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شاید استفاده از سررسید تاریخ دار بهتر باشد زیرا 
هزینه  اطالعات  تمام  کردن  وارد  براي  کافي  جاي 
قبض  نیز  و  روز  هر  رسیدهاي  توان  مي  و  دارد  را 
به  سنجاق  با  را   ... و  تلفن  برق،  آب،  مانند  هایي 
این صورت تک تک  پیوست کرد. در  آن صفحه 
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. 

     فعالیت عملي 
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4-4 به روز کردن بودجه
عملکرد  آیا  کند  کنترل  هفته  هر  باید  خرج  مدیر 
یا خیر. این کار را  بودجه مطابق  هدف بوده است 
هزینه  ورقه ي  گویند.  مي  بودجه  كردن  به روز 
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 هرسال ثبت نمائید. این مقایسه ي هفتگي، ماهانه و 
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 
مي  بپردازید  باید  ماه  پایان  از  قبل  را  حساب هایي 
توانید محاسبه کنید به چه مقدار پول نیاز دارید؟ اگر 
پول به اندازه ي کافي باقي مانده باشد، مشکلي نیست 
و  برگردید  باید  مواجه اید  پول  بود  کم  با  اگر  ولي 

هزینه هاي خود را تعدیل کنید.
در ای��ن ج��ا ض��رورت دارد وضعی��ت بودج��ه ي 
خان��واده ي خ��ود را در پای��ان هفته، ماه و س��ال به 
اعضاي خانواده گ��زارش 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. 

     فعالیت عملي 
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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

پیش��برد هدف ها طراحي کرده اید به س��مت هدف 
پررنگ شده است؟

اگر خانواده نتوانس��ته اس��ت به اندازه ي کافي   )5
براي رسیدن به هدف پس انداز کند علت چیست؟

آی��ا الزم اس��ت در بودجه تجدی��د نظر کرد؟   )6
توصیه می ش��ود جلس��ه ي دیگري تش��کیل دهید تا  
اعضاي خانواده براي تطبیق هزینه هاي خود بابودجه 

متعهد شوند و به توافق برسند.

نمي توان انتظار داش��ت خانواده با بودجه ي جدید 
ب��ه راحتي و بدون هیچ مش��کلي پیش��رفت کند، به 
خص��وص در ماه هاي اول که احتمال بروز مش��کل، 
اختالف، نبود احس��اس مس��ئولیت، نب��ود تعهد و... 
هس��ت. اگ��ر بعد از ب��ه کارگیرِی بودج��ه ي جدید 
مش��اهده شد این برنامه باعث شکل گیرِي رفتارهاي 
نادرس��ت یا مش��کل اساس��ي دیگري براي اعضاي 
خانواده ش��ده اس��ت، اج��رای آن را متوقف کنید و 
جلوتر نروید. دقت باش��ته باشید پول باید در خدمت 
رف��اه و تعالي افراد خانواده باش��د. به بیان دیگر پول 
وسیله است نه هدف. اگر خانواده به این نقطه رسید 
باید توقف کند و ش��اید بهتر باش��د از یک مش��اور 

اقتصادي کمک بگیرد.

       فعالیت عملي 
متوالي  ماه  شش  براي  را  یک  عملي  فعالیت   -
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چکیده
در ای��ن 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 داش��ته باش��د. براي این 
منظور باید سررسید تاریخ دار تهیه شود و از هریک 
از اعضاي خانواده خواس��ته ش��ود به طور روزانه یا 
دس��ت کم هفت��ه اي یک بار مخارج خ��ود را در آن 
یادداشت کند. سپس، مس��ئول خرج باید مخارج را 
به صورت هفتگي و س��پس 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. 

       آزمون پايانی عملي واحد کار چهارم

        آزمون پاياني نظري واحد کار چهارم
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   چودخلت نيست خرج آهسته تركن                  كه مي گويند ماّلحان سرودي

    اگر باران به كوهست����ان نب���ارد                   به سالي دجله گرددخشك رودي

                                                                                                                                        سعدي

1-مدیریت وبودجه بندی هزینه ها متناسب با امکانات مالی خانواده ومحاسبه ی  جای گزین های مادی و انسانی مناسب

  واحد کار5

 زندگ��ي بر مبناي بودجه ی جدي��د 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

         پیش آزمون واحد کار پنجم

         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 هم��ه ی اعضای خان��واده به بودجه ی 
تنظیم ش��ده رضایت دادن��د بای��د آن را اجرا کرد. 
اختصاص دادن وقت بسیار برای تنظیم بودجه بدون 
آن که کسی متعهد به رعایت آن باشد کاری بیهوده 
اس��ت.باپي گیري و به روزکردن بودجه مي توانید به 

انحراف آن از مسیربرنامه ریزي شده  پی ببرید.

 هم��ان ط��ور که در واح��د کار 4 گفته ش��د  اگر 
اعضای خانواده ی ش��ما مطابق بودجه ی برنامه ریزي 
ش��ده هزینه کرده اند آن ها را تشویق کنید این روند 
را ادامه دهند. ولي معموالً در ماه هاي اول، که هنوز 
خان��واده به بودج��ه ی تنظیم ش��ده ی جدید عادت 
نکرده ، بسیار بعید است بتواند به این موفقیت دست 
یاب��د، و به احتم��ال زیاد بیش از مق��دار برنامه ریزي 
شده هزینه خواهد کرد. بنابراین، ممکن است نتواند 
پس ان��داز الزم را فراه��م کند و حت��ي احتمال دارد 
بی��ش از درآمد خانواده هزینه کند و بدهکار ش��ود. 
در حالت اول، یعني وقت��ي پس انداز کم تر از مقدار 
تعیین شده باشد، شاید بتوان آن را، با تعدیالت جزئي 
در ماه هاي بع��د، جبران کرد ولي اگر خانواده دچار 
بدهي ش��ود، یعني هزینه هایي بیش از درآمد داش��ته 
باشد دیگر جاي گذشت باقي نمي ماند و الزم است 
هزینه ها  به طور کامل بازنگری ش��وند. 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

ب��راي ه��ر خان��واده، ب��ه وی��ژه خانواده هایی که 
دچار کس��ري بودجه )بدهي( ش��ده اند، بس��یار مهم 
اس��ت از خرید کااله��اي غیرض��روري خودداري 
کنن��د. به ای��ن منظور بای��د فهرس��ت هزینه هاي ماه 
گذش��ته ی خود را بازنگري کنند و مشخص نمایند 
ک��دام هزینه  ه��ا ض��روری و کدام کم ت��ر ضروری 
و ک��دام غیر ضروري اند، س��پس، بای��د تالش کنند 
هزینه های  غی��ر          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- شناسایی اصول اولویت 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:

كاالهاي مصرفي بي دوام:

کاالهاي مصرفي بي دوام، کاالهایي هس��تندکه به 
مصرف مي رس��ند و به سرعت مس��تهلک مي شوند، 
ماننِد مواد غذایي، بهداش��ت و درم��ان، تفریحات، 

مسافرت و هزینه هاي آب و برق و تلفن. 

كاالهای مصرفی مصرفي با دوام :

کااله��اي مصرفي ب��ا دوام، کاالهایي هس��تند که 
در زمان��ی طوالني تر و حتي در ط��ول زندگي فرد 
مس��تهلک می ش��وند، مانند خانه، خودرو، یخچال و 

تلویزیون .
1-1-1-5 اولويت های مهم هزينه های خانواده1 

•  مواد غذايي 

ب��ا توجه به نق��ش مهم تغذیه در س��المت خانواده 
باید در برنامه ی غذایي خان��واده پنج گروه عمده ي  
غذایي شامل نان و غالت،سبزی ها، میوه ها،گوشت، 
حبوبات و مغزها و ش��یر و فرآورده های آن گنجانده 

شود.

1- اولویت های اختصاص بودجه ی خانواده به نیازها

 بدیهي اس��ت برنامه ی غذایی خانواده باید با توجه 
به س��ن، وضعیت های مختلف در دوره های زندگی 
)بارداری و ...(، وضعیت سالمت و سلیقه ی اعضاي 
خانواده تنظیم ش��ود. از آن جا که تغذیه ی مناس��ب 
باعث صرفه جویي در هزینه هاي درمان مي شود، این 
نوع مخ��ارج باید درس��رلوحه ی هزینه هاي خانواده 
ج��ای بگیرد.در هزین��ه کردن برای م��واد غذایی به 

نکته های زیر توجه کنید:

نیازه��اي تغذی��ه اي خانواده را با توجه به س��ن   -1
،وضعیت سالمت و سلیقه ی اعضا در نظر بگیرید.

ب��ا توج��ه ب��ه درآم��د خان��واده و مقایس��ه ي    -2
قیم��ت کااله��اي مختل��ف، درصورت��ی ک��ه قادر 
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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.

      بیش تر بدانید
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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.

ب�رای كاه�ش هزين�ه ی رف�ت و آم�د ب�ه 
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 
ش��رکت می کنند و یا در مواقع ضروري، از وس��ایل 
نقلیه ی شخصي استفاده نش��ود. در انتخاب وسیله ی 
نقلیه چهار عامل امنیت، س��رعت، 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 ص��رف خری��د موادغذای��ي مي کنن��د ول��ي با 
سوءتغذیه مواجه می شوند. در صورتي که امکان دارد 
خانواده هاي با درآمد کم تر از تغذیه ی مناس��ب 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)

فهرس��تی از کااله��اي درخواس��تِی ماهان��ه 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

چ��ه راه هایي براي کاه��ش هزینه هاي خانواده   -4
پیشنهاد می کنید؟

فهرس��تي از آن ها را ب��رای گزارش در کالس   -5
تهیه کنید. 

        فعالیت عملي 

   توجه
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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 

چك:   -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 نوش��ته می شود. فرد   -1
بای��د در همان تاریِخ صدور چ��ک به اندازه ی  مبلغ 

نوشته شده در بانک موجودی داشته باشد.

صادر کننده ی چک بای��د 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.

-  چك 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. 

چك 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. 

 - چك 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. 

- چك 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 
جاي  ضروري،  غیر  و  ضروري  کاالهاي  حسب  بر 
با  تر  گران  کاالهاي  با  تر  ارزان  کاالهاي  گزیني 
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.

       آزمون پاياني عملي واحد کارپنجم

      آزمون پاياني نظري واحد کار پنجم
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       بر احوال آن بنده بايد گريست                  كه دخلش بود نوزده، خرج بيست

                                                                                                                                         سعدي

1-  آشنایی با نحوه ی بودجه بندی در محدودیت 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.

 

        پیش آزمون واحد کار ششم



126

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. 

      فعالیت عملی 
- فهرستی از کلیه ی دارایي هاي نقدي و غیر نقدي 
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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 

    فعالیت عملي 

    توجه
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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.                                                  

      آزمون پاياني عملي واحد کار ششم

    آزمون پاياني نظري واحد کار ششم



                                             

                                        

براي  دگر روز چيزي بنه              بپوش و بنوش و ببخش و بده                     

           مبادا  كه در  دهر  دير ايستي                            مصيبت بَُود پيري ونيستي

                                                                                                                                 فردوسی

1-آشنایی با صرفه جویی 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



136

     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  

     پیش آزمون واحد کار هفتم
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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   -
مانند بیماري ها،تصادفات، از کارافتادگي، اخراج 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 آشنايي 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.

    توجه
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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 
درآمد خانواده به علت بیماري، بیکاري ، بارداري 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 

     فعالیت عملي 
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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 دس��تور العمل کلي این است که قبل از خرید 
ه��ر کاال درباره ی آن فکر کنی��د و هر خریدي را به 
طور کامل ارزیاب��ي نمائید.ضمناً مراقب باش��ید که 
تحت تأثی��ر جاذبه ي آنِي مصرف قرار نگیرید. براي 
ارزیابي هزینه هاي خود به پرسش هاي زیر پاسخ دهید:

آیا کاالي در نظر گرفته ش��ده یک نیاز است؟   )1
خواست است ؟ یا آرزوست؟

آیا خرید این کاال مطابق اصول اعتقادي شماست؟  )2

آیا قصد داری��د کاال را به طور نقدی بخرید یا   )3
قسطی ؟

آیا ارزش این کاال به سرعت کاهش مي یابد؟   )4

هزینه ي نگه داري و س��ایر 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 تماي��ز بین هزينه هاي ثاب��ت، 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 

      فعالیت عملي 
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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 آنِي 
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 
یک��ي از ک��م مخاطره تری��ن و ش��اید س��اده ترین 
راه ه��اي نگ��ه داري پس ان��داز ای��ن اس��ت ک��ه به 
نزدیک تری��ن بان��ک مح��ل زندگ��ي ی��ا کار خود 
کنی��د. س��پرده گذاري  را  اندوخت��ه  و  مراجع��ه 

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”.

       بیش تر بدانید 



145

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 
از سه ماه از حساب خود برداشت کنید ، فقط به 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 س��رمایه گذاري ها را با یکدیگر مقایس��ه کند. 
از این رو باید اجزاي تش��کیل دهن��ده ی بازدهي را 
بشناس��د. بازده��ي هر س��رمایه گذاري ب��ه 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 
این  سهام  اوراق  درباره ی  ولي  شود  منظور  دارید 
طور نیست. خانواده مي تواند براي کاهش مخاطره، 
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؟

     فعالیت عملي 
پس انداز ماهانه ي شما چه مقدار است؟  -
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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 پاياني نظري واحد کارهفتم  

بودج��ه اي براي ماه آینده ي خان��واده ي خود تنظیم کنید. در پایان ماه بررس��ي کنید آیا توانس��ته اید به پس انداز 
برنامه ریزي ش��ده دس��ت یابید. درصورت موفقیت دالیل آن را ش��رح دهید و اگر موفق نشده اید دالیل آن را بیان 
کنید. تعیین کنید چه هزینه هاي اضافي کرده اید که می ش��د آن ها را حذف کرد. نتایج به دس��ت آمده را گزارش 

دهید .     

            آزمون پايانِي نظري واحد کارهفتم  

       آزمون پاياني نظري واحد کار هفتم    



                                                                                             

                    

 

  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

      پیش آزمون واحد کار هشتم 

 1 - Cycleچرخه  



151

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  مقايسه ی عملکرد واقعي با میزان 
برنامه ريزي 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  تعديل
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 مقام مش��اور اقتصادی خانواده ، آزمون تناس��ب 
مالی را برای خانواده ی خود انجام دهید. بررسی کنید 
تناس��ب مالی خان��واده  در حّد پذیرفتنی، متوس��ط یا 

ضعیف است؟ 

      فعالیت عملی
در مقاِم مش��اور اقتصادی خانواده ، آزمون تناس��ب 

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. 

        آزمون پاياني عملي واحد کار هشتم

        آزمون پاياني نظري واحد کار هشتم




