیاد بیش از مقــدار برنامه ریزي 
شده هزینه خواهد کرد. بنابراین، ممکن است نتواند 
پس انــداز الزم را فراهــم کند و حتــي احتمال دارد 
بیــش از درآمد خانواده هزینه کند و بدهکار شــود. 
در حالت اول، یعني وقتــي پس انداز کم تر از مقدار 
تعیین شده باشد، شاید بتوان آن را، با تعدیالت جزئي 
در ماه هاي بعــد، جبران کرد ولي اگر خانواده دچار 
بدهي شــود، یعني هزینه هایي بیش از درآمد داشــته 
باشد دیگر جاي گذشت باقي نمي ماند و الزم است 
هزینه ها  به طور کامل بازنگری شــوند. در این واحد 
کار با چگونگی کاهش هزینه ها آشنا خواهید شد.  

1-5 چگونگی کاهش انواع هزينه ها
1 -1-5 اولويت بندي مصرف 1

بــراي هــر خانــواده، بــه ویــژه خانواده هایی که 
دچار کســري بودجه )بدهي( شــده اند، بســیار مهم 
اســت از خرید کاالهــاي غیرضــروري خودداري 
کننــد. به ایــن منظور بایــد فهرســت هزینه هاي ماه 
گذشــته ی خود را بازنگري کنند و مشخص نمایند 
کــدام هزینه  هــا ضــروری و کدام کم تــر ضروری 
و کــدام غیر ضروري اند، ســپس، بایــد تالش کنند 
هزینه های  غیــر          ضروري را حذف، یا کاهش دهند.

مصرف،  الگوي صحیح  تنظیم  راه  در  قدم  اولین   
بر حسب  را  نیازهاي مصرفي خانواده  که  است  آن 
پوشاک،  غذا،  است  بدیهي  کنند.  برآورد  اولویت 
مسکن، آموزش و بهداشت در اولویت اقالم مصرفي 
به  خانواده ها  تفاوِت  به  توجه  با  ولي  خانواده اند  هر 
اعضا، سهم  تعداِد  و  ترجیحات، درآمد، سن  لحاظ 
با  خانواده  هر  هزینه هاي  در  اقالم  این  از  یک  هر 

دیگری متفاوت است.

 1- شناسايی اصول اولويت بندی و اختصاص بودجه به نیازهای خانواده
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   توجه
هر خانواده باید با توجه به درآمد، نیازها و ترجیحات 

خود  اولویت کاالهاي مصرفي را تعیین کند.

به طور کلي کاالهاي مصرفي هر خانواده را مي توان 
به دو گروه  عمده ی زیر تقسیم کرد:

کاالهاي	مصرفي	بي	دوام:

کاالهاي مصرفي بي دوام، کاالهایي هســتندکه به 
مصرف مي رســند و به سرعت مســتهلک مي شوند، 
ماننِد مواد غذایي، بهداشــت و درمــان، تفریحات، 

مسافرت و هزینه هاي آب و برق و تلفن. 

کاالهای	مصرفي	با	دوام	:

کاالهــاي مصرفي بــا دوام، کاالهایي هســتند که 
در زمانــی طوالني تر و حتي در طــول زندگي فرد 
مســتهلک می شــوند، مانند خانه، خودرو، یخچال و 

تلویزیون .
1-1-1-5 اولویت های مهم هزینه های خانواده1 

	مواد	غذایي	 	•

بــا توجه به نقــش مهم تغذیه در ســالمت خانواده 
باید در برنامه ی غذایي خانــواده پنج گروه عمده ي  
غذایي شامل نان و غالت،سبزی ها، میوه ها،گوشت، 
حبوبات و مغزها و شــیر و فرآورده های آن گنجانده 

شود.

1- اولویت های اختصاص بودجه ی خانواده به نیازها

 بدیهي اســت برنامه ی غذایی خانواده باید با توجه 
به ســن، وضعیت های مختلف در دوره های زندگی 
)بارداری و ...(، وضعیت سالمت و سلیقه ی اعضاي 
خانواده تنظیم شــود. از آن جا که تغذیه ی مناســب 
باعث صرفه جویي در هزینه هاي درمان مي شود، این 
نوع مخــارج باید درســرلوحه ی هزینه هاي خانواده 
جــای بگیرد.در هزینــه کردن برای مــواد غذایی به 

نکته های زیر توجه کنید:

نیازهــاي تغذیه اي خانواده را با توجه به ســن،   -1
وضعیت سالمت و سلیقه ی اعضا در نظر بگیرید.

بــا توجــه بــه درآمــد خانــواده و مقایســه ي    -2
قیمــت کاالهــاي مختلــف، درصورتــی کــه قادر 
به تهیــه ی آن ها نباشــید،از مــواد غذایی جانشــین 
بــا خــواص مشــابه امــا ارزان تــر اســتفاده کنیــد.

3- به اندازه ی کافي غذا تهیه کنید.
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•  بهداشت و درمان

از مهم ترین وظایف  افراد خانواده  حفظ تندرستِي 
خانواده  درآمد  از  بخشي  رو  این  از  است.  خانواده 
اعضاي  سالمت  وضعیت  و  سن  به  توجه  با  باید 
است  بدیهی  یابد.  اختصاص  مهم  این  به  خانواده 
هزینه های بهداشت به مراتب کم تر از درمان است. 
هزینه های  با  دندان  نخ  و  مسواک  خرید  هزینه ی 
تأمین  پس  نیست.  مقایسه  قابل  دندان پزشکی 
هزینه  از   )... و  )واکسیناسیون  بهداشتی  هزینه های  

کردن هاي بعدي  جلوگیري مي کند.

 براي درمان نیز دو نوع خدمات خصوصي و دولتي 
وجود دارد که خانواده با توجه به درآمد خود مي تواند 
از هر یک از این مراکز استفاده کند. براي کاهش 
هزینه هاي درمان و نیز حفظ امنیت خانواده، تمامي 
اعضای خانواده باید از بیمه هاي درماني استفاده کنند. 
خانواده هاي شاغل و حقوق بگیر معموالً زیر پوشش 
بیمه های درمانِي اجباري هستند. دیگر خانواده ها نیز 
دیگر  از  مربوط  سازمان هاي  به  مراجعه  با  مي توانند 
تکمیلي  بیمه هاي  کنند.  استفاده  درماني  بیمه های 
پوشش  باالتري  سقف  تا  را  درمان  هزینه هاي  نیز 

مي دهند.

      بیش تر بدانید
دارای درآمِد  نشان مي دهد سهم گروه هاي  آمار 
ناچیز  اجتماعي  تأمین  و  بیمه  هزینه ی  از  پائین تر، 
از  جامعه  افراد  فقیرترین  از  درصد   30 سهم  است. 
است.  اجتماعي 12/6 درصد  تأمین  و  بیمه  خدمات 
ترتیب  به  نسبت  این  روستایي  و  شهري  جوامع  در 

14/2 و 7 درصد است.

•  آموزش

با توجه به تغییرات قابل توجهي که در قرن حاضر 
در علم وفناوری صورت گرفته است، حتي اشتغال 
و  ابتدایي  به آموزش در سطح  نیز  مشاغل ساده  در 
در  ابتدایي  آموزش  رو  این  از  دارد.  نیاز  متوسطه 
کشورهاي  در  متوسطه  آموزش  و  کشورها  تمامي 

پیشرفته اجباري است.

 در کشور ما آموزش از دو طریق دولتي و خصوصي 
در تمامي سطوح ابتدایي، راهنمایی، متوسطه و عالي 
انجام مي گیرد. امکان دسترسي به آموزش ابتدایي، 
راهنمایی و متوسطه از طریق دولتي براي تمامي افراد 
جامعه میسر است، ولي ورود به مراکز آموزش عالی 
دولتی به علت کمبود تعداد این مراکز تنها از طریق 
کنکور میسر است. از این رو، درصد کمي از افراد 
جامعه را آموزش رایگان پوشش مي دهد و بقیه براي 
ادامه ی تحصیل  باید هزینه های آن را پرداخت کنند. 
پس خانواده باید با توجه به درآمد خود یکي از این 

دو نوع آموزش را انتخاب کند.
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فنی  و  علمي  تحوالت  به  توجه  با  افراد  هم چنین، 
در جهان به منظور اشتغال یا حتي براي حفظ شغل 
آموزش هاي  بر  عالوه  است  الزم  درآمد،  کسب  و 
نیز  مدت  کوتاه  هاي  آموزش  به  بلندمدت  رسمِي 
پرداخت  با  باید  خانواده  منظور  این  براي  بپردازند. 
اعضای  براي  را  شغل  یافتن  امکان  آن،  های  هزینه 

خود فراهم آَوَرد.

رفت و آمد  •

براي رفت و آمد مي توان از وسایل نقلیه ی عمومي 
)تاکسي، اتوبوس و مترو( یا از وسایل نقلیه ی شخصي 
هزینه هاي  با  عمومي  نقلیه ی  وسایل  کرد.  استفاده 
ولي  هزینه تر  کم  اتوبوس  دسترس اند.  در  مختلف 
وقت گیرتر است، در حالی که تاکسي پرهزینه است 
مي کند.  فراهم  بیش تری  رفاه  خانواده  براي  ولي 
وسایل  از  مي توانند  پُردرآمد  خانواده هاي  هم چنین 
مختلف  خودروهای  کنند.  استفاده  شخصي  نقلیه ی 
بازار موجودند. خانواده ها  در  قیمت های مختلف  با 
باید با توجه به نیاز، درآمد، هزینه ی نگه داري، نوع 

خودروی دل خواه خود را انتخاب کنند.
به دوري  با توجه  باید  نقلیه  درباره ی نوع وسیله ی 
مسافت، زمان، سن اعضای خانواده و درآمد تصمیم 

گرفت.

بــرای كاهــش هزينه ی رفــت و آمد به 
نکته های زير توجه كنيد:

1- در انتخاب محل سکونت مسیرهای رفت و آمد 
اعضای خانواده باید در نظر گرفته شود.   

2- جز در رفت و آمدهایي که کل خانواده در آن 
شــرکت می کنند و یا در مواقع ضروري، از وســایل 
نقلیه ی شخصي استفاده نشــود. در انتخاب وسیله ی 
نقلیه چهار عامل امنیت، ســرعت، رفاه و هزینه با هم 

در نظر گرفته شود.

3- خریدها از مراکز خرید نزدیک به محل سکونت 
و یا در مسیر بازگشت از محل کار انجام گیرد.

4- تا آن جا که ممکن است از تعداد دفعات خرید 
کاسته شود.

•  تفريح، ورزش، مسافرت و ميهماني

اوقات  و  سلیقه  درآمد،  به  توجه  با  خانواده  هر 
و  درآمد  از  بخشي  تواند  مي  خود  اعضاي  فراغت 
و  تفریح  تفریح کند. ورزش،  را صرِف  وقت خود 
سالمت  کارایي،  افزایش  در  مهم  عوامل  از  نشاط 
باید  خانواده  بنابراین  است.  خانواده  اعضاي  رفاه  و 
استفاده  نیز  این خدمات  از  درآمد خود  به  توجه  با 

کند.

تسهيالت )آب، برق، گاز و ...(  •

استفاده ی صحیح و به جا از این خدمات مي تواند
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خانواده  هزینه هاي  کاهش  در  توجهي  قابل  نقش 
یا  زدن  مسواک  هنگام  آب  شیر  بستن  باشد.  داشته 
اتاق   از  آمدن  ازبیرون  پس  چراغ  کردن  خاموش 
مي تواند عالوه بر صرفه جویي در هزینه ها، به حفظ 

منابع ملي و سرمایه هاي ملي کمک کند.

مسکن  •

مصرف  اولویت های  مهم ترین  از  یکی  مسکن 
خانواده است. اما سرمایه گذاری در آن باید در حِدّ 
خانواده ها  باشد.  خانواده  درآمد  با  متناسب  و  نیاز 
مسکن خود را باید با توجه به درآمد، تعداد اعضا، 
از  برخورداری  کار،  محل  به  دسترسی  سهولت 
ویژگی های بهداشتی) نور مناسب، استحکام، تهویه 
و ...( و اصول معماری درست انتخاب و درتهیه ی آن 
از چشم و هم چشمی و تقلیدازدیگران پرهیزکنند. 
اجاره ی  یا  خرید  باشند  داشته  توجه  باید  خانواده ها 
نیاز، عالوه برافزایش هزینه های  خانه ی بزرگ تر از 
جاری مانند آب، برق و ...، باعث می شود بخشی از 
رفاه  صرف  می تواند  که  ها  آن  دارایی  و  پس انداز 
هزینه  مسکن  خرید  یا  بها  اجاره  برای  شود  بیش تر 

شود. 

از  برخی  نداشتن  از  ناشی  زیان های  عالوه،  به 
نبوِد  مثاًل  است.  بسیار چشم گیر  کاالهای ضروری  
یخچال در خانه به فاسدشدن مواد غذایی و بیماری 
افراد منجر می شود. بنابراین، به عقب انداختن خرید 

این نوع کاال به هیچ وجه اقتصادی نیست.  

2-1-5 جاي گزيني بین کاالهاي مختلف
دارای  میان کاالهای  از  خانواده ها  می شود  توصیه 
به منظور کاهش هزینه ها  کیفیت و خاصیت مشابه، 
آن  گران تر  نوع  جای گزین  را  تر  ارزان  کاالهای 
مشابه  از کاالی  قیمِت یک کاال  بودن  باالتر  کنند. 
تبلیغات،  وسعت  بسته بندی،  نوع  به  است  ممکن 
کیفیت  نه  باشد،   مربوط   ... و  مدل  بودن،  وارداتی 
از  روز  مِد  رنگ  خودروی  قیمت  مثاًل  آن.  بهتر 
است.  بیش تر  دیگر  رنگ  با  آن  مشابه  خودروی 
قیمت  غذاهاي گران  با مصرف  لزوماً  بهتر  تغذیه ی 
تأمین نمي شود. چه بسا خانواده هایي که مبلغ زیادي 

•  لوازم و اثاثه ی خانه

خانواده باید در خرید لوازم خانه به نیاز اعضا توجه 
که  آن  بر  عالوه  ضروری،  غیر  اثاثه ی  خرید  کند. 
مقداری ازفضای خانه و بودجه ی خانواده را به خود 
کاالهای  تهیه ی  از  را  خانواده  می دهد،  اختصاص 

ضروری باز می دارد. 
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4-1-5 توجه به همگانی بودن مصرف 
مصرفی  وکاالهای  ازخدمات  دسته  آن  انتخاب 
که همه ی اعضای خانواده ازآن استفاده می کنند بر 
انتخاب های فردی برتری دارد، مانند یخچال و ... .  

را صــرف خریــد موادغذایــي مي کننــد ولــي با 
سوءتغذیه مواجه می شوند. در صورتي که امکان دارد 
خانواده هاي با درآمد کم تر از تغذیه ی مناســب تري 

برخوردار باشد.

مواد  خواص  از  آگاهي  و  تغذیه  علم  با  آشنایي 
غذایي مختلف به خانواده امکان مي دهد، در صورت 
محدودیت درآمد، با جاي گزیني مواد غذایي ارزان تر 
تغذیه اي  نیازهاي  مشابه  خاصیت  و  کیفیت  با  اما 
خانواده را تأمین کند. اگر خانواده توان خرید برنج 
ایرانی را، که گران تر است، ندارد می تواند از برنج 
یارانه اي استفاده کند. خانواده با جاي گزیني غذاهاي 

دارای خواص مشابه مي تواند بدون این که با سوء 
کسری  مشکل  هزینه،  کاهش  با  شود  مواجه  تغذیه 

بودجه را حل کند. 

3-1-5 استفاده ی کامل از کاال
نادرست  استفاده ی  دارد.  مفیدی  عمر  کاالیی  هر 
یا بیش از اندازه عمر مفید کاالرا کم می کند ماننِد 
برقی. وسایل  بی جای  کردن های  خاموش  و  روشن 

خرید کاالیی هم که تنها از درصد کمی از تواِن آن 
استفاده می شود درست نیست، مانند خرید رایانه تنها 

برای استفاده از بازی های الکترونیکی.
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-  چون همه آن را دارند من هم خریدم.

- از خرید خود پشیمان هستم ولي چاره اي ندارم.

براي این که تحت تأثیر جاذبه ی مصرف آني قرار 
کاالهاي  خرید  صرف  را  خود  آمد  در  و  نگیرید 
غیر  ضروري نکنید، قبل از خریِد هر کاال با توجه به 

بر تمایل خود به خرید اضافی و غیر ضروری غلبه 
کنید. 

•  انتخاب اقتصادی:

آیا انتخاب شما اقتصادی است یا خیر؟ 

صورت  به  غذایي  مواد  از  بسیاري  ما  کشور  در 
شما  ولی  دارد،  وجود  طبخ  آماده ی  یا  شده  طبخ 
باید هزینه ي غذاهاي طبخ شده یا آماده ی طبخ را با 
هزینه ی طبخ یا تهیه ی این مواد در خانه مقایسه کنید. 
اگر خانواده اي با مشکل درآمدي مواجه است، باید 
سعي کند غذا را در خانه تهیه کند، به خصوص اگر 
اعضاي خانواده وقت کافي براي تهیه ی مواد غذایی 

تنظيم مقدار خريد:  •

خصوصیت  و  نوع  به  توجه  با  باید،  خرید  مقدار   
امکان  خانه،  فضای  نشدني(،  یا  شدنی  )فاسد  کاال 
نگه داري مطلوب در خانه و هم چنین فواصل دریافت 

درآمد، تنظیم شود.

5-1-5 ترويج  فرهنگ خود مصرفی در خانواده
خانواده  فراغت  اوقات  از  بخشی  می شود  توصیه 
یابد.  اختصاص  دل خواه  دستِی  و  هنری  کارهای  به 
شیرینی پزی،  آشپزی،  مانند  کارهایی  به  پرداختن 
بافتنی،  و  خیاطی  خانگی،  لوازم  تعمیر  قالی بافی، 
عالوه بر پر کردن اوقات فراغت، به اقتصاد خانواده 

و حتی کشور نیز کمک می کند. 

 6-1-5 به کارگیری شیوه ی درست خريد
تهيه ی فهرست خريد:  •

به  شما  همه ی  کنید،  نگاه  خود  خانه ی  اطراف  به 
کاالهایي برخورد مي کنید که یا اصاًل به آن ها نیاز 
ندارید یا نیاز محدودي دارید. وقتي هم که از شما 

علت خرید را بپرسند ممکن است بگویید:

خانواده  هزینه هاي  ترتیب  این  به  دارند.  خانه  در 
خانواده  اعضاي  چنان چه  ولي  می یابد،  کاهش 
تفاوت  از  بیش تر  با کارکردن درآمدي  و  شاغل اند 
هزینه ی غذاهاي طبخ شده یا آماده ی طبخ به دست 
می آورند، مي توانند این اقالم را از بیرون خریداري 

کنند.

نیاز خانواده از ضروري بودن آن مطمئن شوید. سپس 
فهرستی از آن ها تهیه کنید تا هنگام رفتن به فروشگاه 
فقط مطابق آن خرید کنید. به این ترتیب می توانید
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•  كاهش دفعات خريد:

 از آن جا که براي هر بار مراجعه به بازار وقت و 
هزینه صرف مي شود، باید فواصل مناسبي را براي 
به  را  خود  مراجعات  وتعداد  بگیرید  نظر  در  خرید 
دریافت  فاصله ی  اگر  چنین  هم  برسانید.  کم ترین 
مواد  مي توان  ماهانه(،   - )ساالنه  است  زیاد  درآمد 

فاسد نشدني را به طور عمده خریداري کرد.

مناسب بودن محل خريد:  •

مراکز  نزدیک ترین  از  دارد  امکان  که  جا  آن  تا 
عمده فروشي خرید کنید. خرید از نقاط دور دست 
باشد، هزینه ی رفت و  ارزان تر  هرچند ممکن است 
آمد، زمان صرف شده و خطرات احتمالي ناشي از 

بعد مسافت را نیز باید به هزینه ها اضافه کرد. مواد 
فاسد شدني باید روزانه و از نزدیک ترین فروشگاه 

به محل زندگي، تهیه شود. 

   توجه
- قبل از خرید، فهرست کاالهاي درخواستِی خود 

را تهیه کنید.

انتخاب  اقتصادی  لحاظ  به  را  کاال  مناسب ترین   -
کنید.

- تعداد مراجعات به بازار را به کم ترین برسانید. 

- مقدار خرید را با توجه به فواصل دریافت درآمد، 
را  مطلوب  نگه داري  برای  خانه  در  موجود  فضاي 

تعیین کنید.

- نزدیک ترین مرکز خرید را انتخاب کنید.

        فعالیت عملي )1(

فهرســتی از کاالهــاي درخواســتِی ماهانــه ی   -1
خانواده ی خود را تهیه کنید. 

خانواده ی شما در ماه چند بار به خرید مي رود؟   -2

چه مقدار هزینه ی ایاب و ذهاب مي پردازد؟  -3

چــه راه هایي براي کاهــش هزینه هاي خانواده   -4
پیشنهاد می کنید؟

فهرســتي از آن ها را بــرای گزارش در کالس   -5
تهیه کنید. 
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2-5 روش هاي پرداخت
با پیشرفت جوامع، روش هاي مختلفي براي انجام 
و  مزایا  یک  هر  که  است  آمده  وجود  به  معامالت 
معایبی دارند. خود را دارد. در زیر با انواع روش هاي 

پرداخت آشنا مي شوید:

اسکناس و مسکوك :  -1

از  یکي  مسکوک  و  اسکناس  با  پرداخت   
آسان ترین روش هاي پرداخت است،  زیرا در تمامي 
این  ایرادهای  است.  پذیرفتنی  کشور  فروشگاه های 

روش عبارت اند از :  

-  قرار داشتن در معرض خطِر دزدي، آتش سوزي و ... ،

صورت  به  فرد  دارایِی  اگر  بازدهی:  نداشتن   -
سودی  آن  به  شود  نگه داری  مسکوک  و  اسکناس 
بانکی  حساب  در  چنان چه  ولی  نمی گیرد  تعلق 

نگه داری شود به آن سود تعلق می گیرد. 

پول  زیاد  مقدار  از حمل  مي شود  توصیه  بنابراین   
از سایر  براي خریدهاي عمده  و  با خود خودداري 

روش ها استفاده کنید.

2-استفاده از دستگاه هاي خودپرداز:

امروزه در شهرهاي بزرگ ایران، مشتریان مي توانند 
با باز کردن حساب مخصوص در بانک ها و دریافت 
کارت مخصوص) کارت بانک یا کارت اعتبار( تا 
سقف معین در تمامي طول شبانه روز از دستگاه هاي 

خود پرداز پول دریافت کنند. به این سپرده ها سود 

چک:   -2

است.  چک  پرداخت  واسطه های  از  دیگر  یکي 
چک انواعی متعدد دارد که عبارت اند از:         

برداشت  براي  چک عادي: کلیه ی چک هایي که 
قرار  سپرده  صاحبان  اختیار  در  جاري  حساب  از 
نام دارند. بانک ها چک هاي  می گیرند چک عادي 
چاپي براي مشتریان  خود تهیه مي کنند که دارنده ی 
چک هنگام صدور چک، باید محل، تاریخ، مبلغ و 

نام گیرنده را بنویسد و امضا کند.
باالي چک تاریخ صدور نوشــته می شود. فرد   -1
بایــد در همان تاریِخ صدور چــک به اندازه ی  مبلغ 

نوشته شده در بانک موجودی داشته باشد.

صادر کننده ی چک بایــد چک را امضا کند.   -2
چک بدون امضا داراي اعتبار نیست.

صادر کننده باید مبلغ چک را به عدد و حروف   -3
بنویسد تا از بروز اشتباه جلوگیري شود. 

نام گیرنده و محل صدور و پرداخت چک باید   -4
مشخص شود.

بیش تر  امنیت  روش  این  حسن  مي گیرد.  تعلق  نیز 
است. به عالوه می توان فقط در حد نیاز پول در خانه 

نگه داري کرد و از بازدهي پول نیز استفاده کرد.
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   توجه
مراقب  باید  مي کنید،  استفاده  چک  دسته  از  اگر 
از سپرده ي  و  یادداشت  را  برداشت هاي خود  باشید 
خود کم کنید تا در هر لحظه از باقي مانده ی حساب 
تنها  نه  امر  این  به  بي توجهي  باشید.  مطلع  خود 
مجازات قانوني دارد، بلکه سالمت مالي خانواده را 

هم به خطر مي اندازند.

-  چک پول: این چک مانند چک عادي است، 
با این تفاوت که قبل از استفاده پرداخت آن به تأیید 

و قبولي بانک رسیده، سپس صادر شده است. 

چک مسافرتي: این چک ها با مبالغ مختلف   -
در اختیار مشتري گذاشته می شود. به منظور استفاده 
چک  صاحب  امضای  نمونه ی  چک،  نوع  این  از 
با امضاي  در متن چک ثبت مي شود و موقع خرید 
مجدد از آن استفاده می کند. مزایاي این روش نسبت 
به اسکناس، آسانِي حمل و امنیت بیش تر آن است. 

 - چک تضمين شده ی بانکی : چکي است 
توسط  درخواست شده  مبلغ  با  فرد،  تقاضاي  به  که 
این  از  مي شود.  صادر  معین  شخصی  وجه  در  فرد 
استفاده کرد.  توان  مي  نقاط کشور  درتمامي  چک 
داشتن حساب جاري براي استفاده از این چک الزم 
نیست. از مزایاي این روش نسبت به اسکناس ، حمِل 

راحت و امنیت بسیاِر آن است. 

- چک تضمين شده ی بين بانکي: این چک 
اما فقط در  بانکي است  مانند چک تضمین شده ی 
وجه یک بانک دیگر صادر مي شود. از این رو براي 

مبادالت بین بانک ها از آن استفاده می کنند.

کارت  نوع  این  امروزه  اعتباري:   كارت   -
وسیله ی  مختلف  انواع  جاي گزین  جهان  درتمامي 
ما  درکشور  که  باوجوداین  است.  شده  پرداخت 
هم  ها مي گذرد،  این کارت  معرفي  از  مدت کمي 
این  دارد.  افزایش  به  رو  نقشی  معامالت  در  اکنون 
وسیله راحت ترین وسیله ی پرداخت است و تمامي 
خرید ها را با هر مبلغي مي توان با آن انجام داد و 
از امنیت خوبي هم برخوردار است، ولي باید دقت 
اضافي  خریدهاي  باعث  وسیله  این  از  استفاده  کرد 

نشود و خانواده را دچار مشکل مالي نکند. 

است  بهتر  پرداخت،  وسایل  پیشرفت  به  توجه  با 
از  استفاده  با  را  که قسمت عمده ی خریدهاي خود 
انواع چک و کارت اعتباري انجام دهید و خصوصاً 
استفاده  اسکناس  از  قیمت  گران  خریدهاي  براي 
نکنید. این وسایل خطرات ناشي از دزدي و ... را به 
کم ترین مي رسانندو حتي به بعضي از انواع آن سود 

نیز تعلق مي گیرد.
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.چکیده
 دراین بخش با چگونگي زندگي بر مبناي بودجه ی 
پس انداز  نتواند  خانواده   اگر  شدید.  آشنا  جدید 
دل خواه را فراهم کند کافی است تعدیل جزئی در 
هزینه ها را اِعمال کند. اما اگر درآمد خانواده کم تر 

از هزینه هاست بازنگری کامل هزینه ها الزم است.

هم چنین در این بخش با روش هاي کاهش هزینه 
آشنا شدید. 

این روش ها عبارت اند از : اولویت بندي مصرف 
ضروري،  غیر  و  ضروري  کاالهاي  حسب  بر 
با کاالهاي گران تر  تر  ارزان  جاي گزیني کاالهاي 
با حفظ کیفیت و خواص ، استفاده ی  کامل از کاال، 
فرهنگ  ترویج   ، مصرف  بودن   همگانی  به  توجه 
خرید  درست  شیوه ی  کارگیری  به  مصرفی،  خود 
مقدار  سودآور،  انتخاب  خرید،  فهرست  تهیه ی   (
مناسب خرید، کاهش دفعات خرید و انتخاب محل 

مناسب برای خرید( . 

      آزمون پاياني نظري واحد کار پنجم

مصرف هر خانواده با توجه به چه عواملي باید اولویت بندي شود؟  -1

انواع کاالهاي مصرفي را نام ببرید.  -2

جاي گزیني را در مصرف تعریف کنید.  -3

تهیه ی فهرست خرید چه فایده اي دارد؟  -4

خرید با کارت اعتباري چه سود و زیاني دارد؟  -5

انواع وسایل پرداخت را نام ببرید؟  -6

       آزمون پاياني عملي واحد کارپنجم

فهرستی از کاالهاي مصرفي خانواده تهیه و درصد آن را نسبت به کل مخارج خانواده تعیین کنید.
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       بر احوال آن بنده بايد گريست                  كه دخلش بود نوزده، خرج بيست

                                                                                                                                         سعدي

1-  آشنايی با نحوه ی بودجه بندی در محدوديت های مالی

  واحد کار 6

  مديريت بدهي درخانواده1 
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       هدف هاي رفتاري    

انتظار مي رود هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف هاي زیر دست یابد:

1- بحران مالي خانواده را تعریف کند. 

2- عالمت هاي بحران مالي را نام برد.

3- راه حل هاي مدیریت بحران مالي را تعریف کند. 

4-  مراحل تسویه ی  بدهي1  را شرح دهد. 

5- راه هاي مقابله با بحران مالي خانواده را به کار بندد. 

1 - Debt



125

        پیش آزمون واحد کار ششم

در برابر پاسخ صحیح عالمت) ×( بگذارید

منظور از بحران مالي خانواده چیست؟   -1

الف( درآمد بیش از هزینه هاست. 

ب( هزینه ها بیش از درآمد هاست.

  ج( پس انداز خانواده کم است.

 د( خانواده نمي تواند به اندازه ی کافي برای تفریح و... هزینه کند. 

2-کدام گزینه نشانه ی بحران مالي نیست؟

الف ( قادر به پرداخت قسط خانه نیستید. 

ب( قبض هاي آب و برق  مانده اند ولي پولي در حساب نیست. 

  ج( از طرف بانک اخطار آمده است. 

د( پس انداز این ماه کافي نیست .

3- کدام گزینه جزء دارایي ها نیست؟ 

الف( اوراق مشارکت       ب( سپرده ی پس انداز           ج( خانه           د( بدهي

4-اگر با بدهي مواجه شوید، اولین قدم چیست ؟

الف( خرید اقساطي داشته باشید.                  ب( با کارت اعتباري خرید کنید.          

  ج( با چک خرید کنید.                              د( به هیچ وجه قرض جدید نگیرید.
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مقدمه 
مدیریت  اصول  هستند  مدعی  مردم  از  بسیاري     
را  ادعا  این  موجود  آمارهاي  ولي  مي دانند  را  پول 
شاهد  ساله  هر  که  نیست  بی جهت  نمي کند.  تأیید 
روند فزاینده ی تعداد کساني هستیم که ورشکست یا 
بدهکار می شوند و یا با فرارسیدِن دوره ی بازنشستگی 
این  بیانگر  این ها  همه ی  می شوند.  مواجه  فقر  با 
خانواده  مالي  منابع  اداره ی  دانِش  به  که  حقیقت اند 
پولي خود  برمنابع  احساس که شما  این  داریم.  نیاز 
کنترل دارید یکي از رضایت بخش ترین احساساتي 
است که مي توانید در زندگی داشته باشید. نگراني 
درباره ی بدهکار شدن، سالمت ِخانواده را به خطر 
مي اندازد. از این رو سالمِت مالي هم مانند سالمِت 
جسمی و روحی براي خانواده مهم است. برنامه ریزِي 
دقیق و کاربرد فنون مدیریت پول مي تواند با ارائه ی 
راهکارهاي مناسب از بدهکار شدن جلوگیري کند، 
یا چنان چه خانواده با بدهی مواجه شد براي کاهش 

و تسویه ی بدهي او راه حل های مناسبی ارائه دهد.

1-6  مفهوم بحران مالی 
مي آید  وجود  به  خانواده  در  مالي  بحران  زمانی 
بانک،  با سررسیدهایي مانند اجاره خانه ، قسط  که 
شهریه ي مدرسه ، قبض هاي آب و برق و .... مواجه  
به  قادر  بودجه  معیّن  دوره ی  در  بی آن که  شوید 
پرداخت آن باشید. در این مرحله سالمت بودجه ی 
افتاده و ممکن است عالوه بر سالمت  شما به خطر 

مالي، سالمت جسمي و روحي را نیز تهدید کند.

2-6 نشانه هاي بحران مالي
  بحران مالي در خانواده نشانه هایي دارد که مي  توان 
با شناخت آن ها وقوع بحران یا نزدیک شدن به آن 

را تشخیص داد. بعضی از این نشانه ها عبارت اند از:

پرداخت نشدن اجاره بهای خانه   •

ناتوانی در بازپرداخت قسط ها  •

هزینه هاي  پرداخت  براي  پس انداز  از  استفاده   •
جاري 

در  پول  داشتِن  بدون  تاریخ دار  چِک  صدوِر   •
حساب بانکي)چک بی محل( 

برگشت خوردن چک  •

اخطار بانک  •

تطبیِق مرتب هزینه ها و درآمدها   •

داشتِن قبض های پرداخت نشده   •

نزدیک  یا  سقف  به  اعتباري  ِکارت  رسیدن   •
شدن به آن

      توجه
اگر خانواده با نشانه های بحران مالی، مانند ناتوانی 
کارت  رسیدن  سقف  به  قسط ها،  بازپرداخت  در 
اعتباري و ... ، مواجه شد باید هرچه سریع تر از قرض 

گرفتن اجتناب کند.  
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قانونی سرانگشتي است که اگر قسط ها بدون در نظر 
گرفتن اجاره بهای خانه به 20 درصد درآمد خالِص 
ماهانه رسید، یا اگر قسط ها و اجاره خانه به بیش از 
40 درصد درآمد خالص ماهانه رسید هرگونه خرید 

اقساطي را باید سریعاً متو قف کرد .

بسیار  برایتان  طبعاً  وضعیتي  چنین  با  شدن  مواجه 
فایده ای  نگراني  ولي  بود،  خواهد  کننده  نگران 
ندارد، باید به فکر چاره بود. مطالب آتی بخشی از 

این چاره جوئی است.

3-6  مديريت بحران مالي در خانواده 
 اگر با بحران مالي مواجه شدید ، مراحل زیر را قدم 

به قدم طی کنید: 

1-3-6 تعريف مسئله 
بدهي  مشکِل  حِل  فرایند  در  قدم  بلندترین 
خود  بدهي  نمي توانید  شما  است.  مسئله  تعریف 
بدانید  دقیقاً  این که  بدون  کنید  مدیریت  را 
انجام  را  کار  این  مردم  از  بسیاري  چیست.  مشکل 
چیست  مشکل  بپرسید  آن ها  از  وقتي  نمي دهند. 
مي گویند مشکل من نیاز بیش تر به پول است. آن ها 
بدون  کنند  حل  سرعت  به  را  مشکل  می خواهند 
باشند.  کرده  تعریف  را  آن  روشن  طور  به  که  آن 

   توجه
قدم اّول در راه مدیریت بدهي در خانواده، تعریف 

مسئله است.

2-3-6 روشن کردن وضعیت مالي خانواده
را  مالي خانواده ی خود  این که وضعیت  براي      
واقعیت های  درباره ی  اطالعاتي  باید  کنید،  روشن 
مالی خانواده جمع  آوري کنید. براي این منظور مدیر 

خرج باید کارهای زیر را انجام دهد:

الف( تعيين ارزش دارايي ها 

می تواند   زیر  صورت های  به  که  نقد  پول   -1   
باشد:

- تراِز حساب جاري، حساب پس انداز و ...، 

- ارزش هاي جاري سهام ، اوراق مشارکت و ...،

- طلب هایی که باید وصول شود.

می شوند،  تبدیل  پول  به  فوراً  که  دارایي هایي   -2
مانند خانه، زمین و...

3 - دارایي هاي شخصي، مانند اتومبیل، طال و جواهر.

ب( تعيين ارزش  بدهي ها 

 براي مثال وام خانه، وام خودرو، چک ها، قسط های 
خرید، شهریه ی مدرسه ی بچه ها و خرید هاي انجام 

شده با کارت اعتباري.

ج( محاسبه ی خالص دارايي ها 

پس از آن که مدیر خرج فهرست بدهي ها و دارایي ها 
آورد.  دست  به  را  آن  مانده ی  باید  کرد  تهیه  را 

ارزش خالص = بدهي ها- دارایي ها
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اگر ارزش خالص دارایي خانواده ی شما منفي   
یا مثبت ولي خیلي کوچک است ناامید نشوید. پس 
از تکمیل ارزش خالص دارایي ها، تاریخ بگذارید و 

ارزش خالص دارایيمبلغبدهي هامبلغ.دارایي ها

خانه

خودرو

جواهر

فرش

اوراق مشارکت

اوراق سهام

طلب بابت ...

طلب بابت ...

تلویزیون

دیگر دارایي ها

اجاره بهاي خانه

قسط خودرو

قسط شهریه ي مدرسه

قبِض آب 

قبض ِبرق

قبِض تلفن

قبِض گاز

بدهکاري به ...

بدهکاري به ...

کلکل

جدول 1-6 تعیین ارزش خالص دارایي                                        تاریخ ..................

هرچند ماه یک بار این کار را انجام دهید و ببینید 
آیا پیشرفتي انجام شده است یا خیر؟
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      فعالیت عملی 
- فهرستی از کلیه ی دارایي هاي نقدي و غیر نقدي 

و ... تهیه کنید.

- فهرستی از کلیه ی بدهي ها شامل قسط ها، قبض ها 
و... تهیه کنید.

- با تفریق این دو از هم ارزش خالِص دارایي خود 
را به دست آورید.

و  دهید  انجام  را  کار  این  بار  یک  ماه  هرچند   -
پیشرفِت خود را اندازه بگیرید.

    توّجه
 قدم دوم درمدیریِت بدهی روشن کردن وضعیت 
و  دارایي ها  کل  محاسبه ی  ازطریق  خانواده  مالی 

بدهي هاست.

3-3-6 مرور راه حل ها
خانوادگی  جلسه ی  تشکیل  بایدبا  خرج  مدیر 
چگونگی  درباره ی  را  خانواده  اعضای  پیشنهادهای 
نباید درباره ی  اما  یادداشت کند،  بدهي  مالِي  تأمین 
تفکر  مانع  کار  این  کند.  قضاوت  زود  اظهاراتشان 
شما  کنید  فرض  مي شود.  خانواده  اعضاي  خالق 
متوجه  خانواده  هزینه هاي  و  درآمدها  مقایسه ی  با 
اجازه  باید  دارید.  هزارتومان کسری  مي شوید 400 
دهید هرکس هر فکري براي تأمین مالي این بدهي 

در ذهن دارد مطرح کند.  براي مثال :

فرزند: علي 50 هزار تومان به ما بدهکار است

پدر: فرش اضافي را مي فروشیم. 

مادر: روزي چند ساعت اضافه کار مي کنیم. 

پدر: از فردا که از اداره برمي گردم در مسیر خانه 
چند مسافر سوار مي کنم.   

    توجه 
قدم سوم در راه مدیریت بدهي، مرور کلیه ی راه 
از  براي پرداخت بدهي  حل هایي است که مي توان 

آن ها کمک گرفت. 

4-3-6 انتخاب راه حل های مناسب 
کرده  تهیه  که  را  فهرستی  باید  خرج  مدیر  اکنون 
است بررسی کند و آن گاه روی راه حل هایي که 
عملي نیستند. خط بکشد و آن هایی را که مناسب ترند 
راه  چند  به  می توان  صورت  این  در  کند.  انتخاب 
رسید.  نباشند،  یکدیگر  مخالف  به شرطی که  حل، 

به شرطي که مخالف یکدیگر نباشند.

 براي مثال ممکن است تمام راه حل های یاد شده 
الزم  پس  شوند.  انتخاب  فرش  فروش  جز  به  باال 

است: 

بود  داده  علي  به  که  قرضي  دنبال  به  خانواده   -
برود.

مادر یک شیفت اضافي در محل کار بماند.  -

پدر هنگام برگشت از محل کار چند مسافر را   -
در مسیر خانه سوار کند. 
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مادر به جاي این که بچه  ها را براي غذا خوردن   -
به رستوران ببرد، غذا را درخانه تهیه کند و به جاي 
که  سفید  گوشت  است  گران  که  قرمز  گوشت 

ارزان تر است بخرد.
    توجه 

قدم چهارم در راه مدیریت بدهي، انتخاب راه حل 
یا راه حل هاي ممکن از میان راه حل هاي پیشنهادي 

اعضاي خانواده است.

5-3-6 عملي کردن راه حل هاي ممکن
انتخابی  های  حل  راه  باید  مرحله  این  در  خانواده 
کار  به  شد  متوجه  خرج  مدیر  اگر  کند.  عملي  را 
باید  نیست،  امکان پذیر  باال  بردن تمامي راه حل هاي 
به فهرست خود برگردد و راه حل ها را اولویت بندی 
کند، زیرا در بسیاري از موارد اجرای تمام راه حل ها 
کارایي خانواده را کم مي کند. بنابراین در مثال باال، 
مدیر خرج باید کارها را تقسیم بندي و تاریخ گذاري 

کند تا بتواند به طور متوالي به آن ها دست یابد.

    توجه
اجرای  و  نقد  بدهي،  مدیریت  راه  در  پنجم  قدم 
راه حل های ممکن برحسب تاریخ و مورد است تا با 
تأمین منابع مالي الزم ، پرداخت ها هرچه سریع تر و 

بهتر انجام شود.

6-3-6 ارزيابي
خرج  مدیر  که  است  آن  ششم(  آخر)قدم  قدم 
یا خیر. اگر  بررسی کند آیا مشکل حل شده است 
موفقیت می تواند  خانواده  بود  شده  حل  مشکل 

خود را جشن بگیرد و این تجربه را براي حل دیگر 
مشکالت زندگي به کار برد .

اگر مشکل حل نشده بود، علتش آن است که مدیر 
خرج نتوانسته مسئله را به طور دقیق شناسایي کند. به 
بلندترین قدم در  باشید شناسایي مسئله  خاطر داشته 

راه مدیریت بدهي است.

    توجه
قدم ششم در راه  مدیریت بدهي، ارزیابي اقداماتی 
گرفته  صورت  بدهي  مشکل  رفع  برای  که  است 

است.

    فعالیت عملي 2 

مقروض،  خانواده ی  یک  با  مصاحبه  ضمن   -
چه  بدهي  مشکل  از  رهایي  براي  کنید  بررسی 

قدم هایی برداشته اند؟ 

بدهي،  مدیریت  مرحله ی  شش  از  استفاده  با    -
سعي کنید راه حلي براي رهایي از مشکل بدهي این 

خانواده پیدا کنید.

4-6- تسويه ی بدهي
فهرستی از بدهي هاي خانواده ی خود راروی کاغذ 
بیاورید. در این فهرست بنویسید خانواده ی شما چه 
عالوه  بدهي،  دارد.  بدهي  کسانی  چه  به  و  مقدار 
مي کند،  وارد  لطمه  بودجه  سالمت  به  که  این  بر 
خطر  به  نیز  را  خانواده  جسمی  و  روحي  سالمت 
از قرض گرفتن باید  این رو خانواده  از  اندازد.  مي 
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را  گذشته  روال  اگر  زیرا  کند  داري  خود  بیش تر 
ادامه دهد تمام عمر مقروض خواهد بود .

   توجه 
را  خود  خانواده ی  بدهي هاي  کلیه ی  از  فهرستی 
برحسب شخص و تاریخ تعیین کنید .                                                                                                                   

1-4-6 روش تدريجي براي تسويه ی بدهي ها 
راه حلی  از  بدهي ها  تسویه ی  براي  روش  دراین 
منظم و تدریجي استفاده می شود؛ یعنی به بیش ترین 
مقدار رساندن بازپرداخت بدهي در هر ماه. بنابراین، 
خانواده سعي کند تا آن جا که ممکن است مقدار 
بپردازد.  ماه  هر  در  را  خود  بدهي هاي  از  بیش تري 
برای انجام این کار خانواده باید، بعدازمشخص شدن  
فهرست بدهي ها برحسب مقدار بدهی، تقدم و تاریخ 
آن ها، هرماه بخشي از بدهي خود را بپردازد و سپس 
اولویِت بعدي در پرداخت بدهی را در نظر بگیرد. 

این کار ممکن است چند سال طول بکشد. 

2-4-6 فروش دارايي ها
برای  آیا  بپرسند  خانواده ها  از  برخي  است  ممکن 
باید دارایي های خود را بفروشند یا  پرداخت بدهی 

خیر.

تنها  ولی  است،  ممکن  راه حل های  از  یکی  این   
وقتي راه حل درستي است که افراد خانواده عادت به 

خرج کردن های سابق خود را اصالح کرده باشند

برطرف  عارضه  تنها  دارایی ها  فروش  با  وگرنه 
خانواده ای  کنید  فرض  مشکل.  نه  شد  خواهد 
بتواند قرض  تا  را می فروشد  مقروض، خانه ی خود 
خود را پرداخت کند. این خانواده اگر دوباره عادات 
سابق خود را مانند خریدهاي اقساطي و... ادامه دهد 
این  با  بدهی خواهد شد، فقط  مجددا"دچار مشکل 
تفاوت که این بار خانه هم ندارد. پس خانواده بدون 
برنامه ی مالِي منظم دوباره به همان دام مي افتد. از این 
ابتدا عادت های خرج  دارایی ها،  فروش  از  قبل  رو، 
چک  با  تاکنون  اگر  مثاًل  کنید.  اصالح  را  کردن 
خرید مي کرده اید آن را کنار بگذارید و فقط مطابق 

درآمد خود هزینه کنید . 

5 -6 راه هاي پیش گیری از بحران مالی
به نظر شما راه های مقابله با بدهکار شدن چیست؟

اقدامات زیر را انجام دهید تا  با بحران مالي مواجه 
نشوید: 

آن  منظور  کنید.  رعایت  را  درصد   20 قانون   -1
اجاره بها  بدون  ماهانه  اقساطي  خرید  کل  که  است 
نباید از20 درصد از درآمد خالص شما بیش تر شود. 
یا کل خرید اقساطي ماهانه با اجاره بها نباید از 40 

درصد درآمد خالص شما تجاوز کند. 

عادت های مالي نامناسب خود را تغییر دهید. به   -2
همین منظور براي مدیریت هزینه ها باید راه جدیدي 
به کارگیری روش  و  ماهانه  بودجه بندي  پیدا کنید. 
متوجه وقتي  باشد.  کارگشا  راه  مي تواند  پاکت 
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شدید پول تان را چگونه هزینه کرده اید، می توانید 
عادت های مالی نامناسب خود را تغییر دهید. شما با 
تغییری اندک مانند حذف غذاي رستوران و خرید 
اقالم شخصي، جایگزین کردن کاالهاي ارزان قیمت 
با  کاالهای گران قیمت و ... مي توانید بدون این که 
به خانواده فشار زیادي تحمیل شود، بدهي های خود 

را پرداخت کنید.

صدور  و  اعتباري  کارت هاي  با  درخرید   -3
امروزه   باشید.  محتاط  بسیار  مدت دار  چک هاي 
استفاده از کارت هاي اعتباري در تمام دنیا رایج شده 
است و بسیاري از مردم در سراسر جهان با در دست 
از  یکی  مي پردازند.  خرید  به  کارت ها  این  داشتن  
ویژگی های استفاده از کارت اعتباری آن است که  
بلکه  بپردازد  را  بالفاصله هزینه ها  نیست  فرد مجبور 

صورت آن ها بعد از مدتي ارسال می شود.

 اگر چه کارت هاي اعتباري وسیله ی بسیار مناسبی 
دچار  افراد  از  بسیاري  اما  است  پرداخت  براي 
به  توجه  بدون  و  مي شوند  خرید  آني  وسوسه های 
این  می کنند.  خرید  خود  واقعي  نیازهاي  و  مخارج 
از  شوند.  بدهي  دچار  آن ها  می شود  باعث  مسئله 
اعتباري  کارت  با  خرید  دارید  بدهي  وقتي  رو  این 
و صدور چک های مدت دار را قطع کنید تا بتوانید 
داشته  خود  هزینه هاي  بر  بهتری  و  بیش تر  کنترل 

باشید.

چکیده 
- بحران مالي در خانواده عبارت است از : ناتوانی 
خانواده در پرداخت قسط ها، قبض ها یا عمل نکردن 

به تعهدات مالي. 

از  ابتدا  باید  مالي  بحران  با  مقابله  براي  خانواده   -
شش  طي  سپس  کند،  جلوگیري  بدهي  افزایش 

مرحله بر مشکل بدهي فایق آید. 

از:  عبارت اند  بحران  با  مقابله  مرحله ی  شش   -
مرور  مالي،  وضعیت  کردن  روشن  مسئله،  تعریف 
راه حل ها، انتخاب راه حل ها، عمل کردن به راه حل ها 

و ارزیابي نتیجه ی نهایي. 

فراهم  بدهي  پرداخت  براي  مالي  منابع  وقتي   -
با  اولویت  ترتیب  به  از طلبکاران،  فهرستی  باید  شد 
که  شود  سعي  ماه  هر  در  و  گردد  تهیه  تاریخ،  قید 

بیش ترین مقدار ممکن از بدهي ها تسویه گردد. 

- اتکا به قانون 20 درصد ، حذف عادت های مالي 
خرید  در  احتیاط  و  مناسب  بودجه بندي   نامناسب، 
با کارت هاي اعتباري و خریدهای اقساطي از جمله 
پیش گیری  مالی  بحران  از  که  هستند  راه حل هایي 

می کند. 
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    آزمون پاياني نظري واحد کار ششم

1- بحران مالي خانواده را تعریف کنید. 

2- عالمت هاي بحران مالي را نام ببرید. 

3- شش مرحله ی مدیریت بحران مالي را نام ببرید .

4- تسویه ی بدهي ها چگونه باید صورت گیرد؟.

5- راه حل هاي پیش گیری از بحران مالي کدام اند؟ 

      آزمون پاياني عملي واحد کار ششم

ضمن مصاحبه با خانواده ای مقروض، تعیین کنید کدام یک از عالمت هاي بحران مالي را دارد. سپس با استفاده 
از مراحل شش گانه ی مدیریت بحران مالي مشکل این خانواده ها را تحلیل کنید و براي پرداخت بدهي آن ها راهِ 

حل پیشنهاد کنید.                                                  



                                             

                                        

براي  دگر روز چيزي بنه              بپوش و بنوش و ببخش و بده                     

           مبادا  كه در  دهر  دير ايستي                            مصيبت بَُود پيري ونيستي

                                                                                                                                 فردوسی

1-آشنايی با صرفه جويی و روش های آن در خانواده

   واحد کار 7

     مديريت پس انداز در خانواده 1
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    هدف هاي رفتاري
انتظار مي رود هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف هاي زیر دست یابد :

مفهوم پس انداز و جایگاه آن را در اقتصاد خانواده شرح دهد.  -1

روش هاي پس انداز درخانواده را توضیح دهد.  -2

راه هاي مدیریت پس انداز را نام ببرد.   -3

اصول بازکردن حساب پس انداز را بیان کند.  -4

روش هاي نگه داري پس انداز را به کار بندد.  -5
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     پیش آزمون واحد کار هفتم

منبع تشکیل دارایی خانواده کدام است؟  -1

الف( مصرف                  ب( درآمد                   ج( ارث               د( پس انداز

کدام گزینه پاسخ این سؤال است: چگونه مي توان کاالهایي را خرید که با حقوق ماهانه خریدشان امکان پذیر   -2
نیست؟

الف( غیر ممکن است                                               ب( باید منتظر باشید درآمد غیر منتظره به دستمان برسد. 

ج( پس انداز کردن بیش تر                                    د( قرض گرفتن 

کدام گزینه در رابطه با پس انداز صحیح است؟   -3

الف( براي تمامي خانواده ها با هر سطحي از درآمد ضروري نیست

ب( فقط براي رسیدن به هدف هاي بلند مدت باید پس انداز کرد.

ج (منبع تشکیل ثروت خانواده نیست

د(باقي مانده ي مصرف از درآمد است.

کدام یک از موارد زیر جزو هزینه هاي ثابت است؟  -4

الف (  هزینه هاي مواد غذایي        ب( هزینه هاي درمان 

ج(هزینه ي اجاره بها                      د(  هزینه هاي آب و برق 

5-کدام یک از روش هاي پس انداز از اصل آن تضمین نشده است؟ 

الف( سپرده ي کوتاه مدت                           ب( سپرده ي بلند مدت 

ج( اوراق مشارکت                                     د( اوراق سهام  
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مقدمه
بودجه  تنظیم  اهمیت  گذشته،  واحدهاي کاري  در 
و لزوم توافق تمام اعضاي خانواده درباره ی هدف ها 
هزینه هاي  چگونه  آموختید  هم چنین،  شد.  بحث 
گذشته را براي تعیین موقعیت پولي خانواده تجزیه 
پول  گذشته  ماه  شش  در  دریابید  تا  کنید  تحلیل  و 
شما صرف خرید چه کاالها و خدماتي شده است و 
هریک از اعضاي خانواده چه مقدارخرج کرده اند. 
در این واحد کار هم خواهید آموخت همه ي افراد 
زندگي  بهبود  براي  که  شوند  متقاعد  باید  خانواده 
مالي  هدف هاي  به  یابي  دست  و  خانواده  مالي 
پس انداز کنند. پس انداز براي تمامي خانواده ها با هر 

سطحی از درآمد ضروري است، زیرا : 

زندگي  آسیب هاي  درمقابل  را  خانواده   توان   -
اخراج  کارافتادگي،  از  بیماري ها،تصادفات،  مانند 

و... افزایش مي دهد.
زندگي  در  مصرف  روند  مي شود  باعث   -

یکنواخت شود.
منبع تشکیل ثروت خانواده است.   -

براي  مدت  کوتاه  در  که  را  کاالهایي  خرید   -
خانواده میسر نیست )مانند مسکن، خودرو و تلویزیون( 
مي سازد.  امکان پذیر  مدت  میان  و  مدت  بلند  در 
مدیریت صحیِح پس انداز در افزایش دارایی و   -
کوتاه ترین  در  خانواده  به هدف هاي  رسیدن  امکان 

زماِن ممکن نقش مهمی دارد. 
و از جمله موجب امنیت خاطر اعضاي خانواده را 

فراهم مي آورد.

    توجه
مهمي  بخش  که  است  داده  نشان  آماري  شواهد 
دارد. اختصاص  مصرف  به  خانواده ها  درآمد  از 
ازاین روالگوي مصرفي صحیح مي تواند در کاهش 
مهمي   نقش  خانواده  پس انداز  افزایش  و  هزینه ها 

داشته باشد.

1-7 آشنایي با مفهوم پس انداز در خانواده
 . است  درآمد  از  مصرف  باقي مانده ي  پس انداز   
را  خانواده  هزینه ي  و  درآمد  باید  منظور  این  براي 
این دو مقدار پس انداز  تفریق  از  به دست آورید و 
خانواده را تعیین کنید. پس انداز منشأ تشکیل دارایی 
خانواده است. براي پیش بیني پس انداز)پس انداز ماه 
بخش  تکمیل  درآغازبه  کنید.  تهیه  جدولي  آینده( 
درآمد ماه آینده ي خانواده بپردازید. براي پیش بیني 
صحیِح مقدار ِپس انداز به نکته هاي زیر توجه کنید:

تنها  است،  ثابت  شما  خانواده ی  درآمد  اگر   -1
خانواده  درآمد  اگر  ولي  دارید  نیاز  جدول  یک  به 
متغیر است دراین صورت دو جدول تهیه کنید: یکي 
براي زماني که درآمد زیاد است و دیگر براي زماني 
از این رو مي توانید کم ترین   . که درآمد کم است 

وبیش ترین مقدار پس انداز را تعیین کنید.
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ثابت  ماه گذشته  چند  در  خانواده  درآمد  اگر   -2
بوده است مي توانید فرض کنید که درآمد ماه آینده 

نیز مانند ماه گذشته خواهد بود. 

نشان  دارید  اختیار  در  که  اطالعاتي  چنان چه   -3
درآمد  با  آینده  ماه  در  خانواده  درآمد  مي دهد 
ماه هاي قبل تفاوت خواهد داشت حتماً آن را وارد 
کنید. ولي دقت کنید این اطالعات صحیح و واقعي 

باشند نه بر اساس حدس و گمان.

حقوق،  افزایش  احتمال  پیش بیني  هیچ وقت   -4
هدف هاي  به  رسیدن  حساب  به  را  ارث  یا  ارتقا 
خانواده ی خود نگذارید. اگر خانواده با آن چه دارد 
مبلغ  هرگونه  یا  ارث  حقوق،  اضافه  کند،  زندگي 

اضافي دیگر موفقیت خانواده را بیش تر مي کند .

در  اساس  بر  مخارج  خانواده ها  بعضي  در   -5
ودرآمد زن صرف خرید  مي شود  آمد شوهرتنظیم 
اگر  تا  یا پس انداز خانواده مي شود،  ، خانه  خودرو 
بارداري   ، بیکاري  بیماري،  به علت  درآمد خانواده 
و ... کاهش یافت خانواده با مشکل مواجه نشود. پس 
الزم است درآمد زن نیز محاسبه شود. هرچند ممکن 
دست  به  آینده  در  آن چه  درباره ی  خانواده  است 
مي آورد اطالعات و اختیار زیادي نداشته باشد ولی 
مي تواند هزینه ها را کاماًل برآورد کند و با یادداشت 
نظر  در  را  کردن آن ها همواره هدف هاي  خانواده 

بگیرد.

جمع  کردن  کم  با  مي توان  را  خانواده  پس انداز 

ستون  جمع  از  شده  پیش بینی  هزینه های  ستون 
درآمدها به دست آورد )مطابق جدول 7-1(.
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پس انداز ماهانهریالهزینه هاي ماهانهریالدرآمد ماهانه

درآمد شوهر

درآمد زن

درآمد از سود سپرده

درآمد از اوراق مشارکت

درآمد از سهام

دیگر درآمدها

اجاره

تسهیالت )آب، برق، تلفن و گاز(

خوراک

پوشاک

اتومبیل)بنزین، تعمیرات، پارکینگ، جریمه، ...(

اقساط ماهانه

مهد کودک

بهداشت)دارو، درمان و ...(

مالیات

کادو

پذیرایي

مسافرت

شهریه ي مدرسه

کل هزینه کل درآمد

جدول 1-7 جدول بودجه ي ماهانه و پس انداز                                                     ماه: ...........
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در  بودجه  مدیریت  مهم  ارکان  از  یکي  پس انداز 
خانواده و وسیله اي است براي :

مدیریت تعهدات مالي عادي  -

رسیدن به هدف هاي کوتاه مدت، میان مدت و   -
بلند مدت؛

-  آمادگي ورود به دوره ي باز نشستگي.

 از این رو سعي کنید عادت به پس انداز کردن را 
در خانواده ی خود ایجاد کنید.

 توجه
زندگی مصرفی  در  بتواند  براي آن که خانواده تان 
ورشکستگي  و  فقر  دچار  باشد،  داشته  یکنواخت 
عادت  یابد،  مالي خودنیزدست  هدف هاي  نشودوبه 

به پس انداز کردن را در بین آنان ترویج کنید.  

2-7 داليل پس انداز کردن در خانواده 
یکي از انگیزه هایي که خانواده را به پس انداز کردن 
عضو  هر  از  است.  هدف گذاري  مي کند،  تشویق 
کند  تعیین  را  بخواهید که هدف هاي خود  خانواده 
و بنویسد چگونه مي تواند به هدف هاي خود برسد. 
زیرتقسیم  به سه گروه  را  سپس هدف هاي خانواده 

کنید :

هدف هاي کوتاه مدت : آن هایي که در مدت   -1
مانند  برسید،  به آن ها  از یک سال مي خواهید  کم تر 

پرداخت قرض و هزینه هاي اضطراري.

هدف هاي میان مدت : آن هایي که در چند سال   -2
خرید  مانند  یابید،  دست  آن ها  به  مي خواهید  آینده 

خودروي شخصي و تحصیالت دانشگاهي. 

زمان  در  که  آن هایي   : مدت  بلند  هدف هاي   -3
بازنشستگي مي خواهید به آن ها برسید.  این هدف ها 
نمائید. سپس  را بر حسب اولویت زماني طبقه بندي 
تعیین کنید براي رسیدن به هر هدف چه مقدار باید 

پس انداز کرد.

 توجه 
میان  مدت،  کوتاه  هدف هاي  به  دست یابي  براي 
و  نیاز  یک  پس اندازکردن  مدت  بلند  و  مدت 

ضرورت است.

     فعالیت عملي 1

 1- فهرستي از هدف هاي یک سال آیند ه ي خود 
به  رسیدن  براي  کنید  محاسبه  سپس  برشمارید.  را 

آن ها چه مقدار پس انداز الزم دارید.     

3-7 میزان پس انداز در خانواده
تعیین  که  است  این  است  مهم  آغاز  در  چه  آن 
کنید براي رسیدن به هدف توافق شده به چه مقدار 

پس انداز نیاز دارید. 

خیلي سخت نگیرید که به خانواده فشار زیادي وارد 
آید، خیلي هم آسان نگیرید که رسیدن به هدف ها 
غیرممکن شود. بلکه بایدمطابق باوضعیت مالي خانواده 
داد. اختصاص  انداز  پس  به  را  درآمد  از  درصدي 
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در هر وضعیت مالي که قرار دارید نباید هیچ وقت 
نرخ پس انداز را صفر بگیرید. فرض کنید خانواده، 
با توجه به درآمد، تصمیم گرفته است10 درصد از 
درآمد ماهانه ی خود را پس انداز کند. اگر کل در 

آمد خانواده 300 هزارتومان با شد دراین صورت :

  پس انداز

یعني شما 270 هزارتومان براي مخارج و 30 هزار 
باید  پس  داده اید.  اختصاص  انداز  پس  برای  تومان 
هزینه ها را طوري تنظیم کنید که بیش تر از 270 هزار 

تومان  نشود.     

4-7 راه هاي افزايش پس انداز
1-4-7 تمايز بین خواست1 ،  آرزو2  و نیاز3 

درآغاز اقالم هزینه را مرور کنید. بهتر است  براي 
برحسِب  خانواده  هزینه هاي  از  فهرستي  کار  این 
بسیار  هزینه ها  اهمیت  ترتیب  کنید.  تهیه  اهمیت 
مهم است زیرا باید تفاوت بین نیازها، خواست ها و 
آرزوها را مشخص کنید. براي روشن شدن موضوع 
نیاز، خواست و آرزو  واژه ي  مفهوم سه  است  الزم 

بررسی شود.

غذا،  مانند  خانواده  اساسي  احتیاجات  نيازها: 
پوشاک، مسکن، درمان و آموزش هستند که برای 

تأمین آن ها باید هزینه کنیم.  

را  ما  زندگي  که  هستند  کاالهایي  خواست ها: 
یک  خودرو  خرید  مثال  براي  مي بخشند.  بهبود 
یک  قیمت  گران  خودروي  داشتن  ولي  است،  نیاز 
انتخاب  شامل  خواست ها  عالوه  به  است.  خواست 
آن  از  خانواده  که  است  کاالهایي  کیفیت  بین 
برابر  در  مرغ  گوشت  مثال  برای  می کند.  استفاده 
گوشت قرمز، خودروي نو در برابر خودروي دست 
تقابل   ... و  کار  لباس  برابر  در  میهماني  لباس  دوم، 

»خواست« در برابر »نیاز« را نشان می دهند.

اساسي خانواده  نیاز  کاالهایي هستندکه  آرزوها: 
نیستند ولي خانواده آرزو دارد آن ها را داشته باشد، 
کاالها  این  نقاشي.  تابلوي  یا  تزییني  فرش  مانند 
و  نیازها  تأمین  از  پس  درآمد،  مازاد  از  مي توان  را 

خواست ها، خرید کرد.    

 1 - Wanted خواست 
 2 -Desireآرزو      
 3 - Needنیاز         

200000×10÷100=20000
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پس دســتور العمل کلي این است که قبل از خرید 
هــر کاال درباره ی آن فکر کنیــد و هر خریدي را به 
طور کامل ارزیابــي نمائید.ضمناً مراقب باشــید که 
تحت تأثیــر جاذبه ي آنِي مصرف قرار نگیرید. براي 
ارزیابي هزینه هاي خود به پرسش هاي زیر پاسخ دهید:

آیا کاالي در نظر گرفته شــده یک نیاز است؟   )1
خواست است ؟ یا آرزوست؟

آیا خرید این کاال مطابق اصول اعتقادي شماست؟  )2

آیا قصد داریــد کاال را به طور نقدی بخرید یا   )3
قسطی ؟

آیا ارزش این کاال به سرعت کاهش مي یابد؟   )4

هزینه ي نگه داري و ســایر هزینه هاي این کاال   )5
چه قدر است؟

    توجه
خصوص  به  هرکاال،  خرید  از  قبل  کنید  سعي    
کاالهاي گران قیمت، اول آن را امتحان کنید، قرض 
بگیرید یا اجاره کنید تا مطمئن شوید که به این کاال 

نیاز دارید یا نه.

      فعالیت عملي 2

خود  خانواده ي  ماهانه ي  هزینه هاي  از  فهرستي 
آرزو  و  خواست  نیاز،  برَحَسِب  را  آن  و  تهیه  را 

تقسیم بندي کنید. 

بدیهي است بعضي از ارقاِم هزینه را، که به نیازها 
به  یا  نمي توان،  غذا   و  بها  اجاره  مانند  مربوط اند، 
این  کاهش  اگرچه  داد.  کاهش  مي توان  سختي 
مثاًل کاهش درجه ي  نیست.  نیز غیر ممکن  هزینه ها 
حرارت خانه باعث صرفه جویي در سوخت و کاهش 
خریدهاي  جاي  به  یک جا،  خرید  مي شود.  هزینه 
هزینه  و  بنزین  وقت،  در  صرفه جویي  باعث  مکرر، 
مي شود. هم چنین، تهیه ی برخي از کاالها در خانه به 
جاي خرید آن ها از بازار نیز باعث کاهش هزینه ها 

مي شود. 

2-4-7 تمايــز بین هزينه هــاي ثابت، متغیر و 
دوره اي

متغیر   ثابت،  هزینه هاي  به  نوع  برحسب  را  هزینه ها 
کنید چگونه  بررسی  کنید. سپس  تقسیم  و دوره اي 

مي توان آن ها را کنترل کرد. 

هزينه هاي ثابت: هزینه هایي هستند که اغلب از 
مي توان  سختي  به  و  ثابت اند  دیگر  ماه  به  ماه  یک 
خانه،  اجاره  هزینه هاِي  مانند  داد،  کاهش  را  آن ها 
از هزینه هاي  . بعضي  شهریه ي مدرسه ي بچه  ها و... 
از  را  بچه ها  اگر  داد؛  کاهش  مي توان  را  ثابت 
مدرسه ي خصوصي به دولتي انتقال دهید، هزینه هاي 

آموزشي کاهش مي یابد. 

به  ماه  که  هستند  هزینه هایي  متغّير:  هزينه هاي 
ماه تغییر مي کنند و کاهش آن ها ساده تر است، مانند 

هزینه هاي آب، برق، تلفن، مواد غذایي، کاالهاي 
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مصرفي و سایر خدمات.
چند  معموالً  هزینه ها  این  دوره اي:  هزينه هاي 
بار در سال پرداخت می شوند. بعضي از آن ها ممکن 
مانند  فراموش شوند،  پرداخت مجّدد  تا زمان  است 
تعمیر  طبي،  عینک  تعویض  بیمه،  خودرو،  تعمیر 
وسایل خانه، هزینه ی دندان پزشکي و درمان، هدایا 

و ... . 
بسیار مهم  از هزینه ها  برای کاستن  پی گیری دقیق 
است و باید به دنبال جاهایي گردید که بتوان هزینه ها 
را کاهش داد. با شناخت هزینه ها و دنبال کردن آن ها 

مي توانید وضعیت بودجه ي خود را بهبود ببخشید .

   توجه 
الگوي صحیح مصرف مي تواند در کاهش هزینه و 
در نتیجه افزایش پس انداز خانواده نقشی مهم داشته 

باشد. 

5-7 ايجاد عادت در خانواده برای پس انداز کردن
به این منظور برای هریک از اعضاي خانواده مبلغي 
پاکتي  در  مي توان  را  مبلغ  این  نظرمی گیریم.  در 
جداگانه و به نام هر عضو اختصاص داد. نکته ي مهم 
این است که هر یک از اعضاي خانواده باید تالش 
مطابق  تعیین شده  درآمد  با  را  هزینه هاي خود  کند 
نماید. هرگاه در این کار موفق شود، جا دارد احساس 
است  توانسته  ریزِي درست  برنامه  با  که  غرور کند 
نتوانست  فردي  اگر  کند.  رعایت  را  خود  بودجه ي 

مطابق درآمد خود هزینه کند و دچار کمبود شد   

اختیار  در  پولي  ماه  پایان  تا  نباید  وجه  هیچ  به 
اوگذاشت. در این زمینه باید کاماًل سخت گیر بود. 

اگر عضوي تمام درآمد خود را خرج نکرد مي تواند 
دارد.  تعلق  خودش  به  پس انداز  و  کند  پس انداز 
دهید.  ترتیب  خانواده  افراد  بین  مسابقه اي  مي توانید 
فردي که بیش ترین درصد درآمد خود را پس انداز 

کرده است برنده ي مسابقه محسوب خواهد شد. 

درصد،   20 خانواده  اعضاي  از  یکي  مثال  برای 
دیگري 50 درصد و بقیه 10 درصد درآمد خود را 
را  درآمد  فردي که 50 درصد  پس انداز  کرده اند. 
هم چنین،  بود.  خواهد  برنده  است،  کرده  پس انداز 
پس انداز  درصد  کم ترین  که  فردي  براي  مي توانید 
جریمه  و  جایزه  کنید.  تعیین  جریمه  است  داشته  را 
و  ظروف  شستن  مانند  باشد،  غیرنقدي  مي تواند 

نظافت منزل یا معاف شدن  از آن ها.

نکته ي مهم این است که اعضاي خانواده عادت کنند

نمایندکه  تنظیم  نحوي  به  را  خود  خرج  و  دخل 
بتوانند پس انداز کنند.
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6-7 آشنايي با روش هاي پس انداز در خانواده
ناچیز است  اگر مقدار پول پس انداز شده آن قدر 
که نمي توان آن را در بانک گذاشت، نگران نباشید. 
چنین  و  کنید  تهیّه  کوچکي  قلک  یا  کیف  پاکت، 
از  بعد  و  کنید  پس انداز  آن ها  از  دریکی  را  پولی 
چند ماه که به حد کافي رسید درباره ی آن تصمیم 
بگیرید. اگر پول پس انداز شده را در خانه  نگه داري 
کنید نه تنها هیچ بازدهي به آن تعلق نمي گیرد بلکه 
در معرض خطراتي مانند دزدي، آتش سوزي و غیر 
دسترس  در  پول  اگر  عالوه  به  مي گیرد.  قرار  آن ها 
باشد ممکن است خانواده تحت تأثیر وسوسه ي آنِيِ 
مقدار  اگر  حتي  است  بهتر  پس   . گیرد  قرار  خرید 
حسابي  در  را  آن  باشد  ناچیز  خانواده  پس انداز 
در  مي تواند  پس انداز  مدیریت  بگذارید.  جداگانه 
سرعِت  افزایِش  نتیجه  در  و  خانواده  رفاه  افزایش 
رسیدن به هدف هاي خانواده نقش مهمي داشته باشد. 
بنابراین، خانواده مي تواند پس انداز خود را با توجه 
به طریقي نگه داري کند  به مقدار و مدت پس انداز 
که داراي باالترین بازدهي و کم ترین میزان مخاطره 

باشد. این راه ها  عبارت اند از:

1-6-7 سپرده گذاري 
یکــي از کــم مخاطره تریــن و شــاید ســاده ترین 
راه هــاي نگــه داري پس انــداز ایــن اســت کــه به 
نزدیک تریــن بانــک محــل زندگــي یــا کار خود 
کنیــد. ســپرده گذاري  را  اندوختــه  و  مراجعــه 

کم ترین فایده ي این روش آن است که پول شما 
مي شود  باعث  و  مي دارد  نگه  دور  دسترس  از  را 
تحت تأثیر وسوسه هاي آني خرید قرار نگیرید و تنها 
واقعي  نیاز  کنیدکه  برداشت  خود  از حساب  زماني 
روش هاي  انواع  ما  کشور  در  امروزه  باشید.  داشته 

سپرده گذاري به شرح زیر است:

1-1-6-7 سپرده گذاري به صورت قرض الحسنه 
ُحسن این روش آن است که عالوه بر تضمین اصل 
پول، آن را از خطرهایي مانند دزدي، آتش سوزي 
تشویق  براي  بانک ها  هم چنین  مي کند.  حفظ   ... و 
برَحَسِب  پس انداز  و  قرض الحسنه  سپرده گذاران 

قرعه جایزه می دهند.

       بیش تر بدانید 
به صورت قرض الحسنه  بانک ها  سپرده گذاري در 
آن  به  بتواند  بانک  طریق  از  فرد  که  مي شود  باعث 
دسته از افراد جامعه که براي رفِع نیازهاي عمومي و 
ضروري خود بضاعت کافي ندارند وام دهد و از این 
طریق مشکل آن ها را حل کند. با توجه به گسترش 
بانک ها در دورافتاده ترین روستاها براي فرد امکان 
کمک به فقیرترین افراد جامعه فراهم شده است.  از 
این رو به خانواده ها توصیه مي شود دراین سنت نیکو 

مشارکت کنند .

 11 ی  آیه  حدید  مبارکه ی  سوره ي  در  خداوند 
تا  نیکو دهد  به خدا قرض  ” کیست که  مي فرماید: 
با  پاداشي  و  برگرداند  او  به  برابر  خدا آن را چندین 

لطف و کرامت به اوعطا فرماید“.
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2-1-6-7 سپرده گذاري کوتاه مدت:
 در این نوع سپرده گذاري، عالوه بر تضمین اصل 
پول و ایمني آن در برابر خطرها، بازدهي)سود( نیز به 
آن تعلق مي گیرد. این حسن را نیز داردکه هر زمان 
باشید  داشته  نیاز  آن  از  بخشي  یا  پس انداز  کل  به 
مي توانید آن را از حساب خود برداشت کنید. باید 
توجه داشت چون سود این نوع سپرده ها در بیش تر 
بانک ها بر اساس سه ماهه محاسبه مي شود، اگر قبل 
به  فقط   ، کنید  برداشت  خود  حساب  از  ماه  سه  از 

باقي مانده ي حساب سود تعلق مي گیرد.

3-1-6-7 سپرده گذاري بلند مدت
یک  قراردادهاي  طي  سپرده گذاري  نوع  این 
بانک  بین   ، ساله  پنج  و  ساله  سه   ، دوساله   ، ساله 
سود  نرخ هاي  می گیرد.  سپرده گذارصورت  و 

به  توجه  با  سپرده گذاري  نوع  این  علي الحساب 
دوره ي قرارداد متفاوت است . 

باشد،  طوالنی تر  سپرده گذاري  دوره ي  هرچه 
سپرده گذاري  نوع  این  است.  بیش تر  نیز  سود  نرخ 
بي مخاطره است ، زیرا اصل پول تضمین شده است. 
را  مبلغ  اصل  مي توانید  باشید  داشته  نیاز  هروقت 
دریافت کنید ولي اگر اصل پول  قبل از سر رسید 
دریافت شود، سود مطابق سپرده هاي کوتاه مدت تر 
محاسبه مي شود. براي مثال اگر سپرده اي یک ساله 
را بعد از 8  ماه دریافت کنید، سود بر اساس قرار داد 
6 ماهه و اگر بعد از 5 ماه دریافت کنید سود برمبناي 

سه ماهه محاسبه مي شود.

2-6-7 اوراق مشارکت 
اوراق  خرید   ، پس انداز  نگه داري  دیگر  روش     
براي اجرای پروژه هایي  اوراق  این  مشارکت است. 
یا  دولت  را  سرمایه  اصل  و  می شود  منتشر  خاص 
و  بي نام  اوراق،  این  تضمین می کند.  مرکزي  بانک 
تا پنج ساله اند. سود این اوراق  به صورت یک ساله 
هر سه ماه یک بار پرداخت مي شود. حسن این اوراق 
قابل  بانک  به  مراجعه  محض  به  که  است  آن  در 
نرخ سود آن  به عالوه،   است.  پول  به  تبدیل شدن 
شما  اگر  یعني  مي شود.  محاسبه  روزانه  صورت  به 
به  از مدتی کوتاه  بعد  را  پنج ساله  اوراق مشارکِت 
بانک بفروشید، سوِد تا همان روز محاسبه و به شما 
پرداخت مي شود. از آن جا که این اوراق بي نام اند، 
مخاطرات  سایر  و  دزدي  معرض  در  است  ممکن 

مانند آتش سوزي و غیره قرار گیرند. بنابراین باید 
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در حفظ و نگه داري آن ها کوشا باشید.
3-6-7 اوراق سهام 

روش دیگر نگه داري پس انداز خرید اوراق سهام 
گوناگون  شرکت هاي  سهام  همان  اوراق  است.این 
است که در بازار عرضه مي شود. دراین نوع اوراق، 
اوراق  و  سپرده گذاري ها  انواع  برخالف  درست 
مشارکت ، اصل آن تضمین نشده است. از این رو 
و  اقتصادِي کشور  وضعیِت  به  توجه  با  سهام  قیمت 
وضعیِت درونِي شرکت درحال تغییر است. سود آن 
پرداخت  ساالنه  سود  این  نیست.  ثابت  مقداری  هم 
مي شود. بنابراین عایدي فرد با خرید اوراق سهام از 

دو منبع به دست مي آید:
1- تغییر قیمت سهم         

  2- سود سهم 
که هردو تحت تأثیر شرایط حاکم بر اقتصاد است. 
بسیار  خطرهاي  با  اوراق  نوع  این  خرید  رو  این  از 
از  جلوگیري  براي  باید  خریداران  و  است  مواجه 
مربوط  متخصصان  مشاوره ي  با  آن  زیاد  مخاطره ي 

سبدي از سهم هاي مختلف را نگه داري کنند.

7-7  نحوه ی تخصیص پس انداز
خانواده براي نگه داري پس انداز خود باید بازدهي 
انواع ســرمایه گذاري ها را با یکدیگر مقایســه کند. 
از این رو باید اجزاي تشــکیل دهنــده ی بازدهي را 
بشناســد. بازدهــي هر ســرمایه گذاري بــه دو عامل 

بستگي دارد:

به  دارید  انتظار  که  سودی  سود:  نرخ  خالص   -1

سرمایه گذاري تعلق بگیرد.

سرمایه گذاري  باهرنوع  مخاطره:  هزینه ي   -2
مخاطره اي وجود دارد. 

انواع  قبلي،  سرمایه گذاري  روش هاي  در  مخاطره 
پس  است.  صفر  مشارکت  اوراق  و  سپرده گذاري 
انتظار  که  بازدهي  همان  مي تواند  سود  نرخ  خالص 
دارید منظور شود ولي درباره ی اوراق سهام این طور 
مخاطره،  کاهش  براي  مي تواند  خانواده  نیست. 
اوراق  )سپرده گذاري،  روش ها  انواع  از  ترکیبي 

مشارکت و سهام( را به کار گیرد.

     فعالیت عملي 3
پس انداز ماهانه ي شما چه مقدار است؟  -

به چه روشي آن را نگه داري مي کنید؟  -

هریک از روش ها چه مقدار بازدهي دارد؟  -

جدولي تهیه کنید و نحوه ي نگه داري پس انداز   -
خانواده را شرح دهید.

چنان چه قصد دارید برای خود یا دیگری دفترچه ی 
حساب پس اندازبانکی)قرض الحسنه، سپرده گذاری 
کوتاه مدت، سپرده گذاری بلند مدت و....(  باز کنید 
حساب  افتتاح  برای  را  الزم  شرایط  آیا  ببینید  باید 

دارید یا خیر.

حساب  کردن  باز  شرایط  بگویید  می توانید  آیا   
پس انداز چیست؟
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8-7  عوامل مؤثر بر موفقیت
هدف هاي  به  دست یابی  موفقیت  تضمیِن  براي 
بودجه ي خانواده و کسب موفقیت در فراهم آوردِن 
پس انداِز الزم جهت نیل به اهداف خانواده سه اصِل 
ارتباط، همکاري و کنترل اعضاي خانواده بسیار مهم 

است.

ارتباط: بسیار الزم است که درباره ی نیازها و   
خواسته هاي هر یک از اعضاي خانواده بحث شود. 

باید  بزرگترها  خوبِي  به  بچه ها  همکاری:   
احساس کنند که جزئي از برنامه اند. اگر دراین فرایند 
مشارکت داشته باشند شانس 1 رسیدن به هدف مالي 

افزایش مي یابد.

كنترل : هر عضو خانواده باید وظیفه و مسئولیت   
خودداري  غیرضروري  مخارج  از  و  بداند  را  خود 
. کند  مقاومت  مصرف  وسوسه هاي  مقابل  در  و 

فرمول  هیچ  بودجه  تنظیم  براي  است  گفتنی 
کار  به  خانواده ها  همه ی  براي  بتوان  که  مشخصي 

برد، وجود ندارد.  

 توجه
آن  تشکیل پس انداز،  در  هر خانواده  موفقیت  راز 
به  توجه  با  را  بودجه ی خاص خود  بتواند  است که 
نیاز و هدف ها طراحي و سه اصل ارتباط، همکاري 

و کنترل را نیز در آن رعایت کند.

موارد خرج  از  بسیاري  باشید در  داشته  توجه  باید 
کردن بیش تر موجب افزایش رفاه خانواده نمي شود. 
اعضاي خانواده باید سعي کنند که اوقات بیش تري 
دور هم باشند و با مصاحبت بایکدیگر رفاه بیش تري 
همه ي  صحبت هاي  به  باید  کنند.  فراهم  خود  براي 
اعضای خانواده گوش داد، زیرا  ممکن است ایده اي 
داشته باشند که به افزایش رفاه خانواده کمک کند. 

)Chance (  1- شانس، امکان، احتمال، فرصت، مجال
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چکیده 
   دراین واحد کار با مفهوم پس انداز آشنا شدید. از 
آن جا که پس انداز مانده ي درآمد از مصرف است و 
افزایش درآمد نیز تا حدي خارج از کنترل خانواده 
است، از این رو کنترل مصرف مي تواند نقش مهمي 
در افزایش پس انداز خانواده ، در نتیجه دسترسي به 
هدف هاي مالي خانواده داشته باشد. هزینه ها را باید 
 ، تقسیم بندي کنید  ، خواست و آرزو  نیاز  برحسب 

مخارج غیر ضروري را پیدا و آن ها را حذف کنید 

و به این ترتیب پس انداز شما افزایش خواهد یافت. 
براي حفظ پس انداز از خطِر وسوسه ي آني خرید، 
دزدي، آتش سوزي و سایر خطرها هرگز پس انداز 
خود را در خانه نگه داري نکنید. به عالوه نگه داري 
پس انداز درخانه ، شما را از به دست آوردن بازدهِي 
پس انداز محروم مي کند . بنابراین با توجه به سود و 
مخاطره ي انواع سرمایه گذاري ها ، روش یا ترکیب 
انتخاب  خود  پس انداز  نگه داري  براي  را  مناسبي 

کنید.   

       آزمون پاياني نظري واحد کار هفتم    

پس انداز را تعریف کنید .  -1

دارایی خانواده چگونه به وجود مي آید؟  -2

تفاوت بین نیاز، خواست و آرزو را شرح دهید .  -3

پس انداز چه نقشي در زندگي مالي خانواده دارد ؟  -4

روش هاي مختلف نگه داري پس انداز را نام ببرید؟  -5

چرا پس انداز خانواده نباید در خانه نگه داري شود؟  -6

            آزمون پايانِي عملی واحد کارهفتم  

بودجــه اي براي ماه آینده ي خانــواده ي خود تنظیم کنید. در پایان ماه بررســي کنید آیا توانســته اید به پس انداز 
برنامه ریزي شــده دســت یابید. درصورت موفقیت دالیل آن را شــرح دهید و اگر موفق نشده اید دالیل آن را بیان 
کنید. تعیین کنید چه هزینه هاي اضافي کرده اید که می شــد آن ها را حذف کرد. نتایج به دســت آمده را گزارش 

دهید .     



                                                                                             

                    

 

  هركه را خيمه به صحراي قناعت زده اند              گر جهان زلزله گيرد غم ويراني نيست

                                                                                                                                                سعدی

                                    واحد کار 8

                     چرخه ی موفقیت
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   هدف هاي رفتاري
انتظار مي رود هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف هاي زیر دست یابد :

مراحِل مختلف تنظیم بودجه را تا رسیدن به موفقیت بیان کند.  -1

چرخه ی1 موفقیت را در زندگی به کار بندد.  -2

تناسِب مالِی خانواده ی خود را بیازماید.  -3

وظایف مشاور اقتصادی را شرح دهد.  -4

      پیش آزمون واحد کار هشتم 
  در مقابل پاسخ صحیح عالمت × بگذارید.

1- بدهي نوعی عدِم تناسب مالي است.     

  صحیح                                           غلط

2- براي تمام خانواده ها مي توان برنامه ی مالِي یکسانی ارائه داد.            

 صحیح                                           غلط

3- درآمد، نیاز و سلیقه ارکاِن اصلِي برنامه های مالِي هر خانواده است.   

 صحیح                                           غلط

4-در صورت مواجه شدن با مشکل مالي باید به مشاور اقتصادي مراجعه کرد.                                                                       

 صحیح                                           غلط

مشاور اقتصادي با توجه به میزان تناسب مالِي خانواده، به ارائه ی راهکارها مي پردازد.                                                            -5

   صحیح                              غلط

 1 - Cycleچرخه  
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مقدمه
کنترل  و  تنظیم  مراحل  با  قبلي  کار  واحدهاي  در 
از  استفاده  با  بخش  این  در  شدید.  آشنا  بودجه 
چرخه ی موفقیت، مراحل مدیریت مالي را از ابتدا تا 
انتها پی می گیریم. براي این که در زندگي مالي خود 
تغییر ایجاد کنید، الزم است سیستمي1  داشته باشید 
برید. چرخه ی  به کار  بتوانید آن را در زندگی  که 
موفقیت سیستمي است که معموالً در بنگاه ها به کار 
مي رود اما براي خانواده نیز مي تواند به کار رود. این 
چرخه به خانواده کمک می کند مطابِق برنامه و حتي 

بهتر از آن عمل کند. 

1- مجموعه ی منظم و قابل درکی از حقایق، اصول، نظریه و امثال آن ها در زمینه ای خاص از دانش یا اندیشه را سیستم ) System( گویند.

1-8  مراحل چرخه ی موفقیت 
1-1-8 تنظیم برنامه ی هدف

همان طورکه بدون برنامه ونقشه نمی توانیدبه جایی 
سفرکنید بدون نقشه نیز نمی توانید برنامه ی مالي خود 
را تنظیم کنید. از این رو، پس از مشخص شدن درآمد 
هدف های  به  شدن  نزدیک  برای  خانواده،  خالص 

پول  چگونه  که  کنید  برنامه ریزي  باید  خود  مالی 
خود را مطابق معمول ، به روز هزینه کنید.

2-1-8  ثبت و پي گیري مخارج
بعد از تعیین مخارج ماهانه، هرگونه هزینه را ثبت 
کنید تا بتوانید پیشرفت خود را ارزیابي کنید. بَرای 
مانند  دارد،  وجود  زیادی  راه های  کار  این  انجاِم 

کامپیوتر ونرم افزارهای خاص آن. به عالوه، شما 

3-1-8  مقایسه ی عملكرد واقعي با میزان 
برنامه ریزي شده در بودجه

نگرشی  شامل  و  است  اساسي  بسیار  مرحله ی  این 
کلي به درآمدها و هزینه ها به طور همزمان است. با 
این کار متوجه خواهید شد مخارج خانواده ی خود 
را چه مقدار، کجا و چگونه تعدیل کنید تا با مشکل 
مواجه نشوید. این کار را دست کم یک بار در ماه 

انجام دهید.

واحدهاي  در  شده  تهیه  جدول هاي  از  مي توانید 
به  را  خانواده  هزینه های   و  کنید  استفاده  قبل  کار 
صورت روزانه ثبت نمائید. سپس هزینه هاي روزانه 
را درجدول های هفتگي و ماهانه وارد کنید. درآغاز، 
چنین اقدامی ممکن است خسته کننده به نظر برسد، 
ولي با انجام مستمر آن به تدریج عادت هاي صحیح 

جانشیِن عادت های غلط می شوند.

4-1-8  تعدیل
تهیه ی برنامه ای ایده آل در وهله ی  نخست تقریباً 
برنامه ریزي فرایندي   غیر ممکن است. به طور کلی 
وقت گیر است و برای تطبیق درآمد و هزینه ها باید 

اطالعات و تجربه ی کافی داشته باشید.

زمینه هایي  در  را  خود  مخارج  باشد  الزم  شاید 
پس  کنید.  زیاد  دیگر  زمینه های  در  و  کم  خاص 
برنامه ی خود را به نحوی تعدیل کنید تا با نیازهاي 
شما وخانواده تان مطابقت داشته باشد. این تنها راهي 
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نمودار 1-4 چرخه ی موفقیت

توجه
درآمدها،  به  توجه  با  باید  خانواده  مالي  برنامه ی   
با  سپس  شود.  تنظیم  خانواده  نیازهاوسلیقه هاي 
مقایسه ی عملکرد واقعی با بودجه ی برنامه ریزی شده 
می توان مشخص کرد نیاز به تعدیل در برنامه هست 
یا خیر .  بنابراین ارائه ی برنامه ی مالي یکسان براي 

همه ی خانواده ها میسر نیست.  

از  استفاده  با  تا  است  رسیده  فرا  آن  زمان  اکنون 
عنوان  به  بتوانید  پودمان  این  در  خود  آموخته های 
سایر  یا  خود  خانواده ی  بودجه ی  اقتصادی،  مشاور 
خانواده هایي را که دچار مشکل مالي اند تنظیم کنید، 

به طوری که سالمت مالي به خانواده بازگردد.

2-8 وظايف مشاور اقتصادِي خانواده
آینده،   در  آن  تداوم  و  مالي  سالمت  به  رسیدن 
آرزوي هر فرد و خانواده اي است و به دانِش معاش، 
برنامه ریزي و تعهد همه ی اعضای خانواده نیاز دارد. 
خانواده هایي که با مشکل مالي مواجه اند و به مقابله ی 
با آن قادر نیستند به بیماری مالي دچار شده اند. پس، 
کمک  خانواده  اقتصادِي  مشاور  از  می شود  توصیه 
بگیرند. وظایف مشاور اقتصادي خانواده عبارت اند از :

هدف های  به  خانواده  هدف های  تقسیم بندی   -1
این  تبدیل  زمان بندي شده و سپس  و  قابل دسترس 

هدف های واقعي به هدف های مالي؛ 

2- کمک به خانواده به منظور تأمین پس انداز الزم 
برای رسیدن به هدف ها، نیازها و خواست هاي خود 

از طریق تجزیه و تحلیل هزینه های خانواده؛

شده  بدهي  دچار  که  خانواده اي  به  کمک   -  3  
که  طوری  به  است،  خطر  در  آن  مالي  سالمت  و 
خانواده با تنظیم بودجه بتواند به زمان بندِي بدهي ها و 
پرداخت آن ها در کوتاه ترین مدت ممکن بپردازد؛

مناسب  انتخاِب روش  برای  به خانواده  4 -کمک 
بازدهي بیش ترین  که  به طوري  پس انداز  نگه داري 

را داشته باشد؛

5 - سایر مشاوره هاي الزم.

به  مي کند.  تضمین  را  مالي تان  موفقیت  که  است 
نمودار زیر توجه کنید:

تناسب مالي

پي گیري

تعدیل مقایسه

هدف
)برنامه(
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توجه
خانواده  به  مي تواند  خانواده  اقتصادي  مشاور 
رسیدن  تا  بودجه  تنظیم  هدف هاو  دراولویت بندي 
مي تواندراه هاي  هم چنین،  کند.  کمک  موفقیت  به 
به  رسیدن  در  تسریع  برای  را  پس انداز  نگه داري 

هدف ها ی خانواده نشان دهد. 

خانواده هایي که دچار بدهي اند مي توانند از خدماِت 
مشاوراِن اقتصادِي خانواده کمک بگیرند.

3-8 ارائه ی آزمون تناسب مالي
پرسش نامه ای  مي تواند  خانواده  اقتصادي  مشاور 
تناسب  براي شناسایي وضعیت  را  نمونه ی زیر  شبیه 

مالي خانواده  طراحی کند.

آزمون تناسب مالی

خیربلیپرسش 

1- آیا اجاره بهای خانه به موقع پرداخت می شود؟ 
2- آیا حساب جاري)چک( در هر ماه در تعادل است؟ 

3- آیا قیمت کاالهاي مورد نیاز خانواده را قبل از خرید در فروشگاه هاي مختلف کنترل مي کنید؟ 

4- آیا مخارج دوره اي خانواده ی خود را مانند مالیات بیمه و ... را پیش بینی می کنید ؟ 
5-آیا سعي مي کنیداطالعاتي درباره ی مراکزی که مي توان کاالهاي نیاز را در آن جا ارزان تر خرید 

کرد به دست آورید؟ 

6- آیا خرید اقساطي بدون اجاره بها کم تر از 20 درصد درآمد خالص خانواده ی شماست؟

7- آیا خرید اقساطی با اجاره بها کم تر از 40 درصد درآمد خالص خانواده ی شماست؟ 

8- آیا شما 10 درصد از درآمد خالص خود را پس انداز مي کنید؟

9- آیا مقدار پس انداز به اندازه ی سه ماه درآمد خالص خانواده است ؟ 

10- آیا خانواده درصدور چک توجه دارد که حتماً پول در حساب داشته باشد؟ 

11- آیا پس انداز خانواده در بانک یا سرمایه گذاري داراي بازده نگه داري مي شود؟ 
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1- اگر به پرسش های 9 تا 11 جواب بلی داده اید، 
تناسب مالي خانواده ی شما پذیرفتنی است ولی نقاِط 

ضعِف محدود نیز باید برطرف شوند.

2- اگر به پرسش های 6 تا 8 جواب بلی داده اید، 
ولی  است،  متوسط  شما  خانواده ی  مالي  تناسب 
نقاِط  پس  است.  افتاده  درخطر  مالي تان  سالمت 
ضعف باید قبل از رسیدن به بحران مالي در خانواده 

اصالح شوند.

3- اگر به پرسش های 1 تا 5 جواب بلی داده اید، 
این  در  است.  شما ضعیف  خانواده ی  مالي  تناسب 
صورت سالمت مالي خانواده به خطر افتاده است و 

به زودي دچار بحران مالي خواهید شد.

مشاور خانواده با تکمیل پرسش نامه اي نظیر نمونه ی 
قبلی به میزان تناسب مالي خانواده پي خواهد برد و 
بر اساس آن می تواند بودجه ی خانواده را تنظیم کند.  
به این ترتیب خانواده دوباره سالمت مالي خود را به 

دست خواهد آورد.

هم چنین، او با اولویت بندي هدف ها برحسب نوع و 
زمان و تجزیه و تحلیل درآمدها و هزینه ها و با توجه 
کمک  خانواده،  وسلیقه های  نیازها  مالي،  منابع  به 
خواهد کرد تا خانواده در کوتاه ترین مدت ممکن، 
عالوه بر رسیدن به هدف ها به تناسب مالي نیز دست 

یابد.

      فعالیت عملی
در مقاِم مشــاور اقتصادی خانواده ، آزمون تناســب 
مالی را برای خانواده ی خود انجام دهید. بررسی کنید 
تناســب مالی خانــواده  در حّد پذیرفتنی، متوســط یا 

ضعیف است؟ 

چکیده
در این واحد کار با مراحل چرخه ی موفقیت شامل 
برنامه، پی گیری، مقایسه و تعدیل آشنا شدید. توصیه 
که  هایي  خانواده  به خصوص  ها  خانواده  شود  می 
دچار عدم تناسب مالي اند به مشاور اقتصادي خانواده 
اولویت بندي  با  اقتصادي،  مشاور  کنند.  مراجعه 
هزینه ها،  و  درآمدها  تحلیل  و  تجزیه  و  هدف ها 
خانواده را تا رسیدن به تناسب مالي کامل راهنمایي 

می کند.
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        آزمون پاياني نظري واحد کار هشتم
1- مراحِل چرخه ی موفقیت را نام ببرید.

2- چه عواملی در تعیین برنامه ی مالي خانواده نقش دارند؟

3- وظایف مشاور اقتصادي خانواده را تعریف کنید.

        آزمون پاياني عملي واحد کار هشتم
   

بودجه ی خانواده ای را که در وضعیت تناسب مالي ضعیف است تنظیم و چرخه ی موفقیت آن را رسم کنید. 




