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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 کار 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 گیرد.                                                                          

 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 فرد ي 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 تالیف کتاب و روزمره بودن موضوع 
برای تدریس ،بعد از طرح مسئله از دانش آموزان بخواهید برای رسیدن به راه حل اظهارنظر کنند،هم چنین ، 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 نمائید.

                                                                                                                                      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 هزینه هاي یك خانواده، حساب درآمد وخرج، موازنه  ي هزینه 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 
بودج��ه، خالص��ه اي از دخ��ل و خرج یا ب��ه بیان 
علمي ت��ر خالصه های��ي از درآمده��ا و هزینه ه��اي 
خان��واده را درط��ول دوره ای معین نش��ان 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 
ک��ه مي توانید ب��دون راهنما هواپیمای��ي را به پرواز 
درآوری��د؟ ب��دون راهنما ه��م نمي توانی��د بودجه   
خانواده را کنترل کنید. تنظیِم بودجه به ش��ما کمک 
مي کند که صورت حس��اب ها، قبض ه��ا 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 بت��وان دردوره ای معین بدون مش��کل 

مالي نیازهاي خانواده ی خود را تأمین کرد.     

      فعاليت عملي 1

هزینه هایي را که در طول یک هفته به طور روزانه 
پرداخته اید بنویس��ید. آیا درآمد شما براي پرداخت 
ای��ن هزینه ه��ا کافي بوده اس��ت؟ اگر نبوده اس��ت 
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 ش��ما 
صرف خرید چه کاالهایي شده است. بعضي اوقات 
در پای��ان ماه متوجه مي ش��وید پ��ول زیادي صرف 
خرید کاالهاي کم تر ضروري کرده اید و هزینه های   
اصلي شما باقي مانده است. دراین صورت مي توانید 
با بررس��ي هزینه ها بفهمید کدام ی��ک از هزینه ها را 
بای��د 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 مش��کل نش��وند. 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 
کن��د و در زمان ه��اي مختل��ف به این منابع دس��ت 
یابد. برخ��ی خانواده ها که ثروتمندند درآمدهایي به 
صورت اجاره، انواع سود )س��ود 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 مناس��ب اس��ت 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 .

     

        
 مدیریت بودجه، پیگیري هزینه هاي خانواده
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4-1 اجزای تشکیل دهنده ی بودجه ی خانواده
بودجه ی خانواده از دو قس��مت 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.

       ببیش 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 
سه نفر و بیش تر شاغل اند. خانواده هاي بدون فرد 

شاغل 13 درصد بوده است .

      ) Income( درآمد

2-1-4-1 در آمد حاصل از سرمايه 
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 ... .
س��رمایه هاي درگ��ردش مانن��د اوراِق س��هام،   -2
اوراِق مشارکت و ... .خانواده ها از سرمایه های خود 
درآمدهایي مانند س��ود، اجاره بها، سود سهام، سود 

سپرده و... دریافت  مي کنند.

       ببیش تر بدانید

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

         بیشتر بدانید
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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 ه��اي خانواده مخارجي اس��ت ک��ه خانواده 
صرف خرید کاالهاي مختلف ) غذا،پوشاک،...( و 
خدمات مختلف ) آموزش، بهداشت و ...( می کند.

5- 1 سبد مصرفي خانواده 
مجموعه ی خدم��ات  وکاالهاي مصرفي یک خانواده 
رادر مدت��ي معین س��بد مصرفي خان��واده میگویند.

شواهد آماري نش��ان مي دهد که خانواده هاي دارای 
درآمد متوسط و پایین، قسمت عمده ی درآمد خود 
را صرف غذا، لباس، مس��کن، آموزش و ... مي کنند 
ولي مق��دار درآمدي که هر خانواده صرف هر یک 
از اق��الم فوق مي کند با هم تف��اوت 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
  فهرس��تي از هزینه هاي خانواده ی خود را درطول 
ی��ک ماه تهی��ه و با فهرس��ت هزینه ه��اي 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

     فعالیت عملي 

   فعالیت عملي 
  فهرس��تي از هزینه هاي خانواده ی خود را درطول 

          نکته 
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2-1-5-1 تفاوت در تعداد اعضای خانواده 
تع��داد اعض��ای خانواده ه��ای مختل��ف با هم   
تفاوت دارند. برخی از خانواده ها دونفری، برخی هم 
دارای دو یا چند  فرزندند. هرچه تعداد افراد ش��اغل 
در ی��ک خانواده کم تر و تعداد افراد خانواده بیش تر 
باشد، فشار بیش تری بر نان آور خانواده وارد می شود 
تا بتواند زندگی مال��ی خانواده ی خود را اداره کند. 
اصطالحاً نس��بت تعداد افرادی را ک��ه فردي در هر 
خان��واده تأمین مال��ی می کند بار تکّف��ل می گویند. 
هر چه بار تکّفل در یک خانواده بیش تر باش��د فشار 
هزینه بر خانواده بیش تر اس��ت و آن ها نیاز بیش تری 

به مراقبت از هزینه های خود دارند.

      توجه
به تعداد افرادی که ام��رار معاش آن ها را یک فرد 
به عه��ده دارد بار تکّفل می گویند.در س��ال 1378، 
در ایران بار تکفل، 3/1 نفر بوده اس��ت. 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 ش��ما که ب��ار تکفل در خانواده ی 
آن ها باالست، گزارشی از مشکالت مالِی خانواده ی        

خود را تهیه کنند و در کالس ارائه دهند.

- درب��اره ي راه ه��ای کاهش ب��ار تکف��ل در این 
خانواده ها در کالس بحث کنید .

       فعالیت عملی 
- هریک از شما هنرجویان بار تکفل را در خانواده  ی 
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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 
مناس��بی را تدارک ببیند. جدول زیر سهم هریک از 
کاالها و خدمات و هزین��ه ی هر یک از اقالم را در 
بودجه ی خانوار شهری در سال 82  نشان می دهد . 

4-1-5-1 تفاوِت سلیقه ها
س��لیقه ی اعضاي خانواده های مختل��ف، نیز با هم 
متفاوت اس��ت. خان��واده ای غذاهای گوش��تی 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 س��لیق�ه ها، حت�ی خانواده ه�ای دارای 
درآمدهای مس�اوی کاالهای مختلفی می خرند و از 

خدمات مختلفی استفاده می کنند.

ازآن ج��ا که درآمد خانواده ه��ا، اندازه ی خانواده، 
ترکیب س��نی و در نتیجه نیازهای خانواده و سلیقه ي 
خانواده ها با هم متفاوت اس��ت، نمی توان بودجه ای 
واحد را برای همه ی خانواده ها نوش��ت. بنابراین هر 
خان��واده باید بودجه ی خ��اص خود را ب��ا توجه به 

عامل های یاد شده برای خانواده اش تنظیم کند.

         نکته 
درآم��د خانواده های مختلف با توجه به تعداد افراد 
ش��اغل، ن��وع و مق��دار دارایی و ... متفاوت اس��ت. 
نوع هزینه های خانواده ه��ای مختلف هم با توجه به 
تفاوت در درآمدها، اندازه ی خانواده، ترکیب سنی 
و س��لیقه ها متفاوت اس��ت. بنابراین، هر خانواده باید 

بودجه ی مخصوص به خود را تنظیم کند. 

         نکته 
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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

درصد توزيعهزينهگروه هاى هزينه ها
13/44/54327/2خوراكى ها، آشاميدنى ها، دخانيات

2/935/6965/9كفش و پوشاك

14/020/08928/3مسكن، آب، برق و سوخت

2/760/2715/6لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه

2/692/4855/4درمان و بهداشت

7/815/98015/8حمل و نقل و ارتباطات

1/889/3083/8تفريح، سرگرمى، تحصيل خدمات فرهنگى

3/956/7308كاالها و خدمات متفرقه

49/515/102100جمع كل

       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؟

              بیش تر بدانید
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       فعالیت عملی 5 

جدولی مانند جدول شماره ي 2 تنظیم کنید.

هزینه ه��ای  ماهان��ه ی خان��واده ی خ��ود را با   -1
تفکیک گروه های مختلف هزینه ها ثبت کنید.

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

نموداری میله ای رس��م 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 متوس��ط هزینه ي   -6
خانوارهای  ش��هری در س��ال 1382 مقایسه کنید و 

تفاوت و تشابه آن ها را بنویسید؛ 

س��پس با راهنمایی هنر آموز، درص��د 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 خان��واده یا در بازار کار اش��تغال دارند و 
دس��ت 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- ب��ازار کاالهای مصرفی و خدم��ات: خانواده با 
مراجع��ه به این بازار بخش��ی از درآمد خود را برای 
خرید کاالها )گوش��ت، پوش��اک و ...( و بخشی را 
برای استفاده از خدمات) آموزش، بهداشت، درمان 

و ... (  هزینه می کند.

3- بازار مالی: خانواده مانده ی درآمد )پس انداز( 
خ��ود را از طری��ق س��رمایه گذاری فیزیکی )خرید 
کارخان��ه و ...( و ی��ا س��رمایه گذاری مال��ی )خرید 
سهام، اوراق مشارکت و ... ( در بازار مالی نگه داری 

می کند. 

1-ارتباط منابع مالی و انسانی

       فعالیت عملی 
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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

         بیش تر بدانید
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7-1 حالت های مختلف بودجه ی خانواده
از اصول اولیه ی تنظیم بودجه در خانواده این است 
که بین مخ��ارج )خرج( و درآمد )دخ��ل( خانواده 
تع��ادل برقرار باش��د. اگ��ر بودجه بندی ب��ه طریقی 
باش��د که مخارج و درآمد خانواده در طول دوره ی 
بودجه بن��دی ش��ده)مثاًل ماهان��ه( با هم برابر باش��د، 
اصطالحاً گفته می ش��ود 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.

-  اگ��ر هزینه ها بی��ش از درآمدها باش��د،. در این 
صورت خانواده با کسری بدهی مواجه می شود.

- اگ��ر هزینه ه��ا کم ت��ر از درآمد باش��د، در این 
ص��ورت خانواده با م��ازاد مواجه می ش��ود و دارای 

پس انداز است.

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

کنید.

- چنان چه با کس��ری مواجه ش��وید، 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 ش��ما در هر ماه درآمدي ثابت داش��ته 
باشید. یک راه س��اده برای بودجه بندی ماهانه ی آن 

به شرح زیر است :

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

فهرس��تی ازهزینه هایی را که بای��د 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-آشنایی با انواع بودجه بندی

       فعالیت عملی 
- با توجه به فهرسِت درآمدها و هزینه های ماهانه ی 

      توجه
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پ��ول الزم ب��راي پرداخت هر هزین��ه را درون   -4
پاکت خودش بگذارید.

وقتی پوِل تمام هزینه ها را در پاکت گذاش��تید،   -5
می توانی��د تعیین کنی��د چه مقدار پ��ول برایتان باقی 

می ماند.

با اس��تفاده از ای��ن روش می توانید مقدار پول الزم 
ب��رای ه��ر هزین��ه را از پاک��ِت مخص��وص به خود 
بردارید. در پایان ماه  می توانید هر پولی را که در هر 
پاکت باقی می ماند با درآم��د ماه بعد جمع کنید. یا 
پول باقی مانده را براي خریدهای بودجه بندی نش��ده 

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  فهرست 
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 اس��ت اجاره بها بگیرند، س��ود اوراق 
سهام یا سود سپرده های مدت دار و اوراق مشارکت 
دریافت کنند، یا ممکن است روزمزد باشند. در این 
صورت روِش س��اده ی  باال کارس��از نیس��ت و باید 
ش��یوه ي دیگری برگزید. در واحدهای کار بعدی با 

اصوِل تنظیم بودجه به طور کامل آشنا خواهید شد.

       بیش تر بدانید:
ب��ا توجه به اهمیِت تنظیِم بودجه ي خانواده، امروزه 
ش��رکت های کامپیوت��ری به تهیه ي ن��رم افزارهایی 
ب��رای تنظیم بودجه پرداخته اند که می توان با کلیک 
نشانه هاي1 آن، در هر لحظه مقدار درآمِد در دسترس 
را دی��د. به عالوه هر تغییر در هزینه )خرج( و درآمد 

)دخل( به راحتی در بودجه وارد می شود.

این،یک بودجه بندی ِس��اده است،اما ممکن است 
برای بیش تر خانواده ها عملی نباش��د، می دانید چرا؟

اوالً هم��ه ی پرداخت ه��ای م��ا نق��دی انجام   
نمی گی��رد ؛ ب��رای مثال ممکن اس��ت کرایه ی خانه 

به صورت چک به صاحب خانه داده شود. 

) Icon ( 1-آیکن

9-1 تنظیم بودجه ی فردی
به  درآمد ونیازه��ای  باتوجه   ده  نوا هرخا معموالً
هریک از اف��راد خانواده ي خ��ود، در طول دوره ی 
بودجه بندی ش��ده، که معموالً ماهانه اس��ت، مبلغی 
را به هزینه ي هری��ک از اعضای خانواده اختصاص 
می ده��د. برای آن ک��ه بودجه بندی خان��واده دچار 
مش��کل نش��ود، هر یک از اعض��ای خان��واده باید 
مراق��ب هزینه های خود باش��ند.گاهی ی��ک یا چند 
عضوخان��واده بودجه بندِی خانواده را دچاِر مش��کل 
می کنن��د، به ط��وری که خان��واده ی��ا نمی تواند به 

      فعالیت عملی 
را  خود  خانواده ی  درآمدهای  و  هزینه ها  فهرسِت 

       بیش تر بدانید:
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نیازهای اساس��ی خود دست یابد  یا مجبور می شود 
ق��رض بگیرد. از ای��ن رو هرعضو خان��واده 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
فهرس��تی از آن چه در طول ماه گذش��ته خرج   -

کرده اید تهیه کنید.

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

اگر نتوانس��ته اید چگونه کمبود درآمد خود را   -
جبران کرده اید؟

10-1  مزايای بودجه بندی در خانواده
می توانی��د برخ��ی از هزینه)خرج(ه��ا را که با   -1
مقدار تعیین ش��ده ی ش��ما متفاوت اس��ت شناسایی 

کنید.

می توانید خرج هاي غیر ضروری را شناس��ایی،   -2
تعدیل یا حذف کنید .

می توانی��د خانواده را، بي آن که دچاِر مش��کل   -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- تنظی��م بودج��ه ی جدی��د براس��اِس هزینه ها و 
درآمدهاي گذشته

3- پي گیري و به روز کردن هزینه ها

زندگي بر اساِس بودجه ي جدید  -4

     فعالیت عملی 
فهرس��تی از آن چه در طول ماه گذش��ته خرج   -
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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.

- مدیری��ت بودجه ب��ه معني پي گی��ري هزینه ها و 
حذف ی��ا کاهش هزینه هاي اضافي به منظور غلبه بر 

مشکالت مالي است .

- از اصول مهم در تنظی��م بودجه ي خانواده حفظ 
حالِت تعادل در بودجه است.

- اگ��ر در ط��ول ی��ک دوره ی معی��ن هزینه ها و 
درآمده��اي خان��واده با ه��م برابر باش��ند 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 درآمده��اي آن بیش تر باش��د، بودجه ی خانواده  

کسري دارد وخانواده با بدهي مواجه مي شود.

- ه��ر خان��واده، ب��ا توجه ب��ه تف��اوت درآمدها ، 
تعداد اعضا، ترکیب سني وس��لیقه ها،باید بودجه ای 

مخصوص به خود داشته باشد. 

به تعادل در بودجه ی خانواده آسان باشد.    

- تنظی��م بودجه با تعدیل یا ح��ذف هزینه های غیر 
ضروری به خانواده امکان می دهد بدون مشکل مالی 
ابد.                                                                        به هدف های خود دست ی

- 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 

ب��راي دو خانواده از دوس��تان و آش��نایان خود، بودج��ه ی ماهانه تنظیم کنی��د. ضمناً دقت کنید ک��ه تعادل در 
بودجه ي  خانواده ها برقرار باشد.

       

      آزمون پايانی نظري واحد کاراول



                                                       

              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، غایت 
Desire = wish  2- آرزو:  خواهش، کام ، مراد، چشم داشت، امید، توقع، انتظار

       پیش آزمون واحد کار دوم
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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 مش��کل ترین مراحل تنظیم بودجه براي هر 
خانواده با ویژگي هاي مشخص، تعیین هدف هاست. 

یکي از اصلي ترین هدف ه��ای تنظیم بودجه براي 
هرخان��واده این اس��ت که بتواند در ط��ول زندگي، 
مصرِف با ثبات و یکنواختی داش��ته باشد و نوسانات 
درآم��دي و حوادث غیر مترقب��ه 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
دومي�ن قدم در تنظی��م بودجه تبدیل هدف هاي 
خان��واده ب��ه هدف هاي مالي اس��ت. خان��واده باید 
محاسبه کند که براي رسیدن به هریک از هدف هاي 
خود )هدف هایی که در باال آمده اس��ت ( 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 ش��د تعیین هدف ها اولین قدم 
در راه تنظی��م بودجه ی خانواده اس��ت. آیا مي دانید 
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تفاوت بین اهداف خانواده در مثال باال چیست؟
خان��واده ب��رای خری��د خودرو نس��بت ب��ه خرید 
آپارتم��ان به منابع مالِي کم ت��ری احتیاج دارد، یعني 
نیاز به پس انداز کم تري دارد. پس خرید خودرو در 
زمان کوتاه تري میس��ر است. اما فرستادن فرزندان به 
دانش��گاه یا اندوخته کردن براي دوره ی بازنشستگي 
ممکن است برای آینده ای نزدیک نباشد. از این رو 
هدف ه��اي هر خانواده را مي توان به س��ه گروه بلند 

مدت، میان مدت، کوتاه مدت تقسیم کرد.

خری��د وس��یله ای کوچک ب��ه پول کم ت��ري نیاز 
دارد و دس��ت یافت��ن به آن آس��ان تر اس��ت، زیرا با   
برنامه ریزي اي س��اده در زمانی کوتاه مي توان بدان 
دس��ت یافت، ولي رس��یدن 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 کنی��د زوجي جوان قصد خری��د آپارتماني 
رادارن��د. خرید ی��ک آپارتمان به این معناس��ت که 
آن ه��ا باید به اندازه ی کافي پ��ول پس انداز کنند تا 
بتوانند به هدف خود دس��ت یابند. پس آن ها تصمیم 
مي گیرن��د ب��رای کوتاه تر ک��ردن زمان رس��یدن به 
ه��دف، وام بگیرن��د. اگر کم تری��ن پس اندازي که 
الزم اس��ت تا آن ه��ا بتوانند با اس��تفاده از وام بانکي 
خانه ی دل خواه را بخرند ش��ش میلیون تومان باشد، 
باید براي پس انداز کردن برنامه ریزي کنند. راه هاي 
متعددي براي تهیه ی این مبلغ پس انداز هس��ت. راه 
اول این اس��ت که از همین ماه پس ان��داز کنند تا به 
مبلغ مورد نیاز دس��ت یابند. البته براي خانواده اي که 
فرضاً 200 هزار تومان درماه درآمد دارد، دسترس��ي 
به ای��ن هدف در کوت��اه مدت امکان پذیر نیس��ت.  
بنابرای��ن، درس��ت مانند مثال س��فر تهران به مش��هد 
باید مس��یر حرکت به طور جزئي تر مش��خص 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 ه��اي آن ها امکان پرداخ��ت این مقدار 
قس��ط را در م��اه نمي دهد راه دیگري هم هس��ت و 
آن به تعویق انداختِن خرید خانه تا زمانی اس��ت که 
بتوانند پنج میلیون توم��ان دیگر هم پس انداز کنند . 
در این صورت آن ه��ا مي توانند وام کم تري بگیرند 
و قس��ط 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
س��پس وام بانکی بگیرند. دراین صورت خرید خانه 

در زماني طوالني تر میسر است .

بخشي از وسایل خود را بفروشند تا شش میلیون   -2
توم��ان را فراهم کنند و پان��زده میلیون تومان هم وام 
بگیرند. دراین صورت باید براي مثال 80 هزار تومان 
در ماه بابت پرداخت قس��ط 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 .

ش��ما انتخاب ک��دام راه را به ای��ن زوج پیش نهاد 
می کنید؟ 

متأس��فانه برخی از افراد، به دلیل در دسترس نبودن 
هدف ه��ا در کوتاه مدت، از پس انداز کردن چش��م 
مي پوش��ند. اگر شما هم تا کنون پس انداز نکرده اید 
ناامید نباش��ید. دراین پودمان راه های��ي ارائه خواهد 
شد تا سریع تر به هدف ها دست یابید. خرید خانه ای 
بیست میلیون توماني براي زوجي جوان ممکن است 
دور از دس��ترس به نظر برسد ولي هرگز این فکر را 
نکنید. با تنظی��ِم بودجه می توان صاحب خانه ش��د. 
هدف از تنظیم بودجه، ارائه ي نقش��ه اي اس��ت تا به 
کمک آن با حرکت در مسیِر زندگي به هدف خود 
دس��ت یابید. در مسافرت از تهران به مشهد نیز بدون 
نقش��ه نمي توان حرکت کرد. نقشه به ما مسیِر عبور، 

محل توقف و ... را نشان مي دهد.

تعیی��ن هدف ه��ای واق��ع بینان��ه، نقش��ه )بودجه(، 
هدف های می��ان مدت و هدف ه��ای جزئی )کوتاه 
مدت( کلید اصلي موفقیت در راهِ رسیدن به هدف ها 

به خصوص هدف های بلند مدت است. 

توصیه می ش��ود در تنظیِم هدف ها به نکته های زیر 
توجه کنید: 

- هدف ه��ر خانواده مخصوص خود اوس��ت و با 
هدف دیگران متفاوت است. 

- هدف باید براس��اس نیازها و امکان��ات 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:  کوتاه  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
اگ��ر می خواهید از تهران به مش��هد بروید ) هدف 
اصلي( باید این س��فر را برنامه ری��زي و ازمیان تمام 
مس��یرها یکي را انتخاب کنید. براي این منظور باید 
نقش��ه اي تهیه کنید که نش��ان دهد چند کیلومتر راه 
بروی��د، کجا براي اس��تراحت، ناهار، نم��از و بنزین 
توق��ف کنید و بعد از طي هر مس��یر چ��ه قدر راه تا 

رسیدن به مشهد باقي می ماند.

 ممکن اس��ت شما مس��یری را انتخاب کنید که از 
16 ش��هر می گذرد. هر ش��هر یک هدف میان مدت 
را نش��ان مي دهد. از هر شهري که عبور کنید  1/16 
مس��یر را طي می کنید. حال این ه��دف را به هدف 
پول��ي تبدی��ل  کنید. اگ��ر کل مس��یر را 16 میلیون 
تومان در نظر بگیرید، از هر ش��هر که عبور مي کنید 
ی��ک میلیون توم��ان پس انداز کرده ای��د. مثاًل وقتي 
پن��ج میلیون توم��ان پس انداز کردید، ای��ن مطابق با 
رسیدن به قائم شهر است. هنگامی که به  شهر هشتم 
)گرگان( رس��یدید، مثل این است که هشت میلیون 
توم��ان ) نصف مق��دار ه��دف( پس اندازکرده اید. 
وقتي به مشهد رسیدید جشن بگیرید، چون به هدف 
خود رس��یده اید. این یک مثال است. شما واقعاً سفر   
نمي کنید. ش��ما به س��مت 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 رس��یدن ب��ه هدف ه��ای مالي نی��ز احتیاج به 
نقش��ه ای دارید که پیشرفت شما را اندازه گیري کند 
و قدم هاي طي شده تا رسیدن به هدف را نشان دهد. 
براي این منظ��ور مي توانید از نمودار 2-2 اس��تفاده 
کنید. هر موقع پس انداز ش��ما افزایش یافت، ستون 
را رن��گ کنید ت��ا بتوانید راه طي ش��ده و باقي مانده 
را ببینید. فضاي رنگ ش��ده مسیر طي شده به سمت 
هدف و فضاي رنگ نش��ده 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 
دومی��ن قدم براي رس��یدن به هدف، تهیه ی نقش��ه 
اس��ت. نقشه اي که مسیر حرکت و پیشرفت به سمت 
هدف را نش��ان 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 رس��یده است که به دنبال هدف های 

واقعي برویم. از خود سؤال کنید:

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

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

چ��ه عواملی خانواده ي ما را از رس��یدن 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؟

م��ادر : بل��ه. ولي ب��راي خری��د خودرو چ��ه قدر 
مي خواهیم هزینه کنیم؟

دخت��ر : چ��ه خ��وب، چه ق��در هزین��ه ی بیمه اش 
مي شود؟

م��ادر : آی��ا مي توانی��م ب��راي خرید خ��ودرو وام 
بگیریم؟

پدر : چه قدر مي توان وام گرفت؟

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

وقت��ي با تواف��ق همه ی اعض��اي خان��واده، 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.

پس��ر : نمي شود تا شش ماه دیگر آن را بخریم؟ در 
ای��ن صورت باید ماهانه 200 ه��زار تومان پس انداز 

کنیم.

دختر : نمي شود وام بگیریم؟

پ��در : من فردا س��ؤال خواهم کرد ک��ه چه مقدار 
مي توان��م وام بگی��رم، هزینه ی گرفت��ن وام چه قدر 

است و پرداخت اقساط ماهانه چگونه است. 
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در ای��ن مثال، هدف اصلي از لحاظ مالي به دس��ت 
آوردن پول الزم براي خری��د خودرو و هدف میان 

مدت، پس انداز ماهانه است.

بنابرای��ن ش��رط موفقیت در تنظی��م بودجه، تنظیم 
ه��دف ها با تواف��ق همه ی اعضاي خانواده اس��ت. 
براي این منظور تش��کیل جلس��ات 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- مق��دار پس ان��داز را در حالت ه��اي مختلف،

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

در ه��ر یک از ای��ن حالت ها تعیی��ن کنید چه   -3
مدت زمان براي رسیدن به هدف الزم است.

6-2 تعیین حد مطلوب پس انداز
خان��واده هدف را بر مبن��اي آن چه مي تواند به آن 
برس��د طراحي مي کند. تنظیم هدف ها  هنر است نه 
علم.  به بی��ان دیگر آن قدر هدف را باال نگیرید که 
دل سرد ش��وید 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.

 

ش��اید در حال حاضر بدون این که زحمتي بکشید 
بتوانی��د ماهان��ه یک درص��د از درآمد خان��واده را 
پس ان��داز کنی��د ولي اگ��ر یک درص��د خیلي کم 
اس��ت و مدت زمان رس��یدن به هدف ه��ا را خیلي 
طوالني مي کن��د، مي توانید با پنج ی��ا ده درصد نیز 
امتحان کنیدو به مروراین درصد را تعدیل کنید تا به 

درصدي مطلوب دست یابید.

 ممکن اس��ت ده درصد، مق��دار مطلوِب پس انداز 
باش��د و بتواند در کوتاه ترین زماِن ممکن ش��ما را به 
هدف برساند. بنابراین، سطح زندگي ای که خانواده 
درباره ي آن به توافق مي رسد،  نقش مهمي درمقدار 
پس انداز خان��واده دارد. بعضي از خانواده ها ترجیح 
مي دهند امروز  س��خت تر و در آین��ده بهتر زندگي 
کنند و بعضي دیگر حاضر نیس��تند سختي زیادي را 

در حال حاضر تحمل کنند. 

نتیجه
س�ومين قدم براي رس��یدن 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 فعالی��ت 2-2 ب��ا تغییر در درص��د پس انداز، 

درصد مطلوب را براي خانواده معین کنید.

2( چ��ه م��دت طول مي کش��د ت��ا به ه��دف خود 
برسید.                 

     فعالیت عملي 

    فعالیت عملي 
1

%%%%
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7-2  راه هاي ترغیب خانواده به پس انداز 
یک��ي از مش��کل ترین بخش ه��اي تنظی��م هدف،  
حرکِت منطبق با بودجه ی تعیین شده است. از آن جا 
که دس��ت یابي به ه��دف اصلي )خری��د خودروی 
جدید( با توافق همه ی افراد خانواده اس��ت،  همه ی 
اعضای خانواده باید آماده ی فداکاري در راه رسیدن 
به هدف باش��ند . از این رو هری��ک از افراد خانواده 
را باید متقاعد کرد که ضروري اس��ت ماهانه بخشي 
از درآمد خود را پس اندازکنند. ولي بعضي ازاوقات 
اتفاق مي افتدکه زن یا شوهریایکي ازاعضاي خانواده 
تمایل��ي به پس انداز کردن ندارن��د. 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 ح��ال حاضر همه چیز داریم، چرا باید به خودمان 
سختي بدهیم و پس انداز کنیم. درجواب باید گفت 
مش��کالتی که خانواده در آینده با آن مواجه است، 
قاب��ل پیش بیني نیس��ت. مقابله با مش��کالتی مثل از 
دست دادن کار و بیماري و چگونگي مقابله با آن ها 
بس��تگي به این دارد که امروز چه مق��دار پس انداز 
می کنی��د. ای��ن به ای��ن معنا ک��ه هرچه پ��س انداز 
بیش تري داش��ته باشید مش��کالت مالي کم تري در 
آینده ش��ما را آزار مي دهد و هر چه کم تر پس انداز 
کنید مش��کالت پیش بیني نشده شما را بیش تر آزار 
مي دهد.بنابراین در خانواده، همس��ر 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 بس��یار مضر اس��ت. 
هیچ گاه تسلیم این گونه افکاِر مضر نشوید. 

      فعالیت عملي 4
       تحقیق کنید

 1( آیا افراد خانواده ی ش��ما ب��ر روي یک هدف 
توافق دارند ؟

2( آیا همه یک چیز را مي خواهند؟
3( آی��ا مي توانید همه را متقاع��د کنید که به یک 

هدف فکر کنند؟ 
4( آی��ا موفق بوده اید همه را به س��مت یک هدف 

متقاعد کنید؟

درزم��ان  هزینه ه��ا  کاه��ش  ق�دم  چهارمي�ن 
حال ب��ه منظ��ور داش��تن پس ان��داز به ای��ن مفهوم 
نیس��ت که خان��واده ی ش��ما باید س��ختی را بپذیرد 
و کم ت��ر مص��رف کند، بلک��ه به این معناس��ت که 
خان��واده ی ش��ما براي دس��ت یابي به رف��اه بیش تر، 
ام��روز هزینه هاي غیر ض��روري و اضافي را حذف 
می کند تا در آین��ده 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. 

      فعالیت عملي 
       تحقیق کنید

       فعالیت عملي 
به اتاق هاي خانه، آشپزخانه، انباری و... در خانه ی 
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چکیده 
اولی��ن قدم در راه تنظیِم بودج��ه، تعیین هدف هاي 

خانواده است.

 دومین ق��دم در راه تنظیم بودجه تبدیل هدف هاي 
خانواده به هدف هاي مالي اس��ت یعنی براي رسیدن 
ب��ه 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 تش��خیص هزینه هاي غیر ضروري و 
اضافي و سعي در کاهش یا حذف آن هاست.

پنجمین قدم : تس��لیم نشدن در برابر افکار مضر در 
خانواده اس��ت. س��عي کنید خانواده را متقاعد کنید 
که »پس انداز امروز ب��ه 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.

 

       آزمون پاياني عملي واحد کار دوم

        آزمون پاياني نظري واحد کار دوم



                                                      

چوكم خوردن طبيعت شدكسی را                     چوسختی پيشش آيدسهل گيرد

وگر تن پروراست اندر فراخی                                 چو تنگی بيند از سختی بميرد

                                                                                                                                          سعدي

1-  شناسایی اصول تطبیق دخل و خرج در خانواده

  واحد کار 3

              پيش بيني درآمدها و هزينه هاي 

آينده ی خانواده1                             
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       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

 

       پیش آزمون واحد کار سوم 

     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



88

مقدمه 
در واحدهاي کار قبل آموختید براي تنظیم بودجه 
باید هدف مش��ترک خان��واده را تعیی��ن و آن را به 
هدف مالي تبدیل کنی��د. در این واحد کار توضیح 
داده مي ش��ود که ب��ه منظور تعیین پ��س انداز مورد 
نیاز خانواده براي رس��یدن به ه��دف، باید بودجه ي 
جدی��دي را براي خانواده تنظی��م کنید. براي تهیه ی  
بودجه ی جدید باید هزینه ها و درآمدهاي احتمالي 

خود را پیش بیني کنید. 

یک��ي از بهترین روش ها ب��راي پیش بیني هزینه ها 
و درآمده��اي 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 ق��دم براي تنظی��م بودجه ی جدید، داش��تن 
تصویر واقعي از درآمِد خالِص خانواده اس��ت. براي 
ای��ن منظور باید هم��ه ی درآمدهاي ع��ادي و دوره 
اي را که خانواده دریافت مي کند به دس��ت آورید. 
انجام ای��ن کار با تهیه ي جدول درآمد ماهانه )3-1( 
به آس��اني امکان پذیر است. براي تهیه ی این جدول 

باید مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

    توجه
      درآم��د ناخال��ص، جم��ع تمام��ي درآمدهاي 

ماهانه ي خانواده است.

خانواده  ناخالص  درآمد  محاسبه ي   3-1-1
فهرس��تي از درآمد ماهانه ي خان��واده 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 
ک��ه خان��واده درآم��د روزان��ه دارد، آن را در 30 و 
اگر درآمد هفتگي دارد، آن را در 4/30) چهاروسی 
ص��دم( ضرب کنید ت��ا مقدار ای��ن درآمدها در ماه 

مشخص شود.

درآمده��اي ماهانه ی دیگري ک��ه 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.

    توجه
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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 
ب��ه خاط��ر داش��تن هزینه ه��اي ماه ه��اي گذش��ته 
خیلي آس��ان نیست، ولي راهي س��اده براي برآورد 
هزینه هاي یک یا ش��ش ماه گذش��ته،آن است که به 
حس��اب پس انداز، کیف یا هر محل��ي که پس انداز 
خ��ود را ن��گاه مي داری��د مراجع��ه کنی��د چنان چه 
حس��اب هاي شما نش��ان دهدکه در شش ماه گذشته 
300 هزار  تومان پس انداز کرده اید، با در نظرگرفتن 
درآمد   300     هزار  تومان در ماه، هزینه هاي کل ش��ش 
ماهه ي ش��ما برابر1500000 تومان اس��ت. یعني کل 
درآمد هاي ش��ش ماه گذش��ته 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

ي غیر  ها ش کمک  ز ر ا -6

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 هزينه ها و درآمدهاي ماه گذشته
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پ��س مي توانید کل هزینه هاي خود را در این مدت 
ب��ر آورد کنید. س��پس جدولي مطاب��ق جدول 3-2 
تنظیم کنید. دریک طرف جدول درآمدها ودرطرف 
دیگر متوس��ط هزینه هاي ماهانه ی خود را بنویس��ید.  
وقتي این کار را انجام دادی��د، مي توانید 6 ماه دیگر 
به عق��ب برگردید و هزینه ه��ا و درآمدهاي خود را 
تعیین کنید. دراین صورت متوس��ط 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 ش��ما نه تنه��ا در طول این م��دت پس اندازي 
نداش��ته اید، بلکه ب��ا بدهي مواجه بوده اید. ش��ما در 
چنین ش��رایطي بای��د در هزینه کردن بس��یار محتاط 
باش��ید تا به بدهِي شما اضافه نش��ود. دراین صورت 
تنظیم بودج��ه براي خانواده ي ش��ما حیاتي اس��ت. 

بنابراین شما تا کنون :

مي دانید درآمد ش��ش ماه گذش��ته ي شما چه   )1
مقدار بوده است.

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

اگر حساب ش��ما نش��ان دهد که هیچ پس اندازی 
نداشته اید، یعني تمام درآمد شش ماه گذشته ي خود 
را هزینه و به طور متوس��ط 300 ه��زار 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 حس��اب هاي پرداخت 
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     توجه
ب��راي پیش بیني برنامه هاي آین��ده 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 ش��ما در ش��ش ماه گذشته چه مقدار 
پس انداز کرده است ؟

4 ( کل هزینه هاي ش��ش ماه گذش��ته ي خانواده ي 
شما چه قدر بوده است ؟

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

6( چن��د درص��د درآمد خان��واده پس انداز ش��ده 
است؟ 

7( اگر خانواده ي ش��ما پس اندازي نداش��ته است، 
مق��دار بدهي خان��واده خود را  مطاب��ق 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. دانس��تن 
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 خ��ود 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

        فعالیت عملي

     توجه
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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 
هزینه 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 تصميم گيري خانواده سهيم شوند.
طور  به  خانواده  آينده ي  و  حال  رفاه  براي   

صحيح هزينه كنند.
چنين  در  كودكي  از  فرزندان  می شود  توصيه 
جلساتی شركت كنند. ضمن اين كه در اين جلسات 
كرده اند  كه  هزينه هايي  براي  را  كودكان  نبايد 
چگونه  آموخت  آن ها  به  بايد  بلكه  كرد،  سرزنش 

مي توانند به تأمين مالي خانواده كمك كنند. 

هرعضو  از  يادشده  موضوعات  برسر  ازتوافق  پس 
سؤال كنيد چگونه مي تواند پس انداز بيش تري براي 
رسيدن به هدف ها داشته باشد . اگر همه ي اعضای 
خانواده  شوند،  متعهد  كردن  پس انداز  به  خانواده 
زودتر به هدف هاي خود مي رسد. چنين تالشي كليد 
دسترسي به هدف هاست. همه ی اعضاي خانواده بايد 
درك كنند براي داشتن پس انداِز بيش تر الزم است 

با يكديگر همكاري و مشاركت فعال داشته باشند .

بخواهيدكه  خانواده  ازهرعضو  جلسه  درپايان 
بنويسد چگونه بايد خرج كند تا پس انداز بيش تري 
داشته باشد. راه هاي پيشنهادي را در جلسه ي بعدي 
بگيريد.  نظر  جديددر  بودجه بندي  در  خانواده 

   توجه
دست يابي به هدف هاي خانواده ، مستلزم تالش و 
فدا كاري جمعي است . هر عضو خانواده بايد براي 

كمك به پس انداز خانواده متعهد شود. 

     فعاليت عملي 3
هزينه هاي  و  دهيد  تشكيل  خانوادگي  جلسه اي 
خانواده را تجزيه و تحليل كنيد. اعضاي خانواده را 
متقاعد كنيد هزينه هاي غير ضروري خود را كه در 
فعاليت عملي 2 تعيين كرده ايد، كم يا حذف كنند تا 

خانواده در آينده زندگي بهتري داشته باشد.

گزارش جلسه را در كالس ارائه دهيد.
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 چکیده 
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 
پس انداز  خانواده  درآمد  مقدار  به  توجه  بدون 
و بحث  مرور هزینه هاي گذشته  با  کند. خانواده 
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.

     آزمون پاياني عملی واحد کار سوم

       آزمون پاياني نظري واحد کار سوم
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   نه چندان بخور كه از دهانت برآيد                    نه چندان كه از ضعف جانت برآيد

                                                                                                                                         سعدی

   دالمعاش چنان كن كه گر بلغزد پا      فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد

                                                                                                                                           حافظ

1-  اصول مدیریت هزینه های خانواده

واحد کار4

 پي گیري و به روز کردن هزينه های خانواده
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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

      پیش آزمون واحد کار چهارم

         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. 
مي نامیم. اعضاي خانواده  مدير خرج  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. 

ماه الزم  براي پي گیري هزینه کردن ها در طول 




