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محتوای این کتاب در سال 1399 با توجه به مفاد استاندارد جدید 
از محتوای  استفاده  با  ارزیابی خبرگان  از  و پس  متولی  سازمان 
کتاب های قبلی رشتۀ مدیریت خانواده شاخۀ کاردانش تحت نظر 

کمیسیون تخصصی رشته متناسب سازی شده است.



مقدمه

خانواده، نخستین نهاد اجتماعی و رکن اصلی جامعۀ بشری است که پایه های تربیت و تعلیم، در آن بنیان گذاری می شود. 
هرگاه پایه های این رکن اساسی در جامعه متزلزل شود، آن جامعه در مسیر تباهی و نابودی قرار خواهد گرفت. بنابراین 
هر خانواده به عنوان یک سازمان کوچک، نیاز به مدیریت بر امور اقتصادی و اجتماعی خود دارد. مدیریت در خانواده را 
می توان یک مدل مشارکتی دانست، این بدان معناست که بعضی از تصمیماتی که برای هزینه ها و بسیاری از مسائل 
رفتاری ـ اجتماعی در خانواده اتخاذ می شود با همفکری بیشتر و سنجیده تر صورت می گیرد و تمام اعضای خانواده 
موظف اند از تدابیر و سیاست های خانواده در جهت پیشبرد اهداف آن تبعیت کنند. به همین جهت مباحث مربوط به 
مدیریت در خانواده از مهم ترین مواردی است که در کتاب حاضر به آن پرداخته شده است. کتاب حاضر برای هنرجویان 
پایۀ دوازدهم رشتۀ مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده در شاخۀ کاردانش در دو بخش مجزا به شرح زیر تهیه و تدوین 

شده است:

بخش اول: مدیریت امور اقتصادی خانواده 
 شایستگی اول: توسعۀ شناخت خانواده و نیازهای آن 

این شایستگی در دو واحد یادگیری به بررسی و شناخت خانواده و نیازهای آن می پردازد. کسب این شایستگی، هنرجو را 
قادر می سازد، تا به فرهنگ و پاره فرهنگ ها، عرف و آداب و رسوم ایرانی احترام گذارده و در برقراری روابط سالم انسانی 

و اخالقی در خانواده تالش نماید. 

 شایستگی دوم: مدیریت در خانواده 
شایستگی دوم، در پنج واحد یادگیری، به بررسی و شناخت اصول و مفاهیم مدیریت در خانواده شامل اصول برنامه ریزی، 
سازمان دهی، هدایت و رهبری، کنترل و نظارت و فرایند تصمیم گیری می پردازد. کسب این شایستگی، هنرجو را قادر 

می سازد تا بتواند اصول و مهارت های کسب شده در خانواده را به کار گیرد. 

 شایستگی سوم: تنظیم بودجه در خانواده و مدیریت هزینه های آن 
این شایستگی در چهار واحد یادگیری به بررسی تنظیم بودجه در خانوادۀ مدیریت هزینه های خانواده، مدیریت پس انداز 
در خانواده و اصطالحات حسابداری می پردازد. هدف از این شایستگی این است که هنرجو بتواند توازن در دخل و خرج 
خانواده را رعایت کند، بودجه بندی و مدیریت هزینه ها را برعهده بگیرد و با شناخت مفاهیم پس انداز و جایگاه آن در 

اقتصاد خانواده، فرهنگ قناعت و صرفه جویی را نیز در خانواده به کار گیرد. 

شایستگی چهارم: پرورش شخصیت خاّلق و کارآفرین 
این شایستگی به بررسی راه ها و روش های پرورش ویژگی های تفکر خالق و شخصیت خالق و کارآفرین می پردازد. برای 
کسب این شایستگی، هنرجو باید بتواند از طریق انجام تمرینات و فعالیت های مختلف، شخصیت خاّلق و کارآفرین را 

بشناسد و تالش نماید تا خالقیت و ویژگی های کارآفرین شدن را در خود پرورش داده و توسعه دهد. 



شایستگی پنجم: راهبری طرح کسب  و کار برای برنامه ریز امور خانواده 
هدف اصلی در شایستگی آخر، تهیه و ارائه یک نمونه طرح کسب  و کار در زمینۀ امور اقتصادی و اجتماعی است. بر همین 
اساس، در این قسمت سعی شده است به بررسی راه ها و روش های راه اندازی کسب  و کارهای کوچک فردی و خانوادگی 

به ویژه نحوۀ تشکیل شرکت های تعاونی پرداخته شود. 

بخش دوم: مدیریت امور اجتماعی خانواده 
 شایستگی ششم: توسعۀ شناخت روابط سالم انسانی و اخالقی در خانواده و جامعه 

کسب این شایستگی، هنرجو را قادر می سازد، تا از طریق انجام تمرینات و فعالیت های مختلف، اصول روابط سالم انسانی 
و اخالقی در خانواده و جامعه را شناخته و آنها را در زندگی خود به کار گیرد. برهمین اساس، این شایستگی در سه واحد 
یادگیری به شناخت مفاهیم و اصول برقراری ارتباط، شناخت عوامل مؤثر بر روابط سالم و اخالقی در خانواده و جامعه و 

شناخت مشکالت و آسیب های ارتباطی و درمان آنها می پردازد. 

شایستگی هفتم: به کارگیری اصول تعلیم و تربیت فرزند 
در شایستگی هفتم، هنرجو باید بتواند از طریق انجام تمرینات و فعالیت های مختلف، اصول تعلیم و تربیت فرزند در 
خانواده را به کار گیرد. برهمین اساس، این شایستگی در چهار واحد یادگیری به بررسی روش های به کارگیری اصول 
و  یادگیری کودکان  به کارگیری شیوه های  در کودکان،  اخالقی  مراحل رشد  فرزندپروری، شناخت  در  تربیت  و  تعلیم 
شناخت جایگاه و نقش بازی، قصه گویی و اوقات فراغت در تعلیم و تربیت کودکان و مشکالت و راهکارهای آن می پردازد. 

شایستگی هشتم: توسعۀ همکاری خانواده با مدرسه و سایر مراکز آموزشی 
این شایستگی، در سه محور اصلی به بررسی برقراری ارتباط با مدیر، معلم و سایر کارکنان مدرسه، مشارکت اولیا با 
مدرسه و همکاری خانواده با مدرسه و مراکز آموزشی می پردازد. برای کسب این شایستگی، هنرجو باید بتواند از طریق 
انجام تمرینات و فعالیت های مختلف، نحوۀ همکاری خانواده با مدرسه و دیگر مراکز آموزشی را شناخته و تالش نماید تا 

آن را در زندگی خود به کار بگیرد و توسعه دهد. 

شایستگی نهم: بهره گیری از حقوق قانونی خود و آگاه نمودن سایر اعضای خانواده نسبت به آن 
این شایستگی، در سه واحد یادگیری به بررسی حقوق و انواع آن، حقوق خانواده و قوانین ارث مرتبط با قوانین خانواده 
و چالش های آن می پردازد. برای کسب این شایستگی، هنرجو باید بتواند از طریق انجام تمرینات و فعالیت های مختلف، 

ضمن بهره گیری از حقوق قانونی خود، سایر اعضای خانواده را نیز نسبت به حقوق خودآگاه نماید. 



سخنی با همکاران گرامی 
و هنرجویان عزیز

  استفادۀ مطلوب از کتابی که در دست دارید، مستلزم حضور فعال و خالق شما در موقعیت های یاددهی ـ یادگیری آن 
در بیرون و درون هنرستان و بهره بردن از دانسته ها و تجربه های ارزشمند تمام کسانی است که با آنها تعامل دارید. 
انتظار می رود هنرجویان تالش کنند تا با راهنمایی هنرآموز خود، در فعالیت های گروهی شرکت کنند و سعی کنید 

خوب بشنوند، خوب بخوانند، خوب بگویند، خوب بپرسند و خوب انجام دهند. 
  برای کسب شایستگی های موردنظر در هر واحد یادگیری فعالّیت هایی طراحی شده و الزم است هنرجویان با نظارت 
هنرآموز خود به صورت فردی و در گروه های کالسی آنها را انجام دهند تا بتوانند یافته های خود را در هر بخش تحکیم 
و تثبیت کنند و برداشت عمیق تری از موضوع یا مسئلۀ مورد بررسی به دست آورند و بتوانند در زندگی و روابط خود 
به کار ببندند و توانایی های خود را ارتقا ببخشند. تصاویر، جدول ها و نمودارها بخشی از محتوای درس هستند و شما 

هنرجویان برای رسیدن به اهداف درس، آنها را نقد و ارزیابی کنید. 
  در صفحۀ پایانی هر واحد یادگیری سؤاالت به صورت عملکردی طراحی شده است تا مطالب آموزش دیده را در موقعیت 
طرح شده بررسی و چالش های تعیین شده را تمرین کنید و با انجام تمرینات بتوانید مهارت های آموزش دیده را 

تکمیل و توانایی های خود را ارتقا بخشید. 
  در ارتباط با شایستگی های غیرفّنی از جمله شرکت در اجتماعات و فعالّیت های فردی و گروهی، یادگیری، تفکر خالق، 
تفکر انتقادی، اخالق حرفه ای، حفاظت از محیط زیست و... همراه با شایستگی های فّنی در کتاب فعالّیت های یادگیری 
طراحی و ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید، این شایستگی ها را در کنار شایستگی های فّنی آموزش 

ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالّیت های یادگیری به کار گیرید. 
  رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است. لذا توصیه های هنرآموز محترمتان را درخصوص 
رعایت مواردی که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدی بگیرید. امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز 
و هدایت هنرآموزان گرامی، در جهت سربلندی و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت شایستۀ 

جوانان برومند میهن اسالمی، گام های مؤثری برداشته شود. 

گروه مؤلفان





شایستگی 1

توسعۀ شناخت خانواده و نیازهای آن

»ما بُنَِی فی اإِلْسَلمِ بِناٌء أَحّب ِالَی اهلِل َعّزَوَجلَّ ِمَن التَّزِویِج«

در اسلم هیچ بنایی محبوب تر از ازدواج نزد خداوند نیست. )وسائل الشیعه، ج14 ، ٣(

زمان: 27ساعت )نظری 14ساعت + عملی 1٣ساعت(



2

واحد یادگیری 1  : شناخت خانواده

استاندارد عملکرد
شناخت خانواده از طریق به کارگیری مفهوم خانواده، مفهوم ازدواج، مفهوم ارتباطات در خانواده، ساختار خانواده، 
مفهوم فرهنگ و آداب و سنن رایج در خانواده براساس منابع علمی ـ اسالمی و استانداردهای سازمان آموزش 

فّنی  و  حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

1 توسعۀ شناخت خانواده
2 توسعۀ شناخت نیازهای خانواده

٣ توسعۀ شناخت فرهنگ، آداب و سّنت های خانواده

1 یادگیری
2 شرکت در فعالّیت ها و اجتماعات

٣ مسئولیت پذیری
4 مهارت گوش دادن

5 رعایت ایمنی و بهداشت
6 مدیریت پسماند



شایستگی  ١ : توسعۀ شناخت خانواده و نیازهای آن

٣

شاید نخستین معنایی که از مفهوم خانواده به ذهن می رسد، واحدی متشکل از پدر و مادر و فرزندان است که 
پیوندهای عاطفی شدیدی با یکدیگر دارند. به طور کلی خانواده را می توان چنین تعریف کرد:

خانواده گروهی متشکل از افرادی است که ازطریق نََسب  )رابطۀ خونی( یا َسَبب  )پیوند زناشویی( یا رضاع1 )رابطه ای 
خویشاوندی که بین دو نفر به سبب خوردن شیر یک مادر ایجاد می شود( با یکدیگر دِر مقام شوهر، زن، فرزند، 
مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابل اند، فرهنگ مشترکی پدید می آورند و در شکل دهی شخصیت و 

سالمت جسمی و روانی اعضای خود نقشی مهم دارند.
خانواده از نظر اسالم، قدیمی ترین و مهم ترین گروه انسانی است که با پیوند نکاح زن و مرد آغاز و با تولد 
فرزند تکمیل می شود. به این تعبیر زندگانی خانوادگی امری طبیعی و بر  اساس نظام خلقت است. یعنی انسان 

طبیعتاً خانواده گرا2 آفریده شده است.

ارتقای همه جانبۀ خانواده
در معارف دینی، خانواده زیربنایی ترین محور جامعه است. پس از پیروزی انقالب اسالمی جایگاه خانواده در 
عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ارتقای چشمگیری داشته است؛ تحول در عرصۀ 
آموزش و پژوهش که باعث افزایش رشد میزان باسوادی و کاهش فاصلۀ باسوادی زنان نسبت به مردان و زنان 
روستایی نسبت به زنان شهری، کاهش نرخ بازماندگی از تحصیل و...گردید؛ در عرصۀ بهداشت و سالمت، 
افزایش امید به زندگی و کاهش میزان مرگ  ومیر مادران و کودکان بسیار محسوس است؛ همچنین در حوزۀ 

هدف توانمندسازی 1: هنرجو بتواند مفهوم خانواده را توضیح دهد.

با دقت به تصویر مقابل نگاه کنید    )شکل1(. دیدن 
این تصویر چه حسی را به شما منتقل می کند؟ چه 
مفهومی از این تصویر برداشت می کنید؟ دربارۀ آن 

گفت وگو کنید و نتایج را در کالس ارائه دهید.

شکل 1

1.  شیردادن، شیرخوردن
2.  یعنی انسان نیازهای خانواده را از نیازهای فردی مهم می داند.

فعالّیت 1

مفهوم خانواده
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با جست وجو در منابع علمی ـ اسالمی و به کمک آیات قرآن و احادیث معصومین   یک مطلب تهیه کنید 
و در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 2

اقتصاد و سیاست، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و سیاسی زنان و افزایش ضریب نفوذ بیمه در بین خانواده ها 
کاماًل ملموس می باشد.

براساس گزارش معاونت رئیس  جمهور در حوزۀ امور زنان و خانواده، میزان باسوادی زنان در 4٠ سال اخیر با 2/4 
برابری همراه بوده است؛ به طوری که میانگین نرخ باسوادی زنان قبل از پیروزی انقالب اسالمی ٥٣   درصد و اکنون 
این میزان به 9٥/٨ درصد رسیده است و از هر 1٠ زن ایرانی 1٨ ساله و باالتر، 1/6 آنان دارای تحصیالت عالی 
هستند. آمار نشان می دهد میزان امید به زندگی در زنان ایرانی از ٥6/2  درصد در سال 1٣٥٥، به 7٥/٥     درصد 
در سال 1٣9٥ افزایش یافته است؛ میزان مرگ و میر مادران در هر یکصد هزار زایمان، کاهش چشمگیری داشته 
است؛ به طوری که این میزان از 91  درصد در سال    1٣67 به 1٨/1 درصد تا سال 1٣9٥ تنزل پیدا کرده است؛ 
مقایسۀ نرخ مشارکت اقتصادی زنان قبل و بعد از انقالب اسالمی، نسبت به رشد ضریب نفوذ بیمۀ تأمین اجتماعی 
در بین زنان شاغل از 12/٥  درصد در سال  1٣٥٥ به 77/4   درصد در سال 1٣9٥ اشاره دارد؛ در حوزۀ خانواده نیز 
شاهد رشد ٣9   درصدی ضریب نفوذ بیمۀ تأمین اجتماعی در بین زنان خانه دار و رشد ٥    درصدی این ضریب در 

بین زنان سرپرست خانوار هستیم.

شکل 2 ـ مقایسۀ وضعیت بهداشت، معیشت، تحصیل و رونق اقتصادی در جامعه قبل و بعد از انقلب اسلمی
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هدف توانمندسازی 2: مفهوم ازدواج و تشکیل خانواده را بداند و توضیح دهد.

نکاح عقد یا پیمانی است که بر اثر آن رابطۀ زن و مرد مشروع می شود و بچه هایی که زن به دنیا می آورد 
فرزندان مشروع والدین شناخته می شوند.

در گروه های کالسی دربارۀ ضرورت و اهمّیت ازدواج گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.  فعالّیت ٣

در قرآن کریم دربارۀ ازدواج و تشکیل خانواده و نحوۀ روابط زندگانی زن و شوهر با هم دستورهایی داده شده 
است و نیز فلسفۀ ازدواج، نکات بسیار مهمی وجود دارد. از جمله در آیۀ  21 سورۀ مبارکۀ روم چنین آمده است:

هً .. َو َرْحَمهً .. إَِنَّ ِفی ذٰلَِک َل یَاٍت  »  َو ِمْن آیَاتِِه أَْن َخَلَق لَُکْم ِمْن أَنُْفِسُکْم أَْزَواًجا لَِتْسُکُنوا ِإلَْیَها َو َجَعَل بَْیَنُکْم َمَودَّ
ُروَن« لَِقْوٍم یََتَفکِّ

و از نشانه های او اینکه همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان 
موّدت و رحمت قرار داد. قطعاً در این نشانه هایی است برای گروهی که تفّکر می کنند. 

ازدواج و تشکیل خانواده از دیدگاه اهل بیت   و بزرگان دینی از اهمّیت ویژه ای برخوردار است و ازدواج 
نکردن باعث شقاوت می شود.

در اسالم و در همۀ جوامع بشری، ازدواج و تشکیل خانواده اهمّیت زیادی دارد و اهداف مهمی را دنبال می کند 
که در زیر به آنها اشاره می شود )جدول  1(.

پیامبر اکرم 
ازدواج سّنت من است؛ پس هر که از سّنت من روی گرداند از من نیست. 

، جلد  5، صفحۀ  81( )میزان الحکمه

1  پاسخ به ندای فطرت
ازدواج و تشکیل خانواده در حقیقت پاسخی درست و 
شرعی به ندای غریزه و فطرت و رسیدن به آرامش و 

تداوم و بقای نسل بشر است.

اهمّیت و اهداف تشکیل خانواده 

دستیابی به آرامشتولید نسل و تربیت کمال و پویایی

حفظ عفاف جامعه محبت و مودت تکمیل و تکامل 

پاسخ به دعوت سّنتپاسخ به ندای فطرت صیانت نفس از خطر 

جدول 1ـ اهداف و علل شکل گیری خانواده

مفهوم ازدواج و تشکیل خانواده
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2  پاسخ به دعوت سّنت
ازدواج در اسالم برای مسلمان وظیفه ای مقدس و از جمله سّنت رسول خدا  است؛ چنان که فرموده اند:

»َمْن تََزوََّج َفَقْد أَْحَرَز نِْصَف ِدیِنِه« »هر کس ازدواج کند پس حقیقتاً نصف دینش را حفظ کرده است«.
٣  صیانت نفس از خطر

تشکیل خانواده عاملی برای حفظ سالمت جسم و روان است. بی اعتنایی به این نیاز درونی منشأ بسیاری از 
اختالالت جسمی و روانی مانند پرخاشگری، خشونت و... است.

4  حفظ عفاف جامعه
خانواده محل جلوگیری از لغزش ها، انحرافات و عامل نجات از آلودگی ها و پلیدی هاست. همۀ ادیان الهی بهره گیری 
از امیال جنسی را تنها در سایۀ روابط خانوادگی مشروع می دانند. این امر مانع گسترش آلودگی و انحراف در 

جامعه می شود.
5  دستیابی به آرامش و سکون

ازدواج و تشکیل خانواده موجب می شود که افراد به تعادل و آرامش دست یابند و اضطراب ها و افکار پراکندۀ 
خود را مهار کنند. با بهره مندی از آرامش محیط خانواده است که اعضای خانواده می توانند با آسودگی خاطر 

به سوی اهداف و مقاصد متعالی خود پیش روند. 
6  محّبت و مودت

انسان در هر سنی که باشد خواستار محبت است. این توقع بخشی از شخصیت آدمی است. خانواده این ویژگی 
را دارد که به این خواست انسان پاسخ مثبت دهد؛ زیرا دوستی و محبت زن و شوهر نسبت به هم بسیار خالص 

و بدون توقع است. آیۀ 21 سورۀ مبارکۀ روم به همین مطلب اشاره می کند: 
هً .. َوَرْحَمهً .. « »خدا بین زن و شوهر محبت و مودت که از رحمت های الهی است قرار داد«. »  َو َجَعَل بَْیَنُکْم َمَودَّ

7  تکمیل و تکامل 
ازدواج از جمله اموری است که آدمی را چه در بُعد مادی و چه در بُعد معنوی به سوی کمال سوق می دهد. 
زن و مرد در خانواده با استفاده از یاری ها، همدلی ها و بهره گیری از امکانات هم، به تکمیل و تکامل یکدیگر 

می پردازند.
8  تولید نسل و تربیت آن

یکی از مقاصد اصلی تشکیل خانواده، به وجود آوردن و تربیت فرزندان 
صالح است. روایات زیادی درخصوص فرزند صالح وجود دارد و در 
قرآن کریم نیز از انبیا نقل شده است که آنان از خدا فرزند صالح 

طلب می کردند )شکل٣(.
9  پیشبرد جامعه به سوی کمال و پویایی

خانواده در توسعۀ جامعه ای مولد، فعال، رشد پاینده و گسترش دهندۀ 
فرهنگ انسانی بسیار اهمّیت دارد.

شکل ٣ـ تربیت فرزند
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کارکرد خانواده )وظایف خانواده(
خانواده در مقام نهادی اجتماعی، معموالً کارکردها و وظایف گوناگونی را برعهده دارد. ماهیت این کارکردها 

از جامعه ای به جامعۀ دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است   )نمودار1(.

در مورد اهمّیت ازدواج با والدین و نزدیکان خود گفت وگو کنید و گزارشی در این مورد در کالس ارائه 
دهید.

فعالّیت 4

با جست و جو در منابع معتبر اسالمی، در مورد تربیت فرزند صالح احادیث و روایاتی تهیه کنید و در کالس 
ارائه دهید.

در گروه های کالسی در مورد وظایف خانواده گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 5

فعالّیت 6

هدف توانمندسازی ٣: گزارشی در مورد کارکردهای خانواده ارائه دهد. 

نمودار  1

کارکرد خانواده

طبیعی
)حفظ و بقای نسل( 

عاطفی 
)کانون گرم محبت(

تربیتی 
)تربیت فرزندان(

اجتماعی 
)تربیت و اجتماعی 

کردن فرزندان(

اخلقی 
)حفظ ارزش های 

اخلقی(

اقتصادی 
)فراهم   آوردن امنیت 

اقتصادی(

کارکرد طبیعی: خانواده نیازهای طبیعی و غریزی فرد را تأمین می کند. فرایند تولید مثل و تداوم نسل از 
جمله مهم ترین وظایف نهاد خانواده است. این جریان که به دنبال ازدواج آغاز می شود، بقا و تداوم جامعه را 

در پی دارد.
کارکرد عاطفی: خانواده کانون گرم محبت است.

کارکرد تربیتی: روح و روان کودک با شخصیت او در خانواده شکل می گیرد.
کارکرد اجتماعی: زندگی خانوادگی، فرد را برای زندگی اجتماعی آماده می سازد و انتقال دهندۀ ارزش های 
جامعه به اوست. در سراسر تاریخ بشریت، خانواده همیشه عامل اصلی تربیت و اجتماعی کردن اولیۀ فرزندان 
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دربارۀ کارکردهای خانوادۀ خود یا نزدیکان، گزارشی تهیه کنید و درکالس ارائه دهید.  فعالّیت 7

هدف توانمندسازی 4: مفهوم ارتباط صحیح در خانواده را شرح دهد و گزارشی را به عنوان نمونه 
ارائه دهد.

بوده است. پس از تولد کودک، خانواده برای دوره ای نسبتاً طوالنی، تنها گروهی است که با کودک تماس 
باورها و ارزش های کودک دارد. تربیت  گسترده دارد. به همین دلیل، خانواده نقش عمده ای در شکل دهی 
و اجتماعی کردن کودکان عمدتاً از طریق آموزش مستقیم و غیرمستقیم تحقق می یابد. به این ترتیب آنها 

درست زندگی کردن را در جامعۀ خود یاد می گیرند.
کارکرد اخلقی: جامعه ای که در آن خانواده محترم است از نظر اخالقی سالم تر است.

وا   می دارد که  به تالش  را  تأمین معاش همسر و مخارج خانه و فرزندان، فرد  کارکرد اقتصادی: مسئولیت 
این امر در بهبود وضع اقتصادی جامعه نیز تأثیر دارد. خانواده از نظر سنتی، عالوه بر مراقبت و نگهداری 
از کودکان و سالمندان، فرهنگ و ارزش های اجتماعی و تاریخی را از نسلی به نسِل دیگر منتقل می کند و 
مسئول برآوردن نیازهای اقتصادی اعضای خود نیز هست. در عصر حاضر، کارکرد خانواده در جوامع پیشرفته، 

اّما غیرمذهبی، به دنبال تفکیک وظایف نهادها، بسیار کاهش یافته و اصالت خود را از دست داده است.

ارتباط در خانواده
ارتباط در بین اعضای خانواده بیش از هر جای دیگر اهمّیت دارد. در این میان، ارتباط زن و شوهر، به ویژه 
اهمّیت خاصی دارد. زیرا رابطۀ زن و شوهر منحصراً یک ارتباط غیرخونی است که در خانواده وجود دارد. 
به عبارت دیگر، زن و شوهر تصمیم گرفته اند که با یکدیگر زندگی کنند. در  حالی  که در سایر روابط خانوادگی، 
از ویژگی های روابط  به همین دلیل، شناخت و آگاهی  اعضای خانواده وجود دارد.  بین  رابطۀ خونی  نوعی 
نزدیک خانوادگی، به خصوص ارتباط زن و شوهر، بسیارکمک می کند تا کیفیت زندگی خانوادگی ارتقا یابد. 
برخورداری از بعضی توانایی ها و مهارت های ارتباطی، نه تنها هنگام ازدواج بلکه پس از ازدواج به انسان ها 
از جملۀ  ببرند؛  بیشتری  بودن لذت  با  هم  از  و  بهره مند شوند  بهتری  از زندگی خانوادگی  تا  کمک می کند 
این مهارت ها می توان به مواردی همچون برقراری ارتباط صحیح و دوستانه با سایر اعضای خانواده همراه با 
حفظ حریم ها، اختصاص دادن اوقات مناسب برای خانواده، همکاری و همفکری در وظایف و مسئولیت های 
خانوادگی، پذیرفتن تفاوت های فردی در زندگی خانوادگی و توانایی حل و برطرف کردن اختالف ها اشاره کرد. 

در این میان، توانایی برقراری ارتباط صحیح انسانی با همسر و فرزند اهمّیت ویژه ای دارد. 
همچنین، توانایی بیان احساسات مثبت، توانایی همدلی و درک طرف مقابل و فهم دیگری، شناخت احساسات 
خود و دیگران و نحوۀ مقابلۀ صحیح با آنها نیز بسیار مهم اند. اشکاالت و ضعف هایی که در برقراری ارتباط 
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ابعاد خاصی،  به روابط خانوادگی شدیداً صدمه وارد می کند. روابط خانوادگی دارای  ایجاد می شود، معموالً 
مانند دلبستگی، وفاداری، حفظ حریم شخصی افراد، کنش متقابل و... است. عواملی که تقویت این ابعاد نقش 

مهمی در بهبود و تقویت روابط خانوادگی دارد.

ساختار خانواده 
از آنجا که قدرت در همۀ روابط متقابل بین افراد خانواده جاری و ساری است، بر شکل تصمیم گیری ها و انجام 
کارها در گروه خانواده اثر می گذارد. روابط درون خانواده، زمینه های ارزشی خانواده، تعداد افراد درون خانواده 

و... در مجموع ساختار خانواده را تشکیل می دهند. 
تغییر و تحول سریع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر ساختار خانواده اثر می گذارد به طوری که امروزه ترکیب 

و ساختار خانواده بسیار تغییر کرده است. ساختار خانواده در جوامع مختلف به صورت زیر است: 
خانوادۀ هسته ای1: خانوادۀ هسته ای یا خانوادۀ مستقل یک واحد خانوادگی شامل زن، شوهر و فرزندان است. به 

این نوع خانواده، خانوادۀ » زن وشوهری« نیز می گویند. 
کمترین  در  خویشاوندی  ارتباط  هسته ای  خانواده  در 
حد آن صورت می گیرد. فرزندان به محض بزرگ شدن 
اشتغال،  امکانات  از  برخورداری  یا  و  ازدواج  از  پس  و 
خانواده جداگانه ای را تشکیل می دهند. امروزه عوامل 
و  تحصیل  برای  خانواده  از  جدا   شدن  مانند  متعددی 
آموزشی،  و  صنعتی  و  اداری  سازمان های  در  اشتغال 
همچنین خودگرایی2 و نوعی استقالل طلبی موجب رواج 
و گسترش خانواده های هسته ای شده است )شکل4(. 

در گروه های کالسی، هر گروه گزارشی دربارۀ سیرۀ پیامبر اکرم   یا امامان معصوم   در مورد همسرداری 
و فرزندداری تهیه کند و در کالس ارائه دهد.

شما در چه خانواده ای زندگی می کنید؟ آیا تاکنون دربارۀ ساختار خانوادۀ خود فکر کرده اید؟ دربارۀ آن 
گفت وگو کنید.

فعالّیت 8

فعالّیت 9

هدف توانمند سازی   5: ساختار خانواده را شرح دهد.

1. family nuclear
2.  خودگرایان معتقدند که تنها خوبی ای که فرد باید در نهایت به دنبال آن باشد، خوبی خود اوست و هدف انسان باید صرفاً خیر خودش باشد 

که این مسئله با تعالیم تربیتی اسالم و سیره زندگی ایرانیان منافات دارد. 

شکل 4ـ خانوادۀ هسته ای
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خانوادۀ گسترده1: خانوادۀ گسترده، یک واحد خانوادگی شامل چند نسل است که با یکدیگر و به طور مشترک در 
یک جا زندگی می کنند، از جمله والدین، فرزندان، پدربزرگ ها، مادربزرگ ها، عمه ها، خاله ها و... در این خانواده، 
نیازهای اقتصادی، اجتماعی و عاطفی اعضا را می توان با کمک گروه وسیعی از خویشاوندان برآورده ساخت. این 

1. Extended Family
2. Family Consanguine
٣. Stem Family

میان  خانواده ای  بلکه  هسته ای،  خانوادۀ  نه  و  است  گسترده  خانوادۀ  نه  خانواده  نوع  این  خانوادۀ ستاکی٣: 
خانوادۀ گسترده و خانوادۀ هسته ای است. این نوع خانواده بیشتر در میان قبایل دامپرور خاورمیانه و آسیای 
مرکزی مشاهده می شود. در خانوادۀ ستاکی، پدر و یکی از پسران او در خانوادۀ اصلی می مانند و بقیۀ فرزندان 
برای خود خانواده های مستقلی تشکیل می دهند، ولی هیچ یک از پسران رابطۀ خود را با خانوادۀ اصلی قطع 
نمی کند. اگر فرزندی که با پدر زندگی می کند فوت کند، یکی دیگر از پسران دست از زندگی مستقل می کشد 
و به خانوادۀ پدری می پیوندد. چنین خانواده هایی با مرگ پدر   و   مادر از هم گسیخته نمی شوند و برای آنها 

نمی توان شروع و پایانی مشخص کرد. 

شکل 5  ـ خانواده با حضور پدربزرگ و مادربزرگ

ساختار خانوادۀ خود را با ساختار خانوادۀ دوستانتان مقایسه کنید.
الف( گزارشی در مورد تفاوت ها و شباهت های آنها ارائه دهید.

ب( ساختار خانوادۀ خود را از نظر سه شکل خانواده  )هسته ای، گسترده و ستاکی( بررسی کرده و گزارش 
آن را در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 10

واحد خانوادگی را خانوادۀ »همخون2« نیز می گویند. 
پدر و  مادر به یک اندازه  در خانوادۀ گسترده معموالً 
به  گاهی  فرزندان  دلیل  همین  به  و  ندارند  اهمّیت 
خانوادۀ پدر و گاهی به خانوادۀ مادر وابستگی دارند. 
خانوادۀ گسترده، برحسب آنکه به زن یا شوهر وابسته 
باشد، بر دو نوع خانوادۀ مادری و خانوادۀ پدری تقسیم 

می شود  )شکل   ٥(.
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در نگاه نخست شاید به نظر برسد که فرهنگ و جامعه مفهوم یکسانی دارند، اما این طور نیست. هنگامی که در 
مسافرت به شهر جدیدی وارد می شوید، افرادی را می بینید که با یکدیگر زندگی می کنند. اگر مدتی در آنجا 
بمانید و با آنها زندگی کنید، به تدریج با شیوۀ زندگی و نحوۀ ارتباطات آنها آشنا می شوید. آنچه در نخستین 

برخورد مشاهده می کنید، جامعه است و آنچه به تدریج از شیوه و نوع زندگی آنها فرا   می گیرید، فرهنگ است.
جامعه1 یعنی: مجموعه ای از افراد انسانی که با نظام ها، سنت ها، آداب و قوانین خاص به یکدیگر پیوند خورده 

و زندگی دسته جمعی دارند، جامعه را تشکیل می دهند. »جامعه« یعنی مردم و » فرهنگ« یعنی رفتار مردم.
جامعه شناسی از نظر تاریخی خویشاوندی نزدیکی با مردم شناسی دارد. مردم شناسی پدیده ای فرهنگی را مطالعه 
می کند و جامعه شناسی به بررسی پدیده های اجتماعی می پردازد. جامعه شناسی مطالعۀ جامعه و مردم شناسی 

مطالعۀ فرهنگ آن جامعه است.

مفهوم فرهنگ
فرهنگ2 به شیوه ای از زندگی گفته می شود که اعضای یک جامعه آن را فرامی گیرند، به آن عمل می کنند و 
آن را از نسلی به نسل دیگر انتقال می دهند. انسان با فرهنگ جامعۀ خود، موجودی اجتماعی بار می آید، با 
مردم اطراف خود همرنگ و هماهنگ می شود و با مردم جوامع دیگر متفاوت می شود و تمایز می یابد. فرهنگ 
نظام مشترکی از باورها، ارزش ها، رسم ها، رفتارها و مصنوعاتی است که اعضای یک جامعه به کار می برند تا 
خود را با جهانشان تطبیق دهند و با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و نیز از راه آموزش و پرورش، آنها را از نسلی 

به نسل دیگر انتقال دهند.
تعاریف دیگر فرهنگ عبارت اند از:

  مجموعۀ آداب و رسوم، سّنت ها و ارزش های یک ملت؛
  مجموعۀ ویژگی های رفتار اکتسابی اعضای یک جامعۀ خاص؛

  شیوۀ زندگی اعضای یک جامعه، مانند نحوۀ لباس پوشیدن، نوع برگزاری مراسم مذهبی و مراسم ازدواج، 
سرگرمی های مربوط به اوقات فراغت و... که در واقع فرهنگ مردم٣ گفته می شود.   

هدف توانمندسازی 6  : آداب و سنن رایج جامعۀ خود را بشناسد و گزارشی را به عنوان نمونه 
ارائه دهد.

در ایران برای تشکیل خانواده و ورود به زندگی مشترک آداب و رسومی مانند خواستگاری رایج است. در 
گروه های کالسی در مورد مراسم خواستگاری در نقاط مختلف کشورمان و تفاوت ها و شباهت های این 

مراسم گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 11

1. Society
2. Culture
٣. Folklore

مفهوم فرهنگ ها و آداب و سنن رایج در خانواده های ایرانی
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آداب و سنن رایج در خانواده های ایرانی
آداب و رسوم شامل عقاید، عادات، تفکرات و خصوصیات هرملت است که از طریق آن می توان روحیۀ خاص 
آن ملت را شناخت. رعایت نکردن آداب و سننی مانند آداب غذا خوردن، پذیرایی از مهمان، شیوه های گذران 
اوقات فراغت، لباس پوشیدن و... مجازاتی به دنبال ندارد اما فرد با زیر پا گذاشتن آن سرزنش و استهزا و گاهی 

طرد می شود. 
کشور عزیز ما ایران کشوری پهناور و دارای فرهنگی غنی است. مردم کشور ما هر یک بنا بر ذوق و سلیقه و 
طبیعت منطقه ای که در آن زندگی می کنند برای برگزاری سنت های کهن، آداب خاص خود را دارند. این آداب 
خاص شیوۀ زندگی گروهی در درون فرهنگ بزرگ تر است که از برخی جهات با آن همسان و از پاره ای جهات 
با آن متفاوت است، به این آداب خاص پاره فرهنگ یا خرده فرهنگ می گویند. به دلیل وسعت ایران و رواج 

پاره فرهنگ های گوناگون در این گسترۀ پهناور، گاهی به آدابی برمی خوریم که ویژۀ منطقه ای خاص است.
از دیرباز بسیاری از آداب و رسوم رایج در کشور ما به دلیل تسلط فرهنگ ایرانی ـ اسالمی میان اقوام مختلف 
جامعه مشترک بوده، اما نحوۀ برگزاری آنها درمیان هر قوم با سایر اقوام تاحدی متفاوت است. همان گونه که 
فرهنگ و آداب و سنت های هر ملت نزد افراد آن جامعه از احترام برخوردار است، فرهنگ و آداب و رسوم هر 
قوم )پاره فرهنگ( نیز برای آن قوم قابل احترام است. آداب و رسوم رایج در کشور را می توان به سه دستۀ زیر 

تقسیم کرد )نمودار2(  :

نمودار  2

الف( مراسم جشن و شادمانی
ملت ایران از جمله ملت هایی است که زندگی مردمان آن از دیرباز تاکنون با جشن و شادمانی پیوند فراوان 

داشته و به مناسبت های گوناگون جشن می گرفتند و با سرور و شادمانی روزگار را طی می کردند.
از میان انبوه جشن های مرسوم که با عقاید دینی، وضعیت اقلیمی، فرهنگی و قومی پیوند داشته و تاکنون نیز 

باقی مانده اند می توان به جشن های دینی ـ مذهبی، ملی و خانوادگی اشاره کرد.

آداب و رسوم رایج در ایران

سایر آداب و رسوم ملی، عبادی مراسم سوگواریمراسم جشن و شادمانی 
و سیاسی )زیارت اماکن متبرکه 
و اهل قبور، اعتکاف، غبارروبی 

مساجد و…( ـ    مذهبی دینی   ـ     مذهبی ملیدینی   خانوادگیملی خانوادگی

مانند:   جشن ها  این  مذهبی:  ـ  دینی    جشن های 
عید   قربان،  عید  مبعث،  عید  فطر،  برگزاری  مراسم 
و  پیامبر اکرم    والدت  سالروز  غدیرخم،  عید 
با  تاکنون  پیش  قرن  از چندین  و...  ائمه  اطهار 

جالل و شکوه بسیار برگزار می شوند )شکل  6 (.

شکل 6   ـ جشن عید قربان
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  جشن های ملی: برگزاری برخی از مراسم، جشن ها 
است  بوده  مرسوم  تاکنون  دیرباز  از  شادمانی ها  و 
یلدا  شب  و  چهارشنبه سوری  نوروز،  جشن  مانند: 
اما برخی دیگر مانند جشن های دهۀ مبارک فجر 
)22ـ 12بهمن ماه( و سالروز ملی شدن صنعت نفت 

)29اسفند( مربوط به دورۀ معاصرند )شکل  7(.

  جشن های خانوادگی: این جشن ها به مناسبت های 
مختلف مانند: جشن عقد و عروسی، مراسم پاگشایی، 
ولیمۀ تولد فرزند، ولیمۀ بازگشت از زیارت و... خانوادگی 

برگزار می شوند  )شکل ٨  ( .

شکل 7  ـ جشن دهۀ فجر

شکل 8   ـ جشن عقد

ب( مراسم سوگواری
به دلیل احترام فراوانی که همۀ اقوام کشور ما نسبت به شهدا و درگذشتگان خود، فامیل و کشور دارند، این گونه 

سوگواری ها و مراسم ملی، مذهبی و یا خانوادگی نیز در کشور ما دارای اهمّیت است.

گزارشی در مورد یکی از جشن هایی که در آن شرکت داشته اید، در کالس ارائه دهید. فعالّیت 12

  مراسم سوگواری دینی ـ مذهبی: این مراسم در ایام 
خاصی از سال بدون توجه به قومیت ها و پاره فرهنگ ها 
با شکوه هر چه تمام تر در سراسر ایران برگزار می شود، 
تاسوعا،  محرم،  ماه  ایام  در  عزاداری  مراسم  مانند 
حسینی،  اربعین  پیاده روی  غریبان،  شام  عاشورا 
عزاداری         شهادت امام علی در ماه مبارک رمضان 

و... )شکل 9(.

شکل 9 ـ مراسم پیاده روی اربعین حسینی
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مناسبت  به  مراسم  این  ملی:  سوگواری    مراسم 
شهادت یا درگذشت شخصیت های بزرگ تاریخی 
و ملی و یا جمع کثیری از مردم در جنگ ها، بالیا، 
حوادث ناگوار و قیام ها مانند قیام خونین 1٥خرداد 

)شکل 1٠( در سراسر کشور برگزار می شود.

  مراسم سوگواری خانوادگی: این مراسم را بازماندگان به علّت از دست دادن عضوی از خانواده و خویشان 
خود برگزار می کنند. نحوۀ برگزاری این نوع مراسم عزاداری با توجه به پاره فرهنگ ها تا حدودی متفاوت 

است، مانند مراسم خاکسپاری، مراسم سوم، هفتم، چهلم، سال و... 

شکل 10ـ قیام خونین 15  خرداد

ج( سایر آداب و رسوم ملی، عبادی یا سیاسی
از جملۀ این آداب و رسوم می توان به موارد زیر اشاره 

کرد:
  زیارت اماکن متبرکه و قرائت فاتحه برای اهل قبور؛

  غبار روبی مساجد، گلزار شهدا و قبور درگذشتگان 
در ایام مشخص؛

  اعتکاف ایام البیض ماه رجب )شکل 11( ؛
  برپایی موکب ها و تکیه ها در ماه محرم و صفر؛

  تجمع نوروز در حرم امام  رضا   و سخنرانی رهبری 
در تبیین شعار سال؛

  قرائت قرآن و دعاها و دیگر آداب ماه مبارک رمضان.

باتوجه به قومیت خود، سه مورد از مشاهدات یا خاطرات مراسم سوگواری منطقۀ خود را به صورت بروشور 
در کالس ارائه دهید.

در گروه های کالسی در مورد یکی از موضوعات زیر، روزنامه دیواری تهیه کنید:
1  پیاده روی اربعین حسینی

2  عزاداری در ماه محرم

فعالّیت 1٣

فعالّیت 14

شکل 11ـ اعتکاف ماه رجب 
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تصویری که از ماه مبارک رمضان در باورها و فرهنگ عامۀ مردم وجود دارد با پاره ای از آداب و رسوم یا باورها 
و پاره  فرهنگ ها همراه شده و در هر استان و شهری ویژگی خاصی پیدا کرده است. برخی از آداب ماه رمضان 

عبارت اند از:
خوش آمد ماه رحمت: مردم بسیاری از نقاط کشورمان چنان به استقبال ماه رمضان می روند که گویی میهمان 
عزیزی را استقبال می کنند. برای مثال، در اغلب روستاها و شهرستان هایی که دیوار خانه ها کاه گلی یا گچی 

است دیوارها را برای ماه رمضان کاه گل تازه می مالند یا با گچ و خاک مخصوص  )گِل یزد( سفید می کنند.

مراسم آشتی کنان قبل از ماه رمضان: یکی از رسوم پسندیده، آشتی و ایجاد الفت میان افرادی است که به  دلیلی 
از یکدیگر کدورتی در دل دارند. عقیده بر آن است که اگر کسی روزه بگیرد در  حالی  که از بستگان یا برادر و خواهر 

دینی خود کدورتی در دل داشته باشد ثواب کامل نخواهد برد.

شکل 12ـ پیشواز ماه مبارک رمضان

با جست وجو در منابع علمی و دینی، در مورد موضوعات زیر در کشور عزیزمان و یکی دیگر از کشورهای 
مسلمان دو بروشور تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

1 اعتکاف در ماه رجب

2 آداب ماه رمضان

در گروه های کالسی، یکی از رسوم رایج در جامعه را انتخاب کنید و فلسفۀ پیدایش و نمادهای مربوط به 
آن رسم را در گزارشی پنج صفحه ای در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 15

فعالّیت 16

مناطق  از  بسیاری  در  رمضان:  مبارک  ماه  پیشواز 
کشور رسم بر این است که مردم دو تا سه روز قبل از 
فرارسیدن ماه مبارک رمضان روزۀ پیشواز می گیرند 

)شکل 12(.
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1  اگر شما بخواهید ایده های جدید مثبت و سازنده ای برای برگزاری مراسم عروسی پیشنهاد بدهید که به 
موفقیت و پایداری ازدواج کمک کند، چه مواردی را بیان می کنید؟

2  با جست و جو در منابع علمی در مورد عرفی بودن یا رسم بودن مراسم زیر تحقیق کنید و نتیجه را در 
کالس گزارش دهید.

  نام گذاری فرزند و گرفتن شناسنامه
  برگزاری خطبۀ عقد

  پوشیدن لباس عزا در مراسم سوگواری
  مراسم نوروز 

٣  دربارۀ یکی از رسوم رایج در منطقۀ خود که جنبۀ خرافی دارد، تحقیق کنید و نتیجه را در کالس گزارش 
دهید.

4  در مورد آداب و رسوم ازدواج در نقاط مختلف کشور خودمان تحقیق و بررسی کنید و گزارش مختصری در 
کالس ارائه دهید.

5  دربارۀ الگوی ساختار خانوادۀ مطلوب از دیدگاه اسالم گزارشی تهیه کرده و در  کالس ارائه دهید.
ندارد. پدر  را  به پدر   و   مادر خود می گوید بی انگیزه است و دیگر حوصلۀ زندگی، درس و مدرسه  6  فرزندی 
خشمگین می شود و در جواب می گوید: من و مادرت بهترین زندگی را برای تو فراهم کرده ایم. امکانات خوب، 

خانوادۀ خوب و...، چرا ناشکری می کنی؟ تو واقعاً قدرشناس نیستی!
به نظر شما:

الف( این برخورد پدر چه تأثیری بر فرزند دارد؟ آیا انگیزه را به فرزند بر  می گرداند و او را قانع می کند؟ 
ب( شما برای برخورد با این گونه موارد چه راهکاری پیشنهاد می دهید؟

فعالیت های پایانی



شایستگی  ١ : توسعۀ شناخت خانواده و نیازهای آن

17

واحد یادگیری 2  : شناخت نیازهای خانواده

استاندارد عملکرد

نیازهای  نیازهای جسمی و روانی خانواده، شناخت  به کارگیری شناخت  از طریق  نیازهای خانواده  شناخت 
بر اساس  نیازهای خانواده  اولویّت بندی  مفهوم  در خانواده،  نیاز سنجی  نحوۀ  اجتماعی خانواده،  و  اقتصادی 

استانداردهای سازمان آموزش فّنی  و  حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

1  شناخت نیازهای جسمی و روانی خانواده
2  آشنایی با نیازهای اقتصادی و اجتماعی خانواده

٣  آگاهی از نحوۀ نیازسنجی در خانواده
4  آشنایی با چگونگی اولویّت بندی نیازهای خانواده

1  رعایت اخالق حرفه ای
2  صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی )برق، گاز و آب( و رعایت الگوی مصرف آب

٣  دقت در کار و نظارت بر کیفیت کار
4  رعایت ایمنی و بهداشت

5  مدیریت پسماند
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و  رفتارها  است  ممکن  هرچند  می شود.  انسان ها  در  خاص  رفتار  بروز  باعث  که  است  عواملی  از  یکی  نیاز 
فعالّیت های افراد با یکدیگر متفاوت باشند، اّما درهمۀ آنها عامل خاصی باعث شروع رفتار می شود. به چنین 

عواملی که باعث رفتاری خاص می شوند »نیاز« گفته می شود.
آبراهام مازلو1 دانشمند و روان شناس معروف، نیازهای انسان را به   صورت زیر رتبه بندی کرده است.

براساس نظریۀ او انسان ها پنج دسته نیاز فطری به شرح زیر دارند:
1  نیازهای فیزیولوژیک؛

2  نیاز به ایمنی و امنیت؛
٣  نیاز به تعلق، دوست داشتن و دوست داشته شدن؛

4  نیاز به احترام؛
5  نیاز به خودشکوفایی )نمودار٣(.

مازلو معتقد است نیازهای اساسی انسان، مانند هرم زیر دارای سلسله مراتبی از پایین به باال است.

هدف توانمندسازی 7: هنرجو بتواند نیازهای خانواده را توضیح دهد.

آیا تاکنون دربارۀ نیازهای خود فکر کرده اید؟ شما چه نیازهایی دارید؟ کدام یک از این نیازها برای شما بیشتر 
اهمّیت دارد؟ چرا؟ در گروه های کالسی در مورد آن گفت وگو کنید.

فعالّیت 17

1. A. Maslow

نمودار ٣ ـ ِهَرم مازلو

خودشکوفایی

احترام

نیازهای اجتماعی

نیازهای امنیت

نیازهای فیزیکی

نیازهای جسمی و روانی خانواده 
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یعنی تا زمانی که نیازهای فیزیولوژیک انسان مانند غذا، آب، هوا و... تأمین نشود، او نمی تواند به مسائل دیگر 
توجه کند، ولی هنگامی  که این نیاز برطرف شد، نیازهای دیگر مانند نیاز به ایمنی و امنیت، تعلق، احترام 
و در باالترین سطح، نیاز به خودشکوفایی طرح می شود که یکی از مهم ترین نیازهایی است که در خانواده 
تأمین می شود. یعنی خانواده باید محیطی را فراهم کند که هر یک از اعضای آن بتواند قابلیت ها، توانایی ها و 

استعدادهای خود را بروز دهد و به تحقق درآورد. 
فراهم  مذهبی  اعتقادات  و  خداوند  به  ایمان  اخالقی،  و  درونی  ارزش های  رشد  زمینۀ  خانواده  در  به عالوه 
می شود. در زندگی روزمرۀ اعضای یک خانوادۀ سالم، ایمان و اعتقادات مذهبی همواره جریان دارد. در چنین 

خانواده ای، پدر   و    مادر الگوی مناسبی برای رشد و تعالی اخالقی در فرزندان خود هستند. 
»خانواده« اولین نهادی است که وجودش برای تأمین نیازهای حیاتی، عاطفی و... اعضای خود و نیز بقای 

جامعه الزم و ضروری است و مهم ترین کانون تأمین کنندۀ نیازهای جسمی و روانی افراد است.
الف( نیازهای جسمی یا فیزیولوژیک انسان شامل آب، هوا، نور، غذا، پوشاک و... است. تأمین سالمت جسمی  
انسان درگرو دسترسی به خدمات اساسی مانند آب آشامیدنی سالم، خدمات بهداشتی و درمانی، وسایل رفت و آمد، 
خدمات ایمنی در مقابل حوادث و خطرهای طبیعی   )سیل، زلزله، حملۀ حیوانات و...( و اجتماعی )جنگ، قحطی، 

فقر و...( است.
اعضای  نیازهای جسمی  تأمین  چگونگی  درخصوص  مادران  و  پدران  به ویژه  خانواده  افراد  آگاهی  بنابراین، 
خود همانند تغذیۀ مناسب، ورزش، بهداشت و... اولویّت دارد؛ زیرا خانواده مسئول تشخیص و تأمین نیازهای 

جسمی اعضای خود است.
ب( نیازهای روانی مانند نیازهای جسمی، در رفتار و زندگی انسان نقشی اساسی دارند. شناخت این نیازها و 
پاسخ مناسب به آنها نقش مهمی در سالمت و بهداشت روانی فرد ایفا می کند. خانواده پس از برآورده کردن 
نیازهای جسمی باید نیازهای روانی اعضای خود را برطرف کند. از مهم ترین نیازهای روانی انسان، نیاز به 
ایمنی و امنیت1 در محیط خانواده است. هر انسانی نیاز دارد در فضایی امن، آرام و سازنده که در آن احساس 

خطر نکند و ترسی نداشته باشد زندگی کند.
ج( نیاز به تعلق، دوست داشتن و دوست داشته شدن نیز یکی دیگر از نیازهای اجتماعی انسان سالم است. 

انسان سالم نیاز دارد به گروه خاصی از افراد تعلق داشته باشد. هم دوست بدارد وهم دوستش بدارند. 
د( نیاز به احترام نیز از دیگر نیازهای روانی انسان است. هر انسانی نیاز دارد به خود و دیگران احترام بگذارد و 
او را محترم بشمارند. روابط دوستانه، وابستگی عاطفی و روابط خانوادگی به ارضای این نیاز ها کمک می کند.
نیازهای  امور است و جزء  رویدادها و چگونگی  بعضی  از  آگاهی  و  دانایی  به  نیاز  به حقیقت شامل  نیاز  ه( 

پیشرفته است.
و( نیاز به زیبایی شامل نیاز انسان به نظم و ترتیب و هماهنگی با جلوه های زیبای زندگی و عشق به آنهاست. 

این نیاز به طور فطری در انسان وجود دارد ولی در خانواده رشد می کند و به آن پاسخ داده می شود.
ز( هرگاه نیازهای فرد به ترتیبی که مازلو مشخص کرده است برطرف شوند، نیاز به خود شکوفایی یا رسیدن 
به کمال مطلوب در فرد شکل می گیرد. البته این خود شکوفایی به نسبت فراهم شدن بستر مناسب، به   تدریج 

شکوفا شده و مرد به کمال مطلوب خود نزدیک تر می شود.

1. Securit
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خانواده مهم ترین نهادی است که می تواند نیازهای اجتماعی را تأمین کند. اجتماعی کردن کودکان از جمله 
وظایف مهم خانواده هاست و پدران و مادران در یادگیری رفتارهای اجتماعی فرزندان نقش کلیدی دارند. مدرسه 
نیز دومین مکانی است که در اجتماعی کردن کودکان نقش دارد. مدرسه باعث می شود قوۀ تخیل و درک کودک 
افزایش یابد و بهتر بتواند با طبیعت و محیط ارتباط برقرار کند. با توجه به این واقعیت که یکی از نیازهای اساسی 

انسان، احتیاج به منزلت اجتماعی است، موجب می شود که راهکارهای تأمین آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. 
منزلت اجتماعی: منزلت اجتماعی، به پایگاه اجتماعی که فرد در میان یک گروه دارد یا به مرتبۀ اجتماعی یک 
گروه در مقایسه با گروه های دیگر گفته می شود. برای دستیابی به این هدف می تواند عالوه بر موفقیت های 
شخصی مانند تحصیل، مهارت و... از طریق مناسبات اجتماعی نیز اقدام کند. مواردی نظیر ازدواج، پیوستن به 
گروه های اجتماعی، تشکیل حلقه های ارتباطی دوستانه و... فرصت هایی برای تکوین و تقویت منزلت اجتماعی 
است. در کنار منزلت اجتماعی مسائل اقتصادی و رفاهی نیز طرح می گردد. این واقعیت را باید پذیرفت که 
نیاز  نخستین  رفاه،  است.  اولیه  و  زیستی  نیازهای حیاتی  به  پاسخی  اقتصادی  و  مادی  تأمین خواسته های 
اقتصادی هر خانواده است و با توجه به اینکه رفاه هم امری عینی و هم امری ذهنی است، لذا الزم است 

مؤلفه های زیر برای رفاه خانواده تأمین شود: 
1  استقالل اقتصادی 

2  رضایت اقتصادی
٣  ایفای نقش مؤثر در اقتصاد جامعه )تولید بیشتر، مصرف کمتر(.

بنابراین، انتظار می رود خانواده از زمان شکل گیری، توانایی الزم را برای تأمین معیشت اعضای خود داشته 
باشد. از این رو الزم است سرپرست خانواده شغلی مناسب برای تأمین معاش خانواده داشته باشد. سرپرست 
خانواده نیز برای دست یافتن به شغل مناسب نیاز به کسِب مهارت و آموزش دارد. شاید بتوان گفت زوج های 
با  و  یابند  به مشاغل مناسب دست  آموخته اند راحت تر می توانند  به مهارت هایی که  با توجه  تحصیل کرده 
مسائل و مشکالت زندگی مواجه شوند. باید توجه داشت نیازها، درآمدها و هزینه های خانواده در طول زمان 
تغییر می کنند. زوج های جوان ممکن است در دورۀ جوانی به دلیل تجربۀ کاری کم و اندوختۀ ناکافی، درآمد 
قابل توجهی نداشته باشند، اما در دورۀ میان سالی درآمد افراد باالتر می رود زیرا دانش و تجربۀ الزم را در کار 
کسب کرده اند و امکان داشتن درآمد حاصل از دارایی )پس انداز و...( را هم دارند. البته، در دورۀ سالمندی، 

فهرستی از نیازهای جسمی و روانی خانوادۀ خود را بنویسید. خانوادۀ شما چه اندازه در تأمین نیازهای 
روانی اعضای خانواده خود موفق بوده است؟

در گروه های کالسی در مورد نیازهای اقتصادی و اجتماعی در خانواده، تفاوت های آنها و نقش خانواده در 
تأمین این دو نیاز گفت وگو کرده و بیان کنید که این دو چه تفاوتی با هم دارند؟ خانواده چگونه می تواند 

این نیازها را تأمین کند؟ دربارۀ آن نیازها بحث کرده و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 18

فعالّیت 19

نیازهای اقتصادی و اجتماعی خانواده 
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و  توان جسمی  کاهش  دلیل  به  افراد  درآمد  معموالً 
بازنشستگی کاهش می یابد. عالوه بر درآمد، نیازهای 
خانواده ها  اقتصادی  نیازهای  آن  دنبال  به  و  خانواده 
جوان  خانوادۀ  در  است.  تغییر  حال  در  همواره  نیز 
جوان  سنی  نظر  از  آن  افراد  که  خانواده ای  )منظور 
هستند( ممکن است سهم عمدۀ درآمد صرف تأمین 
مسکن  تهیۀ  فرزندان،  تربیتی  و  آموزشی  نیازهای 
مناسب و پس انداز شود، اما در دورۀ سالمندی ممکن 
است سهم عمدۀ درآمد خانواده صرف تأمین نیازهای 

شکل 1٣ـ نیازهای اقتصادیدرمانی و پر  کردن اوقات فراغت شود  )شکل  1٣( .

خانواده و تحصیل فرزندان

فهرستی از نیازهای اقتصادی و اجتماعی هر یک از اعضای خانوادۀ خود تهیه کرده و ارائه دهید. شما چگونه 
می توانید در رفع این نیازها مشارکت داشته باشید؟ نقش فرد را در پاسخ به این نیازها گزارش کنید.

انواع مسیرهایی که یک خانواده می تواند در ضمن ارائۀ نقش در جامعه، وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود را 
نیز ارتقا دهد، با یک نمودار نشان دهید؟ )تولید یا توزیع علم، ارائۀ مهارت، ارائۀ خدمات عمومی، تولید کاال و...(.

در مورد رابطۀ تحصیالت فرد و کسب موفقیت اقتصادی ـ اجتماعی او در گروه گفت وگو کنید.

فعالّیت 20

فعالّیت 21

فعالّیت 22

حق تعلیم و تربیت یکی از مهم ترین حقوق اساسی هر انسانی است و فراهم آوردن امکانات آموزش و پرورش 
همگانی برای شکوفایی ابعاد معنوی و مادی انسان ها و تأمین حقوق همۀ انسان های یک جامعه ضروری است. 
عالوه   بر این با امکانات آموزش و پرورش عمومی  و مطلوب می توان منابع انسانی جامعه را توسعه و تکامل بخشید، 
سالمت و بهداشت افراد جامعه را تأمین نمود، فرهنگ جامعه را غنی ساخت، ثبات سیاسی و همبستگی اجتماعی 
را فراهم آورد و نیروی انسانی مورد نیاز رشد اقتصادی را پرورش داد. همچنین پژوهش های زیادی بر این نکته 
تأکید دارند که عملکرد تحصیلی دانش آموزان ارتباطی بسیار قوی و نزدیک با ویژگی های خانوادگی آنها دارد. به 
عبارت کلی تر وضعیت اجتماعیـ  اقتصادی خانواده رابطۀ معکوسی با عملکرد تحصیلی دارد. دانش آموزانی که در 
خانواده هایی زندگی می کنند که از سطوح پایین وضعیت اجتماعیـ  اقتصادی برخوردارند، نسبت به دانش آموزانی 

که متعلق به خانواده هایی با وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی باال هستند، عملکرد تحصیلی بهتری را دارند.
کسب دانش و مهارت بیشتر به فرد کمک می کند تا بهتر زندگی کند، زیرا در زندگی شخصی با درک و  شناخت 
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برای کسب جایگاه اقتصادی ـ اجتماعی مناسب مسیر خود را به صورت گزارش در کالس ارائه دهید.

در گروه های کالسی در مورد راه های سرمایه گذاری برای دوران بازنشستگی بحث و گفت وگو کنید و با نمودار 
آن را نشان دهید.

فعالّیت 2٣

فعالّیت 24

بازنشستگی
بازنشستگی دوره ای نیست که ناگهان اتّفاق بیفتد بلکه از قبل قابل پیش بینی است. جوانان شاغل می توانند با 
داشتن برنامه، دوران بازنشستگی و اوقات پیری خود را به موقعیتی دلپذیر تبدیل کنند. پس از سپری شدن 

اوقات جوانی با کار و فعالّیت می توان در دوران پیری هم از زندگی مناسبی برخوردار بود. )شکل 14(.
هرچه افراد شاغل از سنین پایین تر اقدام به پس انداز و سرمایه گذاری کنند، وضع مالی آنان در دورۀ بازنشستگی 
بهتر می شود. افراد شاغل معموالً در طول دورۀ اشتغال، مقداری از درآمد خود را پس انداز و یا سرمایه گذاری 
می کنند. این پس انداز ممکن است به صورت حساب های بلندمدت بانکی، خرید بیمه های عمر، خرید ملک، 
سهام کارخانه ها یا سهام قرضۀ دولتی باشد. اگر فرد، قبل از بازنشستگی، کار خود را تغییر داد و پولی برای 
خرید خدمت دریافت کرد باید سعی کند با آن سرمایه گذاری کند و آن را به مصرف جاری نرساند. بهترین 

در  زندگی  کیفیت  بهبود  و  آینده  تضمین  برای  راه 
پس انداز  این  انداختن  جریان  به  بازنشستگی  دوران 
این  این دوران مهم زندگی است؛ به گونه ای که  در 
مولّد  سرمایۀ  شما  بازنشستگی  دوران  در  پس انداز 
شما  برای  بلکه  نشود،  کاسته  پول  اصل  یعنی  باشد 
درآمد حاصل کند و شما از آن درآمد هزینه کنید. به 
این ترتیب آرامش و روحیه ای بسیار مناسب را برای 
دوران بازنشستگی خودتان تأمین کرده اید و کیفیت 

شکل 14ـ دوران بازنشستگیزندگی را به باالترین سطح روانی رسانده اید.

بیشتری با مسائل برخورد می کند، به برنامه ریزی می پردازد و در اجرای برنامه ها و نقش هایش موفق تر می شود. 
به عالوه برای چنین فردی فرصت های اجتماعی، شغلی و اقتصادی بهتری فراهم می شود.

با رسم نمودار فعالّیت قبل، فرض کنید االن بازنشسته شده اید. با بررسی نمودار مربوط:
الف( گزارشی از وضعیت بازنشستگی خود و عوامل موفقیت یا موفق نبودنتان در این دوره ارائه دهید.

ب( نمایش کوتاهی از دوران بازنشستگی خود اجرا کنید.
ج( نمودار خود را با توجه به مورد الف و ب دوباره رسم کنید.

فعالّیت 25
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بیمه

تا چه حد برای رفع آثار حوادث غیرمترقبه بر شرایط اقتصادی خانواده با استفاده از پوشش های بیمه ای 
آشنایی دارید؟ در این مورد در کالس گفت وگو کنید.

فعالّیت 26

برای هر فرد ممکن است روزهایی پیش آید که بیمار، از کار افتاده، 
بیکار یا باز نشسته شود. همچنین ممکن است در اثر حوادثی چون 
تصادف، آتش سوزی و... جان و مالَش به خطر بیفتد. اگر فرد برای 
زیادی  و خسارت های  با مشکالت  باشد  نکرده  فکر  روزهایی  چنین 
رو به رو می شود؛ شاید یک فرد بتواند خسارت های کوچک را جبران 
کند اما جبران خسارت های بزرگ نیازمند داشتن پوشش های بیمه ای 
است. بنابراین بیمه می تواند نوعی حمایت مالی در مقابل خطرها باشد 
)شکل 1٥(. به طور مثال بیمه آتش سوزی، سرقت، حوادث غیر مترّقبه 
بیمه شونده  و  بیمه گر  بین  قرارداد  یک  بیمه  و...(.  سیل،  )زلزله، 
)بیمه گذار( است. مؤسسۀ بیمه گر، تعّهد می کند در قبال دریافت حق 
بیمه از بیمه شونده، خسارت های ناشی از حوادث معّینی را جبران  کند. 

از کار افتادگی

شکل 15ـ پوشش بیمه

خانوادۀ شما زیر پوشش کدام یک از انواع بیمه قرار دارد؟ آنها را فهرست کنید و در کالس در مورد آن 
بحث کنید. در مورد دالیل استفادۀ خانواده از این بیمه با والدین خود گفت وگو کنید و گزارش آن را در 

کالس ارائه دهید.

به دفتر خدمات دولت مراجعه می کنید. در قسمتی از آن دفتر، خانم مشاور بیمه در مورد بیمه از کار افتادگی 
برای مراجعه کننده ای توضیحاتی می دهد. به نظر شما فرد از کار افتاده به چه خدماتی نیاز دارد؟ در این مورد 

در کالس گفت وگو کنید.

فعالّیت 27

فعالّیت 28

از کار افتادگی زمانی است که فردی به دلیل مشکل فیزیکی یا پسیکولوژیک1 قادر به انجام وظایف شغلی خود 
نیست. جوانی که از توان و سالمت الزم برخوردار است، به مرور که سن او باال می رود توانایی بدنی و حواس 

او ضعیف می شود و به سال های پایانی اشتغال یا دوران بازنشستگی می رسد. 
ـ  6٥(، تأمین مالی است. زوجین  یکی از دغدغه های اصلی برخی از اعضای این گروه )سالمندان به باالی ٨٥  
مسن اغلب نگران این موضوع اند که آیا پول کافی جهت رفع نیازهای خود در اختیار خواهند داشت یا خیر؟

1. روان شناسی، بررسی کیفیات روحی، مطالعۀ کار ذهن
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آیا می توانید راهکارهایی ارائه دهید که بتواند مشکالت اقتصادی را در زمان از کار افتادگی حل نماید؟

در گروه های کالسی در مورد سؤال زیر گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
1 آیا نیازهای اعضای خانواده شما یکسان است؟

2  اگر پاسخ شما خیر است، دالیل تفاوت ها و شباهت های این نیازها را ارائه دهید؟ دربارۀ آن گفت وگو 
کنید و نتایج را در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 29

فعالّیت ٣0

این نگرانی با فرا  رسیدن دوران بازنشستگی شدت می یابد. برنامه ریزی 
اقتصادی خانواده در شکوفایی آن نقش اساسی دارد. یکی از راهکارهایی 
که می تواند مشکالت اقتصادی را در زمان از کار افتادگی حل کند 
داشتن پس انداز است. معموالً خانواده هایی که به طور نسبی از توان 
مادی بهره مند باشند، سعی می کنند با دوراندیشی گونه های مختلفی 
از پس انداز را )مثل ذخیره کردن اضافه درآمد در بانک یا خرید زمین 

و... ( برای خود و فرزندانشان تأمین نمایند )شکل 16(.
شکل 16ـ از کار افتادگی

هدف توانمندسازی   8: گزارشی از نیازهای مختلف اعضای خانواده را ارائه دهد.

اعضای هر خانواده در برخی موارد نیازهای مشترکی دارند مانند مسکن، غذا، آب و...، اما نوع و میزان نیاز آنان 
متناسب با عوامل و شرایط زیر با هم متفاوت است:

  جنسیت؛
  سن )نوزاد، کودک و...(؛

  جایگاه و شأن خانواده، )مادری، فرزندی و...(؛
  جایگاه و شأن بیرون از خانواده )کارمندی، محصل و...(؛

  تیپ شخصیتیMBTI( 1(؛

تیپ  می کند  کمک  شما  به  که  است  شناسی  شخصیت  مدل  یک  و  است   Myers-Briggs Type Indicator عبارت  مخفف   MBTI  .1
شخصیتی تان را بشناسید و متناسب با خصوصیات ذاتی خودتان مسیر زندگی تان را به سمت موفقیت طراحی کنید. MBTI به افراد کمک 
می کند مسیر شغلی مناسب خود را طراحی کنند، روابط مؤثر و هدفمندی با دیگران برقرار کنند و اهداف خود را به گونه ای شناسایی کنند 

که متناسب با نیازها و استعدادهای شخصی آنان باشد.

نحوۀ نیازسنجی در خانواده
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 مزاج1 )دم، سودا، صفرا و بلغم(؛
 دوره های مهم )بلوغ در نوجوان، بارداری و شیردهی در مادران(.

فرزندان یک خانواده در هر دورۀ سّنی نیاز خاّصی دارند. در دورۀ نوزادی و خردسالی بیشتر به مراقبت های 
بهداشتی و تغذیه ای خاص مانند واکسیناسیون، تغذیه با شیر مادر و... نیاز دارند. دردورۀ کودکی و نوجوانی، آنها 
به آموزش رسمی در مدرسه و رسیدگی به وضعیت تحصیلی نیاز دارند. در دورۀ جوانی به یافتن شغل و آمادگی 
برای تشکیل خانواده نیاز دارند. نیازهای افراد در شرایط مختلف نیز متفاوت است. نیازهای زن در دورۀ بارداری، 
زایمان، شیردهی و سایر مراحل با یکدیگر فرق دارد. نیازهای اعضای خانواده در سنین مختلف )جوانی، میان سالی 
و سالمندی( نیز با هم تفاوت دارند. همچنین نوع تغذیه، پوشاک، خواب و بیداری، حالت های عصبی، روانی و... 
ارتباط مستقیمی با حاالت طبیعی یا مزاجی هر فرد دارد. بنابراین، برای داشتن زندگی سالم و موفق، همۀ ما 
نیازمند شناخت مزاج یا طبیعت خود هستیم. مثاًل افراد با مزاج گرم و خشک باید در روز، سه وعده غذا با حجم 

متوسط مصرف کنند، یا بلغمی ها در تمام سال، خصوصاً در زمستان نیاز شدید به پوشیدن لباس گرم دارند. 
به عالوه، سلیقه های اعضای هر خانواده با  هم متفاوت است. ممکن است فردی اوقات فراغت خود را به مطالعه 
و رفتن به مهمانی سپری کند، دیگری سفر کردن را ترجیح دهد. بنابراین، توجه به نیازهای همۀ افراد خانواده 
از اهمّیت ویژه ای برخوردار است و نباید تنها به فرد یا افرادی خاص توجه کرد. در این صورت، خانواده موظف 

است نیازهای همۀ اعضا را با همکاری و مشارکت یکدیگر برطرف کند.

1. سرشت، نهاد، طبیعت
به طور کلی طبع افراد براساس دو عامل 1ـ  گرمی و سردی 2ـ   تری و خشکی، به چهار نوع طبع گرم و خشک  )صفرا(، گرم و تر )دم(، سرد و 
خشک  )سودا(، سرد و مرطوب  )بلغم( تقسیم می شود که هرکدام از این طبع ها دارای ویژگی های مهم و مختص خود است. به عنوان نمونه 
معموالً انسان های صفراوی  )گرم وخشک( الغر اندام هستند با استخوان بندی معموالً درشت و رنگ پوست و سفیدی چشم آنها اندکی به 
زردی می زند. این افراد به شدت گرمایی هستند و در تابستان دچار مشکل می شوند، همچنین در بسیاری از مواقع عطش زیاد و خشکی 
دهان دارند. انسان های دموی )گرم و تر( پوستی سرخ و سفید و بدنی درشت و عضالنی دارند. این افراد نه گرمایی هستند و نه سرمایی، 

ولی تحمل سرما برایشان راحت تر است.

فهرستی از نیازهای هر یک از اعضای خانوادۀ خود تهیه و مشخص کنید شما چگونه می توانید در رفع این 
نیازها مشارکت داشته باشید.

اعضای 
نحوۀ برآورده کردن هر یک نیازهاشغلسنخانواده

از این نیازها
نحوۀ مشارکت شما در برآورده کردن 

هر یک از این نیازها

پدر

مادر

خواهر

برادر

دیگران

فعالّیت ٣1
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برای تشخیص آنکه کدام نیاز در اولویّت قراردارد باید تفاوت میان نیاز، خواست و آرزو را بدانیم:
  نیازهای اساسی1: نیازهایی ضروری هستند، به طوری که اگر هر یک از آنها به موقع خود برآورده نشود، ادامۀ 

زندگِی طبیعی را مختل می سازد، مانند غذا، بهداشت و... .
  خواست ها2: نیازهایی هستند که ضرورتشان کمتر است و چنانچه تأمین نشوند به ادامۀ زندگی طبیعی 
خللی وارد نمی شود اما دستیابی به آنها سطح زندگی را بهبود می بخشد، مانند ارتقای شغلی، کسب مدارج 

باالی تحصیلی و... .
  آرزوها٣: نیازهایی هستند که برای ادامۀ زندگی ضروری نیستند اما نیاز آرمانی خانواده این است که آنها 
را تأمین کند. در برآورده ساختن آرزوها باید بسیار مراقب بود، زیرا بسیاری از آرزوها دست نیافتنی هستند 
یا تحت تأثیر تبلیغات یا چشم و هم چشمی ها شکل می گیرند، مانند آرزوی داشتن لوازم لوکس و تجملی 

زندگی و... .

1. Basic needs
2. Wanted
٣. Desire

کدام یک از موارد فهرست شده در فعالّیت قبل نیاز اساسی و کدام یک خواست یا آرزو محسوب می شود؟ 
آنها را اولویّت بندی کنید.

1 آیا تاکنون دربارۀ مفهوم اولویّت بندی فکر کرده اید؟
2 آیا از نحوۀ اولویّت بندی نیازهای خانواده چیزی می دانید؟

٣ در مورد اولویّت بندی نیازهای خانواده، تجربیات خود را در کالس ارائه دهید.

فعالّیت ٣2

فعالّیت ٣٣

بنابراین، مهم ترین وظیفۀ ما به عنوان عضوی از خانواده آن است که برای جلوگیری از تضییع حقوق دیگر افراد 
خانواده و زیر فشار قرار نگرفتن سرپرست خانواده، نیاز های ضروری خانواده را از خواست و آرزو ها، تفکیک و 
سپس آنها را اولویّت بندی کنیم. هرگاه نیازهای اساسی و ضروری خانواده مانند نیازهای درمانی، بهداشتی و 
غذایی سریع و به موقع تأمین گردند، پس از آن می توان خواست ها و آرزوهای خانواده را نیز برآورده ساخت.

مفهوم اولوّیت بندی نیازهای خانواده )روزانه، هفتگی، ماهانه و سالیانه(

هدف توانمندسازی   9: نیازهای خانواده را به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالیانه اولویّت بندی 
کند و گزارش آن را ارائه دهد.
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برای تأمین نیازها در آغاز باید خواست ها و نیازهای 
با  نیازسنجی  از  را فهرست کرد. آن گاه پس  خانواده 
الزم  زمان  و  بودجه  امکانات،  اوضاع،  گرفتن  درنظر 
برای رسیدن به آنها نیازهای خانواده را اولویّت بندی 

کرد.
است.  تغییر  درحال  همواره  خانواده  اعضای  نیازهای 
تعدادی از نیازها در خانواده و به کمک افراد خانواده 
و برخی نیز به کمک سازمان های دولتی و غیردولتی 
حمایتی در جامعه برطرف می شوند. شناخت درست 
نیازها، اولویّت بندی آنان و چگونگی رفع آنها در خانواده 
شکل 17ـ اولویّت بندی برنامه ها و وظایفاهمّیت زیادی دارد. منظور از تعیین اولویّت ها این است 

که برنامه ها و وظایف هر یک از اعضای خانواده با توّجه به اهمّیتی که دارند اولویّت بندی شوند )شکل  17(.
برای انجام این کار باید سعی شود فهرستی از تمام کارها و وظایف روزانه پیش بینی شود. شاید این کار به 
ظاهر غیرمنطقی به نظر برسد چون انسان از فردای خود و آنچه برایش اتفاق خواهد افتاد بی خبر است، اما 

بسیاری از کارها نیز قابل پیش بینی هستند و یا یک روال مشخص دارند. 
برای یک برنامه ریزی مناسب به منظور ساماندهی به کارها و وظایف، بهتر است ابتدا اولویّت بندی به ترتیب 

زیر صورت گیرد:
اولویّت اول: کارهایی که بسیار مهم هستند و حتماً باید در اولین فرصت یا در روز مشخصی انجام شوند؛ مثل 
انجام فرایض دینی، خواب، تغذیه، رفتن به مدرسه یا محل کار و مراجعه به پزشک در مورد بیماری پیش آمده.

اولویّت دوم: کارهایی که باید انجام شوند ولی مانند امور فوق، فوریّت و اهمّیت ندارند و قابلیت موکول نمودن 
به روز یا فرصت دیگر را دارند مثل خرید لباس و کفش، برگزاری مراسم میهمانی به منظور صلۀ رحم با اقوام.
اولویّت سوم: کارهایی که انجام دادنشان خوب است ولی اگر انجام نشود مشکلی ایجاد نخواهد کرد و حتی می توان 

آنها را به دیگری سپرد مثل تعویض سرویس مبلمان منزل یا شستن پردۀ منزل. 
با مشخص  شدن اولویّت ها می توانید از بین آنها ضروری ترین کارها را با لحاظ زمانی که برای هر یک در نظر دارید، 

برای یک روز انتخاب کنید.

فعالّیت های یک روز، هفته و ماه خود را اولویّت بندی کنید و در جدول نشان دهید. فعالّیت ٣4
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1  نیازهای اساسی خانوادۀ خود را اولویّت بندی کنید و راه های تأمین این نیازها را ارائه دهید.
2  فهرستی از نیازهای خانوادۀ خود تهیه و آن را برحسب نیاز و خواست و آرزو تقسیم بندی کنید.

٣  نیازهای اعضای خانواده در سنین مختلف  )جوانی، میان سالی و سالمندی( را با هم مقایسه کنید و گزارش 
آن را تنظیم کنید.

4  مریم در خانواده ای دارای مزاجی با طبع بلغمی است. شما چگونه مادر مریم را برای رفع نیازهای او راهنمایی 
می کنید؟

5  نیازهای جسمی و روانی دوران کودکی را با نیازهای جسمی و روانی دوران نوجوانی مقایسه کنید و گزارش 
آن را تهیه کنید.

فعالیت های پایانی



شایستگی 2

مدیریت در خانواده

»   مایۀ آرامش یکدیگر باشید.
زن و شوهر باید برای هم مایۀ آرامش باشند. خانواده باید محیط امن و امان و راحتی 

برای شما دو نفر باشد و برای فرزندانتان هم باید این محیط امن و امان را فراهم کنید.«
  رهبر انقالب  

زمان: ٥٢ ساعت )نظری ٣٦ ساعت + عملی ١٦ ساعت(        



٣0

واحد یادگیری ١  : به کارگیری مهارت یا مدیریت در خانواده

استاندارد عملکرد

توسعۀ مهارت های مدیریت در خانواده از طریق به کارگیری مفهوم مدیریت، وظایف و خصوصّیات مدیر و نحوۀ 
مدیریت در شرایط خاص براساس منابع علمی ـ اسالمی و استانداردهای سازمان آموزش فّنی  و   حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

١ به کارگیری مهارت های مدیریت در خانواده
٢ به کارگیری اصول و مفاهیم برنامه ریزی در خانواده

٣ سازمان دهی و هدایت در خانواده
4 کنترل و نظارت در خانواده

٥ تصمیم گیری در خانواده

١ شرکت در فعالّیت ها و اجتماعات
٢ داشتن درک درست از تیم سازمانی

٣ مسئولیت پذیری
4 حل مسئله

٥ رعایت اخالق حرفه ای
٦ رعایت ایمنی و بهداشت

7 مدیریت پسماند
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هدف توانمندسازی ١: مفهوم مدیریت در خانواده را توضیح دهد.

در گروه های کالسی خانوادۀ بدون مدیریت و خانوادۀ با مدیریت را با هم مقایسه نموده و دربارۀ تفاوت های 
آنها گفت وگو کنید و نتیجه را درکالس ارائه دهید.  

1.  سازمان دهی، فرایندی است برای دستیابی به اهداف معین، یعنی کار میان افراد و گروه های مختلف تقسیم می گردد.

فعالّیت ١

با صرف  و  برسد  اهداف خود  به  می تواند  بهتر  باشد  مدیریت  و  نظام سازمان دهی1  دارای  اگر  هر مجموعه 
هزینه کمتر نتایج بهتری به دست آورد. با به کارگیری مهارت های مدیریت از هرج  و  مرج و هدر رفتن نیروها 
و سرمایه های هر مجموعه جلوگیری خواهد شد. مدیر در هر مجموعه با هماهنگ کردن اجزا، برنامه ریزی 
هدایت و کارکرد صحیح مجموعه را تضمین می کند اما نبودن مدیر به نا همگونی و هرج و مرج می انجامد و 

در نهایت از هم پاشیدگی مجموعه را در پی دارد.
ضرورت مدیریت در خانواده هم مانند ضرورت مدیریت در هر مجموعۀ هدف دار است که باید اعضای خانواده 
به آن پایبند باشند تا در رسیدن به اهداف تک تک اعضا و مجموعۀ خانواده و خدمت به اجتماع موفق گردند. 

تعریف مدیریت در خانواده
مدیریت عبارت است از علم و هنر برنامه ریزی، سازمان دهی، نظارت، 
کنترل، هماهنگی و رهبری فعالّیت های دسته  جمعی عده ای از افراد 
و  گرداننده  یعنی  مدیر  پس  مشترک؛  هدف های  به  رسیدن  برای 
مدیریت یعنی گرداندن یک سازمان، شهر، خانواده یا... ، در جهت 

هدف خاص خودش.
مدیریت خانواده عبارت است از فراهم کردن زمینه ای که در آن تمام 
اعضای خانواده بتوانند در کنار یکدیگر ضمن بهره مندی از کرامت 
و آرامش، بهترین وضعیت را برای شکوفایی استعدادهای خود در 
مسیر رشد در اختیار داشته باشند. خانواده نیز مانند هر مجموعۀ 
دیگری نیاز به مدیر دارد تا بتواند حرکت خانواده به سمت کرامت 

شکل ١ـ مدیریت خانوادهو آرامش را مدیریت نماید )شکل  1(.



٣٢

 اسالمی، مدیریت یک امتیاز و برتری محسوب نمی شود بلکه بار مسئولیتی است که به واسطۀ  در فرهنگ ایرانیـ 
برخی ویژگی ها بر دوش کسی گذاشته می شود.

در چنین صورتی براساس انتظاراتی که از آن مسئول وجود دارد به او اختیاراتی داده می شود تا بتواند از آنها در 
رساندن مجموعه  ]که در اینجا خانواده است[ به اهداف خود استفاده کند.

براساس آنچه ذکر شد، پدر برای آنکه بتواند به وظیفۀ خود در قبال مدیریت خانواده عمل کند، اطاعت از وی بر 
 برای پدر مطرح می شود به همین منظور  اهل خانه واجب شده است و حق اطاعت که در بیان امیرالمؤمنین
است. در ازای این حِق اطاعت، خداوند بر پدر خانواده اتمام حجت می کند و به عنوان مدیر خانواده در قبال 

سرنوشت اهل خانه مورد بازخواست الهی قرار می گیرد. 
در گذشته کم نبودند خانواده هایی که بزرگ خانواده پدر بود و هر چه او می گفت، باید اجرا می شد. در بعضی از 
اقوام هم مادر نقش اصلی را داشت و هر آنچه او تصمیم می گرفت، سایر اعضا بی چون و چرا آن را اجرا می کردند 

و در مقابل تصمیم گیری مادر، بقیه مخالفتی نداشتند.
مدیر خانه هر کس که باشد باید تالش کند تا در خانه آرامش، احترام و سعادت برقرار شود و عالوه بر اینکه همه 
از تصمیم او پیروی کنند، حق مشارکت در تصمیم گیری را هم داشته باشند؛ یعنی بتوانند اظهارنظر کنند. در 
غیر این صورت اوضاع خانه آشفته می شود و هیچ کس از دیگری حرف شنوی نخواهد داشت و لذا نمی توان اسم 

این نهاد را خانوده نامید. 

مدیر خانۀ شما کیست؟ پدر یا مادر؟ به نظر شما کدام یک شایسته تر است؟ در مورد دالیل آن گفت وگو 
کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

فهرستی از فعالّیت هایی که در خانوادۀ شما با مدیریت پدر و نیز اموری که با مدیریت مادرتان صورت می گیرد 
تهیه کنید و در کالس با فهرست هم کالسی های خود مقایسه کنید.

از هر یک از والدین خود بپرسید چه تفاوتی میان شیوۀ مدیریت والدینشان در زمان کودکیشان با شیوۀ 
مدیریت کنونی ایشان در خانواده شما احساس می کنند؟ در مورد علل این تفاوت در کالس گفت وگو کنید.

با جست و جو در منابع علمی ـ اسالمی احادیثی در مورد»حق اطاعت« و رابطۀ آن با مدیریت خانواده تهیه 
کنید و گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

فعالّیت ٢

فعالّیت ٣

فعالّیت 4

فعالّیت ٥

 می فرماید: امیرمؤمنان علی  
پدر  از  خداوند[،  معصیت  کاری  ]جز  هر  در  فرزند  که  است  این  فرزند  بر  پدر  حّق 

اطاعت کند.
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  مدیر هر خانواده به عنوان متولی رشد خانواده وظایفی برعهده دارد که همان حقوق اهل خانه است. امام سجاد   
در رسالۀ حقوق که به بیان حق معلم، حق فرزند، حق همسایه و... می پردازد، در این مورد می فرماید: ایفا کردن 

حق همسر و حق فرزند از جمله وظایف اصلی مدیر خانواده است.

١ وظیفۀ مدیرخانواده در قبال همسر
 در این مورد می فرمایند: حق زن آن است که بدانی خداوند او را مایۀ آرامش و آسایش و همدم  امام سجاد  
و پرستار تو قرار داده است، همچنین بر هر یک از شما واجب است که خداوند را برای وجود دیگری ستایش 
کند و بداند که او نعمتی است که خداوند ارزانی داشته و واجب است که با نعمِت خداوندی رفتار نیک داشته 
باشد و او را گرامی بدارد و با او سازگاری کند و هرچند حق تو بر زنت بیشتر است و او باید از تو فرمان پذیری 
داشته باشد ]تا آنجا که گناه نباشد[ اما با این حال او این حق را دارد که از تو مهربانی ببیند و از همدمی تو 
برخوردار شود و حق دارد که در برآوردن کامی که به ناچار باید برآورده شود، آرامش و آسایشش تأمین شود 

و این حقی بس بزرگ است.1

٢ وظیفۀ مدیر خانواده در قبال فرزندان
مردی به رسول خدا    عرض کرد:

حق این فرزند بر من چیست؟ پیامبر فرمودند: اسم خوب برایش انتخاب کنی، به خوبی او را تربیت نمایی و 
به کاری مناسب و پسندیده بگماری.2 

 نیز در این مورد می فرمایند: حّق فرزند تو آن است که بدانی او از توست و در این جهان در  امام سجاد  
نیک و بِد خویش، به تو وابسته است و تو نسبت به پرورش دادن خوب و راهنمایی کردن او به راه پروردگارش 
و یاری رساندن به او در اطاعت خداوند همان طور که درباره خودت مسئولی، در حق او نیز مسئول هستی 
و براساس این مسئولیت پاداش می گیری و کیفر می بینی. پس در کار فرزند همچون کسی عمل کن که 
می خواهد پشت سر خویش را در این دنیای زودگذر آراسته کند تا به سبب سرپرستِی خوبی که از او کرده ای 

و رابطۀ خوبی که میان خود و او برقرار کرده ای، نزد پروردگار خویش عذر داشته باشی.3

هدف توانمندسازی   ٢: وظایف مدیر خانواده را بداند و گزارشی را به عنوان نمونه ارائه دهد.

وظایف مدیر در خانواده

آیا فعالّیتی در خانه هست که به مدیریت نیاز نداشته باشد؟ اگر امور منزل شما بدون مدیر و مدیریت باشد 
با چه مشکالتی مواجه خواهید شد؟ در گروه های کالسی در این مورد گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس 

ارائه دهید.

فعالّیت ٦

1.  تحف العقول، ص 261
2. وسایل الشیعه، ج 21، ص390

3. تحف العقول، ص 263
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فایول1،  به  نام  بزرگان علم مدیریت  از  به عقیدۀ یکی 
مدیریت فعالّیتی است که با تمام مسئولیت هایی که 
انسان به عهده می گیرد ارتباط پیدا می کند. خواه این 
مسئولیت در ادارۀ امور یک سازمان باشد و خواه در ادارۀ 
امور خانواده. پس در کلیۀ امور درجاتی از برنامه ریزی، 
و  نظارت  هماهنگی،  رهبری،  و  هدایت  سازمان دهی، 
فعالّیت های  همۀ  است  معتعقد  او  است.  الزم  کنترل 
است.  یافته  تشکیل  زیر  عنصر  پنج  پایۀ  بر  مدیریت 
منظور از پنج عنصر در مدیریت همان وظایف مدیران 
است که در نمودار اشاره شده است )نمودار1(. از آنجا 
خصوصیات  همۀ  دارای  باید  خانواده  مدیر  یک  که 
به  مطالب  ادامۀ  در  همین جهت  به  باشد  مدیر  یک 

خصوصیات و وظایف مدیران پرداخته می شود.

وظیفۀ مدیر خانواده در قبال همسر و فرزند را با هم مقایسه کنید و شباهت ها و تفاوت ها را مشخص کنید.

  ، وظایف فرزندان در قبال پدر   و   مادر را به صورت بروشور در کالس  با مراجعه به رسالۀ حقوق امام سجاد  
ارائه دهید.

در گروه های کالسی، نقش مدیر در هنرستان را بررسی کنید و در مورد وظایف مدیر گفت وگو کنید.

فعالّیت 7

فعالّیت 8

فعالّیت 9

وظیفۀ مدیر براساس مدیریت سازمانی

1.  Henri Fayol )1841-1925(

وظایف مدیر در خانواده
١  برنامه ریزی )Planning(: مدیر خانواده مانند مدیر یک سازمان یا هنرستان، با نگاه به آینده باید برنامه ای 
و  اقدامات  از  طرحی  منظور  این  به  و  باشد  داشته  خانوادگی  زندگی  رویداد های  برابر  در  واکنش  برای 

فعالّیت ها برای رسیدن به هدف پیش بینی کند و روش های دستیابی به آنها را روشن نماید.
٢  سازمان دهی )organizing(: مدیر خانواده باید بتواند بین اعضای خانوادۀ خود تقسیم کار کند و ارتباط و 
هماهنگی میان افراد را هماهنگ نماید تا بتوانند در جهت اهداف حرکت کنند. به عبارت دیگر، سازمان دهی 

نمودار ١

برنامه ریزی

سازمان دهی

رهبری و هدایتهماهنگی

نظارت و کنترل
وظایف 
مدیران
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فرایندی است که طی آن تقسیم کار میان اعضای خانواده و هماهنگی میان آنان، به منظور کسب اهداف 
خانوادگی صورت می گیرد. سازمان دهی نشان می دهد که هر کاری را چه کسی باید اجرا کند؟ چه زمانی 

و چگونه انجام دهد؟ زیر نظر چه کسی باشد و چه اختیاراتی به وی واگذار شود؟
٣  رهبری و هدایت )commanding(: رهبری یا فرماندهی خانواده یعنی هدایت و جهت دهی اعضای خانواده 
در انجام دادن وظایف خود. الزمۀ اِعمال درست رهبری، با توجه به نوع کاری که باید انجام شود وجود 

ویژگی ها و توانایی هایی در مدیر خانواده است.
4  هماهنگی )coordinating(: وجود هماهنگی در هر یک از وظایف مدیر، مانند برنامه ریزی، سازمان دهی، 
و... یک ضرورت است. مدیر خانواده وظیفه دارد اعضای خانواده را در جهت  ارزشیابی، نظارت  رهبری، 
پنج عنصر  باید در همۀ  این هماهنگی  و  به صورت هدفمند هماهنگ کند  اهداف خانوادگی  به  رسیدن 

برنامه ریزی، سازمان دهی و... وجود داشته باشد. 
ایجاد هماهنگی بین اعضای خانواده، به ویژه با بزرگ تر شدن فرزندان، کار دشواری است و به آموختن و 

تجربه  کردن نیاز دارد.
٥  نظارت و کنترل )controlling(: نظارت مدیر خانواده، به معنای روش یا وسیله ای است که درستی انجام 

امور را در مقایسه با طرح و برنامه و یا تصمیم گرفته شده در خانواده بررسی می کند ) جدول 1(.

جدول ١ـ وظایف مدیر در خانواده

مثالوظایفمراحل

تدارک مادر زهرا برای برگزاری جشن تولد او در هفتۀ آیندهبرنامه ریزی1
تهیه وتدارک غذا، جلسۀ تیم جراحی برای عمل فردی با تشخیص آپاندیس

تقسیم وظایف در تیم فوتبال، تقسیم وظایف در امور منزل سازمان دهی2

ایجاد انگیزه در خانواده برای انجام امور مختلف در منزلرهبری و هدایت3

پرورشی، هماهنگی4 مربی  توسط  فجر  مبارک  دهۀ  سرود  اجرای  برای  هنرجویان  آماده   کردن 
برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویی

نظارت و کنترل5
رسیدگی به عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس توسط وزارت آموزش وپرورش، برنامۀ 
رژیم غذایی توسط مدیر تغذیه در بیمارستان، رسیدگی به هزینه های منزل توسط 

پدر یا مادر

مراحل مدیریت را در یکی از فعالّیت های روزانه خود بررسی کنید و گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

براساس مراحل مدیریت سازمان و بررسی مدیریت در خانوادۀ خود، مصادیق آن را در مدیریت خانواده 
به صورت جدول ارائه دهید.

فعالّیت ١0

فعالّیت ١١
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خصوصیات مدیر خانواده

آیا می دانید منظور از سرپرست خانواده کیست؟ آیا سرپرست خانواده همان مدیر خانواده است؟ در گروه های 
کالسی در مورد خصوصیات و ویژگی های سرپرست خانواده گفت وگو کنید و نتیجه را درکالس ارائه دهید.

در مورد اثرات خوش بینی مدیریت خانوادۀ خودتان گزارشی در کالس ارائه دهید.

فعالّیت ١٢

فعالّیت ١٣

مدیر خانواده پیش از بر عهده گرفتن مدیریت که امری خودخواسته است، باید دانش و تجربۀ بسیاری کسب 
کند تا بتواند نخست به تشکیل خانواده و سپس به ادارۀ موفقیت آمیز آن بپردازد. مدیران خانواده نخواهند 
توانست با هر نوع دید و نگرش به زندگی، خانواده را در جهت منافع همۀ اعضای آن و منافع ملی هدایت 
کنند )نمودار2(. در اینجا به نگرش ها و خصوصیاتی که یک مدیر موفق می تواند در خانواده داشته باشد به طور 

مختصر اشاره می شود.

خصوصیات مدیر خانواده

نگرش هاعدالت خواهیخوش بینیفداکاری

الف( خوش بینی: هر کسی می تواند دنیا را از زاویه ای منفی یا مثبت ببیند ولی پذیرش مدیریت خانواده به دلیل 
نوع آن که کاماًل خود خواسته است و زندگی مشترک با همسر و سپس پرورش فرزندان و ماهیت این روابط، 
نمی تواند با نگرش منفی نسبت به زندگی همراه باشد. خانواده با مهر تشکیل می شود و پاک ترین احساسات و 
بزرگ ترین فداکاری ها در آن، نخست از سوی مدیران و سپس از سوی فرزندان، انجام می گیرد. مدیریت خانواده 
الزم است به زندگی نگرش مثبت داشته باشد تا زندگی برای اعضای خانواده خالی از رنج و همراه با شادی باشد. از 
سویی، برای انگیزش اعضای خانواده که شرط الزم مدیریت بهینۀ خانواده است، مدیران بدون نگرش خوش بینانه، 
نمی توانند موفق شوند. مدیریت  خانواده اگر رشد روانی خود را با بدبینی متوقف کند، نمی تواند موجب رشد روانی 

فرزندان شود و از این راه برای آنان انگیزۀ انجام درست همۀ امور زندگی از آموزش تا کار را ایجاد کند.

نمودار٢

ب( فداکاری: ماهیت خانواده و مدیریت آن در تمام مراحل، فداکاری و از خودگذشتگی اعضا را نسبت به هم 
می طلبد. تشکیل خانواده و مدیریت درست آن، با خودبینی و خودخواهی در تضاد است؛ زیرا هدف های مادی 
و معنوی آن از این راه تأمین نخواهد شد. در واقع در خانواده، مدیریت ایثار الزم است و هرچه مدیریت آن با 

چنین نگرش و رفتاری خانواده را اداره کند، موفق تر خواهد بود.
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در مورد دالیل فداکاری برخی از اعضای خانواده و دوستان خود گفت وگو کنید و فهرستی از آنها در کالس 
ارائه دهید.

از ویژگی های موفق مدیر خانوادۀ خود )پدر( چند مورد را یادداشت کنید و در کالس با دوستان خود به 
اشتراک بگذارید.

با جست وجو در منابع علمی در مورد نگرش مدیر خانواده،گزارشی در کالس ارائه دهید.

مدیران موفق دوران تحصیل خود را به یاد بیاورید. چه خصوصیات و مهارت هایی در آنها مشترک بوده 
است؟ در گروه های کالسی در مورد آنها گفت وگو کنید.

فعالّیت ١4

فعالّیت ١٥

فعالّیت ١٦

فعالّیت ١7

ج( عدالت خواهی: مدیران خانواده باید عدالت خواه باشند و دادگرانه در امور خانواده داوری و تصمیم گیری 
کنند وگرنه خانواده جای آرامش و آسایش و پناهگاه امن نخواهد بود. دادگری مدیریت خانواده، دادگری در 

جامعه را نیز تأمین خواهد کرد.
د( نگرش ها: مدیر خانواده باید به سهم خود به منافع ملی و تأمین آن باور داشته باشد وگرنه جامعه امکان 
توسعه و تداوم نخواهد داشت و بی ثباتی های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر امنیت جامعه تأثیر می گذارد و از 
این رهگذر، خانواده گاه دچار آسیب های جبران ناپذیر می شود. مدیر خانواده همچنین باید نسبت به سرنوشت 
جامعه احساس مسئولیت کرده و اجرای قوانین را وظیفه خود بداند. مدیر خانواده باید تأمین نیازهای زیستی 
خانواده را تا حدی مورد توجه قرار دهد تا به تأمین نشدن نیازهای روانی و یا نقصان آنها منجر نشود. در 
وضعیت اقتصادی و اجتماعی کنونی که هزینه ها باال و درآمدها کم است و هر روز نیز کاالیی با فریبندگی 
بیشتر و با تبلیغات بسیار عرضه می شود این خطر وجود دارد که خانواده همۀ نیرو و توان خود را برای تأمین 
نیازهای زیستی خانواده به کار اندازد. مدیر خانواده در این وضعیت، مدیریت اقتصادی و مدیریت هزینه های 
خانواده را باید به گونه ای انجام دهد که تأمین نیازمندی های انسانی و معنوی افراد خانواده نیز ممکن گردد. 

در  واقع تأمین نیازهای زیستی باید وسیله ای برای رشد روانی افراد خانواده قرار گیرد و نه هدف آن.

هدف توانمندسازی  ٣: مهارت های مدیریت در خانواده را به کار بندد.

مهارت های ضروری برای مدیران
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برای مدیریت موفق در خانواده، الزم است مدیر خانواده مجموعه ای از مهارت های فنی، شناختی و انسانی را 
کسب نماید )نمودار3(.

مهارت های فّنی: این مهارت ها عبارت اند از تجربه، آموزش و کارآموزی در به کارگیری دانش ها، روش ها، فنون 
و ابزارها و تجهیزات برای انجام کار در زمینه ای معین و خاص. 

و  آوردن مهارت های فنی است؛ ولی تجربه کردن  به دست  اصلی  آموزش های نظری و عملی، عامل  گرچه 
پیشینۀ انجام کار، در چگونگی عمل انسان نقش اساسی دارد. از جمله مهارت های فّنی در مدیریت خانواده 
می توان مواردی مانند نگهداری و پرورش فرزندان نوزاد، خرید مواد غذایی، پخت غذا و صرفه جویی را نام برد. 
به این ترتیب افراد هر آنچه به طور نظری و تئوری آموخته اند، به کمک استعداد و خاّلقیت درونی در زمینۀ 

واقعی به کار گرفته می شود و به تجربه درمی آید.
مهارت های شناختی: این مهارت ها ناظر به قدرت درک پیچیدگی های مجموعۀ مورد نظر و جایگاه خود فرد 
است. به عبارت دیگر توان کل نگری، آینده نگری و دیدن همۀ جوانب امور است. مهارت های شناختی به فرد 
این امکان را می دهد تا به جای آنکه تنها براساس اهداف و نیازهای فردی اعضا وارد عمل شود، مطابق با 
اهداف کلی عمل کند. وجود این مهارت در مدیریت خانواده از این نظر اصولی و حائز اهمّیت است که بدون 
آن برخی اوقات هدف از تشکیل خانواده فراموش می شود؛ مثاًل ممکن است کار کردن بیش از حد هر یک 
از همسران برای رفاه روزافزون خانواده، آن چنان بر روابط خانوادگی تأثیر مخرب بگذارد که مهربانی، آرامش 
و آسایش در خانواده و ارتقای آگاهی و مهارت های فردی اعضای خانواده و از جمله والدین فراموش شود یا 

آن چنان این اهداف اصلی خانواده رنگ ببازند که گویی وجود ندارند.
از جنبۀ مهارت های فّنی نیز می توان به این مقوله نگاه کرد. به طور مثال، یکی از وظایف مدیران خانواده تالش 
برای تهیۀ مواد غذایی سالم است زیرا باالترین حد سالمت اعضا را تضمین می کند و تهیۀ آن پیچیدگی های 
خاص خود را دارد. با دقت در میزان مصرف هر یک از مواد غذایی، می توان غذاهای مضر پرچرب یا بسیار 

شیرین را محدود کرد، زیرا در بلند مّدت سالمت کل افراد را تهدید خواهد کرد.
حال اگر مادری تنها به دلیل آنکه پسر خانواده به خوردن غذاهای چرب تمایل بیشتری نشان می دهد، به جای 
آنکه در پی راهی جایگزین باشد و بدون توجه به دفعات آن، در طی هفته خوراک های چرب تهیه کند، در 

مدیریت خویش به آینده نگری و کل نگری توجه نکرده است.
مهارت های انسانی: مهارت انسانی شامل توانایی تشخیص شایستگی افراد برای انجام کار، شناخت عوامل 
انگیزه دهنده و کاربرد رهبری در مدیریت است. این مهارت ها برای هرگونه روابط اجتماعی در دنیای کنونی از 

نمودار٣ـ مهارت های ضروری برای مدیران

مهارت فنیمهارت شناختیمهارت انسانی

  توانایی تشخیص شایستگی 
افراد برای کار

  شناخت عوامل انگیزه دهنده 
و کاربرد رهبری

  درک پیچیدگی ها
  توان آینده نگری

  کل نگری

  تجربه
  آموزش

  به کارگیری دانش ها به عنوان 
روش ها و تجهیزات
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مهارت های پایه ای به شمار می رود. در مدیریت خانواده توانایی شناخت افراد خانواده و چگونگی ایجاد انگیزه 
در آنها برای تحقق هدف های گوناگون خانواده امری محوری است. 

به نظر می رسد از سه مهارت فّنی، شناختی و انسانی برای مدیریت خانواده، مهارت سوم اهمّیت بیشتری دارد. 
البته به این معنا نیست که مدیریت خانواده به کل بینی، دورنگری و مهارت های فّنی ادارۀ خانواده نیاز ندارد، 
بلکه هدف تنها بیان درجۀ اهمّیت آنهاست؛ مثاًل اگر پدر    و    مادر ریشه و علت رفتارهای فرزندان یا رفتارهای 
یکدیگر را ندانند، در برقراری ارتباط با یکدیگر دچار مشکل می شوند. ضرورت ریشه یابی و شناخت علل رفتار 
و پیش بینی رفتار اعضای خانواده برای مدیریت بهینه بیانگر این نکته است که الگوبردارِی تقلیدی از شیوۀ 
مدیریت خانوادۀ دیگران و مقایسۀ فرزندان و یا همسر خود با دیگر خانواده ها هم به ناکارآمدی مدیریت خانواده 

می انجامد و هم در خانواده روابط پر تنشی را که برخالف اهداف واالی خانواده است، پدید می آورد.

نحوۀ مدیریت امور منزل

گزارشی در مورد مهارت های سه گانۀ مدیریت خانواده خود یا اطرافیان تهیه کنید و در آن مصادیقی برای 
هر مهارت ارائه دهید.

با جست وجو در منابع علمی، سه مهارت مدیر خانواده را بررسی کنید و در مورد اهمّیت مهارت ها گزارشی 
ارائه دهید. 

در گروه های کالسی در مورد نحوۀ مدیریت در امور منزل و آسانی یا سختی آن گفت وگو کنید.

به عنوان یک زن، در مورد تجربیات کدبانوگری در خانوادۀ خود با هم کالسی ها گفت وگو کنید.

فعالّیت ١8

فعالّیت ١9

فعالّیت ٢0

فعالّیت ٢١

 با  وقتی پیامبر   فرمود: کارهای درون خانه با فاطمه و کارهای بیرون خانه با علی باشد، حضرت زهرا  
خوشحالی فرمود: جز خدا کسی نمی داند که از این تقسیم کار چقدر خوشحال شدم؛ زیرا رسول خدا      مرا 

از انجام کارهایی که مربوط به مردان است و یا موجب رفت و آمد بین مردان است، باز داشت1.

از مسائل مهم در خانه داری، چگونگی اداره امور خانه است. ادارۀ خانه از سخت ترین کارهاست و به دقت و ظرافت 
فراوانی نیاز دارد. کسی غیر از کدبانوی خانه نمی تواند به شایستگی از عهده این کار برآید. او با ظرافت های زنانه، 
برنامه ریزی، سازمان دهی، تقسیم کار و نظارت ویژۀ خود قادر است کانون خانوادگی را برای زندگی گرم نگه دارد. 
شوهرداری، خانه داری و مادری سه وظیفۀ اصلی زن در خانواده است. اگرچه اسالم مدیریت خانواده را به مرد 
واگذار کرده است، ولی نباید نقش مدیریتی زن را در ایفای وظایف یاد شده نادیده گرفت. از این رو، موفقیت مرد در 

1. بحاراألنوار، ج 43، ص 81
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مدیریت خانواده نیز تا حد زیادی به معاونت و همکاری 
زن وابسته است. به عبارت دیگر هرکدام از مرد و زن 
در حوزۀ خانواده بهره ای از مدیریت دارند؛ مرد، قوام و 
سرپرست خانواده است و موظف است برای اداره زندگی 
طرح و برنامه بریزد، زن و فرزندان را از نظر مالی، فکری 
و... حمایت و حفاظت کند و هزینۀ زندگی آنان را تأمین 
نماید. زن نیز در این مسئولیت، معاون و همکار مرد 
اینکه خود در حوزۀ داخلی منزل، سه  است. عالوه  بر 

وظیفۀ اصلی دارد که مدیریت  کردن، الزمۀ آن است.
مدیریت زن در خانه داری شامل موارد زیر است  )نمودار 

.)4

١ سامان دهی خانه

نمودار 4ـ مدیریت زن در خانه

مدیریت زن

تغذیهسامان دهی

مدیریت 
اقتصادی

 فرمود:  به نقل از پیامبر گرامی اسالم   امام صادق  
هر زنی که در خانۀ شوهرش چیزی را برای سامان دادن وضع خانه جابه جا کند، خداوند 
نظر ]رحمت[ به او می کند و هر کس مورد نظر ]رحمت[ خدا قرار گیرد، از عذاب الهی 

در امان است1.

خانه را به چه شیوه ای باید سامان داد؟ اسباب و لوازم خانه را به چه صورتی باید مرتب کرد که دلپذیرتر باشد؟ 
نظافت و بهداشت آن چگونه و با چه فاصله ای در هفته و ماه صورت گیرد؟
کدبانوی خانه چگونه می تواند خانه را برای اعضای خانواده دلپذیرتر سازد؟

موارد یاد شده عرصۀ کار و مدیریت کدبانوی زیرک و هشیار است و ذوق و سلیقۀ او بر آنها حاکم است.
او می تواند به گونه ای عمل کند که شوهر پس از پایان کار روزانه برای بازگشت به خانه لحظه شماری کند و 

در آنجا به آرامش و آسایش برسد.

٢ تغذیه

کار کدبانوی خانه در پخت و پز و تهیه غذای لذیذ و خوشمزه خالصه نمی شود. تغذیۀ اعضای خانواده نیاز به 
مدیریت قوی دارد. اگرچه شوهر موّظف است مواد غذایی الزم را برای خانه فراهم کند، ولی کدبانوی خانه 
است که باید درست مدیریت کند و ببیند چه نوع غذایی آماده کند که در سالمت و رشد فرزندان مؤثرتر است.

 فرمود: امام رضا  
سالمتی و پایداری بدن و همچنین بیماری آن به غذا و نوشیدنی است.
راِب و َفساَدُه یَکوُن بُِهما.«  صالح البدن َو قِواَمه یَکوُن بِالطَّعاِم والشَّ »فـاِنَّ

1. امالی، شیخ صدوق، ص 411.
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او در اینجا به منزلۀ طبیب عمل می کند، بر فرزندان و سالمت و بیماری آنان، ضعف و ناتوانی و توانایی و 
کمبود و رشد آنها با دقت نظارت می کند و می کوشد نیازهای غذایی آنها را به خوبی برآورد کند.

همچنین ممکن است شوهرش بیمار شود و یا دارای رژیم غذایی مخصوص باشد و هر غذایی برای او مناسب 
نباشد. در چنین صورتی کدبانوی خانه با عنایت به وضعیت مزاجی و تأمین سالمت او غذایی مناسب برایش 

فراهم می سازد.

٣ مدیریت اقتصادی

 فرمودند:  به امیرالمؤمنین  پیامبر گرامی اسالم   
ای علی، به خانوادۀ خود خدمت نمی کند مگر صّدیق یا شهید یا مردی که خداوند خیر 

دنیا و آخرت را برای او می خواهد1.

تأمین هزینۀ زندگی از نظر شرع و قانون بر عهدۀ مدیر خانواده یعنی پدر است و او وظیفه دارد مخارج خانواده 
را تأمین کند، به حساب دخل و خرج زندگی برسد و با تدبیر نیازهای اقتصادی خانواده را برآورده سازد و او 
مدیر مالی و اقتصادی خانواده است، ولی بانوی خانه دار نیز در این زمینه بی مسئولیت نیست. او نیز باید در 

مدیریت اقتصادی خانواده با شوهرش مشارکت و همکاری نماید.

تهیۀ گزارش در زمینۀ بهینه سازی مدیریت امور خانواده 
هر برنامه ای برای آنکه جنبۀ اجرایی پیدا کند و بتواند اهداف طراحی شده را محقق سازد باید ویژگی های 

زیر را داشته باشد:
  اهداف برنامه ریزی روشن، مشخص و قابل فهم باشد؛

  برنامه به آسانی اجرا شود و کلیۀ جنبه های عملیاتی را در  بر   داشته باشد؛
  برنامه ریزی باید کاماًل متعادل و در عین حال قابل انعطاف باشد؛

  دارای محدودۀ زمانی باشد؛
  با همکاری همۀ اعضا تهیه شود؛

  در برنامه ریزی، کلیۀ جنبه های انسانی، اخالقی، تربیتی و مادی در  نظر گرفته شود.

با مادر خود در مورد مهارت های مدیریتش در خانواده گفت وگو کنید و گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

از نحوۀ مدیریت امور منزل، سامان دهی خانه، تغذیه و مدیریت اقتصادی خانوادۀ خود در طول یک ماه 
گزارشی تهیه کنید و پیشنهاد های خود را در زمینۀ بهینه سازی مدیریت امور خانواده ارائه دهید.

فعالّیت ٢٢

فعالّیت ٢٣

1. بحاراألنوار، ج 101، ص 132
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اجتناب از مواجهه با وضعیت غیرعادی همواره از اصول مدیریتی بوده است. با وجود این، همیشه از مدیران 
خواسته می شود خود را برای رویارویی با بحران ها در زمینه های متنوع نظیر اقتصادی، پزشکی، فرهنگی و 

خانوادگی آماده کنند.
بحران١ در خانواده عبارت است از موقعیتی غیرقابل تصور و غیرقابل پیش بینی که در زندگی خانواده اتفاق 
می افتد؛ مانند تشخیص یک بیماری العالج برای یکی از اعضای خانواده، طالق، اعتیاد، بزهکاری، تصادف 

ناگهانی، مرگ ومیر و مانند آن.
نقش مسئولیت خواهی و مسئولیت پذیری در این مواقع دو چندان می شود و مدیر خانواده باید بتواند برای مهار 
یا هدایت بحران سریع ترین تصمیم ها را بگیرد. مشورت کردن، راهنمایی گرفتن، برنامه ریزی کردن، استفاده از 

روش حل مسئله، اولویّت بندی مشکالت، زمان بندی فعالّیت ها، ارزیابی و نقد موقعیت و... از این جمله اند.
زنان به دلیل نقش چندگانه خود، انسان هایی مؤثر بر فرایند تحول و پویایی در مدیریت بحران هستند.

زنان غالباً می توانند به عنوان هدایتگران پرقدرت در موقعیت های بحرانی عمل نمایند.
برای فراهم ساختن نقش هدایتگرانه زنان در مدیریت بحران، مشارکت آگاهانه آنان در این فرایند بسیار حائز 
اهمّیت است. به هر حال زنان در مواقع بحرانی می توانند در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی 
نمایند و مهم ترین حوزه ای که در مدیریت بحران تحت تأثیر کار زن قرار می گیرد، حوزۀ  و... نقش آفرینی 

تعلیم و تربیت است. 
پس از بحران های مالی، بحران های پزشکی و خانوادگی شایع ترین مواردی هستند که خانواده ها را درگیر 

خود می کنند.

ویژگی ها و پیامدهای ناشی از بحران در خانواده را می توان به ترتیب زیر برشمرد: 
  برای اعضای خانواده وضعیت جدید و معموالً دشواری به وجود می آورد. 

  وضعیتی را به وجود می آورد که کنترل اعضا و به ویژه سرپرست خانواده بر اوضاع و احوال خانوادگی و روند 
روزمره و همیشگی آن رو به نقصان می گذارد. 

 نگرانی ها افزایش می یابد و تصمیم گیری دشوار می شود.
 روابط میان افراد )پدر، مادر، فرزندان( و رخدادهای آتی سیری غیرقابل پیش بینی پیدا می کنند.

بنابراین مدیر بحران باید بتواند به بهترین نحو ممکن، بحران را از خانوادۀ خود دور کند تا کمترین خسارت متوجه 
خانواده شود. در این صورت الزم است او بحران را از قبل پیش بینی کند و یا به عنوان اتفاقی ناخواسته و خارج 

نحوۀ مدیریت خانواده در وضعیت های خاص )مرگ ومیر، بیماری، 
طالق، اعتیاد، بزهکاری(

با هم گروه های کالسی خود در مورد سؤاالت زیر گفت وگو کنید:
١ آیا تاکنون در خانوادۀ خود با وضعیت بحرانی روبه رو شده اید؟

٢ چه تصمیمی در این شرایط گرفته اید؟

فعالّیت ٢4

1. Crisis
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از اراده مد نظر داشته باشد. در این صورت است که می تواند از گسترش بحران جلوگیری و آن را هدایت کند. 
بنابراین مدیران در مواجهه با بحران های خانوادگی دو وظیفه اصلی را پیش رو خواهند داشت: 

١  فعالّیت های مربوط به قبل از ظهور و بروز بحران 
٢  فعالّیت های مربوط به بعد از وقوع بحران 

زنان کارآمد و سرد و گرم چشیده می دانند که باید در زمان پیدایش بحران های خانوادگی خونسردی خود 
از دست  اوضاع  بر  را  نامطمئن مهار خود  و  با رفتارهای شتاب زده  و  را حفظ کنند، دچار سردرگمی نشوند 
با این حال  اقدامی اساسی و اصولی است؛  ندهند. تصمیم گیری و اجرای سریع تصمیم ها در زمان بحران، 

تصمیم گیری ها باید همراه با برنامه ریزی باشد. برای تصمیم گیری، اجرای موارد زیر الزم و ضروری است:
١  در آرامش، وضعیت بحرانی تجزیه و تحلیل شود، چرا که باید بدانیم واقعاً چه اتفاقی افتاده است؟ 

  چرا این اتفاق رخ داده است؟
  در صورت عدم اقدام، عواقب بعدی چه خواهد بود؟ 

  چگونه باید دست به کار شد تا از زیان های بیشتر جلوگیری شود؟
  غیر از ما، چه افراد دیگری می توانند اقدام کننده باشند؟

  چه افرادی از اعضای خانواده و یا اطرافیان ممکن است یا تمایل دارند به تالش های ما بپیوندند؟
  چه منابعی )انسانی، مالی،  عاطفی و...( را می توان از دیگران )اعضای خانواده، همسایه ها، آشنایان و...(  

به دست آورد؟
٢  می توان برنامه ها را به شرح زیر آماده ساخت:

  زمان بندی برای اقدام های فعلی و اقدام در آینده؛
  برنامه های کوتاه مّدت برای آرام کردن؛ 

  در نظر داشتن فوریت ها و آمادگی برای رویارویی با مسائل پیش بینی نشده هنگام بروز بحران های خانوادگی.
در هر حال بحران های خانوادگی می آیند و می روند؛ مهم این است که پیش بینی و پیشگیری ها به نحو درست 
و اصولی انجام شود و مهم تر اینکه مهار بحران های خانوادگی به خوبی انجام شود. تنها در این صورت است که 

ضرر و زیان های مادی و معنوی ناشی از بحران های خانوادگی به حداقل خواهد رسید.

کارکرد مطلوب خانواده در وضعیت بحران

تصور کنید خانواده با بحران مریضی خاص یکی از اعضا روبه رو شده است. به نظر شما روش های مطلوب 
برخورد با این بحران چه مواردی است؟ در این مورد با هم گروه های خود گفت وگو کنید.

فعالّیت ٢٥

با  مقایسه  در  می دهند،  نشان  مطلوبی  کارکرد  از خود  بحرانی،  و  استرس زا  موقعیت های  در  که  خانواده هایی 
خانواده های بحران داری که کارکرد نامطلوبی دارند، ویژگی های خاصی دارند )نمودار5(. این ویژگی ها عبارت اند از:
پذیرش صریح عامل استرس زا: خانواده های کارآمد به سرعت می پذیرند که ناگزیر به مبارزه با یک موقعیت 
و یا مجموعه ای از حوادث استرس زا هستند. آنان ممکن است خود را موقتاً غرق در مجموعه ای از این حوادث 
ناخوشایند بیابند؛ ولی به سرعت بهبود می یابند و برای اقدامات عملی، شروع به تجدید انرژی و بهره برداری 

از منابع می کنند.
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خانواده به عنوان کانون مرکزی رفع مشکل: خانواده های کارآمد به سرعت کانون مشکل و یا استرس را از 
فرد یا اعضای خانواده دور می کنند و آن  را مشکل کل خانواده می بینند. برای مثال افسردگی مادر مشکل کل 
خانواده است؛ زیرا نتیجۀ مجموعه ای از عوامل استرس زاست که بر همگی اعضای خانواده اثر گذاشته است. 

در نتیجه، تالش خانواده نیز باید در جهت زدودن تمام عوامل استرس زا به کار گرفته شود.
حل مسئله با تأکید بر درمان: خانواده های کارآمد بسیار کوتاه و سریع فردی را که در ارتباط با بحران باید 
مورد سرزنش قرار گیرد، شناسایی می کنند و به سرعت با بهره گیری از کلیۀ منابع خانواده در جهت اصالح 

موقعیت می پردازند.
شکیبایی زیاد: اعضای خانواده کارآمد در زمان استرس و بحران به مراتب بیش از اوقات نسبتاً آرام و شاد، 
احساس شکیبایی می کنند. آنان به خوبی می دانند که در سایۀ شکیبایی و صبر می توانند بهتر بیندیشند و 

این هم اندیشی الزمۀ تعاون و کار گروهی است.

بیان آشکار و صریح تعهد و محبت: خانواده های کارآمد دارای اعضایی هستند که احساسات خود را نسبت 
به یکدیگر کامالً آشکار و صریح ابراز می کنند. آنان بدون در نظر گرفتن اینکه موقعیت سهل یا دشوار است 
تعهدات خود را نسبت به یکدیگر به روشنی بیان می کنند. افزون بر آن خانواده های کارآمد در ابراز محبت 

کالمی و غیرکالمی و تمجید و ستایش یکدیگر بسیار سخاوتمند هستند. 
استفاده از روابط باز و کارآمد: اعضای خانواده های کارآمد نه فقط محبت و تعهد خود را نسبت به یکدیگر 
روشن و واضح بیان می کنند، بلکه کمیت و کیفیت بحث های آنان با یکدیگر به مراتب مطلوب تر از خانواده های 
معمولی است. آنان ضمن حفظ حرمت یکدیگر می دانند چه چیز را در چه زمانی ادا کنند و از صحبت کردن 

با یکدیگر دربارۀ موضوع های مختلف لذت می برند.
لذت  یکدیگر  با  از مصاحبت  که  افرادی هستند  کارآمد  خانواده های  پیوند و همبستگی شدید خانوادگی: 
می برند، از دوری هم رنج می برند. از اینکه جزئی از خانواده هستند احساس غرور می کنند و دربارۀ یکدیگر با 
افتخار سخن می گویند. این همبستگی ارزشمند به ویژه هنگامی که خانواده با بحرانی مواجه است از اهمّیت 
بیشتر برخوردار است؛ زیرا آنان در این لحظات بیش از هر زمان دیگر به کمک همۀ اعضای خانواده نیازمندند.

نمودار ٥   ـ عملکرد مناسب خانواده در وضعیت بحران

پذیرش صریح عامل استرس زا

کارکرد مطلوب 
خانواده در وضعیت 

بحران

خانواده به عنوان کانون مرکزی

حل مسئله با تأکید بر درمان

شکیبایی زیاد

بیان آشکار و صریح تعهد و محبت

استفاده از روابط باز و کارآمد

پیوند و همبستگی شدید خانوادگی

نقش های انعطاف پذیر خانوادگی

استفاده از منابع کارآمد

نبود خشونت
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نقش های انعطاف پذیر خانوادگی: هر یک از اعضای خانواده، در درون خانواده نقش های زیاد و متنوعی را ایفا 
می کند؛ مانند کمک در کارهای خانه، کسب درآمد و مصرف آن، ارتباط با فامیل و دوستان و فعالّیت های 
دیگر به نفع خانواده. در خانواده های کارآمد این نقش ها را اغلب بیش از یک نفر ایفا می کند؛ به خصوص هنگام 

بحران که گاه فرد یا افرادی از اعضای خانواده قادر به کارکرد مؤثر نیست.
استفاده از منابع کارآمد: خانواده های کارآمد قادرند از منابع درون خانوادگی )مانند منابع مادی و ارتباطی( و 
همچنین منابع خارجی و از شرایط )تخصصی یا غیرتخصصی( بدون کمترین مشکل و یا دستپاچگی استفاده 
کنند. در حقیقت آنها قادر هستند که در وضعیت معینی بر روی منابع خارج از خانه و درون خانه تکیه کنند.
نبود خشونت: خانواده های کارآمد بدون توجه به میزان استرس و بحران سعی می کنند علیه خود یا خانواده 
اقدام به خشونت نکنند. بدیهی است ابراز هیجان های شدید مانند فریاد زدن و یا گریه کردن در هنگام مواجهه 

با بحران های شدید، طبیعی و قابل انتظار است.

خانواده ای از سالمت برخوردار است که پدر  و   مادر خانواده رفتاری متناسب داشته باشند. عدم حضور هر 
یک از والدین در محیط خانه باعث ایجاد مشکالت تربیتی و اختالالت عاطفی در کودک می شود که به 

نوبۀ خود می تواند منجر به مدیریتی جدید در وضعیت جدید شود. 

هر  یک از اعضای گروه، گزارشی در مورد نحوۀ مدیریت یک بحران خانوادگی تهیه کند و در کالس ارائه دهد.

را  خانواده  مطلوب  نظر،کارکردهای  مورد  بحران  مطلوب  مدیریت  برای  قبل،  فعالّیت  از  نتیجه گیری  با 
اولویّت بندی کنید و دالیل مهم بودن هر کارکرد را در گزارش خود ارائه دهید.

فعالّیت ٢٦

فعالّیت ٢7

فعالیت های پایانی

١  ویژگی های مدیریت در خانواده را با ویژگی های مدیریت در سایر محیط ها؛ مثاًل محیط علمی  )مدرسه(، 
محیط اقتصادی )کارگاه( و مجموعۀ سیاسی )حزب( مقایسه کنید.

٢  مهارت فّنی مدیران مهد کودک را با مهارت فّنی مدیران مدارس مقایسه کنید وگزارش آن را در کالس 
ارائه دهید.

٣  گزارشی از نقش مهارت های سه گانۀ مدیریتی )مهارت های فّنی، شناختی و انسانی( در خانواده، از نگاه 
قرآن کریم تهیه کنید. 

4  دربارۀ نحوۀ مدیریت بحران خانواده در زمان بیماری گزارشی تهیه کرده و در کالس ارائه دهید.
٥  سازمان دهی در یک سازمان کوچک )مانند اعضای یک خانواده( را با یک سازمان بزرگ مقایسه کنید و 

شباهت ها و تفاوت های آنها را گزارش دهید.

نکته
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واحد یادگیری 2  : به کارگیری شناخت اصول و مفاهیم برنامه ریزی در خانواده

استاندارد عملکرد

شناخت اصول و مفاهیم برنامه ریزی در خانواده از طریق به کارگیری مفهوم برنامه ریزی در خانواده، مفهوم 
زمان بندی فعالّیت های خانواده و برنامه ریزی امور منزل برای مادران شاغل براساس استانداردهای سازمان 

آموزش فّنی   و  حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

١  مفهوم برنامه ریزی در مدیریت خانواده
٢  مفهوم زمان بندی فعالّیت های خانواده

٣  نحوۀ برنامه ریزی امور منزل برای مادران به ویژه شاغلین

١  رعایت اخالق حرفه ای
٢  صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی )برق، گاز و آب( و رعایت الگوی مصرف آب

٣  دقت در کار و بازبینی کیفیت کار
4  رعایت ایمنی و بهداشت
٥  رعایت اصول ارگونومی

٦  مدیریت پسماند
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هدف توانمندسازی 4: نحوۀ برنامه ریزی در مدیریت خانواده را بداند وگزارشی را به عنوان نمونه 
ارائه دهد.

را  آن  زندگی خویش پی می برد،  برنامه ریزی در  به ضرورت  آدمی در مسیر رشد عقالنی خود  هنگامی که 
چون ابزاری مطمئن در تک تک امور در خدمت مدیریت و رهبری، مورد توجه قرار می دهد. صاحب نظران، 
برنامه ریزی را تفکر قبل از عمل، پیش بینی و آینده نگری تعریف کرده اند. در دانش مدیریت، برنامه ریزی و 

داشتن طرح و برنامه از وظایف عمدۀ هر مدیر است.
برنامه ریزی به مفهوم سادۀ آن یعنی نقشه کشیدن برای رسیدن به هدف های مطلوب مورد نظر. در واقع 
برنامه ریزی فرایندی است که هر یک از ما به نحوی با آن سر  وکار داریم. الزم است هر شخصی برنامه ای مدون 
و اولویّت بندی شده برای خود طراحی کند. این برنامه ها شامل مجموعه اهداف ما برای آیندۀ دور یا نزدیک 
با  اهداف خانواده می بایست متناسب  برای پیشبرد  این است که مدیر خانواده  برنامه ریزی  از  است. منظور 
منابع موجود در خانواده برنامه ریزی کند و نیازهایی را براساس سلسله مراتب و ترتیب تقدم هر کدام از نیازها 
اولویّت بندی نماید. رعایت این اصل در مدیریت خانواده، بسیار مهم و ضروری است؛ زیرا در خانواده، امکانات 
و منابع محدود است و نیازها و خواسته ها فراوان. مدیر خانواده باید از طریق تدبیر و برنامه ریزی کاری کند 
که از بودجه و سایر امکانات خانواده به بهترین شیوه و به ترتیب اولویّت به نیازها و درخواست های اعضای 

خانواده پاسخ دهد.
به  رسیدن  در  را  خانواده  و  خانواده می گردد  منطقی  درخواست های  تعادل  ایجاد  موجب  برنامه ریزی  اصل 

اهداف از پیش تعیین شده راهنمایی می کند.

به تصویر رو به رو نگاه کنید. هر یک از 
افراد خانواده مشغول چه کاری هستند؟ 
را  نتیجه  و  کنید  گفت وگو  آن  دربارۀ 

درکالس ارائه دهید.

فعالّیت ٢8

شکل ٢ـ برنامه ریزی در خانواده

این ماه 
نمی توانیم برای سهراب 

توپ فوتبال بخریم؛ چون عالوه 
بر خرج های همیشگی، یعنی خوراک، 
اجاره خانه، پول آب و برق و تلفن، باید 

هزینۀ تعمیر ماشین را هم 
بپردازیم.

پس من 
چطور می توانم به توپ 

فوتبال خود برسم؟

پیشنهاد می کنم برای 

خرید توپ برنامه ریزی کند. من 

به او یاد می دهم که این کار را 

انجام بدهد.
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 اگر دو روِز فردی شبیه یکدیگر باشد، ضرر کرده است و هر روز باید مطلبی یاد  بنا به فرمودۀ امام صادق 
بگیرد و حداقل ذّره ای پیشرفت داشته باشد. الزمۀ این پیشرفِت هدفمند و حساب  شده، برنامه ریزی است.  

ضرورت برنامه ریزی

شکل ٣ـ ضرورت برنامه ریزی

برنامه ریزی و مدل ذهنی مبتنی 
که  کسی  برای  برنامه ریزی،  بر 
در مدیریت، سرپرستی، کنترل 

سلیقه  یک  یا  انتخاب  یک  است،  فعال  پروژه ها  اجرای  یا 
نیست؛ یک ضرورت است.

از شروع   می فرمایند: »آینده نگری قبل  امام علی  
کار، تو را از پشیمانی ایمن می سازد«.

برنامه ریزی ضرورتی است که باید آن را به صورت یک 
نگرش و راه زندگی نگاه کنیم و الزمۀ آن تعهد به عمل 
بر مبنای اندیشه، تفکر و عزم راسخ به برنامه ریزی منظم 
و مداوم است. هر مجموعه ای برای رسیدن به اهداف 
ضرورت  بنابراین،  دارد.  نیاز  برنامه ریزی  به  خویش 
یک  اهداف،  جزئی ترین  به  رسیدن  برای  برنامه ریزی 

واقعیت انکارناپذیر است )شکل3(. 
شیوۀ مدیریت خانواده در طی زمان، یکسان باقی نمی ماند و برحسب وضعیت های گوناگون متحول می شود. 
پویایی مدیریت خانواده تنها در زایش و پرورش فرزند یا فرزندان و تأمین نیازها و خواسته های متناسب با 
رشد آنان خالصه نمی شود. تغییرات درآمد و هزینۀ خانواده، بیماری یا حوادث غیرمنتظره و بسیاری عوامل 
دیگر نیز مدیریت خانواده را دگرگون می کند؛ زیرا خانواده با مسائل و رویدادهای تازه ای که پیش تر وجود 
نداشته اند، رو به رو می شود. مدیر خانواده باید از قبل، توان رویارویی با همه نوع مسائل را در خود پرورش دهد 

و در هر مرحله، با توجه به نوع مسئله تصمیم گیری های شایسته ای داشته باشد.

اساسی ترین موضوع در تشکیل و بقای یک خانواده، داشتن هدف مشخص است. برای دست یافتن به هدف 
مورد نظر، باید قبل از اقدام به انجام هر کاری، تالش ذهنی یا برنامه ریزی کافی صورت پذیرد. انسان با تجزیه 
و تحلیل رویدادهای گذشته، برای زمان حال برنامه می ریزد و آینده را رقم می زند. هدف های یک خانواده در 
درازمّدت، ادامۀ نسل و تعالی اعضا از لحاظ مادی و معنوی است. خانواده در راه رسیدن به این اهداف اصلی، 
هدف های مهم دیگری نظیر تربیت دینی و اخالقی، آموزش، انتخاب همسر خوب و شغل مناسب برای فرزندان 
نیز دارد و سعی می کند آنها را عملیاتی کند. فعالّیت های اقتصادی، به منظورکسب درآمد کافی برای گذران 
زندگی فعلی و داشتن پس انداز برای ایام پیری، از جمله هدف های مادی محسوب می شود. در فرایند دستیابی 
به این اهداف، خانواده باید از اصول خاصی که در جامعه دارای ارزش و احترام است، پیروی کند )شکل 4(.

اشعار،  علمی  منابع  در  با جست وجو  را  تجربیات شخصی خود  یا  و  یا حدیث  روایت  شعر، ضرب المثل، 
ضرب المثل ها یا روایت هایی در مورد اهمّیت برنامه ریزی تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

فعالّیت ٢9

برنامه ریزی در خانواده
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انواع برنامه ریزی در خانواده
هر خانواده باید بتواند امور مربوط به هزینه های خود را تحلیل کند و مصرف خود را بر پایۀ آن تعیین نماید. 
برنامه ریزی  شامل  برنامه ریزی  است.  تصمیم گیری  و  مدیریت  در  مهمی  عامل  برنامه ها،  انجام  زمانی  بازۀ 
بلند مّدت، میان مّدت، کوتاه مّدت و اضطراری است )نمودار 6 (. مّدت زمان اجرای برنامه ها هم بسته به شرایط 

گوناگون، متفاوت تعریف می شود:

شکل 4ـ برنامه ریزی یعنی پیش بینی اهداف و جایگاه آینده

الف( برنامه ریزی بلند مّدت یا استراتژیک: در این نوع برنامه ریزی، خانواده با توجه به منابعی که در اختیار دارد، 
هدف های بلند مّدت و کالن تر خود را تعیین می کند. از این رو، یک شبه نمی توان به هدف ها و برنامه ریزی های 
بلند مّدت در خانواده دست یافت و باید برای نتیجۀ بهتر، برنامه ریزی میان مّدت و کوتاه مّدت را نیز در نظر گرفت.  
مثاًل والدین در زمینۀ تحصیل و شغل آیندۀ فرزندانشان برای درازمّدت برنامه ریزی می کنند و براساس برنامۀ خود 

منابع مالی خاصی را به آن اختصاص می دهند.
برنامۀ میان مّدت خانواده باید در جهت برنامه ریزی بلند مّدت تنظیم گردد. به عبارت دیگر، برای رسیدن به 
برنامه ریزی بلند مّدت باید پله پله پیش رفت. در هر برنامه باید نیازها و امکانات خانواده، شناسایی شوند و 

بهترین انتخاب صورت پذیرد.

نمودار ٦   ـ اَشکال مختلف برنامه ریزی در خانواده

انواع برنامه ریزی در خانواده

اضطراریکوتاه مّدتمیان مّدتبلندمّدت



٥0

باید  بلند مّدت،  برنامه های میان مّدت و  ب( برنامه ریزی کوتاه مّدت یا عملیاتی: برای دستیابی به اهداف و 
دارند،  بیشتری  فوریت  و  بقیۀ هدف ها جزئی ترند  به  آنهایی که نسبت  یعنی  نخست هدف های کوتاه مّدت، 
شناسایی و برنامه ریزی شوند. در این باره می توان روی چند برنامۀ کوتاه مّدت تمرکز کرد و نیازها و منابع، 
زمان و درآمد خانواده مشخص شود.  برنامه ریزی به صورت ساعتی، روزانه، هفتگی یا ماهانه جزء برنامه های 
نحوۀ  برنامه ریزی  یا  تابستان  در  فرزندان  فراغت  اوقات  گذران  برای چگونگی  برنامه ریزی  است.  کوتاه مّدت 
برنامۀ کوتاه مّدت،  پایان هر دوره  این جمله اند. در  از  یا مسافرتی چند روزه،  برگزاری یک مجلس مهمانی 
ضروری است افراد خانواده، اوضاع و شرایط را بررسی و کنترل کنند و بسنجند که آیا به هدف کوتاه مّدت و 

بلند مّدت دست یافته اند یا خیر؟ و اگر مشکلی در یک دوره ایجاد شود، باید در اصالح آن بکوشند.

در گروه های کالسی در مورد برنامه ریزی برای مسافرت در تعطیالت عید نوروز به همراه خانواده گفت وگو 
کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

برای یک مجلس مهمانی یک برنامه ریزی کوتاه مّدت ارائه دهید.

فرض کنید ابتدای سال تحصیلی است و شما برای موفقیت تحصیلی در این سال در کنار سایر فعالّیت ها، 
برنامه هایی درنظر گرفته اید. با توجه به آنچه در مورد انواع برنامه ریزی گفته شد:

الف( هر یک از برنامه های خود را در یکی از این سه گروه قرار دهید. 
گروه بندی شما  با  هم  آنها  آیا  کنید.  سایر هم کالسی هایتان گفت وگو  با  مشابه  برنامه های  مورد  در  ب( 

هم عقیده اند؟
ج( انواع برنامه ریزی خود را با برنامه ریزی هم گروه های خود مقایسه کنید.

برای رسیدن به کسب و کار مورد نظر خود:
الف( کدام برنامه ریزی را انجام می دهید؟

ب( دالیل خود را ارائه دهید. 
ج( برنامه ریزی خود را به صورت نمودار نشان دهید.

فعالّیت ٣0

فعالّیت ٣١

فعالّیت ٣٣

فعالّیت ٣٢

ج( برنامه ریزی اضطراری: خانواده ممکن است در طول زندگی با مسائل خاص و غیرمترقبه مواجه شود. در 
صورت بروز این گونه مسائل، یک برنامه ریزی اضطراری نیاز است. به این منظور، ابتدا افراد خانواده باید متحد 
شوند و با گذشت و فداکاری الزم، خواسته های خود را به حداقل برسانند و تالش کنند که به این مشکل به 
بهترین نحو ممکن پاسخ دهند. سپس وقتی اوضاع به وضع عادی برگشت، برنامۀ قبلی خود را در پیش بگیرند. 
در بعضی مواقع، مسائل غیرمترقبه در حدی است که خانواده باید در اهداف و برنامه های خود تجدید نظر کند 

یا خود را با وضعیت جدید پیش آمده انطباق دهد.
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هدف ها در هر فاصلۀ زمانی که با اعضای خانواده قرار داده شده باشند )کوتاه مّدت، میان مّدت و بلند مّدت( با 
توجه به فوریت، ضرورت و اهمّیت، از اولویّت متفاوتی برخوردارند. اعضای خانواده نباید مرتباً هر چه توّجهشان 

را به خود جلب کرد کنار هم قرار دهند. 
مدیریت مؤثر زمان را می توان به سه مهارت زیر تقسیم کرد:

١  تعیین اولویّت ها؛
٢  برنامه ریزی؛

٣  اجرا.

هر خانواده باید بتواند امور مربوط به هزینه های خود را تحلیل کند و بر پایۀ آن مصرف خود را تعیین نماید. بیشتر بدانید
در یک مدیریت مناسب، مدیر همواره اهداف را شناسایی و جهت دستیابی به آنها برنامه ریزی می کند. تأمین 
احتیاجات زیستی خانواده نیز به برنامه ریزی هزینه ای نیاز دارد. هزینه های کوتاه مّدت آنهایی هستندکه در 
زمان اندک انجام می شوند و ویژگی آنها روزمره و تکراری بودن آنهاست )مانند هزینه های خوراک، رفت وآمد 
و غیر آنها(. هزینه های میان مّدت آنهایی هستند که دامنۀ مصرفشان خیلی زود پایان نمی یابد، ضمن اینکه 
زمان درازی را مانند هزینه های بلند مّدت در  بر  نمی گیرند. هزینه های مربوط به پوشاک از جمله هزینه های 
میان مّدت است. هزینه های بلند مّدت هزینه هایی هستند که زمان مصرف طوالنی تری دارند. از جمله این 

موارد می توان به هزینۀ خرید خانه، اتومبیل و وسایل بزرگ برقی خانگی اشاره کرد.

هدف توانمندسازی ٥: برای مدیریت خانواده برنامه ریزی کند.

مفهوم زمان بندی فعالّیت های خانواده

آیا شما برای رسیدن به هدف یا اهدافتان کارهای خود را اولویّت بندی کرده اید؟ چگونه از زمان خود استفاده 
می کنید؟ چه راهکارهایی برای مدیریت زمان و کارهای خود دارید؟

فعالّیت ٣4

١  تعیین اولویّت ها
اگر مدیر در هر لحظه کار جدیدی به ذهنش برسد و آن   را در فهرست 
فعالّیت های اولویّت دار قرار دهد، نشان دهندۀ بی کفایتی او خواهد بود.
بیشتر زمان  برنامه ریزی و زمان بندی موجب می شود که  نداشتن 
فعالّیت های  از  نتیجه  در  و  کنیم  مختلف  کارهای  صرف  را  خود 

شکل  ٥ ـ مفهوم زمان بندیبا   اهمّیت و فوری باز بمانیم )شکل 5(.



٥٢

منظور از تعیین اولویّت ها این است که برنامه ها و وظایف هر یک از اعضای خانواده با توجه به اهمّیتی که 
دارند اولویّت بندی شوند. برای انجام این کار باید سعی شود فهرستی از تمام کارها و وظایف روزانه پیش بینی 
شود. شاید این کار به ظاهر غیرمنطقی به نظر برسد، چون انسان از فردای خود و آنچه که برایش اتفاق خواهد 

افتاد بی خبر است، اّما بسیاری از کارها نیز قابل پیش بینی هستند و یا یک روال مشخص دارند.
برای مثال دختر خانواده هر سه شنبه ساعت 16 تا 18 کالس خیاطی دارد و یک شــنبۀ آینده مراسم عروسی 
دختر عمویش است و او باید در این مراسم شرکت کند و...   . برای داشتن یک برنامه ریزی مناسب به منظور 

سامان دهی به کارها و وظایف، بهتر است ابتدا کارها را به شیوۀ زیر اولویّت بندی کرد:
اولویّت اول: کارهایی که بسیار مهم هستند و حتماً باید در اولین فرصت یا در روز مشخصی انجام شوند مانند 
انجام فرایض دینی، خواب، تغذیه، رفتن به مدرسه یا محل کار و مراجعه به پزشک در مورد بیماری پیش آمده.
اولویّت دوم: کارهایی که باید انجام شوند ولی مانند امور فوق، فوریت و اهمّیت ندارند و قابلّیت موکول نمودن 
به روز یا فرصت دیگر را دارند؛ مانند خرید لباس و کفش، برگزاری مراسم میهمانی به منظور صلۀ رحم و پیوند 

بیشتر با اقوام.
اولویّت سوم: کارهایی که انجام دادنشان خوب است ولی اگر در زمان مشخصی انجام نشوند مشکلی ایجاد 

نخواهند کرد و حتی می توان آنها را به دیگری سپرد؛ مانند تعویض سرویس مبلمان یا شستن پردۀ منزل.
با مشخص شدن اولویّت ها می توانید از بین آنها ضروری ترین کارها را با لحاظ زمانی که برای هر یک در نظر 

دارید، برای یک روز انتخاب کنید.
جدول 2 می تواند به مدیران خانواده در برنامه ریزی و زمان بندی امور شخصی و امور خانوادگی کمک کند.

جدول ٢ـ اولویّت بندی فعالّیت ها

ایام هفته

اولویّت سوماولویّت دوماولویّت اول

مسئولیت ها و کارهایی که باید انجام 
دهم.

کارهایی که انجام و عدم انجام آن کارهایی که بهتراست انجام شود.
یکسان است و فوریت ندارد.

1ـ

2ـ

3ـ

1ـ

2ـ

3ـ

1ـ

2ـ

3ـ
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در جدول زیر برنامۀ هفتگی خود را با توجه به زمان اولویّت برنامه، یادداشت کنید. جدول برنامۀ هفتگی 
خود را با هم گروه های خود مقایسه کرده و گزارش آن را در کالس ارائه کنید. 

جدول ٣ـ برنامۀ هفتگی 

ساعت 

   روز

                  صبح                                                 عصر                                                   شب

٦789١0١١١٢١٣١4١٥١٦١7١8١9٢0٢١٢٢٢٣٢4

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

فعالّیت ٣٥

٢  برنامه ریزی
و  کارها  پیش بینی  از  پس  یافت،  دست  مؤثر  زماِن  مدیریِت  به  بتوان  آنکه  برای  فرصت ها:  برنامه ریزی 
اولویّت بندی آنها، در گام بعد الزم است برنامۀ منظمی را تدوین نمود. برنامه نقشۀ راه است و مسیر را برای 
حرکت به سوی اهداف تعیین می کند. برای طراحی برنامه مناسب جهت استفاده از فرصت ها الزم است که 

هر فرد شبانه روز خود را به سه بخش تقسیم نماید:
 بخش اول: صبح 
 بخش دوم: عصر 
 بخش سوم: شب

می توان در جدولی هر کدام از این بخش ها را به قسمت های دو ساعته یا یک ساعته تقسیم کرد. بهتر است 
فعالّیت های علمی، اجرایی، شغلی و تفریحی خود را در قالب این زمان ها تعریف کنید تا از اتالف وقت و یا 
اختصاص زمان بیشتر به کارهای کم اهمّیت جلوگیری شود. افراد شاغل یا محّصل ممکن است کل اوقات صبح 

به نظر شما چه سهمی از کارهایی که مادر )مادران از مدیران خانواده اند( در طی هفته انجام می دهد، با توجه 
به اولویّت و اهمّیت فعالّیت ها است نه عادت های روزمره؟

فعالّیت ٣٦
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یا بعدازظهر و یا صبح و بخشی از اوقات بعدازظهر را به شغل و تحصیل خود اختصاص دهند. آنها روی وقت 
باقی مانده می توانند برنامه ریزی نمایند.

پس از آنکه برای هر یک از فعالّیت های پیش بینی شده در هر روز، زمان الزم را تخمین زدید، می توانید آنها 
را با توجه به اولویّت بندی، در جدول برنامۀ هفتگی بگنجانید.

به این صورت که ابتدا زمان شروع و پایان فعالّیت های اولویّت اول را در هر یک از روزهای هفته مشخص 
کرده و سپس اولویّت های بعدی را در میان آنها جا دهید. توجه داشته باشید که انعطاف در زمان بندی امری 

ضروری است؛ در غیر این صورت با استرس و اضطراب مواجه می شوید. 
جدول زیر بخشی از نمونۀ برنامه ریزی برای یک روز تعطیل است.

جدول 4ـ نمونۀ تکمیل شده بخشی از برنامه ریزی یک روز تعطیل

          ساعت
 

ایام هفته

صبح

٦789١0١١١٢

جمعه
استراحت 
و نماز

حرکت استراحت
به سمت 

کوه

کوهنوردی 
با خانواده

صبحانه در کوه 
و بازگشت به 

منزل

بازگشت 
به منزل

نظافت 
شخصی و 

منزل

٣ اجرای برنامه

اجرای برنامه شامل اقدامات منظمی است که برای انجام هر یک از وظایفی که در برنامه در   نظر گرفته شده 
است، صورت می گیرد. برای اجرای بهتر یک برنامه به نکات زیر توجه کنید:

 برای هر کار زمان پایانی درنظر بگیرید؛
 برنامه ها و طرح های بزرگ را به اجزای کوچک تر تقسیم کنید؛

 در هر مقطع زمانی تنها به انجام دادن یک کار بپردازید؛
 پایان انجام هر کاری را برای خود لذت بخش کنید، مثاًل به خود یک خوراکی جایزه دهید.

 به گفت وگو بپردازید و سپس نتیجه را در کالس ارائه دهید. دربارۀ سخن زیر از امام علی  
»  فرصت، چون ابر می گذرد. پس، فرصت های کار خوب را غنیمت شمرید.«

نهج البالغه، حکمت ٢١

فعالّیت ٣7
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در جدولی شامل ایام هفته و ساعات شبانه روز و با رعایت موارد زیر برای کارهای مهم و ضروری خود یک 
برنامۀ هفتگی تدوین کنید و در کالس ارائه دهید.

١ اختصاص ساعتی از شبانه روز برای عبادت؛
٢ اختصاص 6 الی 8 ساعت به زمان خواب؛

٣ اختصاص نیم ساعت به ورزش ترجیحاً در صبح؛
4 اختصاص 12 ساعت به کارهای ضروری، مهم و خاّلق؛

٥ اختصاص 2 ساعت به خوراک و فراغت؛
٦ اختصاص 1/5ساعت به اقدامات پیش بینی نشده.

فعالّیت ٣8

تهیه و ارائۀ گزارش از فعالّیت های ورزشی و آموزشی در خانواده: داشتن یک برنامۀ ورزشی یا یک برنامۀ 
مناسب برای غنی سازی اوقات فراغت، می تواند تأثیر زیادی بر اعضای خانواده داشته باشد. چنانچه به اوقات 
فراغت از جمله انجام فعالّیت های ورزشی توجه گردد، بهبود و شکوفایی جسم و روان کودک و خانواده حاصل 

می شود.
پرداختن به ورزش، فعالّیتی ضروری برای تأمین سالمت انسان است. این برنامه از نرمش دو دقیقه ای در روز 

تا شرکت در کالس های ورزشی را در   بر می گیرد.
آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نیازهای انسان است. تمام جوامع آن را باور دارند و برای آن سرمایه گذاری 

می کنند، زیرا می دانند که رشد انسان و توسعۀ جامعه فقط از طریق یادگیری و آموزش امکان پذیر است.
در ایران آموزش به دو صورت رسمی و غیر  رسمی اجرا می شود. مدارس ابتدایی، دبیرستان ها یا هنرستان ها 

و دانشگاه ها از نوع آموزش رسمی هستند.
خانواده، فضای آموزشی و پرورشی بسیار مناسب و مؤثری برای فرزندان و همۀ اعضای جامعه است، اما نیاز ها 

و انتظارات جامعۀ امروز، صرفاً با آموزش و پرورش فرزندان تأمین نمی شود.
مدرسه، اجتماعی جّدی و رسمی است که رسماً مطابق برنامه و ضوابطی مشخص به آموزش و پرورش فرزندان 

می پردازد و در مقابِل ارائۀ خدمات به کودکان از آنها انتظارات جدی دارد.
معلم مطابق برنامه ای از پیش تعیین شده، متناسب با سن و مراحل رشد کودکان و نوجوانان آموزش های الزم 
را به آنها می دهد و از آنها انتظار یادگیری دارد. آموزش و پرورش در مدرسه آشکار و علنی است و با روش های 

مستقیم اجرا می شود.

هر یک از هنرجویان گزارشی از فعالّیت های ورزشی و آموزشی در خانوادۀ خود را به شکل جدول در کالس 
ارائه دهد؛ سپس داده های جدول خود را با هم گروه های خود مقایسه کند.

فعالّیت ٣9

پس از اجرای برنامه در هر هفته، کارها و اقداماتی را که نتوانستید طبق جدول زمان بندی پیش ببرید؛ به 
زمان هایی که انرژی بیشتری دارید منتقل کنید.

نکته



٥٦

خانه داری برای زنان از بایسته های زندگی و از ویژگی های زنان شایسته است؛ در اینکه خانه داری یکی از وظایف 
بسیار مهم هر زن متأهل است، تردیدی وجود ندارد. خانه داری عبارت است از: ادارۀ خانه، سر و سامان دادن به 
امور داخلی خانه، کدبانویی و تبدیل خانه به کانون صفا و صمیمیت و محیطی با  نشاط برای زندگی. زن که محور 
خانواده است می تواند با صرفه جویی و قناعت کردن و آموزش عملی آنها به فرزندان و همسر، تحول عظیمی را 
، مهم ترین امر برای زن، تربیت فرزندان و پرداختن به امور خانه  در جامعه ایجاد نماید. از نظر امامان معصوم  
و همسرداری است و برای انجام صحیح این وظیفه، اجر و ثواب زیادی نیز قائل شده اند. آنچه یک زن نمونه 
را در ایفای وظایف خود در خانه و خانواده موفق می کند، به کارگیری اصول و شیوه های مدیریت اسالمی در 

نحوۀ برنامه ریزی امور منزل برای مادران به ویژه شاغلین

خانم هایی که شاغل هستند و فرزند نیز دارند چگونه می توانند هم به امور خانه و تربیت فرزند رسیدگی 
کنند و هم شغل خود را به نحو احسن انجام دهند. دربارۀ آن گفت وگو کنید و راهکارهای پیشنهادی خود 

را در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 40

شوهرداری، خانه داری و تربیت فرزند است.
فشار کاری، تالش و زحمت زیاد و گرفتاری های مالی، 
می تواند نشاط، زیبایی و طراوت زن را تحت الشعاع قرار 
برای  زنان هستند که  از  بسیاری  این،  با وجود  دهد. 
اینکه بتوانند کمک کار اقتصادی شوهرشان باشند و یا 
به دالیل دیگر، تن به قبول زحمت اشتغال در بیرون از 
منزل می دهند، این در حالی است که چیزی از وظایف 
خانه داری آنها کم نشده است. در مقابل، زنان خانه دار 
عموماً کارشان محدود به داخل منزل است )شکل6(.

دربارۀ نقش اقتصادی زن در خانه باید توجه داشت که مهم تر از افزایش درآمد خانواده، »مدیریت هزینه« هاست. 
اگر زن، تدبیری برای کم کردن هزینه ها داشته باشد و بتواند این بخش را مدیریت کند، بدون اینکه چیزی از 
لطافتش را از دست بدهد، کمک شایسته تری به اقتصاد خانواده کرده است. در واقع مهم ترین نقش اقتصادی 
و  انتظارات  مدیریت  معنای  به  قناعت  است.  قناعت  با  همراه  زندگی  کند،  ایفا  زندگی  در  می تواند  زن  که 

هزینه های زندگی است. وقتی نیازهایمان را مدیریت کنیم، همواره زندگی کم دغدغه تری خواهیم داشت.
زن مسلمان می تواند در عین خانه داری که بسیار شغل شریف و ارزشمندی است به کسب علم و دانش و 
معرفت و آموختن هنرها و مهارت ها بپردازد تا با مدیریت آگاهانه و ماهرانه نقش مهم همسری و مادری و 
تربیت فرزندان را همراه با حضور اجتماعی ایفا کند و از این رهگذر به سعادت دنیا و آخرت برسد. بدیهی 
است که زنان در عرصه های مختلف زندگی دارای نقش سازنده هستند و البته مسئولیت زنانی که عالوه بر 
وظایف خانه داری، دارای مشاغل اجتماعی نیز هستند، بیشتر است. عالوه بر این مهم ترین وظیفۀ یک مادر 
شاغل، همسرداری و تربیت فرزندانی سالم و صالح است. زنان شاغل مسئولیتی سنگین تر از مردان را به دوش 

می کشند؛ چون وظیفۀ مدیریت خانه را نیز بر عهده دارند.

شکل ٦   ـ زنان شاغل
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اگر شما در آینده جزء مادران شاغل هستید و به واسطۀ کار و یا برحسب ضرورت، کودک خود را به مربی یا 
مهد سپرده اید، در صورتی که کودک شما از نظر سّنی در وضعیت مناسبی باشد و در انتخاب مهد و یا مربی 
نهایت دقت را کرده باشید، هیچ دلیلی ندارد فکر کنید به او آسیب رسانده اید. مهم ترین مسئله ای که در این 
میان وجود دارد این است که کودک در خارج از منزل با برخی عوامل بیماری زا مواجه می شود و ممکن است 
احتمال سرماخوردگی و برخی بیماری های جسمی و فصلی در او افزایش یابد؛ اما این کودکان غالباً از نظر 

روانی و احساسی رشد قابل قبولی دارند و معموالً دچار مشکل خاصی نیستند.
با اینکه زنان شاغل به طور روزانه، چه در منزل به عنوان یک مادر و چه در محل کار به عنوان یک فرد شاغل، 
با وظایف مختلفی روبه رو هستند، آنها برای مدیریت خانه باید به گونه ای اولویّت بندی کنند که بتوانند هر یک 

از این وظایف را با مدیریت زمان و با بهترین عملکرد ممکن پاسخ دهند.
گرچه مادران شاغل وقت کمتری برای رسیدگی به امور منزل دارند؛ اما با برنامه ریزی می توانند بیشترین 
از  بهره گیری  با  شدید،  شاغل  مادران  جزء  آینده  در  هم  شما  اگر  باشند.  داشته  خود  زمان  از  را  استفاده 

توصیه های زیر می توانید زمان بندی مناسبی برای انجام کارهای خود داشته باشید:
زمان  تا شما  باعث می شود  کار  این  اولویّت بندی کنید.  را  آنها  و  نوشته  را روی کاغذ  اهداف خود  ١   ابتدا 

بیشتری را به اولویّت اصلی تان اختصاص دهید. 
٢   فهرستی از کارهای روزانه تهیه و آن را به دو قسمت وظایف فعلی و وظایف آتی تقسیم کنید و مشخص 
کنید چه کارهایی از اهمّیت بیشتر و چه کارهایی از اهمّیت کمتری برخوردارند. با این روش می توانید 

کارهای غیرضروری را مشخص و وقت خود را برای انجام کارهای مهم تر تنظیم کنید.
٣   کارهای روزانه خود را اولویّت بندی کنید و مشخص نمایید چه کارهایی را باید به تنهایی انجام دهید و برای 

انجام چه کارهایی می توانید از دیگران کمک بگیرید. 
4   در انتهای هر روز برنامۀ روز بعد را مشخص کنید؛ برای این کار می توانید از دفتر روزشمار استفاده کرده 

و برنامه ریزی و کارهای خود را در تاریخ مشخص در آن ثبت کنید.
انجام  با آن راحت هستید برای  عالوه بر موارد یاد شده شما می توانید به هر روشی که ترجیح می دهید و 
امور خود برنامه ریزی کنید. زنان شاغل امروزه بیش از هر زمان دیگری در جامعه حضور دارند و در مقام های 

مدیریتی به خوبی درخشیده اند اما ممکن است در مدیریت خانه با چالش هایی روبه رو شوند.
آنها برای حل این چالش ها نیاز به انجام چند کار ساده دارند:

 برنامه ریزی و مدیریت زمان و انرژی؛
 سپری کردن بیشترین زمان ممکن در کنار خانواده؛

 تقسیم کار در بین اعضای خانواده؛
 تنظیم فعالّیت های ویژۀ خانوادگی؛

 انجام ندادن چند کار فیزیکی به طور هم زمان؛
 مرزبندی بین کارهای خانه و اداره؛

 حضور داشتن در کنار فرزندان حتی هنگامی که در منزل نیستند. 
شما می توانید حتی زمانی که در کنار خانواده نیستید، با کودکان خود در ارتباط باشید؛ به عنوان مثال:

  الالیی، شعر کودکانه یا یک کتاب قصه بخوانید و آن را ضبط کنید.
  از خودتان عکس بگیرید تا کودکتان بتواند صورت شما را ببیند.
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  در حین استراحت در محل کار، به کودک خود زنگ بزنید؛ شنیدن صدای او می تواند به شما در طول یک 
روز سخت کمک کند و او مطمئن می شود که شما نزدیک هستید.

اصول برنامه ریزی
هر برنامه ای برای آنکه جنبۀ اجرایی پیدا کند و بتواند اهداف طراحی شده را محقق سازد باید ویژگی های 

زیر را دارا باشد:
 اهداف برنامه باید روشن، مشخص و قابل فهم باشد.

 به  آسانی اجرا شود و کلیۀ جنبه های عملیاتی را دربرداشته باشد.
 کامالً متعادل و در عین حال قابل انعطاف باشد.

 دارای محدودۀ زمانی باشد.
 با همکاری همۀ اعضا تهیه شود.

 در برنامه ریزی، کلیۀ جنبه های انسانی، اخالقی، تربیتی و مادی در   نظر گرفته شده باشد.

با یک خانم شاغل و خانه دار که حداقل یک فرزند دارند گفت وگو کنید:
الف( گزارشی از برنامۀ هفتگی آنها با داشتن حداقل یک فرزند و یک خانم غیر شاغل با همان ویژگی را 

تهیه کنید.
ب( نتایج مقایسۀ برنامۀ هفتگی فعالّیت هر دو را از لحاظ نحوۀ بهره گیری از فرصت ها بررسی کنید.

ج( اصول برنامه ریزی هر دوی آنها را فهرست کنید.

در مورد دالیل شاغل بودن، با چند خانِم شاغل که مادر هستند گفت وگو کنید. فهرستی از دالیل آنها را 
در کالس ارائه دهید. 

فعالّیت 4١

فعالّیت 4٢

  دربارۀ اهمّیت برنامه ریزی در زندگی گزارشی تهیه کنید. ١
  با توجه به اهداف خود در آینده، یک نمونه هدف بلند مّدت، میان مّدت و کوتاه مّدت برای خود ارائه دهید. ٢
  در خصوص یک برنامۀ هفتگی و ماهانه جهت مدیریت امور منزل برای افراد خانوادۀ خود گزارشی ارائه  ٣

دهید.
  دربارۀ مفهوم زمان بندی در خانواده از دیدگاه اسالمی گزارشی تهیه کنید. 4

  برای نحوۀ برنامه ریزی امور منزل مخصوص مادران شاغل، چند راهکار ارائه دهید. ٥

فعالیت های پایانی
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واحد یادگیری 3  : سازمان دهی و هدایت و رهبری در خانواده

استاندارد عملکرد

سازمان دهی، هدایت و رهبری در خانواده از طریق به کارگیری نحوۀ تقسیم کار بین اعضای خانواده و همچنین 
نحوۀ هدایت و رهبری امور منزل براساس استانداردهای سازمان آموزش فّنی  و   حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

 نحوۀ تقسیم کار بین اعضای خانواده ١
 نحوۀ هدایت و رهبری امور منزل ٢

 رعایت اخالق حرفه ای ١
 صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی )برق، گاز و آب( و رعایت الگوی مصرف آب ٢

 دقت در کار و بازبینی کیفیت کار ٣
 رعایت ایمنی و بهداشت 4
 رعایت اصول ارگونومی ٥

 مدیریت پسماند ٦
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سازمان دهی، فرایندی است برای دستیابی به اهداف معین که در آن، کار میان افراد وگروه های مختلف تقسیم 
می گردد. به عبارت دیگر کارگروهی و تقسیم کارها موجب سازمان دهی و تفکیک امور می شود.

تقسیم کار میان اعضای خانواده و مشارکت، یکی از برنامه های مدیریتی است که اجرای آن با توجه به تغییرات 
نقش اعضا در جامعۀ مدرن امروزی برای دستیابی و تحقق آرمان های اعضای یک خانواده موفق الزم است. 

اصل تقسیم کار بیان می کند که کارها را باید به وظایف کوچک تقسیم کرد و هر بخش را به یک فرد یا گروهی 
از افراد واگذار نمود. وظیفۀ اصلی والدین تأمین معیشت خانواده و تربیت فرزندان است. بخش مهمی از این تربیت 
آماده کردن بچه ها برای قبول مسئولیت های بزرگ در آینده است. سازمان دهی یک فرایند دوره ای است نه روزانه.
بنابراین، مدیر خانواده بهتر است همۀ مسئولیت ها و کارهای موجود در خانه را روی کاغذ بنویسد و با مشورت 
اعضا به تقسیم کار بپردازد. البته پیش از تقسیم کار، مدیر باید مطمئن شود که هر عضو خانواده به خوبی از 

عهدۀ کارهایی که به او محول شده است برمی آید وگرنه باید زیر نظر مستقیم والدین آموزش علمی ببیند.
با گذشت زمان به تدریج می توان به مسئولیت های فرزندان اضافه کرد و کارهای مهم تر و نسبتاً جدی تر بر 
عهدۀ آنها گذاشت.1 تقسیم کار در خانه موجب می شود تا همۀ اعضای خانه، در کارها مشارکت کنند و شخص 

خاصی به تنهایی حجم کار زیادی را متحمل نشود. 
برای مثال اگر مادر خانواده کارهای مربوط به آشپزی را انجام می دهد، دختر هم می تواند به مادرش کمک 
کند و در مقابل اگر پدر خانواده قسمت حیاط و باغچه را مرتب می کند، این کار را همراه با پسرشان انجام 
دهد و از او نیز بخواهد تا در انجام این  کار به او کمک کند و یا همۀ اعضای خانواده به کارها همانند تفریحی 

خانوادگی نگاه کنند، گاهی با هم غذا بپزند، با هم خانه را مرتب کنند و با هم استراحت کنند.
عالوه براین، فرزندان باید از سنین پایین یاد بگیرند که مسئولیت کارهای خود را قبول کنند و اگر قسمتی از 
خانه را با اسباب بازی هایشان نامرتب کردند، خودشان آن را جمع کنند و یا تا جایی که توانایی آن را دارند، 

اتاقشان را مرتب کنند و اجازه ندهند هر چیزی در جایی از خانه بیفتد.

هدف توانمندسازی ٦: مفهوم سازمان دهی در خانواده را توضیح دهد.

سازمان دهی در خانواده

خانه ای را تصور کنید که در آن هر کس به طرز خودخواهانه ای در اتاق خودش نشسته و هیچ کاری نمی کند 
و در این میان مادر خانواده از صبح زود سخت کوشانه در حال انجام کارهای خانواده از جمله آماده   کردن 
صبحانه، تمیز   کردن خانه، شستن ظرف ها، مرتب کردن لباس ها، آماده کردن بچه ها برای رفتن به مدرسه و 

بعد از آن نیز کمک کردن به آنها برای انجام تکلیف مدرسه و بازی و هزار کار دیگر است.
به نظر شما آیا چنین وضعیتی بیانگر همکاری در یک خانواده است؟ دربارۀ آن گفت وگو کنید و نتیجه را در 

کالس ارائه دهید.

فعالّیت 4٣

1.  عبدالحمید سروش، اسفند 13٧٧ و فروردین 13٧8؛ صص 52 و 53
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این مشارکت ها هم در امور خانه به خانواده ها کمک می کند و هم فرزندانی مسئولیت پذیر به بار می آورد که 
توانایی انجام بسیاری از کارهای کوچک و بزرگ را از سنین پایین دارند و هم ارتباط بهتر و عمیق تری بین اعضای 

خانواده و همسران با هم ایجاد می شود و انسجام و محبت بیشتری نیز در این میان شکل می گیرد.
اگر هرکس در خانه براساس برنامه ای که برای او مشخص شده است، به دنبال وظیفه ای برود، هم کارها سریع تر 
انجام می شود و هم، همه در کنار یکدیگر از همکاری ای که دارند لذت می برند؛ برای مثال زمانی که مادر خانواده 
برای خوردن غذا آماده  می کنند، معنای واقعی  را  غذا می پزد، پدر ساالد درست می کند و فرزندان هم میز 

همکاری و همیاری کردن و مسئولیت پذیری را در خانوادۀ کوچک خودشان یاد می گیرند )جدول5(.

جدول ٥  ـ نحوۀ تقسیم کار در بین اعضای خانواده

شرح وظایفاعضای خانواده

رفتن به اداره، خرید هفتگی منزل، پرداخت قبوض خدماتی، نظافت راه پله، کمک و همکاری با پدر
مادر در پرورش و تربیت فرزندان و هدایت تحصیلی و...

مسائل مادر کنترل  و  توجه  خانواده،  عاطفی  مسائل  به  توجه  فرزندان،  نگهداری  و  پرورش  و  تربیت 
تحصیلی فرزندان، تهیۀ غذا و آشپزی، انجام کارهای هنری، نظافت منزل و... 

رفتن به مدرسه و درس خواندن، رفتن به باشگاه ورزشی، تهیۀ نان روزانه، شستن ماشین، جارو پسر
کردن حیاط، جمع کردن سفره و... 

رفتن به مدرسه و درس خواندن، آموزش یک فعالّیت هنری، کمک به مادر در آشپزی، شستن دختر
ظرف ها، پرورش گل در خانه

پیشنهاد: توجه به جدول زمان و فعالّیت ها و انجام هر کار در ساعت تعیین شده مخصوصاً کارها با اولویّت اول، 
عدم تأخیر در فعالّیت ها و مسئولیت های محول شده و کنترل و نظارت در مراحل انجام کارها.

جدولی مانند جدول شمارۀ 6 تهیه کنید:
الف( برای هر یک از والدین و سایر اعضای خانواده وظایف آنها را ارائه دهید.

ب( ویژگی های هر یک از اعضای خانواده را که موجب شده است این وظایف به آنها اختصاص یابد در 
جدول مشخص کنید.

جدول ٦  ـ وظایف و ویژگی های هر عضو خانواده

ویژگی های هر عضو خانوادهوظایفاعضای خانواده

فعالّیت 44
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رهبری، اصلی تفکیک ناپذیر از مدیریت است. رهبری یا فرماندهی یعنی هدایت و جهت دهی افراد در انجام   دادن 
کارها. نقش رهبر، به آموزگار یا معلم نزدیک است. راهنمایی اعضای هر سازمان بزرگ و کوچکی موجب افزایش 
مهارت های آنان می شود. در خانواده، والدین نقش معلم آموزنده ای را به عهده می گیرند و نسبت به فرزندان 
خود توجه نشان می دهند، وقت خود را صرف رسیدگی به امور آنان می کنند و به هدایت آنها می پردازند. در 
یک خانواده چون فرزندان نقش یادگیرنده را به عهده دارند، بنابراین نیازمند هدایت و رهبری هستند. فرزندان 
خانواده نیازمند یادگیری در زمینۀ چگونگی به کارگیری قدرت خود برای دانستن، عشق ورزیدن، احساس کردن  و 

انتخاب کردن هستند.
الزمۀ اِعمال درست رهبری، وجود ویژگی ها و توانایی های الزم )با توجه به نوع کاری که باید انجام شود( در 

شخص رهبر است.
 می فرمایند: » ای مردم همانا سزاوارترین مردم به امر خالفت و رهبری امت، تواناترین آنها بر  ادارۀ آن  امام علی  

در جدولی که در فعالّیت قبل تهیه نموده اید نظر خود را در خصوص نحوۀ عملکرد موفق یا ناموفق اعضا در 
مورد هر یک از وظایف محول شده در خانواده ارائه دهید، مثالً اگر وظیفۀ توجه به نظافت هفتگی اتومبیل 
بر عهدۀ برادر بزرگ تر شماست، آیا وی به خوبی از عهدۀ این مسئولیت برمی آید؟ اگر جواب مثبت است آیا 
دلیل این موفقیت عالقۀ وی به رانندگی یا مواردی نظیر آن است؟ اگر خیر، به نظر شما چه دالیلی )به جز 

تنبلی یا فراموشی( ممکن است عامل این بی توجهی باشد؟ 

در گروه های کالسی در مورد تصویر باال گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 4٥

فعالّیت 4٦

هدف توانمندسازی 7: گزارشی در مورد سازمان دهی و هدایت در خانواده ارائه دهد.

نحوۀ هدایت و رهبری امور منزل

شکل 7



شایستگی 2 : مدیریت در خانواده

٦٣

و داناترین آنها به فرمان خداوند است.1« و نیز می فرمایند: » آن کس که از عهدۀ امور به درستی برآید، شایستگی 
والیت و رهبری را دارد.2«

رهبری و مدیریت خانواده تا زمانی که فرزندان به حّدی برسند که دخالت مفید آنها در تصمیم گیری های 
خانواده امکان پذیر شود، تنها بر  عهدۀ خود والدین است تا برنامه های مشخص شده برای کل خانواده و نیز 

برای تک  تک اعضا را با تصمیم گیری مناسب تحقق بخشند.3
مدیر خانواده برای تهیۀ یک نمونه طرح اولیه از فعالّیت های مهم خانواده در جهت هدایت امور خانه و رهبری 

آن باید به نکات زیر توجه کند:
 تعداد اعضای خانواده را مشخص کند.

 سن، جنس و توانایی اعضا را تعیین کند.
 وظایف هر یک از اعضای خانواده را فهرست کند.

 بتواند با هدایت و رهبری مشارکت اعضای خانواده را جلب کند.
 اعضای خانواده را متقاعد کند که با همکاری همه اعضا کارها بهتر پیش می رود.

 اهداف و برنامه های خود را برای اعضای خانواده تشریح کند.

 أََحقَّ الناس بهذا االمر أَقواُهم علیه و أَعلَُمهم بَأمراهلل فیه« نهج البالغه، خطبه 1٧2، ص  558 1.  ایّها الناس إنَّ
 الوالیهَ ..  « شرح غررالحکم و دررالکلم، خوانساری، ج  5، ص  349 ، ح 8692 2. َمن أَْحَسَن الکفایهَ .. اسَتَحقَّ

3. ابراهیم رزاقی، 1389، ص44 و 45، با تصرف و تلخیص.

در گروه های کالسی با جست وجو در منابع علمی در مورد تفاوت مدیریت و رهبری تحقیق کنید و نتیجه 
را به شکل بروشور در کالس ارائه دهید. 

با توجه به موارد هدایت و رهبری امور منزل خودتان فعالّیت های مهم خانواده را مشخص کنید. 

سازمان دهی و مدیریت در خانوادۀ خود را بررسی کنید.
الف( نقاط قوت و ضعف را مشخص کنید.

ب( پیشنهادات خود را برای سازمان دهی در خانواده ارائه دهید. 

فعالّیت 47

فعالّیت 48

فعالّیت 49

١  در خصوص نحوۀ تقسیم کار در بین اعضای خانوادۀ خود گزارشی تهیه کنید و راهکارهای خود را در زمینۀ 
بهینه سازی فعالّیت های اعضای خانواده ارائه دهید.

٢  با جست وجو در منابع اسالمی و قرآن کریم، گزارشی از نقش هدایت و رهبری در خانواده ارائه دهید.
٣  با جست وجو در منابع علمی، گزارشی در خصوص ویژگی های رهبری در خانواده، ارائه دهید. 

فعالیت های پایانی
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واحد یادگیری 4  : بازبینی و نظارت در خانواده

استاندارد عملکرد

بازبینی و نظارت در خانواده از طریق به کارگیری نحوۀ بازبینی و نظارت بر امور منزل، مفهوم ارزشیابی امور منزل، 
نحوۀ بهره برداری از رسانه های ارتباط جمعی براساس استانداردهای سازمان آموزش فّنی و حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

١  نحوۀ بازبینی و نظارت بر امور منزل
٢  مفهوم ارزشیابی امور منزل

٣  نحوۀ بهره برداری از رسانه های ارتباط جمعی

١  رعایت اخالق حرفه ای
٢  صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی )برق، گاز و آب( و رعایت الگوی مصرف آب

٣  دقت در کار و بازبینی کیفیت کار
4  رعایت ایمنی و بهداشت
٥  رعایت اصول ارگونومی

٦  مدیریت پسماند



شایستگی 2 : مدیریت در خانواده

٦٥

نظم و مقررات یکی از پایه های اساسی هر نهاد و سازمان است و نظارت و کنترل نیز از ارکان و عناصر حیاتی 
مدیریت در همۀ سیستم ها به شمار می رود. آنچه باعث شده تا جوامع انسانی و نظام های اجتماعی در روند 
تکامل خود به کنترل و روش های گوناگون نظارت روی آورند، ضرورت پیشگیری و ممانعت از انحراف از هدف 

و حصول اطمینان از صحت حرکت همۀ عوامل جامعه یا سازمان به سمت اهداف تعیین شده است.
یا تصمیم  و  برنامه  با طرح،  را در مقایسه  امور  انجام  یا وسیله ای است که درستی  به معنای روش  نظارت 
گرفته  شده بررسی می کند. به بیانی دیگر، نظارت عبارت است از توجه به نتایج کار و مقایسه و تطبیق بین 
آنچه هست و آنچه که باید باشد. مدیر برای نظارت خویش در هر مرحله از فعالّیت به دریافت اطالعات و 

آگاهی از چگونگی انجام کار نیازمند است.
او با دریافت نشانه ها، اطالعات و تحلیل و مقایسۀ آنها با هدف، درستی انجام کار را در هر گام بررسی می کند. 
اگر کار انجام شده در راستای هدف باشد، این خود دلیلی بر لزوم ادامۀ به کارگیری همان راهکار ها و شیوه های 
قبلی با همان عضو خانواده یا هر مجموعۀ هدف دار دیگری است. اگر چنین نباشد مدیر باید در مرحلۀ نخست 

علت را بیابد و در مرحلۀ بعد چاره ای بیندیشد.
مدیر، بسته به علل گوناگون نا همخوانی نتایج با اهداف، با مشورت سایر اعضا تدابیری را اتخاذ می کند. ممکن 
است علت، نداشتن مهارت کافی یا ناآشنایی قبلی با فعالّیت مورد  نظر باشد. در چنین وضعیتی مدیر خانواده 
باید به فکر راهی برای فراهم آوردن زمینۀ آموزش و آموختن باشد. ممکن است نداشتن صالحیت سّنی یا 
جنسی فردی که وظیفه به او واگذار شده است دلیل دیگری بر نتایج دور از انتظار باشد. در این صورت نیز 
مدیر باید سریع تر به اصالح تقسیم وظایف بپردازد. همچنین ممکن است علت، بی مسئولیتی یا بی توجهی و 

فراموشی افراد بوده که باید با آن برخورد قاطع اما اصولی شود. 
مسلّم است که بنیاد هر نهاد و نظامی، به چگونگی انتظام و قرار گرفتن اجزا در جای مشخص خود و ترتیب 

و توالی حرکت ها و کنش ها بستگی دارد.
نظام خانواده نیز برای دستیابی به سالمت، صحت، توانمندی و کارایی، به رعایت چنین مسائلی نیازمند است. وجود 
برنامه های مشخص روزانه، هفتگی، ماهانه و ساالنه برای تک  تک اعضای خانواده به صورت فردی و برای جمع آنها، 

هدف توانمندسازی 8  : اهمّیت و نحوۀ کنترل و نظارت در خانواده را توضیح دهد.

کنترل و نظارت بر امور منزل

در گروه های کالسی درمورد هر یک از سؤاالت زیر گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید: 
١ آیا والدین شما برامور منزل نظارت دارند؟

٢  آیا والدین شما سختی های کار یکدیگر را می شناسند؟
٣  آیا آنها در انجام مسئولیت ها نیاز به راهنمایی دارند؟

4 آیا شما در انجام مسئولیت های خود موفق عمل کرده اید؟ دالیل خود را ارائه دهید.

فعالّیت ٥0
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به صورت اجتماعی و تصویب و اجرای قوانین و مقررات فردی و اجتماعی در یک خانواده امری کامالً الزم و ضروری 
به نظر می رسد؛ هر چند در این امر، والدین و بزرگ ترهای خانواده، نقش همکار و همفکر برای یکدیگر و نقش 
راهنما و الگوی اعضای کوچک تر هستند و استفاده از تشویق و تنبیه درست و بجا نیز می تواند در تقویت و تکمیل 

چنین وضعیتی مفید و چاره ساز باشد. اولویّت بندی امور، 
تنظیم اوقات و مدیریت زمان، برنامه ریزی، مداومت و 
اعضای  تک تک  وظایف  و  مسئولیت  تعیین  استمرار، 
خانواده، تعهد نسبت به سلسله مراتب اقتدار در خانواده 
و... از مواردی هستند که وجود نظم و انضباط و مقررات 
را تضمین می کنند. در یک  آنها  رعایت  و  در خانواده 
خانواده نیز پیشگیری و ممانعت از انحراف از هدف و 
حصول اطمینان از صحت حرکت همۀ اعضای خانواده 
به سمت اهداف تعیین  شدۀ فردی و اجتماعی، ضرورت 
وجود نوعی کنترل در مدیریت خانواده را برای ما بیش 

از پیش روشن می نماید )شکل 8(.

بنابراین، در این زمینه، نوع رفتار مدیر در خانواده باید با 
گونه ای عمل تربیتی همراه باشد تا ضمن حفظ پیوندهای 
عاطفی میان اعضای خانواده، انحرافی از حرکت به سوی 
اهداف فردی و اجتماعی اتفاق نیفتد و در صورت بروز 
چنین امری به سرعت رفع گردد. پرورش ایمان اعضای 
بر  مناسب  تذکر  و  قوانین  و  ارزش ها  آموزش  خانواده، 
رعایت آنها، فرصت دادن به یکدیگر برای جبران خطاها 
تنبیه های  و  تشویق ها  از  بجا  استفادۀ  خود،  اصالح  و 
مناسب، انجام رفتار و عملکرد شایسته از سوی والدین، 
الگو ساختن خود برای فرزندان و... از مواردی است که 
نظارت و کنترل بر خانواده را تقویت می کند  )شکل9(. 

شکل 8 ـ نظم و انضباط در خانواده

با توجه به توضیحات ذکر شده، برای نظارت مؤثر سه شرط الزم است:
الف( نظارت با سرعت توأم باشد؛ بهترین زمان برای کنترل امور، هم زمان با انجام فعالّیت است. به تعویق 

انداختن نظارت، گاهی آن را به فراموشی می سپارد و یا کارکرد آن را کم رنگ می سازد.
ب( نتایج نظارت، مورد بررسی، پیگیری و ریشه یابی قرار گیرد.

ج( نظارت با تدابیری همراه باشد که از تکرار ضعف و نارسایی جلوگیری کند.
البته نباید فراموش کرد که اگر کنترل و نظارت، اصولی و همراه با عطوفت و مهربانی نباشد، مشکل ساز می شود. 
روحیۀ لطیف تر دختران، بازیگوشی بیشتر پسران، مشغله های زیادتر هر یک از والدین، اتفاقات غیرمنتظره و 
غیر آنها، همگی باید در کنترل و ارزشیابی مورد توجه قرار گیرند. حتی در بسیاری از مواقع مدیر باید از خطاها 

شکل 9ـ تشویق از سوی والدین
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و  لغزش های افراد زیرمجموعه، به خصوص همسرش، چشم پوشی کند و باالتر از آن خود را به متوجه نشدن بزند. 
روایت است که »بهترین عمل شخص کریم این است که خود را از آنچه می داند غافل نشان دهد.1«

1. »  ِمن أَشرِف أعماِل الکریِم غفلُته َعما یَْعلَُم« میزان الحکمه، ج3، ص  228٧، به نقل از احمد حیدری،  1384

ابتدا جدولی از وظایف اعضای خانوادۀ خود در طول یک هفته تهیه کنید و سپس مشخص کنید که آیا 
وظایف محول شده در خانواده توسط اعضا به درستی انجام گرفته است؟ در هر صورت، دالیل را ذکر کنید.

در گروه های کالسی در مورد تفاوت بین کنترل و نظارت گفت وگو کنید و گزارش آن را درکالس ارائه دهید. 

آیا تاکنون فعالّیت ها و امور مربوط به خود و یا اعضای خانواده تان را ارزیابی کرده اید؟ دربارۀ تجربۀ خود 
گفت وگو کنید.

فعالّیت ٥١

فعالّیت ٥٢

فعالّیت ٥٣

مدیر خانواده همواره باید فعالّیت های برنامه ریزی   شده را بررسی و ارزشیابی کند. برخی اوقات هدف از نظارت 
بر امور منزل، ارزیابی و کنترل عملکرد هر یک از اعضای خانواده است. از آنجا که از اهداف تشکیل خانواده، 
تعالی همه جانبۀ اعضاست، مدیر باید هر چند وقت یک بار مسئولیت پذیری و توان اجرایی اعضای خانواده را 

بررسی کند تا با نقاط ضعف و قدرت هر عضو آشنا شود و در صدد بهبود آنها برآید.

ارزشیابی امور منزل پس از اجرا
پس از اجرای هر برنامه ای مدیر باید به ارزیابی عملکرد و نحوۀ اجرای امور بپردازد. همان طور که اشاره شد، 

این امر دو هدف را دنبال می کند: نظارت بر صحت انجام کار و بهبود عملکردها. 
فرض کنید برنامۀ مهمانی شما به کمک خانواده تان برگزار شده است و شما اکنون در پی بررسی نقاط قوت 
و ضعف برنامه هستید. فرم صفحۀ بعد نمونه ای از فهرست وارسی ارزشیابی است که به شما کمک می کند با 
دقت و ریز بینی، به برنامه نگاهی دوباره بیندازید و ریشه یابی کنید تا نقاط مثبت را تقویت و نقاط منفی را برای 

برنامه های آتی برطرف کنید.

هدف توانمندسازی 9  : هنرجو بتواند در مورد ارزشیابی امور منزل گزارشی ارائه دهد.

ارزشیابی امور منزل
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جدول 7ـ نمونۀ فهرست وارسی )شمارۀ١( ارزشیابی امور منزل پیش از اجرا

برنامۀ مورد نظر: میزبانی ده نفر از دوستان به صرف ناهار روز چهارشنبه

عدم تأییدتأییدتوضیحاتگزاره هاترتیب

به مناسبت اتمام درس و دریافت مدرک دیپلم کاردانشضرورت و مناسبت برنامه1

اواخر این هفته، روز قبل از مهمانی خانوادگی مادرم؛ تا هم منزل را برای هر دو تاریخ2
مهمانی مرتب کنیم و هم از میوه های اضافه آمده در برنامۀ روز بعد استفاده شود. 

فضای مورد نیاز برای 3
تعداد

پهن  پذیرایی  اتاق  را وسط  اگر سفره  اما  نمی شویم،  ناهارخوری که جا  میز  سر 
کنیم جا می شود. 

موقع انتخاب وعده )ناهار یا شام(4 دوستانم  تا  می دهم  ترجیح  را  ناهار  وعده  است،  دخترانه  مهمانی  چون 
بازگشت، به تاریکی شب بر نخورند. 

دوست دارم خواهرم حضور داشته باشد، اما سرکار است. حضور اعضای خانواده5

اوضاع پرده ها خوب نیست، اما برای نظافت پنجره ها و شستن پرده ها فرصت نداریم.وضعیت نظافت منزل6

هزینۀ مورد نیاز برای غذا ٧
و پذیرایی میان وعده

ناهار: چلو  +  قرمه سبزی  +  ساالد الویه »مرغ«  )حدوداً A تومان(
میان وعده: میوه  )3 نوع، از هر کدام 10 عدد(  +  چای و کیک خانگی )حدوداً B  تومان(

به صورت تلفنی، 4 روز فرصت دارم.نحوۀ دعوت از مهمانان8

ظاهراً به مشکل عمده ای بر نخواهم خورد. جمع بندی

جدول 8  ـ نمونۀ فهرست وارسی  )شمارۀ٢( ارزشیابی امور منزل پس از اجرا

برنامۀ مورد نظر: میزبانی ده نفر از دوستان به صرف ناهار روز چهارشنبه

توضیحاتامور مربوط به برنامهردیف
وضعیت اجرا

خوبمتوسطضعیف

خوب بود، اما برای مهمانی خانوادگی روز بعد کمی خسته ایم.زمان برگزاری1

جا شدیم، اما به سختی.فضای مورد نیاز2

به جز زهرا و مهدیه که کالس داشتند، بقیه راضی بودند. چون از روز قبل مواد وعدۀ غذای انتخابی3
اولیۀ خورش را تهیه کرده بودم، برای آماده کردن غذا هم وقت کم نیاوردیم.

دیر اقدام کردم.دعوت از مهمانان4

کیفیت میوه های 5
خریداری شده

چون برادرم صبح زود برای خرید به بازار روز رفته بود، همۀ میوه ها تازه 
بودند. 

6
تناسب حجم مواد 

خریداری شده با تعداد 
مهمان ها

زیاد بود. لزومی نداشت از هر قلم به تعداد مهمان ها بخریم تا جلوی هر مهمان 
یک بشقاب از تمام میوه ها بگذاریم. پذیرایی دیس میوه هم می توانست کافی 

باشد.


چقدر خوب شد که از مشاورۀ مستقیم مادرم استفاده کردم.کیفیت غذا٧

و...8
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فهرست وارسی صفحۀ قبل، عالوه بر آنکه کیفیت اجرای برنامه را به طور کلی نشان می دهد، تجربه های حاصل 
از برنامه را در ذهن مدیر حک می کند. مثاًل متوجه می شود در صورت انتخاب شیوۀ پذیرایی » سفره روی 
زمین«، تعداد مهمان ها نباید از ده نفر بیشتر باشد و در غیر این صورت باید شیوۀ دیگری اتخاذ کند؛ نظیر 
پذیرایی سلف سرویس و نیز تجربۀ این مراسم به او می آموزد که اگر تعداد اعضای کمکی خانواده کافی باشد، 

برگزاری دو مراسم پشت سر هم به دلیل صرفه جویی اقتصادی و نیروی انسانی باال، مناسب است.

مثال زیر نشان می دهد چگونه می توان عملکرد اعضای خانواده را در برگزاری مهمانی روز جمعه ارزشیابی 
کرد. همان طور که مشاهده می شود می توان به موارد الف، ب و ج از 1 تا 3 نمره داد.

به این صورت که 1= ضعیف، 2= متوسط، 3= خوب باشد. سپس با جمع افقی نمرات هر ردیف، نمرۀ کل 
اختصاص یافته به آن فعالّیت مشخص می شود.

از نتایج فهرست وارسی صفحۀ قبل گزارشی ارائه دهید. فعالّیت ٥4

فرض کنید خانوادۀ شما در تعطیالت نوروز قصد برنامه ریزی برای مسافرتی سه روزه به یکی از شهرهای 
ایران دارد. فهرست وارسی تهیه کرده و تمام اموری را که درحین این مسافرت خیالی با آن مواجه شده و 

تصمیم گیری کرده اید، در کاربرگی مشابه صفحۀ قبل وارد کنید.

فعالّیت ٥٥

جدول 9  ـ نمونۀ فهرست وارسی ارزشیابی وضعیت عملکرد اعضای خانواده

برنامۀ مورد نظر: مهمانی خانوادگی شب جمعه
ف

تناسب واگذاری مسئولامور منزلردی
امور به افراد

صحت 
نمرۀ مسئولیت پذیریانجام کار

کل
ضعیف )٣ 

و کمتر(
متوسط ) بیشتر از ٣ 
و کمتر یا مساوی٦(

خوب 
)بیشتر از٦(

3339مادردعوت از مهمان ها1

کیفیت میوه های 2
3238پدرخریداری شده

کیفیت غذای 3
223٧دخترطبخ  شده

گردگیری و جاروی 4
2226دختراتاق ها

نظافت درب 5
2226پسرکابینت ها

پذیرایی میوه از 6
3115پسرمهمان ها

تزیین و چیدمان ٧
3339مادرسفره

دختر به کمک شستن ظروف8
3339مهمان ها
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مدیر خانواده نمونۀ فهرست وارسی مذکور را در هر برنامه ای یا طی هر بازۀ زمانی می تواند تهیه و از نتایج آن 
استفاده کند؛ به طور مثال، با وجود انتظار مادر از دختر خانواده، نمرۀ اکتسابی او در طبخ غذا برای مهمانی، 
٧ شده است و این به معنی آمادگی او در پذیرفتن مسئولیت های بیشتر در این زمینه است و مدیران خانواده 
باید از این پس اعتماد به نفس بیشتری به او بدهند. اما پسر خانواده در پذیرایی خوب عمل نکرده است و باید 
بررسی شود که علت چیست؟ مثالً آیا او از این کار خوشش نمی آید یا اینکه خجالت می کشد. پدر باز هم در 

خرید میوه دقت کافی نداشته و اندازۀ میوه ها بزرگ اما تعدادشان کم بوده است.

اینترنت، تلفن همراه و بازی های رایانه ای در کنار دیگر مؤلفه های  امروزه تلویزیون، شبکه های ماهواره ای، 
فرهنگ مثل پوشاک، آشپزی، آداب و رسوم و... به اجزای جدایی ناپذیر زندگی ما تبدیل شده و سبک زندگی 
ما را به شّدت تحت تأثیر خود قرار داده اند. والدین ما هرگز به طور یقین پیش بینی نمی کردند که به طور مثال 
تلویزیون با چه سرعتی پیش خواهد رفت و گسترش پیدا خواهد کرد و دنیای ارتباطات با چه سرعتی همه جا را 

طی هفتۀ گذشته در خانوادۀ شما فعالّیت های متعددی صورت گرفته است. فهرستی از این فعالّیت ها تهیه 
کنید و در آن، وضعیت عملکرد هر عضو خانواده را در حداقل پنج وظیفۀ محول شده به آنها بررسی کنید 

و گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

فعالّیت ٥٦

نحوۀ بهره برداری از رسانه های ارتباط جمعی 

در گروه های کالسی دربارۀ نحوۀ استفاده از رسانه های ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی گفت وگو کنید 
و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

فعالّیت ٥7

فرا خواهد گرفت تا آنجا که از کنترل خانواده، مدرسه 
دنیای  که  است  روشن  امروزه  شود.  خارج  جامعه  و 
گروه هایی  دست  در  و  خارج  ما  اختیار  از  ارتباطات 
است که به دالیل تجاری و فرهنگی ذی نفع هستند. 
وسایل ارتباط جمعی هر روز اطالعات بسیاری را به 
محیط وارد می کنند و اعضای خانواده را تحت تأثیر 
خود قرار می دهند. حداقل یکی از موارد: روزنامه ها، 
مجالت، رادیو، تلویزیون یا اینترنت به نوعی عضو مؤثر 

تمام خانواده های امروزی شده است )شکل 10(.
متفکراِن علِم مدیریت معتقدند مجموعه ای امکان ادامۀ حیات در چنین محیط پویا و در حال تحولی را دارد که 
در هر مقطعی بتواند خود را با محیط تطبیق دهد و نیازهای اعضا را با توجه به تغییرات محیط، شناسایی کند. 
در خانواده، مدیران باید در برابر متن و محتوای صوتی و تصویری رسانه های گروهی و نیز در برابر کسانی که 

شکل ١0ـ رسانۀ ارتباط جمعی 



شایستگی 2 : مدیریت در خانواده

7١

به  مطالعۀ آنها می پردازند، به آنها نگاه می کنند، پیگیر آنها هستند و آنها را می شنوند و از آنها لذت می برند، درک 
عمیقی داشته باشند؛ زیرا می توان با شناخِت بیشتر آثار و نفوذ آنها، بهرۀ بیشتری را دریافت کرد.

بسیاری از والدین مدعی اند که به منظور درِک بیشتر محیط پیرامون، خود را در معرض انواع رسانه ها با هر نوع 
گرایشی قرار می دهند تا با آگاهی از نظرات گوناگون بر عمق نگاهشان به مسائل افزوده شود. این ایده درحوزۀ 
علم و دانش پسندیده است، آن هم در صورت رعایت شرط احتیاط. کمترین مشکل تعمیم چنین نگرشی به 
استفادۀ بدون مرز از رسانه در خانواده این است که اعضای خانواده به شناخت ناقص خود توجه ندارند و ذهن 

خود را درگیر هر  گونه اطالعاتی می کنند که از صحیح یا غلط بودن آن تا حدود زیادی عاجزند. 

١  با جست وجو در منابع اسالمی گزارشی از نظارت و کنترل از دیدگاه اسالم تهیه کنید.
 در مورد نقش نظارت در انجام کارهای گروهی، گزارشی  ٢  به کمک آیات قرآن و روایات امامان معصوم   

تهیه کرده و در کالس ارائه دهید. 
٣  در مورد رسانه های ارتباط جمعی و تأثیر آنها در جامعۀ امروزی و اعضای خانواده، گزارشی تهیه کنید. 

4  دربارۀ تأثیر رسانه های امروزی بر سبک زندگی اعضای خانواده تحقیق کنید و در این مورد یک گزارش 
تهیه کنید.

این  از  آنها  ارتباط جمعی گفت وگو کنید و در مورد شناخت  ابزارهای  با چند کودک دبستانی در مورد 
ابزارها، گزارشی در کالس ارائه دهید.

اگر خواهر یا برادر کوچک تر دارید و یا در خانواده های نزدیکانتان چنین کودکانی هست، از ابزارهای نوینی 
که امروزه در اختیار آنهاست ولی شما در اختیار نداشتید، فهرستی تهیه کنید و در مورد دالیل استفادۀ 

آنها از این ابزار گزارشی در کالس ارائه دهید.

به نظر شما، دانش آموزان دورۀ دبیرستان، چه میزان از وقت خود را در فضای مجازی )تلفن همراه، اینترنت 
و...( سپری می کنند؟ این حضور، چه تأثیری بر فعالّیت های آموزشی و پژوهشی کاربران دارد؟ چه تأثیری 
بر مناسبات فرد با خانواده و دوستانش برجای می گذارد؟ حضور در فضای مجازی را تجزیه و تحلیل کرده 

و فرصت ها و تهدیدهای آن را به صورت یک گزارش در کالس ارائه دهید.

فعالّیت ٥8

فعالّیت ٥9

فعالّیت ٦0

فعالیت های پایانی
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واحد یادگیری 5 : تصمیم گیری در خانواده

استاندارد عملکرد

تصمیم گیری در خانواده از طریق به کارگیری فرایند تصمیم گیری در مدیریت خانواده، نحوۀ مدیریت بحث و 
تبادل نظر در امور خانواده براساس استانداردهای سازمان آموزش فّنی  و  حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

١  آگاهی از فرایند تصمیم گیری در مدیریت خانواده
٢  آشنایی با نحوۀ مدیریت بحث و تبادل نظر در امور خانواده

١  رعایت اخالق حرفه ای
٢  صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی )برق، گاز و آب( و رعایت الگوی مصرف آب

٣  دقت در کار و بازبینی کیفّیت کار
4  رعایت ایمنی و بهداشت

٥  مدیریت پسماند
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شما به همراه مادرتان برای خرید مانتو به یک فروشگاه بزرگ می روید. وقتی طرح های گوناگون را در رنگ های 
متنوع می بینید، در انتخاب، دچار مشکل می شوید. در مثالی دیگر، مریم به ادامۀ تحصیل در رشتۀ مدیریت 
و برنامه ریزی امور خانواده عالقه مند است. از طرفی تمایل دارد هم زمان با ادامۀ تحصیل، یک دورۀ آموزشی 
قالیبافی را نیز طی کند. کارورزی در دورۀ قالیبافی تمام وقت است و در نتیجه مریم فقط باید یکی از دو 
موضوع دوست داشتنی خود را انتخاب کند، وی تردید دارد کدام یک را برگزیند و...  . در زندگی روزمره با صدها 
مورد از این نوع دو یا چندراهی های انتخاب مواجه هستیم که باید تصمیم بگیریم و انتخاب کنیم. اینکه چه 
و چقدر مصرف کنیم؟ چه کسی کار کند؟ چند ساعت کار کند؟ در کجای شهر زندگی کنیم؟ آپارتمان داشته 
باشیم با چند اتاق؟ و... پرسش هایی است که هر روز در خانواده ها مطرح است. پاسخ به همۀ پرسش های باال 
مستلزم تصمیم گیری و انتخاب است و به همین دلیل، انتخاب، قلب اقتصاد خانواده است. یکی از بزرگ ترین و 
مهم ترین ارکان مدیریت که می تواند رمز شکست یا موفقیت مدیر باشد، »تصمیم گیری« است. تصمیم گیری، 
اصل و اساس وظایف مدیر را تشکیل می دهد. حرکت به سوی اهداف سازمانی، جز با تصمیم گیری صحیح و 

خردمندانه امکان پذیر نیست. 
تصمیم های صحیح و عاقالنه، امور مختلف گروه را نظام می دهد و حرکت و ارتقا به سوی اهداف را رقم می زند. 
 در این باره می فرمایند:  چه بسا »تصمیم گیری دقیق« موجب کامل شدن سعادت انسان گردد. حضرت علی 
با دقت همراه شود، سعادت کامل می شود«.1 تصمیم گیری فرایندی مسئله محور است  »هنگامی که تصمیم 

هدف توانمندسازی ١0: فرایند تصمیم گیری در مدیریت خانواده را بیان کند و آن را به کار بندد.

تصمیم گیری در مدیریت خانواده

با توجه به شکل  11، در مورد موارد زیر گفت و گو کنید 
و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

الف( آیا تاکنون به نتیجۀ تصمیم گیری های خود توجه 
کرده اید؟

ب( آیا نتایج تصمیمات خود را ارزیابی می کنید؟ دربارۀ 
آن گفت وگو کنید و نتایج را در کالس ارائه دهید. 

ج( آیا داشتن مهارت تصمیم گیری برای اعضای خانواده 
ضرورت دارد؟ دالیل خود را ارائه دهید.

فعالّیت ٦١

شکل ١١ـ تصمیم گیری

1. »اذا اقَتَرَن الَعزُم بِالَحزِم َکُملَِت السعاده ..« غررالحکم و درر الکلم، ص 4٧4
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و در شرایط مختلف، مدیران تصمیمات متفاوتی می گیرند که با »مسئله یابی« ارتباط مستقیم دارد. تا یک 
مدیر مسئله یابی نکند و مسائل را نشناسد، نمی تواند آن را حل کند، لذا در تعریف تصمیم گیری باید بگوییم: 

»تصمیم گیری فرایندی را تشریح می کند که از طریق آن راه حّل مسئلۀ معینی انتخاب می گردد«.
همۀ ما به طور دائم در زندگی خود ناچاریم که تصمیم گیری کنیم؛ یعنی باید از بین دو، یا چند چیز یا راه حل، 
یکی را انتخاب کنیم. برای مثال، یک لباس را انتخاب کنیم؛ یک رشتۀ تحصیلی را برگزینیم، غذای خاصی را 
برای ناهار یا شام انتخاب کنیم؛ کتابی را برای مطالعه و سرگرمی انتخاب کنیم؛ کار ویژه ای را انجام دهیم؛ ورزش 
ویژه ای را انتخاب کنیم؛ شغل خاصی را انتخاب کنیم؛ همسر مناسبی را برای خود انتخاب کنیم و...   .برخی از 
تصمیم های ما اهمّیت کمتری دارند برای مثال، اینکه در چه ساعتی از خواب بلند شویم یا بخوابیم؛ اما برخی از 

تصمیم های ما بسیار مهم اند و پیامد آنها ممکن است که زندگی ما را تا مّدت ها تحت تأثیر قرار دهد.

مراحل تصمیم گیری
تصمیم گیری درست و اصولی نیاز به مراحل زیر دارد:

١  تشخیص و تعیین مسائل اساسی؛
٢  اولویّت بندی مسائل مطرح شده؛

٣  یافتن راه حل ممکن برای مسئلۀ شناسایی شده )بر اساس اطالعات موجود، تمامی راه حل هایی را که به 
ذهن می رسد، چه خوب و چه بد، یادداشت می کنیم و سپس به ارزش گذاری هریک می پردازیم(؛

4  مقایسۀ راه حل ها با هم و بررسی نتایج هر راه حل )با استفاده از فکر و تجربۀ خود و سایر اعضا، به بررسی 
و پیش بینی انتخاب های خود و دیگران می پردازیم(؛

٥  انتخاب یک راه حل مناسب از بین همۀ راه حل ها )بهترین راه حل از میان سایر راه حل ها را به مرحلۀ اجرا 
می گذاریم و تصمیم خود را عملی می کنیم(.

مثال: فهرستی از خواسته های افراد خانواده تهیه کنید. انتخاب های ممکن را بنویسید. انتخاب ها را آن قدر با هم 
عوض کنید که با توجه به درآمّدتان به بهترین انتخاب دست یابید.

جدول ١0ـ مراحل تصمیم گیری 

مثال توضیحیاقدام مورد نیازمراحل

انتخاب رشتۀ تحصیلیتشخیص و تعیین مسائل اساسی1

بین اولویّت بندی مسائل مطرح شده2 از  متوسطه  دوم  دورۀ  تحصیلی  رشتۀ  انتخاب 
چهار انتخاب

بررسی دروس هر رشته و...یافتن راه حّل ممکن برای مسئلۀ شناسایی  شده 3

امنیت شغلی و عالیق تحصیلیمقایسۀ راه حلّ ها با هم و بررسی نتایج هر راه حّل4

انتخاب رشتۀ مدیریت و برنامه ریزی امور خانوادهانتخاب یک راه حل مناسب از بین همۀ راه حلّ ها 5
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اصول تصمیم گیری
برای دستیابی به یک تصمیم درست و مفید، اصولی را باید رعایت کرد که عبارت اند از:

تصور کنید عید نوروز در پیش است و خانواده در حال بررسی گزینه های متفاوتی برای گذراندن بهتر 
تعطیالت است. دو گزینه پیش روی خانواده است: 

١  مسافرت چند  روزه به مقصدی دیگر 
٢  ماندن در شهر یا روستای خود و گشت  و گذار در داخل و اطراف آن

با توجه به مراحل تصمیم گیری، فرایندی را که طی می شود تا به یکی از دو گزینۀ فوق منجر شود، به صورت 
یک جدول ارائه دهید.

فعالّیت ٦٢

هنگامی که به دنبال راه حلّ های مختلف هستیم بهتر است ابتدا به سراغ راه حل های منفی برویم و آنها را بیشتر بدانید
از فهرست خود حذف کنیم، زیرا همواره تشخیص دادن اینکه راه حلّی به موفقیت نخواهد رسید آسان تر 

است از اینکه بخواهیم به دنبال راه حلّی بگردیم که به موفقیت منجر می شود.

نمودار 7 ـ اصول تصمیم گیری

مشارکت دادن سایر افراد

اصول تصمیم گیری

ابهام زدایی

هدف گذاری در زندگی

عاقبت اندیشی

مشورت

قاطعیت

١  هدف گذاری در زندگی: مقدمۀ تصمیم گیری، تعیین هدف است. به عبارت دیگر، افرادی که اهداف کوتاه مّدت 
و بلند مّدت خود را در کلیۀ شئون زندگی مشخص کرده باشند، راحت تر تصمیم می گیرند و در تصمیم گیری 

کمتر دچار شّک و تردید می شوند.

با مراجعه به منابع اسالمی و قرآن کریم، آیات و روایاتی که ما را به تدبّر و تفّکر دعوت کرده اند، پیدا کنید 
و در کالس ارائه دهید.

فعالّیت ٦٣

٢  عاقبت اندیشی و دوراندیشی: هنگام تصمیم گیری باید به عواقب و جوانب امر بیندیشیم و نتایج آیندۀ آن 
را لحاظ کنیم. رعایت این اصل در واقع نتیجۀ تدبّر و تفّکر در امور است و به خاطر آثار و برکات این اصل، 

 مکرراً ما را به رعایت این اصل دعوت کرده اند. خداوند متعال و امامان معصوم  
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٣  ابهام زدایی: یکی از وظایف مدیر جهت ایجاد هماهنگی این است که از هرگونه رفتاری که به این هماهنگی 
لطمه ای وارد کند، قاطعانه بپرهیزد. مدیر موفق کسی است که از هرگونه رفتار و اَعمال مبهم و شبهه انگیز 
در محیط ممانعت و پیشگیری کند و اجازه ندهد رفتار و گفتار مشکوک و چند پهلو مجموعۀ موفق او را 
به انحطاط بکشد و ذهن اعضا را مغشوش سازد. ابهامات و شبهات ایجاد شده قطعاً در تصمیم های مدیر، 

مؤثر واقع خواهد شد.
4  قاطعیت: قاطعیت به معنی فیصله دادن به امور و حل مشکالت است و البته این امر با انعطاف ناپذیری، 
سختگیری یا پافشاری بیش از حد و لجبازی و یک دندگی تفاوت دارد. قاطعیت مانند هر مهارت دیگر نیاز 
به تمرین و تکرار دارد. پس بهتر است تصمیم های ساده ای را که حتی ممکن است نتایج اندک و ساده ای 
نیز به دنبال داشته باشند را انتخاب کنید و آن  قدر این کار را تکرار کنید تا بتوانید در کمترین زمان ممکن، 

بهترین تصمیم را بگیرید.
تصمیم های کوچک و ساده ای از قبیل امشب شام چه بخورم؟

آخر هفته برای تفریح به پارک بروم یا سینما؟ 
در جشن تولد دوستم شرکت کنم یا نه؟

حتی در صورت اشتباه بودن، هیچ مشکلی برای شما و اطرافیانتان ایجاد نخواهند کرد. پس با خیال راحت 
می توانید قاطعیت و تصمیم گیری را تمرین کنید.

٥  مشورت: »مشورت« از مادۀ »شور« به معنای استخراج رأی و نظر صحیح است. مزایای مشورت بسیار زیاد 
است: از جمله بهره بردن از درایت و تجربۀ دیگران، احترام به شخصیت دیگران، کاهش خطر، ترغیب افراد 
برای همکاری، ایجاد هماهنگی صمیمانه و بهره مند شدن از عقل و خرد دیگران و به دست آوردن رأی و 
 دستور  تصمیم صحیح. اهمّیت این اصل به قدری است که خداوند متعال حتی به پیامبر  گرامی اسالم   
داده است در اموری که مربوط به مردم است با آنان مشورت کند1 و در جای دیگر مشورت کردن را از صفات 

مؤمنین شمرده است.2
محفوظ بودن حق تصمیم برای سرپرستان و شیوۀ مشورت از جمله اموری است که الزم است به آنها 
توجه شود. مشاور باید عاقل، دلسوز و باتجربه باشد. انسان های بخیل، حریص و ترسو نباید طرف مشورت 

قرار گیرند.
٦  مشارکت دادن سایر افراد: هر چه مشارکت افراد خانواده درکارها و تصمیم گیری ها بیشتر باشد، تصمیم های 
مناسب تری گرفته می شود و کارها زودتر و بهتر به سرانجام می رسند. اصوالً مشارکت والدین و فرزندان در 

فعالّیت ها با میزان رضایت مندی و خشنودی آنها رابطۀ مستقیمی دارد.

1.  سورۀ آل عمران، آیۀ 3
2. سورۀ شوری، آیۀ  38

یکی از تصمیم هایی را که برای زندگی خود گرفته اید )انتخاب رشته و...( با توجه به اصول تصمیم گیری 
بررسی کنید و گزارشی در مورد رعایت این اصول در تصمیم گیری خود ارائه دهید.

فعالّیت ٦4
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آموختن از تجربیات
تصمیم گیری ها باید بر مبنای فرایندی صورت گیرد که هم شناسایی و هم به دست آوردن آنها اثربخش باشد. 
چنین شیوه ای سبب می شود که تصمیم گیری منشأ تجارب، دانش ها، اعتقادات و خواسته های جدید شود.

در اینجا ذکر این نکته مهم است که خواسته ها منشأ تصمیم گیری باشند، نه آنکه نتیجۀ به دست آمده از 
باشد. بدیهی است هر  چه تجربه بیشتری کسب کنیم، تفکر دربارۀ  اولیۀ شما  تصمیم گیری، مخالف تمایل 

اهدافمان ساده تر و نتایج آن لزوماً بهتر خواهد شد.
مدیر همواره باید سعی کند در زندگی و تصمیم های خود این سه نکته را رعایت کند:

١  شناخت و شناسایی فرصت های تصمیم: آیا بهترین زمان تصمیم گیری در مورد موضوع موردنظر زمان کنونی 
است؟ آیا تاکنون اتفاق افتاده است که پس از تصمیم گیری در مورد موضوعی به این نتیجه رسیده باشید که 
لزومی نداشت هم اکنون آن تصمیم را می گرفتید؟ فرض کنید مشغول مشاجره ای لفظی با همسرتان هستید 
و او ناگهان پیشنهاد جدایی می دهد و شما بالفاصله و قبل از اندیشیدن، با پیشنهاد او موافقت می کنید 
در  حالی  که خودتان هم می دانید تصمیم عجوالنه و بدون تأمل می تواند آسیب های جبران ناپذیری به جای 
بگذارد. بنابراین، قبل از هر تصمیم گیری، زمانی را به فکر کردن درباره تمام جنبه های آن اختصاص دهید. 
وضعیت را با دقت و بدون حساسیت های منفی بسنجید. به این ترتیب به خودتان کمک می کنید تا یک عمر 

از پشیمانی ناشی از یک تصمیم عجوالنه در امان بمانید.
٢  ابداع گزینه های بهتر برای موضوع مورد نظر: آیا ملزم هستیم که همیشه یک جور فکر کنیم یا می توانیم 
ذهنمان را باز بگذاریم و با نگاهی جزئی تر، به راه حلّ های متنوع تری دست یابیم؟ قطعاً گزینۀ دوم به خیر 

و صالح ما و خانوادۀ ما نزدیک تر است.
٣  تدوین مجموعه ای پایدار از اصول راهنما برای زندگی: به این منظور می توانیم دفتر خاطرات مربوط به 
تجربیات خود را تهیه کنیم. فکر کنید اگر مادرتان تصمیم گیری ها و تجربه های زندگی خود را در وضعیت های 

مختلف مکتوب می کرد و اکنون شما آن را مطالعه می کردید چه گنجینۀ عظیمی در اختیار داشتید.

بسیاری از ما از دوران کودکی تاکنون آرزوهای متنوعی دربارۀ شغل آینده مان داشته ایم که در هر مقطعی 
تغییر کرده است. دالیل این موضوع را ارائه دهید.

فعالّیت ٦٥
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ارزشیابی امور منزل قبل از اجرا )مرحلۀ تصمیم گیری(
ارزشیابی: به یک فرایند نظام دار برای جمع آوری، تحلیل و تفسیر 
آیا هدف های مورد نظر  تا معلوم شود که  اطالعات گفته می شود 

تحقق یافته اند یا در حال تحقق یافتن هستند و به چه میزانی؟
بعد از تعیین هدف و پیش از آنکه مدیران خانواده تصمیم نهایی 
آثار  با نگاهی موشکافانه و جزئی، جنبه ها و  را بگیرند، بهتر است 
و  آثار  فاقد  که  صورتی  در  و  شود  بررسی  تصمیم گیری  مختلف 
بدون  تصمیم  آن  انجام  مراحل  و  باشد  منفی  پیامدهای  و  جوانب 
اتخاذ  ابهام دانسته شود، آنگاه می توان نسبت به  نارسایی و بدون 

تصمیم نهایی اقدام نمود.

هدف توانمندسازی ١١: هنرجو بتواند امور منزل را قبل از اجرا، ارزشیابی کند و گزارش دهد.

شکل  ١٢ـ توانایی تصمیم گیری

فرض کنیدکه قصد دارید آخر هفته در منزل، میزبان ده نفر از دوستانتان باشید. به عنوان مدیر این برنامه، 
اولین قدمی که بر می دارید چیست؟ قطعاً پیش از آنکه چنین تصمیمی بگیرید اموری نظیر ضرورت این مراسم، 
رضایت سایر اعضای خانواده، هزینۀ میزبانی و سایر موارد را خوب بررسی می نمایید و سپس تصمیم گیری 
می کنید. برای تصمیم گیری در امور مختلف این مهمانی با توجه به جدول شماره  ٧ گزارشی تهیه کنید و ارائه 

نمایید   )به جدول شمارۀ ٧، صفحۀ 68 ارجاع دهید(.

با توجه به متن زیر، در گروه های کالسی دربارۀ این سؤاالت گفت وگو کنید و نتیجه را ارائه دهید. 
الف( چه نکتۀ مهمی از عبارت برداشت می کنید؟ 

ب( به نظر شما اعضای خانواده در هنگام بحث وگفت وگو چگونه باید رفتار کنند؟
ج( آیا می دانید نحوۀ بحث و تبادل   نظر در خانواده چگونه باید باشد؟

فعالّیت ٦٦

فعالّیت ٦7

هدف توانمندسازی   ١٢: نحوۀ مدیریت بحث و تبادل  نظر در امور خانواده را بداند و گزارشی را 
به عنوان نمونه ارائه دهد.

مدیریت بحث و تبادل نظر در امور خانواده
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مشارکت و تعامل بین اعضای خانواده در افکار، احساسات، نگرش ها، ارزش ها و اعتقادات به معنای ارتباط آنها با 
یکدیگر است و مهم ترین عامل در توفیق زندگی خانوادگی، ارتباط صمیمی میان اعضای خانواده است. ارتباط و 
گفت وگو، دنیای مشترک اعضای خانواده را تشکیل می دهد. زمانی که گفت و گوی اعضای خانواده رضایت بخش 
و محبت آمیز است، به طرفین احساس امنیت می دهد و بین آنها ارتباطی سالم برقرار می شود و برعکس هرگاه 
گفت و گوی خانوادگی در جهت سلطه گری، ایجاد تنش، بی حرمتی یا ضربه زدن به دیگری باشد، احساس ناامنی 
به وجود آمده و ارتباط ناسالمی بین اعضای خانواده برقرار می شود. بنابراین می توان چگونگی ادای کلمات و 
صحبت کردن اعضای خانواده با یکدیگر را بهترین شاخص برای سالمت رابطۀ بین آنها دانست. دوران کودکی، 

بهترین زمان برای آموزش گفت و گو و افزایش قدرت گوش کردن و حرف زدن دربارۀ مسائل و مشکالت است.
اگر عادت به گفت و گو و بحث و تبادل نظر )گفتن نظر خود و شنیدن نظر دیگران( از دوران کودکی در خانواده 
به وجود آید و کودک در فضایی رشد کند که شاهد گفت و گوی پدر و مادر با یکدیگر و با او و سایر اعضای 
خانواده باشد، هر چند اوایل سخن آنها را به درستی درک نمی کند، اما به تدریج خواهد آموخت از این روش 

برای توضیح رفتار خود و برقراری ارتباط استفاده کند. 
اگر خانواده چنین نباشد فرزندان به ناچار از احساسات و برخورد عملی برای ابراز خود و برقراری ارتباط با 
دیگران استفاده خواهند کرد که معموالً باعث رنجش و خشم افراد نسبت به هم می شوند. ایجاد فضای بحث 
و تبادل    نظر در خانواده تا حد زیادی به والدین اطمینان می دهد رفتارهای نادرستی مانند دروغگویی، به زبان 

آوردن کلمات زشت، دزدی، بی ادبی و... از کودکان و فرزندان آنها سر نزند.
والدینی که خود اهل گفت و گو و تبادل نظر در خانواده نیستند، در ایجاد چنین عادتی در فرزندان خود موفق 
نخواهند بود. زن و شوهر در دو خانواده و دو فرهنگ جداگانه پرورش یافته اند، پس اندیشه ها، سلیقه ها، و 
برداشت های متفاوتی دارند. بدین ترتیب، در هر مسئله ای می تواند اختالف نظرهایی وجود داشته باشد. در این 
اختالف نظرهاست که هر یک شیوه ای را برمی گزینند و چون به توافق نمی رسند، می گویند »همسرم مرا درک 
نمی کند« و این باور سبب پیدایش انفجاری در زندگی خانوادگی است. در صورتی  که اگر بکوشند یکدیگر را 
بشناسند و از عالقه ها و اندیشه های هم آگاه شوند، بی گمان به موفقیت ها و توافق هایی دست می یابند. آنان در 
راه درک یکدیگر و رسیدن به تفاهم، باید به این اطمینان برسند که محبوب یکدیگرند و در میانشان پیوندی 
حقیقی وجود دارد. در محیط خانوادگی، گاه زن و مرد یکدیگر را درک نمی کنند و بدون در نظر گرفتن توان 
یکدیگر، هر یک از دیگری انتظارهایی دارند که خارج از توان اوست و بر همین اساس همواره میان آن دو، 
جنگ و جدال وجود دارد؛ در حالی که اگر هر دو همدیگر را درک کرده بودند به جای درگیری، سازش و 
سازگاری میان آن دو پدید می آمد. مهم ترین شیوه برای جلوگیری از پیدایش درگیری ها میان زن و شوهر 
تحکیم روابط آنان است. در روابط سالم و صحیح طرفین در مبادلۀ اطالعات و احساسات، در فضای مناسب 
مشارکت می کنند، با یکدیگر هماهنگی دارند و در این ارتباط هر دو ارزش باالیی برای خود در   نظر می گیرند.

زمینۀ ارتباطی هر فرد همانند عینکی است که از پشت آن به همۀ رویدادهای زندگی 
می نگرد. اگر زن و شوهر بدانند از چه عینک هایی استفاده می کنند، به راحتی می توانند 

واقعیت ها را تشخیص دهند و برداشت خود از آنها را برای دیگران توضیح دهند. 
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١  شما در زندگی چه تصمیم هایی گرفته اید که نسبت به پیامد های آن آگاهی کافی نداشته اید؟ فهرستی از 
تصمیم گیری های بزرگ را که می تواند زندگی شما را تحت تأثیر قرار دهد، در کالس ارائه دهید.

٢  زهرا دانشجوست. او به ادامۀ تحصیل عالقه دارد، با این حال اخیراً خواستگاری دارد که از وضعیت مناسبی 
برخوردار است. زهرا دربارۀ ادامه تحصیل یا ازدواج در حال تصمیم گیری است. لطفاً او را راهنمایی کنید.
٣  فاطمه در دانشگاه در رشتۀ مورد عالقۀ خود پذیرفته شده است. از طرفی، یک موقعیِت خوِب کاری در 
یک شرکت حسابداری برای او پیدا شده است. شرکت حسابداری به کارمند تمام وقت احتیاج دارد و فاطمه 
نمی داند بین این دو گزینه، کدام مورد را باید انتخاب کند. به   نظر شما او باید چه تصمیمی  بگیرد؟ اگر 

شما به جای او بودید، چه تصمیمی می گرفتید؟
4  چه راهکارهایی برای روابط مؤثر و مفید در خانواده پیشنهاد می دهید؟

٥  با جست وجو در منابع اسالمی، بروشوری از ضرورت و اهمّیت احترام متقابل میان زن و شوهر تهیه کنید.
٦  در مورد نقش فرهنگ دینی در توسعه و تحکیم روابط سالم و سازنده میان اعضای خانواده تحقیق کنید.

در گروه های کالسی چند مورد از موضوعاتی را که در طول روز، هفته یا ماه در محیط و فضای خانواده دربارۀ 
آنها صحبت می شود به ترتیب اهمّیت یادداشت کنید و در کالس ارائه دهید. 

در گروه های کالسی: 
الف( در مورد ویژگی های روابط سالم و سازندۀ همسران گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید. 

ب( پیشنهاد های خود را برای تبادل   نظر مفید و سازنده بین اعضای خانواده ارائه دهید.

فعالّیت ٦8

فعالّیت ٦9

فعالیت های پایانی
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در روز قیامت یک نصفه خرما را چنان بزرگ نماید که مانند کوه احد باشد.
بحاراالنوار، ج ٧٨، ص 346

زمان: 55 ساعت )نظری 30 ساعت + عملی 25 ساعت(



٨2

واحد یادگیری 1 : تنظیم بودجه در خانواده

استاندارد عملکرد

منابع  بودجه بندی،  انواع  بودجه بندی،  و  بودجه  اولیۀ  مفاهیم  به کارگیری  از طریق  بودجه در خانواده  تنظیم 
تأمین مالی، ارتباط منابع انسانی و مالی، اولویّت بندی، روش های بودجه بندی، نحوۀ بودجه بندی و دخل  و  خرج، 
سازمان  استانداردهای  براساس  هدایا(  و  مرگ و میر  ازدواج،  اشتغال،  ورزشی،  )آموزشی،  گوناگون  فعالّیت های 

آموزش فّنی و حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

1 تعریف بودجه و بودجه بندی در خانواده 
2 انواع بودجه بندی در خانواده

3 منابع تأمین مالی و تأمین بودجه در خانواده 
4 ارتباط منابع انسانی و مالی

5 مفهوم اولویّت بندی و اختصاص بودجه به نیازهای خانواده
6 روش های بودجه بندی در خانواده 

٧ نحوۀ بودجه بندی در محدودیت های مالی )مدیریت بحران مالی و بدهی ها(
٨ مفهوم انطباق )ضروری و غیرضروری( دخل و خرج در خانواده

9 نحوۀ مدیریت بودجۀ فعالّیت های گوناگون )آموزشی، ورزشی و اشتغال، ازدواج، مرگ ومیر، هدایا( 

1 رعایت اخالق حرفه ای 
2 صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی )برق، گاز و آب( و رعایت الگوی مصرف 

3 دقت در کار و نظارت بر کیفّیت کار
4 رعایت ایمنی و بهداشت 

5 مدیریت پسماند
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هدف توانمندسازی 1: تنظیم بودجه در خانواده را توضیح دهد.

در گروه های کالسی در مورد مفهوم بودجه گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.  فعالّیت 1

خانواده یک سازمان کوچک اجتماعی است که برای رسیدن به هدف هایی خاص تشکیل شده است و بقای نسل 
و تربیت نیروی انسانی آیندۀ جامعه را برعهده دارد. خانواده برای دستیابی به این هدف های مهم )تهیۀ غذا، 
مسکن، لباس، آموزش، بهداشت و …( به کسب درآمد نیاز دارد. همۀ خانواده ها دوست دارند بهترین نوع غذا 
را مصرف کنند، زیباترین لباس ها را بپوشند، بهترین وسایل و امکانات را در اختیار اعضای خود بگذارند، بهترین 
خدمات آموزشی را برای فرزندان خود فراهم کنند و...، ولی آیا همه قادرند به تمامی این خواسته ها دست یابند؟

تنها درصد کمی از خانواده ها قادر به تأمین همۀ این خواسته ها هستند. درآمد یک خانوادۀ متوسط فقط می تواند 
تعداد محدودی از این خواسته ها را برآورده کند. از    این رو خانواده باید ازمیان خواسته های خود بعضی را انتخاب 
کند. در این صورت درهمۀ مراحل زندگی به انتخاب نیاز دارد. انتخاب موجب تعیین اولویّت در نیازها و تخصیص 
بودجه به نیاز های خانواده می شود. با توجه به محدودیت ها و امکانات خانواده، چگونگی انتخاب ها و تخصیص 
بودجه در خانواده اهمّیت دارد. هر یک از اعضای خانواده، خواسته های گوناگونی دارد، ولی درآمد یک خانواده 
تنها می تواند بخشی از این خواسته ها را تأمین کند. بنابراین اعضای هر خانواده باید بعضی از خواسته های خود را 
انتخاب کنند تا خانواده دچار مشکل مالی نشود. تنظیم یک بودجۀ مالی برای خانواده مسئلۀ بسیار مهمی  است 
که همۀ افراد جامعه باید در نظر داشته باشند. هرچه خانواده ها سازمان یافته تر و مخارجی که انجام می دهند مهار 

شده تر باشد، بدون شک نتایج مالی بهتری برای آنان به دنبال خواهد داشت.

بودجه بندی در خانواده

هدف توانمندسازی  2: مفهوم بودجه و نحوۀ بودجه بندی در خانواده را بداند و گزارشی را به عنوان 
نمونه ارائه دهد. 

با کلمۀ بودجه آشنایی دارید؟ به نظر شما چگونه می توان بودجه را مدیریت کرد؟ آیا خانواده ای را  آیا 
می شناسید که به مدیریت بودجه نیاز نداشته باشد؟ اگر یک خانواده، سازمان یا یک کشور بودجه نداشته 

باشد، با چه مشکالتی مواجه خواهد شد؟ دربارۀ آن گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 2
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اگرچه ممکن است با این واژه چندان آشنا نباشید اما 
به طور ساده هرگاه تخمین بزنید که در یک ماه فعالّیت 
برایتان  از پرداخت هزینه ها  چه مقدار وجه  نقد پس 
باقی می ماند، بودجه1 را تعیین نموده اید. اغلب مردم 
تصور می کنند بودجه همان درآمد آنها یا میزان پولی 
است که با کار کردن به دست می آورند؛ اما جالب است 
بدانید بودجه، پول و درآمد نیست، بلکه نوعی برنامه 
است )شکل 1(. برنامه ای که دخل و خرج خانواده ها یا 

تعریف بودجه 

1. Budget

افراد را مدیریت می کند. به مفهوم ساده تر، بودجۀ خانواده برنامه ای است که در آن کلیۀ درآمدها برآورد می شود 
و متناسب با نیازهای مختلف برای خرج کردن آنها اهدافی تعیین می شود. این برنامه در یک بازۀ زمانی مشخص 
طرح ریزی می شود. برای مثال، پدر شما می داند که آخر ماه دو میلیون تومان درآمد خواهد داشت و از این مبلغ 
700 هزار تومان اجاره خانه را خواهد داد، 50   هزار تومان هزینۀ شارژ ماهانه است، شاید تصمیم گرفته باشد 
500   هزار تومان برای خرید خواربار ماهانه هزینه کند، هزینه حمل و نقل، لباس و غیره سایر هزینه هایی هستند 

که او لحاظ خواهد کرد. 
توجه کنید در این برنامه، پدر شما برای هر بخشی از پول خود مخارجی در نظر گرفته است؛ یعنی کل درآمد 

او متناسب با هزینه های شما به اجزای مختلفی تقسیم شده است. 

بودجه و بودجه بندی 
بودجه، خالصه ای از دخل و خرج یا به بیان علمی تر خالصه ای از درآمدها و هزینه های خانواده را در طول 

دوره های معین نشان می دهد. 
به زبان ساده، تعریف بودجه عبارت است از »تخمینی از درآمد و هزینه در طول یک بازۀ زمانی معین در آینده 

به منظور نیل به اهداف تعیین شده«.
بودجه نشان می دهد که چه مقدار وجه نقد باید خرج کنید؟ هزینه های شما شامل چه اقالمی می شود و از 
نتیجۀ عملیات چه مقدار باید عاید شما شود؟ با برنامه ریزی بر روی کاغذ شما ریسک کسب و کارتان را به حداقل 
می رسانید. یک بودجه بندی خوب به طور منطقی به شما در سازماندهی، هدایت و ترغیب افراد در دستیابی به 
اهداف مالی خانواده کمک می نماید. بودجه به شما اجازه می دهد، قبل از وقوع مشکالت، آنها را پیش بینی کنید 

و تدابیر الزم را برای رویارویی با آنها اتخاذ نمایید.
بودجه بندی مجموعه ای از دستورهاست. اگر در زمینۀ بودجه بندی تازه کار هستید، مهم است که بدانید بودجه بندی 

به چه معناست و چطور به شما کمک می کند تخمین بزنید چقدر دریافتی دارید و چطور خرجشان می کنید؟ 
بودجه بندی به یک برنامه ریزی مالی می گویند که دخل و خرج در آن محاسبه می شود و تخمین می زند در 

یک بازۀ زمانی مشخص یک فرد چقدر پول در می آورد و چقدر هزینه می کند.
همان طوری که نمی توان بدون راهنما هواپیمایی را به پرواز درآورد، بدون راهنما هم نمی توان بودجۀ خانواده 

شکل 1ـ بودجه



شایستگی  3 : تنظیم بودجه در خانواده و مدیریت هزینه های آن

٨5

را کنترل کنید. تنظیم بودجه به خانواده کمک می کند که صورت حساب ها، قبض ها و... را به موقع پرداخت 
کرده و بدون مشکل، خرید کند. یک طرح سادۀ بودجه این است که بدانیم چه مقدار درآمد خواهیم داشت، 
چه مقدار خرج خواهیم کرد و چه مقدار )اگر چیزی بماند( برایمان باقی خواهد ماند. اگر به کیف یا به حساب 
بانکی خود نگاه کنید می توانید مقدار پولی را که برایتان باقی مانده است تعیین کنید، ولی پول داخل کیف 

یا در حساب بانکی، مقدار پول باقی مانده را در مقطعی از زمان نشان می دهد.

بودجه بندی در واقع نوعی برنامه ریزی مالی محسوب می  شود. بزرگ ترین نهاد اجتماعی که دولت است تا 
کوچک ترین که خانواده می باشد، بودجه بندی را به عنوان یکی از وظایف خود انجام می  دهند. بودجه بندی 

را می توان برنامه ریزی هزینه ها و درآمدها تعریف کرد.

نکته

خانواده  هزینه های  پیگیری  یعنی  بودجه  مدیریت 
به طوری که بتوان در دوره ای معین بدون مشکل مالی 
نیازهای خانوادۀ خود را تأمین کرد. هر خانواده، یک 
به  نیاز  که  است  کوچکی  اقتصادی  بنگاه  و  سازمان 
مدیریت بر منابع خود دارد. برای درک بهتر مدیریت 
بودجه، دفتری تهیه کنید و در آن کلیۀ هزینه های یک 
روزتان را بنویسید. در پایان روز می توانید بفهمید پول 
شما صرف خرید چه کاالهایی شده است. این کار را 

در گفت وگو با مادر خود، هزینه های یک روز خانواده را یادداشت کنید و با توجه به بودجۀ خانواده، در مورد 
نحوۀ پرداخت این هزینه ها گزارشی تهیه کنید.

هزینه هایی را که در طول یک هفته به طور روزانه پرداخته اید، در دفترچه ای یادداشت کنید. 
الف( آیا درآمد شما برای پرداخت این هزینه ها کافی بوده است؟ 

ب( اگر نبوده است هزینه های اضافی شما کدام اند؟ 
ج( آنها را یادداشت کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 3

فعالّیت 4

مدیریت بودجۀ خانواده 

روزانه انجام دهید و هزینه های هفتگی را به دست آورید. برای چهار هفتۀ متوالی این کار را تکرار کنید. در پایان 
ماه می توانید دریابید پول شما صرف خرید چه کاالهایی شده است. بعضی اوقات در پایان ماه متوجه می شوید 
پول زیادی صرف خرید کاالهای کمتر ضروری کرده اید و هزینه های اصلی شما باقی مانده است. در این صورت 
می توانید با بررسی هزینه ها بفهمید کدام یک از هزینه ها را باید حذف کنید یا کاهش دهید تا بتوانید هزینه های 

اصلی خود را بپردازید. این کار را مدیریت بودجۀ خانواده می گویند )شکل2(. 

شکل 2ـ مدیریت بودجه
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دورۀ تنظیم بودجۀ خانواده
همان طور که مقدار درآمد خانواده های مختلف با هم متفاوت است، فواصل به دست آوردن آن هم با  هم تفاوت 
دارد. برای مثال در کشور ما کارمندان ماهانه حقوق می گیرند، بنابراین الزم است فهرست دخل  و  خرج )بودجه( 

یک ماهه ای را برای خود تنظیم کنند تا در بین ماه دچار مشکل نشوند.
کشاورزان درآمد خود را ساالنه یا فصلی به دست می آورند. بنابراین، به تنظیم بودجه در دوره ای متفاوت نیاز 
دارند. به عالوه، خانواده ممکن است از منابع مختلف مانند اجاره بها، سود بانکی، سود سهام و غیر آنها نیز 
کسب درآمد کند و در زمان های مختلف به این منابع دست یابد. اگر درآمد شما ماه به ماه تغییر می کند، 
بودجه بندی ماهانه مناسب است ولی اگر درآمّدتان در هر ماه تقریباً ثابت است، بودجه بندی ساالنه مناسب تر 

است. بنابراین، دورۀ تنظیم بودجه باید با فواصل دریافت های شما منطبق باشد.
به دست  ـ    ساالنه(  )ماهانه    انواع مختلف درآمدهای خانواده، درآمد کل خانواده در دوره ای معین  از مجموع 

می آید. این درآمد می تواند منبع مالی مخارج خانواده را فراهم سازد.

الف( فهرستی از منابع درآمدهای خانوادۀ خود و زمان دریافت آن را تهیه کنید.
ب( دورۀ تنظیم بودجۀ خانوادۀ شما )ماهانه یا ساالنه و یا به گونه ای دیگر( را تعیین کنید.

ج( فهرست منابع درآمدهای خانوادۀ خود را با دوستتان مقایسه کنید و در آن مشخص کنید آیا دورۀ 
تنظیم بودجۀ شما با دوستتان یکسان است؟ 

د( گزارش آن را درکالس ارائه دهید.

در گروه های کالسی در مورد سؤاالت زیر گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید:
الف( آیا تا به حال از خود پرسیده اید که پول هایتان کجا می روند و خرج چه نیازهایی می شوند؟

ب( بودجه بندِی خرج و مخارج زندگی چه مزیت هایی دارد؟ 

فعالّیت 5

فعالّیت 6

انواع بودجه بندی در خانواده 

بسیاری از مشکالت مالی شایع در خانواده ها به سوء  مدیریت مالی مربوط می شود. خانواده برای جلوگیری 
از بروز مشکالت مالی یا حتی پایان دادن به این گونه معضالت، باید برنامه ریزی مالی مدّونی را آغاز کند. نحوۀ 
بودجه بندی درآمد ماهانه یا ساالنه می تواند در مدیریت درآمد و هزینه هایتان برای رسیدن به اهداف مالی ای که 
دارید، به شما کمک کند. بودجه بندی باعث می شود مدیریت اقتصادی، مدیریت زندگی، مدیریت زمان و مدیریت 

برنامۀ شخصی تان را به دست داشته باشید و کارهایتان را طبق برنامه پیش ببرید.
همۀ ما در زندگی مان برنامه ها و ایده هایی داریم که برای رسیدن به آنها باید میزان معینی پول داشته باشیم؛ 

همین مسئله، اهمّیت نحوۀ بودجه بندی را باال می برد.
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بودجه یا برنامۀ مالی یک خانواده انواع مختلفی دارد 
که در زیر به شرح مختصری دربارۀ آنها می پردازیم 

)نمودار   1(.
الف( بودجه بندی عادی روزانه: برنامۀ مالی ای است که 
صرفاً برای هزینه های روزمره و مورد نیاز یک خانواده 
تنظیم شده است مانند خوراک و مواد غذایی روزانه، 

ایاب و ذهاب و... .
ب( بودجه بندی ماهانه: برنامه مالی ای است که برای 
هزینه های عادی در سراسر یک ماه باید انجام شود؛ 
مانند کرایۀ مسکن، شهریۀ مهدکودک، اقساط ماهیانه، 
... برای تأمین منابع مالی  نمودار 1ـ انواع بودجه بندیهزینۀ آب، برق و تلفن و 

انواع بودجه

غیرمترقبهعادی روزانه

ساالنه

ویژهماهیانه

بودجه بندی عادی و ماهیانه، اساس کار بر منابع درآمدهای مستمر و عادی مانند حقوق ماهیانه، درآمد اجارۀ 
امالک نظیر مغازه، آپارتمان و یا سود سپرده های بانکی و یا بهرۀ اوراق مشارکت است که خانواده هر ماه 

کسب می کند. 
ج( بودجه بندی ساالنه: برنامۀ مالی ای است برای هزینه هایی که در سراسر یک سال باید انجام شود. بودجۀ 
ثابت شامل قسط  ثابت و متغیر می شود. هزینه های  از درآمد ساالنه و هزینه های  ساالنه شامل پیش بینی 
مسکن، اجارۀ خانه، اقساط وام، قبوض تلفن، گاز و برق و آب، بیمۀ اتومبیل، قسط بیمۀ عمر، هزینۀ سرویس 
فرزندان و...، هزینه های متغیر شامل: هزینه مسافرت های زیارتی و گردشگری، کاالهای مصرفی و سایر خدمات.

د( بودجه بندی ویژه: این نوع بودجه بندی مخصوص برنامه هایی است که برای آینده در نظر گرفته می شود؛ 
مانند تعمیرات اساسی ساختمان، تهیۀ وسایل ضروری زندگی نظیر اجاق گاز، یخچال و...، تهیۀ ملک، مغازه و... .

برای تأمین منابع مالی در بودجه بندی ویژه باید به کسب درآمد بیشتر نظیر افزایش ساعات کار، گرفتن شغل 
دوم و یا استفاده از نیروی کار سایر افراد خانواده و یا درآمدهای غیرمنتظره نظیر )ارث و ...( اقدام کرد؛ در 

این مورد باید توجه داشت که این اضافه درآمد صرف هزینه های عادی نگردد.
هـ( بودجه بندی غیرمترقبه: این بودجه بندی برای مخارج و هزینه هایی است که ممکن است به طور ناگهانی 
برای یک خانواده پیش آید؛ مانند هزینه های مربوط به بیماری های اورژانسی که نیاز به جراحی و یا بستری 

شدن در بیمارستان را دارد و یا هزینه برای تعمیرات غیرمنتظره ساختمان و یا اتومبیل. 
منابع مالی در بودجه بندی غیرمترقبه باید از اندوخته ها و سپرده های بانکی و یا منابع ارزشمندی که یک 

خانوار دارد، مانند طال، فروش امالک و یا اخذ وام تأمین گردد.

گزارشی از انواع بودجۀ خانوادۀ خود را برای یک ماه تهیه کنید و در کالس ارائه دهید. فعالّیت ٧
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بودجۀ خانواده از دو قسمت درآمد1 و هزینه2 تشکیل شده است.

درآمد
درآمد خانواده به عنوان منبع مالی کل مخارج خانواده از دو راه کسب می شود؛ درآمد حاصل از کار و درآمد 

حاصل از سرمایه.
الف( درآمِد حاصل از کار: افراد در تمام جوامع برای کسب درآمد به کار اشتغال دارند و در ازای کار، دستمزدی 
به آنها تعلق می گیرد. برخی از افراد جامعه در بخش خدمات )آموزش و پرورش، دانشگاه، شهرداری، بانک، 
بیمارستان و... (، برخی در بخش صنایع و برخی دیگر در بخش کشاورزی به کار مشغول اند و در برابر ارائۀ کار 

به صورت ماهانه یا روزانه دستمزد می گیرند.
معموالً در همۀ جوامع به طور سنتی مردان مسئول امرار معاش خانواده اند و تقریباً تمامی مردان برای کسب 
درآمد به کار اشتغال دارند. ولی اشتغال زنان تحت تأثیر عواملی متعدد است. از این رو در برخی جوامع، بخشی 

از زنان وارد بازار کار نمی شوند.
ب( درآمد حاصل از سرمایه: سرمایۀ افراد خانواده از دو قسمت تشکیل شده است: 

1  سرمایه های ثابت )فیزیکی(، مانند کارخانه، مغازه، زمین، ساختمان و... ؛
2  سرمایه های درگردش مالی، مانند اوراق سهام، اوراق مشارکت و... .

خانواده ها از سرمایه های خود درآمدهایی مانند سود، اجاره بها، سود سهام، سود سپرده و... دریافت می کنند.

در گروه های کالسی دربارۀ راه های کسب درآمد خانواده ها گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید. فعالّیت ٨

منابع تأمین بودجه در خانواده

1.  Incom
2. Cost

الف( گزارشی از منابع درآمدهای خانوادۀ خود را برای یک ماه تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.
ب( گزارش خود را با گزارش گروه کالسی مقایسه کنید و نقاط مشترک و متفاوت را مشخص کنید.

فعالّیت 9

ارتباط منابع انسانی و مالی
خانواده با بازارهای زیر در ارتباط است:

1  بازار کار: مانند ادارات، فروشگاه ها، کارخانه ها، مغازه ها، کارگاه های تولیدی خانگی و... . اعضای خانواده یا 
در بازار کار اشتغال دارند و دستمزد 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(، درآمد خانواده را تشکیل می دهد.

2  بازار کاالهای مصرفی و خدمات: خانواده با مراجعه به این بازار بخشی از درآمد خود را برای خرید کاالها 
)گوشت، پوشاک و...( و بخشی را برای استفاده از خدمات )آموزش، بهداشت، درمان و... ( هزینه می کند.
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3  بازار مالی: خانواده ماندۀ درآمد   )پس انداز( خود را از طریق سرمایه گذاری فیزیکی )خرید خانه و...( و یا 
سرمایه گذاری مالی )خرید سهام، اوراق مشارکت و... ( در بازار مالی نگهداری می کند.

حالت های مختلف بودجه بندی )اصول اولیۀ بودجه بندی(

در مورد ارتباط خود با انواع بازار گزارشی در کالس ارائه دهید. فعالّیت 10

نمودار2ـ ارتباط منابع مالی و انسانی

در منطقه ای که شما زندگی می کنید، یک خانواده با چه میزان درآمد می تواند نیازهای اساسی خود را 
برطرف کند؟ در این باره تحقیق کنید و گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 11

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

حالت های مختلف بودجه بندی

بودجه مازادبودجه کسریبودجه تعادل

نمودار 3

1  بودجۀ تعادل
2  بودجۀ کسری

3  بودجۀ مازاد
از اصول اولیۀ تنظیم بودجه در خانواده این است که 
تعادل  خانواده  )دخل(  درآمد  و  )خرج(  مخارج  بین 

برقرار باشد. اگر بودجه بندی به طریقی باشد که مخارج و درآمد خانواده در طول دورۀ بودجه بندی شده )مثاًل 
ماهانه( با هم برابر باشد، اصطالحاً گفته می شود بودجۀ خانواده در حالت تعادل است.
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اگر مخارج خانواده از درآمد آن در طول دورۀ بودجه بندی شده کمتر باشد، گفته می شود بودجۀ خانواده در آن 
دوره با مازاد مواجه است که این مازاد می تواند پس انداز شود. اگر مخارج خانواده از درآمد آن در طول دورۀ 
بودجه بندی شده، بیشتر باشد، بودجۀ خانواده در حالت کسری است، در این صورت خانواده باید با تعدیل بودجه، 
یعنی کم کردن مخارج کمتر ضروری به تعادل دست یابد. در غیر این صورت یا دچار بدهی می شود یا نمی تواند 

نیازهای اصلی خود را برآورده کند )نمودار3(.
بنابراین:

  اگر هزینه ها و درآمدهای خانواده ای با هم برابر باشد، بودجۀ خانواده در حالت تعادل است.
  اگر هزینه ها بیش از درآمدها باشد، در این صورت خانواده با کسری بودجه و بدهی مواجه می شود.

  اگر هزینه ها کمتر از درآمد باشد، در این صورت خانواده با مازاد مواجه می شود و دارای پس انداز است.

تنظیم بودجۀ فردی

هدف توانمندسازی3: بودجۀ خانواده را تنظیم کند و هزینه های آن را مدیریت کند. 

معموالً هر خانواده با توجه به درآمد و نیازهای هر یک از افراد خانوادۀ خود، در طول دورۀ بودجه بندی شده که 
معموالً ماهانه است، مبلغی را به هزینۀ هر یک از اعضای خانواده اختصاص می دهد. برای آنکه بودجه بندی خانواده 
دچار مشکل نشود، هر یک از اعضای خانواده باید مراقب هزینه های خود باشند ؛ ولی گاهی یک یا چند عضو 
خانواده بودجه بندی خانواده را دچار مشکل می کنند به طوری که خانواده یا نمی تواند به نیازهای اساسی خود 
دست یابد یا مجبور می شود قرض بگیرد. از    این  رو هر عضو خانواده نیز باید حساب هزینه های خود را داشته باشد.

مزایای بودجه بندی در خانواده
1  می توانید برخی از هزینه )خرج(ها را که با مقدار تعیین شدۀ شما متفاوت است شناسایی کنید.

2  می توانید خرج های غیر ضروری را شناسایی، تعدیل یا حذف کنید.
3  می توانید خانواده را، بی آنکه دچار مشکل مالی شوید، به هدف های اصلی خود برسانید.

4  بودجه بندی باعث افزایش رفاه خانواده، عزت نفس و سالمت روح و روان افراد خانواده می شود.

پدر شما به طور هفتگی به شما پول جیبی می دهد. این مبلغ را با توجه به نیازهای خود تنظیم کنید و بگویید 
تنظیم بودجه چه مزایایی برای شما دارد؟ در این مورد در گروه های کالسی گفت و گو کنید.

فهرستی از آنچه در طول ماه گذشته خرج کرده اید تهیه کنید و سپس پاسخ سؤاالت زیر را به صورت گزارش 
در کالس ارائه دهید. 

1 آیا در برقراری تعادل میان دخل و خرج خود موفق بوده اید؟
2 اگر نتوانسته اید چگونه کمبود درآمد خود را جبران کرده اید؟

فعالّیت 12

فعالّیت 13
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پولی که شما از یک شخص یا بانک دریافت می کنید و باید آن را بعداً پس دهید، بدهی می گویند. به عبارت 
دیگر، تعهد شما نسبت به پول یا کاالیی که دریافت کردید و در زمان آینده آن پول یا پول کاال را باید بپردازید، 
بدهی گفته می شود. برای هر خانواده، به ویژه خانواده هایی که دچار کسری بودجه1  )بدهی( شده اند، بسیار مهم 
است که از خرید کاالهای غیرضروری خودداری کنند. به این منظور باید فهرست هزینه های ماه گذشتۀ خود را 
بازنگری کنند و مشخص نمایند کدام هزینه ها ضروری و کدام کمتر ضروری و کدام غیرضروری اند. سپس، باید 
تالش کنند هزینه های غیرضروری را حذف یا کاهش دهند. اولین قدم در راه تنظیم الگوی صحیح مصرف آن 
است که نیازهای مصرفی خانواده را بر حسب اولویّت برآورد کنند. بدیهی است غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و 
بهداشت در اولویّت اقالم مصرفی هر خانواده اند، ولی با توجه به تفاوت خانواده ها به لحاظ ترجیحات، درآمد، سن 

و تعداد اعضا، سهم هر یک از این اقالم در هزینه های هر خانواده با دیگری متفاوت است.
منابع و امکانات محدود، قادر به رفع نیازهای نامحدود انسان نیستند. بدین ترتیب، انسان بر سر دوراهی قرار 
می گیرد و ناگزیر است که یکی را انتخاب کند. در واقع او نمی تواند همۀ خواسته هایش را با استفاده از امکانات 

موجود برآورده کند؛ بنابراین، باید ابتدا آن گروه از نیازهای خود را که اولویّت بیشتری دارند برطرف سازد. 
با ایجاد یک برنامه برای خرج کردن و تنظیم نحوۀ بودجه بندی درآمد ماهانه )یا ساالنه( می توان موارد مالی 
موجود در زندگی خود را اولویّت بندی کرد و فهمید کدام دسته از هزینه هایی که پیش بینی می شود جزء 
نیازهای ضروری تر خانوادۀ شماست و کدام دسته صرفاً خواسته های روزمرۀ خانواده شما را تشکیل می دهند.

کاالهای مصرفی 
هر خانواده باید با توجه به درآمد، نیازها و ترجیحات خود، کاالهای مصرفی خود را اولویّت بندی کند.

به طور کلی کاالهای مصرفی هر خانواده را می توان به دو گروه عمدۀ زیر تقسیم کرد:
الف(کاالهای مصرفی بی دوام: به کاالهایی که به طور معمول یک بار مصرف می شوند، کاالهای بی دوام گفته 

می شود؛ مانند انواع نان، مواد غذایی و لوازم مصرفی. 
ب( کاالهای مصرفی با دوام: برخی کاالها خودشان مصرف نمی شوند بلکه در طول زمان، خدمات آنها مورد 
مصرف قرار می گیرد و با یک بار مصرف، عمر آنها تمام نمی شوند و در مّدت زمان طوالنی مورد استفاده قرار 

می گیرند مثل اتومبیل، یخچال و ...؛ به این کاالها، کاالهای بادوام می گویند.

اولوّیت بندی و اختصاص بودجه برای نیاز های خانواده

آیا شما با نیازهای خانواده آشنایی دارید؟ با توجه به نیازهای خانواده، آیا می توانید بودجه را اولویّت بندی 
کنید؟ در گروه های کالسی در این مورد گفت وگو کنید.

فعالّیت 14

1. Budget Deficit

چند نمونه از کاالها و خدماتی را که در طول یک ماه مورد استفادۀ خانوادۀ شما قرار می گیرد، فهرست کنید 
و در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 15
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روش های بودجه بندی در خانواده

خانواده  یک  اگر  می شوند.  غرق  کوچک  سوراخ های  با  بزرگ  کشتی های  که  باشید  شنیده  هم  شما  شاید 
ابتدا  اندکی است که در  بلکه به دلیل هزینه های  دچار مشکل مالی بشود به دلیل هزینه های گزاف نیست، 

در خانوادۀ شما با چه روش هایی بودجه بندی انجام می شود؟ در گروه های کالسی در مورد آن گفت وگو 
کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 16

افراد  این است که  به چشم نمی آیند. راهکارش هم 
با  یعنی  کنند،  کنترل  را  روزانه شان  هزینه های  باید 
که  شود  مشخص  تا  کنند  مشورت  خانواده   اعضای 
کدام هزینه اضافه است و باید از آن صرف نظر کرد. 

اما این بودجه بندی از چه مسیری قابل اجراست؟ 
و  مخارج  چگونه  می آموزید  شما  بودجه  تنظیم  با 
پس اندازهای خود را مهار کنید تا به هدف های خود 
و خانوادۀ خود دست یابید بی آنکه دچار مشکل های 

مالی شوید )شکل3(. 

مراحل تنظیم بودجه شامل موارد زیر است )نمودار4(:
1  تعیین هدف ها؛

2  تنظیم بودجۀ جدید بر اساس هزینه ها و درآمدهای 
گذشته؛

3  پیگیری و به روز کردن هزینه ها؛
4  زندگی بر اساس بودجۀ جدید.

شکل  3ـ بودجه بندی در خانواده

هدف های خانواده
اولین قدم در راه تنظیم بودجۀ خانواده تعیین هدف های خانواده است. درکشور ما میلیون ها خانواده زندگی 
می کنند که از جهات مختلف، ازجمله درآمد، تعداد اعضای خانواده، ترکیب سّنی اعضای خانواده و سلیقه ها 

با هم متفاوت اند.
از این رو اهداف خانواده های مختلف با هم تفاوت دارند. در تعیین هدف ها باید از چشم و هم چشمی و تقلید 

از خانواده های دیگر جداً خودداری کرد و تنها نیازهای خانوادۀ خود را در نظر گرفت.

تعیین هدف ها

تنظیم بودجۀ جدید براساس هزینه ها و درآمدهای گذشته

پیگیری و به روزکردن هزینه ها

زندگی براساس بودجۀ جدید

مرحله
1 

مرحله
3 

مرحله
2 

مرحله
4 

نمودار4ـ مراحل تنظیم بودجۀ خانواده

مرحله اول تنظیم بودجه
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یکی از مشکل ترین مراحل تنظیم بودجه برای هر خانواده با ویژگی های مشخص، تعیین هدف هاست و یکی 
از اصلی ترین هدف های تنظیم بودجه برای هرخانواده این است که بتواند در طول زندگی، مصرف با ثبات و 
یکنواختی داشته باشد به گونه ای که نوسانات درآمدی و حوادث غیرمترقبه کمترین تأثیر را بر زندگی مالی 

آنها داشته باشد.
خانواده عالوه براین هدف اصلی، هدف های دیگری نیز می تواند داشته باشد:

 می خواهد یک خودروی نو بخرد؛
 می خواهد محل سکونت خود را تغییر دهد؛

 می خواهد فرزندان خود را به دانشگاه بفرستد؛
 می خواهد برای دورۀ سالمندی اندوخته ای داشته باشد و مواردی از این قبیل.

تبدیل هدف های خانواده به هدف های مالی
قدم بعدی در تنظیم بودجه، تبدیل هدف های خانواده به هدف های مالی است. خانواده باید محاسبه کند که 
برای رسیدن به هر یک از هدف های خود )هدف هایی که در باال آمده است( چه مقدار هزینه نیاز دارد و برای 

این منظور چقدر از درآمد خود را باید پس انداز کند.

تقسیم هدف ها به هدف های فرعی
همان طور که گفته شد تعیین هدف ها اولین قدم در راه تنظیم بودجۀ خانواده است. آیا می دانید تفاوت بین 
اهداف خانواده در مثال باال چیست؟ خانواده برای خرید خودرو نسبت به خرید خانه به منابع مالی کمتری 
احتیاج دارد، یعنی نیاز به پس انداز کمتری دارد. پس خرید خودرو در زمان کوتاه تری میسر است. اما فرستادن 
فرزندان به دانشگاه یا اندوخته کردن برای دورۀ بازنشستگی ممکن است برای آینده ای نزدیک نباشد. از این رو 

هدف های هر خانواده را می توان به سه گروه بلند مّدت، میان مّدت و کوتاه مّدت تقسیم کرد.
خرید وسیله ای کوچک به پول کمتری نیاز دارد و دست یافتن به آن آسان تر است، زیرا با برنامه ریزی ای ساده 
در زمانی کوتاه می توان بدان دست یافت، ولی رسیدن به هدف های بزرگ تر مانند خرید خانه و ... به آسانی 
امکان پذیر نیست. برخی از هدف ها در حد یک آرزو به نظر می رسد. به نظر شما برای اینکه هدف ها از آرزو 

به واقعیت تبدیل شوند چه باید کرد؟
برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید شما قصد دارید از تهران به مشهد سفر کنید. مسیرهای متعددی برای این سفر هست. کدام یک را 
انتخاب می کنید؟ روشن است با استفاده از نقشه، کوتاه ترین و کم خطرترین را انتخاب می کنید. بعد از انتخاب 
مسیر، زمان حرکت، نقاط توقف، مّدت توقف و... را هم تعیین می کنید. هرچه برنامه ریزی دقیق تری داشته باشید 

آسان تر و زودتر به مقصد می رسید.
مثالی دیگر:

فرض کنید زوجی جوان قصد خرید خانه دارند. خرید یک خانه به این معناست که آنهــا باید به اندازۀ کافی 
پول پس انداز کنند تا بتوانند به هدف خود دست یابند. پس آنها تصمیم می گیرند برای کوتاه تر کردن زمان 
رسیدن به هدف، وام بگیرند. اگر در حال حاضر، کمترین پس اندازی که الزم است تا آنها بتوانند با استفاده 
از وام بانکی خانۀ دلخواه را بخرند دویست میلیون تومان باشد، به ناچار باید برای پس انداز کردن برنامه ریزی 
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کنند. راه های متعددی برای تهیۀ این مبلغ پس انداز هست. راه اول این است که از همین ماه پس انداز کنند تا 
به مبلغ مورد نیاز دست یابند. البته برای خانواده ای که فرضاً چهار میلیون تومان درماه درآمد دارد، دسترسی 

به این هدف در کوتاه مّدت امکان پذیر نیست.
بنابراین، درست مانند مثال سفر تهران به مشهد باید مسیر حرکت به طور جزئی تر مشخص شود. مسیر دوم 
آن است که این زوج برخی از اقالم باارزش خود مانند خودرو، طال و ... را بفروشند و این مبلغ را فراهم کنند. 
دراین صورت اگر برای مثال، یکصد میلیون تومان هم از بانک وام بگیرند، باید ماهانه دو  میلیون تومان قسط 

بپردازند. پس باید از خود سؤال کنند؛ آیا به طور ماهانه توانایی پرداخت این مقدار وام را دارند؟
اگر هزینه های آنها برای پرداخت این مقدار قسط در ماه کافی نیست، راه دیگری هم هست و آن به تعویق 
انداختن خرید خانه تا زمانی است که بتوانند یکصد میلیون تومان دیگر هم پس انداز کنند. در این صورت آنها 
می توانند وام کمتری بگیرند و قسط کمتری 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 می توان به صورت زیر خالصه کرد:
1  صبر کنند تا دویست  میلیون   تومان پس انداز کنند، سـپس وام بانکی بگیرند. در این صورت خرید خانه در 

زمانی طوالنی تر میسر است.
2  بخشی از وسایل خود را بفروشند تا دویست میلیون تومــان را فراهم کنند و یکصد میلیون تومان هم 
وام بگیرند. دراین صورت باید برای مثال دو میلیون تومان در ماه بابت پرداخت قسط به هزینه های خود 

اضافه کنند.
3  می توانند پنجاه میلیون تومان دیگر هم پس انداز کنند تا با گرفتن وام کمتر، ماهانه، قسطی در حد توانایی 

خود بپردازند. دراین صورت دیرتر از مسیر دو به هدف خواهند رسید.
4  چون نمی توانند زود به هدفشان دست یابند، فکر خرید خانه را به طور کلی کنار بگذارند.

متأسفانه برخی از افراد، به دلیل در دسترس نبودن هدف ها در کوتاه مّدت، از پس انداز کردن چشم می پوشند. 
اگر شما هم تاکنون پس انداز نکرده اید ناامید نباشید. در این واحد یادگیری، راه هایی ارائه خواهد شد تا سریع تر 
به هدف ها دست یابید. خرید خانه ای سیصد میلیون تومانی برای زوجی جوان ممکن است دور از دسترس 
به نظر برسد، ولی هرگز این فکر را نکنید. با تنظیم بودجه می توان صاحب خانه شد. هدف از تنظیم بودجه، 
ارائۀ نقشه ای است تا به کمک آن با حرکت در مسیر زندگی به هدف خود دست یابید. در مسافرت از تهران به 

مشهد نیز بدون نقشه نمی توان حرکت کرد. نقشه به ما مسیر عبور، محل توقف و ... را نشان می دهد.
تعیین هدف های واقع بینانه، نقشه )بودجه(، هدف های میان مّدت و هدف های جزئی )کوتاه مّدت( کلید اصلی 

موفقیت در راِه رسیدن به هدف ها به خصوص هدف های بلند مّدت است. 
در تنظیم هدف ها به نکته های زیر توجه کنید:

  هدف هر خانواده مخصوص خود اوست و با هدف دیگران متفاوت است.
  هدف باید براساس نیازها و امکانات خانواده تنظیم شود.

  هدف خانواده باید بر مبنای واقعیات، یعنی با توجه به امکانات مالی خانواده باشد، نه آنچه خانواده آرزو دارد.
  خانواده با تعیین هدف های میان  مّدت و تقسیم آن به هدف های جزئی تر  )کوتاه مّدت( می تواند به هدف های 

بزرگ  )بلند مّدت( دست یابد.
  هدف قابل اجرا باشد.
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هدف های بلند مّدت هدف هایی است که خانواده امیدوار است در مّدتی فراتر از یک سال به آن دست یابد بیشتر بدانید
و معموالً نیاز به منابع مالی بسیار دارد. 

هدف های کوتاه مّدت هدف هایی است که 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 برای خواسته های خود داشته 
این  با خرید آپارتمانی کوچک آغاز کنید. برای  باید  باشید؛ برای مثال اگر می خواهید صاحب خانه شوید، 
منظور باید این هدف را به هدف های جزئی تر تقسیم کنید. هنگامی که از تمامی این هدف های جزئی عبور 

کردید می توانید به هدف اصلی دست یابید.
توجه کنید برای سفر از تهران به مشهد گفته نمی شود به سمت شمال شرق بروید تا به مشهد برسید، بلکه 
می گوییم اول از قائم شهر، بعد ساری، بعد گرگان و... عبور کنید تا به مشهد برسید. این مسیرها را هدف های 
این مسیر  برای طی  است.  نصف مسیر طی شده  رسیدید، می گوییم  گرگان  به  وقتی  میان مّدت می گویند. 
طوالنی باید برنامۀ ساعت به ساعت سفر )هدف های جزئی یا کوتاه مّدت( مشخص و مسیرهای باال طی شود. 
بنابراین، تنظیم هدف های میان مّدت و جزئی و دستیابی به آنها تنها راه مطمئن برای رسیدن به هدف اصلی 
است. به بیان علمی باید هدف بلند مّدت )هدف اصلی مانند خرید خانه( را به هدف های میان مّدت و کوتاه مّدت 

تقسیم کرد. به عبارت دیگر باید برای هر ماه و روز خود برنامه ای داشت تا به هدف خود دست یافت.

هدف های خانوادۀ خود در تنظیم بودجه را فهرست کنید. کدام یک از هدف ها غیر  واقع بینانه به نظر می رسد؟ 
هدف های واقع بینانه را جدا کنید. راه های مختلف رسیدن به هدف ها را تعیین کنید. به نظر شما کدام راه 

بهترین است؟ چرا؟

فعالّیت 1٧

تعیین نقشۀ رسیدن به هدف
اگر می خواهید از تهران به مشهد بروید )هدف اصلی( باید این سفر را برنامه ریزی و از میان تمام مسیرها یکی 
را انتخاب کنید. برای این منظور باید نقشه ای تهیه کنید که نشان دهد چند کیلومتر راه بروید، کجا برای 
استراحت، ناهار، نماز و بنزین توقف کنید و بعد از طی هر مسیر چقدر راه تا رسیدن به مشهد باقی می ماند.

را نشان  از 16  شهر می گذرد. هر شهر یک هدف میان مّدت  انتخاب کنید که  را  ممکن است شما مسیری 
1 مسیر را طی می کنید. حال این هدف را به هدف پولی تبدیل کنید. 

16 می دهد. از هر شهری که عبور کنید 
اگر کل مسیر را 16میلیون تومان در نظر بگیرید، از هر شهر که عبور می کنید یک میلیون تومان پس انداز 
کرده اید. مثاًل وقتی پنج میلیون تومان پس انداز کردید، این مطابق با رسیدن به قائم شهر است. هنگامی که به 
شهر هشتم )گرگان( رسیدید، مثل این است که هشت میلیون تومان )نصف مقدار هدف( پس انداز کرده اید. 
وقتی به مشهد رسیدید جشن بگیرید، چون به هدف خود رسیده اید. این یک مثال است. شما واقعاً سفر 
نمی کنید. شما به سمت هدف های پس انداز سفر می کنید. همان طور که خودرو برای 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 رسیدن به هدف های مالی نیز احتیاج به نقشه ای دارید که پیشرفت شما را اندازه گیری کند و قدم های 
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طی شده تا رسیدن به هدف را نشان دهد. برای این منظور می توانید از جدول 1 استفاده کنید. هر موقع 
پس انداز شما افزایش یافت، ستون را رنگ کنید تا بتوانید راه طی شده و باقی مانده را ببینید. فضای رنگ شده 

مسیر طی شده به سمت هدف و فضای رنگ نشده، مسیر باقی مانده تا هدف را نشان می دهد. 

جدول 1ـ پیشرفت به سمت هدف

تاریخمشهد16 میلیون

تاریخگرگان8 میلیون

تاریخساری
تاریخقائم شهر5 میلیون

تاریخفیروزکوه

تاریختهرانشروع پس انداز

چگونگی تعیین هدف مشترک در خانواده
حال وقت آن رسیده است که به دنبال هدف های واقعی برویم. از خود سؤال کنید:
1 خانواده در یک، دو، سه و... پنج سال آینده چه کارهایی می خواهد انجام دهد؟

2 خانواده چه نیازهایی در راه انجام کارهای باال خواهد داشت؟
3 چه عواملی خانوادۀ ما را از رسیدن به این خواسته ها باز می دارد؟

برای پاسخ به سؤاالت باال ابتدا جلسۀ خانوادگی تشکیل دهید:
همۀ افراد خانواده دورهم جمع شوند یا جلسۀ خانوادگی تشکیل دهند و یک نفر مسئول جلسه باشد و صورت جلسه 

را تنظیم کند. نظر تمامی افراد خانواده دربارۀ پرسش های فوق خواسته شود.
پدر خانواده: »خودروی ما قدیمی شده است و هزینۀ زیادی دارد. ما برای انجام کارهای روزمره به خودرویی 

جدید نیاز داریم« 
پسر خانواده: »من موافقم، چه نوع خودرویی؟«

مادر: » بله. ولی برای خرید خودرو چقدر می خواهیم هزینه کنیم؟« 
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دختر: »چه خوب، چقدر هزینۀ بیمه اش می شود؟«
مادر: »آیا می توانیم برای خرید خودرو وام بگیریم؟« 

پدر: »چقدر می توان وام گرفت؟«
مادر: »  بازپرداخت وام و نحوۀ گرفتن وام چگونه است؟« 

وقتی با توافق همۀ اعضای خانواده، هدف مشخصی برای خانواده تعیین شد )هدف اصلی(، آن را به هدف های 
جزئی تقسیم کنید. 

پدر: »   ما نیاز داریم ماهانه سه میلیون تومان پس انداز کنیم تا بتوانیم در سال آینده خودروی دلخواه خود را 
بخریم.« 

پسر: »   نمی شود تا شش ماه دیگر آن را بخریم؟ در این صورت باید ماهانه شش میلیون تومان پس انداز کنیم.« 
دختر: »چقدر می توانیم وام بگیریم؟« 

پدر: » من فردا سؤال خواهم کرد که چه مقدار می توانم وام بگیرم، هزینۀ گرفتن وام چقدر است و پرداخت 
اقساط ماهانه چگونه است.« 

میان مّدت،  هدف  و  خودرو  خرید  برای  الزم  پول  آوردن  به دست  مالی  لحاظ  از  اصلی  هدف  مثال،  این  در 
پس انداز ماهانه است.

بنابراین، شرط موفقیت در تنظیم بودجه، تنظیم هدف ها با کمک همۀ اعضای خانواده است. به این منظور، 
تشکیل جلسات خانوادگی برای توافق دربارۀ تعیین هدف مشترک، الزم است.

نکته

تعیین حد مطلوب پس انداز
خانواده هدف را بر مبنای آنچه می تواند به آن برسد طراحی می کند. تنظیم هدف ها هنر است نه علم. به بیان 
دیگر، نه آن قدر هدف را بلندپروازانه درنظر بگیرید که دلسرد شوید و نه آن قدر سهل و دست یافتنی که خیلی 

آسان و بدون هیچ زحمتی به آن دست یابید. بنابراین، هدف را در حدی بگیرید که بتوانید به آن برسید.
شاید در حال حاضر بدون اینکه زحمتی بکشید بتوانید ماهانه یک درصد از درآمد خانواده را پس انداز کنید، 
ولی اگر یک درصد خیلی کم است و مّدت زمان رسیدن به هدف ها را خیلی طوالنی می کند، می توانید با 
پنج یا ده درصد نیز امتحان کنید و به مرور این درصد را تعدیل کنید تا به درصدی مطلوب دست یابید. 
ممکن است ده درصد، مقدار مطلوب پس انداز باشد و بتواند در کوتاه ترین زمان ممکن شما را به هدف برساند. 
بنابراین، سطح زندگی ای که خانواده دربارۀ آن به توافق می رسد، نقش مهمی در مقدار پس انداز خانواده دارد. 
بعضی از خانواده ها ترجیح می دهند امروز سخت تر و در آینده بهتر زندگی کنند و بعضی دیگر حاضر نیستند 

سختی زیادی را در حال حاضر تحمل کنند.

1  با توجه به هدف های تنظیم بودجۀ خانواده، چه مقدار پول برای رسیدن به هر یک از هدف ها الزم است؟
2  مقدار پس انداز ماهانه را در حالت های مختلف، 2 درصد،10 درصد، 30 درصد، 50 درصد از درآمد ماهانه، 

در نظر بگیرید.
3  در هریک از این حالت ها تعیین کنید چه مّدت زمان برای رسیدن به هدف الزم است.

فعالّیت 1٨
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راه های ترغیب خانواده به پس انداز

سومین قدم برای رسیدن به هدف های اصلی، تنظیم درصد مطلوب پس انداز از درآمد است. آن  قدر این 
درصد را جا  به جا کنید تا به درصد مطلوب برسید.

کاهش هزینه ها در زمان حال به منظور داشتن پس انداز به این مفهوم نیست که خانوادۀ شما باید سختی 
را بپذیرد و کمتر مصرف کند، بلکه به این معناست که خانوادۀ شما برای دستیابی به رفاه بیشتر، امروز 

هزینه های غیرضروری و اضافی را حذف می کند تا در آینده در رفاه بیشتری زندگی کند.

نکته

نکته

1  در فعالّیت قبل با تغییر در درصد پس انداز، درصد مطلوب را برای خانواده معین کنید.
2  چه مّدت طول می کشد تا به هدف خود برسید؟

در گروهای کالسی در مورد سؤاالت زیر گفت وگو کنید:
1  آیا افراد خانوادۀ شما دربارۀ یک هدف مانند خرید خودرو توافق دارند؟

2  آیا همه به دنبال یک هدف هستند؟
3  آیا می توانید همه را متقاعد کنید که به این هدف فکر کنند؟

4  چه راه هایی برای دستیابی به یک هدف مشترک پیشنهاد می دهید؟

فعالّیت 19

فعالّیت 20

یکی از مشکل ترین بخش های تنظیم هدف، حرکت منطبق با بودجۀ تعیین شده است. از آنجا که دستیابی به 
هدف اصلی )خرید خودروی جدید( با توافق همۀ افراد خانواده است، همۀ اعضای خانواده باید آمادۀ فداکاری 
در راه رسیدن به هدف باشند. از این رو هر یک از افراد خانواده را باید متقاعد کرد که ضروری است ماهانه 

بخشی از درآمد خود را پس انداز کنند.
ولی بعضی از اوقات اتفاق می افتد که زن یا شوهر یا یکی از اعضای خانواده تمایلی به پس انداز کردن ندارند. 
بنابراین، خانواده برای رسیدن به هدف خود، از امکانات الزم برخوردار است ولی از این امکانات صحیح استفاده 

نمی شود.
ممکن است یکی از فرزندان یا همسر بگویند که ما در حال حاضر همه چیز داریم، چرا باید به خودمان سختی 
بدهیم و پس انداز کنیم. درجواب باید گفت مشکالتی که خانواده در آینده با آن مواجه است، قابل پیش بینی نیست. 
مقابله با مشکالتی مثل از دست دادن کار و بیماری و چگونگی مقابله با آنها بستگی به این دارد که امروز چه مقدار 
پس انداز می کنید. یعنی هرچه پس انداز بیشتری داشته باشید، مشکالت مالی کمتری در آینده شما را آزار می دهد 
و هر چه کمتر پس انداز کنید، مشکالت پیش بینی نشده شما را بیشتر آزار می دهد. بنابراین در خانواده، همسر و 
فرزندان باید متقاعد شوند این استدالل که اکنون همه چیز داریم و نیازی به پس انداز کردن نیست، استدالل غلطی 

است و برای رفاه بلند مّدت خانواده بسیار مضر است. هیچ گاه تسلیم این گونه افکار مضر نشوید.
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تنظیم بودجۀ جدید بر اساس هزینه ها و درآمدهای گذشته
در مرحلۀ قبل آموختید که برای تنظیم بودجه باید هدف مشترک خانواده را تعیین و آن را به هدف مالی 
تبدیل کنید. در این مرحله توضیح داده می شود که به منظور تعیین پس انداز مورد نیاز خانواده برای رسیدن 
به هدف، باید بودجۀ جدیدی را برای خانواده تنظیم کنید. برای تهیۀ بودجۀ جدید باید هزینه ها و درآمدهای 
احتمالی خود را پیش بینی کنید. یکی از بهترین روش ها برای پیش بینی هزینه ها و درآمدهای آینده، توجه 
به هزینه ها و درآمد های گذشته است. بنابراین، قبل از تنظیم بودجۀ جدید باید بودجۀ گذشته را مرور کنید.

روش محاسبۀ درآمد )دخل( ماهانه
اولین قدم برای تنظیم بودجۀ جدید، داشتن تصویر واقعی از درآمد خالص خانواده است. برای این منظور باید 
همۀ درآمدهای عادی و دوره ای را که خانواده دریافت می کند به دست آورید. انجام این کار با تهیۀ جدول درآمد 

ماهانه )جدول2( به آسانی امکان پذیر است. برای تهیۀ این جدول باید مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
مرحلۀ 1ـ محاسبۀ درآمد ناخالص خانواده: فهرستی از درآمد ماهانۀ خانواده را تهیه کنید. این فهرست باید 

شامل موارد زیر باشد:
  درآمدهایی که از کار تمام وقت، نیمه وقت و اضافه کار به دست می آیند. در صورتی که خانواده درآمد روزانه 
دارد، آن را در 30 و اگر درآمد هفتگی دارد، آن را در 4/30 )چهار و سی صدم( ضرب کنید تــا مقدار این 

درآمدها در ماه مشخص شود.
  درآمدهای ماهانۀ دیگری که خانواده از منابع مختلف، مثل اجاره بها، سود سپرده، سود سهام و... به دست 

می آورد.
  درآمدهای دیگری که هر یک از افراد خانواده می توانند به درآمد خانواده اضافه کنند. 

مجموع این درآمدها، درآمد ناخالص شما در یک ماه است.

با جست و جو در منابع علمی معتبر، گزارشی در مورد راه های ترغیب خانواده ها به پس انداز تهیه کنید و 
در کالس ارائه دهید.

به اتاق های خانه، آشپزخانه، انباری و... در خانۀ خود سر بزنید. چند کاال پیدا کنید که هرگز از آن استفاده 
نشده است. فهرستی از این اقالم مانند اسباب بازی، وسایل آشپزخانه، وسایل اتاق پذیرایی، لباس و... تهیه 
کنید. از چیزهایی که در طول یک سال گذشته از آنها استفاده نکرده اید نیز فهرستی تهیه کنید و ارزش ریالی 
آنها را به طور تقریبی محاسبه کنید. به نظر شما تهیۀ این گزارش چه کمکی به تنظیم بودجۀ خانواده می کند؟

فعالّیت 21

فعالّیت 22

مرحلۀ دوم تنظیم بودجه
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مرحلۀ 2ـ محاسبۀ مقادیر کسر شده: تمامی مبالغی را که از منابع درآمدی کسر می شود، مانند مالیات، 
بیمه، بازنشستگی و... ، در ستون کسری ها وارد کنید. کم کردن درآمد ناخالص خانواده )بخش الف جدول( از 

کسری ها  )بخش ب جدول(.

درآمد ناخالص، جمع تمامی درآمدهای ماهانۀ خانواده است. بیشتر بدانید

 جدول 2ـ درآمد ماهیانه 
 تاریخ: فروردین ماه 1399 

جمعدیگر اعضامردزنالف( درآمد ناخالص
دستمزد ـ حقوق

کار نیمه وقت
پاداش

درآمد از اضافه کار
سود اوراق مشارکت

سود سهام
سود سپرده های بانکی

دیگر درآمدها
کل درآمد ناخالص ماهانه

جمعدیگر اعضامردزنب( کسری های ماهانه
دستمزد ـ حقوق
کار نیمه وقت

پاداش
درآمد از اضافه کار

سود اوراق مشارکت
سود سهام

سود سپرده های بانکی

جمعدیگر اعضامردزنج( جمع درآمد خالص ماهانه
کل درآمد ناخالص ماهانه

کل کسری ماهانه
درآمد خالص ماهانه

درآمد خالص ماهانه = کل کسری های ماهانه ـ کل درآمد ناخالص ماهانهبیشتر بدانید

توجه: به دلیل راحتی بیشتر در محاسبات از اعداد کوچک استفاده شده است.
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روش محاسبۀ هزینه های )خرج( ماهانه
به خاطر داشتن هزینه های ماه های گذشته خیلی آسان نیست، ولی راهی ساده برای برآورد هزینه های یک یا 
شش ماه گذشته، آن است که به حساب پس انداز، کیف یا هر محلی که پس انداز خود را نگه می دارید مراجعه 
کنید؛ چنانچه حساب های شما نشان دهد که در شش ماه گذشته300 هزار تومان پس انداز کرده اید. با در 
نظرگرفتن درآمد300هزار تومان در ماه، هزینه های کل شش ماهۀ شما برابر 1500000تومان است. یعنی 

کل درآمدهای شش ماه گذشته منهای پس انداز شش ماه گذشته.
درآمد شش ماه گذشته                          1800000 = 300000 × 6
1500000 = 300000 ـ 1800000 هزینۀ 6 ماه گذشته 
1500000 ÷ 6 = 250000 متوسط هزینۀ هر ماه 
پس انداز هر ماه                                     50000 = 6 ÷ 300000

____________پس انداز هر ماه
درآمد هر ماه

 = 
50000________ 

300000
= 

50_____
300

                                  

به بیان دیگر شما به طور متوسط هر ماه 250  هزار تومان هزینه و 50   هزار تومان پس انداز کرده اید و 
( درآمد خود را پس انداز کرده اید )جدول3(. 50

در واقع یک ششم )300

جدول 3ـ تهیۀ هزینه ها و درآمدهای ماه گذشته

تومانهزینه های ماهانهتوماندرآمد خالص ماهانهتومانکسری های ماهانهتوماندرآمدهای ناخالص ماهانه

1ـ اجاره خانه1 ـ مالیات1 ـ درآمد شوهر

2ـ تسهیالت  )آب، برق و تلفن(2ـ بیمۀ درمانی2ـ درآمد زن

3ـ بیمه  )اتومبیل(3ـ سود حساب سپرده

4ـ غذا4ـ سود اوراق مشارکت

5 ـ لباس5 ـ درآمد حاصل از اجاره بها

6 ـ هزینه های اتومبیل6 ـ ارزش کمک های غیرنقدی

7ـ پرداخت بدهی ها7ـ دیگر درآمدها

ـ هزینه های آموزش، شهریه و...  8

9ـ هدایا )عروسی و...(

10ـ پذیرایی

11ـ پول توجیبی

12ـ درمانی

13ـ تفریحات

14ـ دیگر هزینه ها

کلکلکلکل
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اگر حساب شما نشان دهد که هیچ پس اندازی نداشته اید، یعنی تمام درآمد شش ماه گذشتۀ خود را هزینه و 
به طور متوسط 300 هزار تومان در ماه خرج کرده اید، پس انداز متوسط ماهانۀ شما صفر خواهد بود.

چنانچه حساب شما نشان دهد که نه تنها پس انداز نکرده اید، بلکه هنوز صورت حساب های پرداخت نشده 
مانند آب، برق، قسط خانه و... مانده است، شما با بدهی مواجه شده اید. اگر مجموع حساب های پرداخت نشدۀ 
مّدت  این  در طول  هزینه های شما  این صورت  در  باشد،  تومان  ماه گذشته 120 هزار  در طول شش  شما 

120هزار تومان بیش از درآمد شما خواهد بود؛ یعنی هر ماه 20000 تومان اضافه خرج کرده اید. 
تومان 20000 = 6 ÷ 120000

پس شما نه تنها در طول این مّدت پس اندازی نداشته اید، بلکه با بدهی مواجه بوده اید. در چنین وضعیتی باید 
در هزینه کردن بسیار محتاط باشید تا به بدهی شما اضافه نشود. دراین صورت تنظیم بودجه برای خانوادۀ 

شما حیاتی است. بنابراین، شما تاکنون:
1  می دانید درآمد شش ماه گذشتۀ شما چه مقدار بوده است.

2  می دانید در این شــش ماه پس اندازی داشته اید یا خیر.
پس می توانید کل هزینه های خود را در این مّدت برآورد کنید. سپس جدولی مطابق جدول 3 تنظیم کنید. 
در یک طرف جدول، درآمدها و در طرف دیگر، متوسط هزینه های ماهانۀ خود را بنویسید. وقتی این کار را 
انجام دادید، می توانید 6 ماه دیگر به عقب برگردید و هزینه ها و درآمدهای خود را تعیین کنید. در این صورت 
متوسط هزینه های شما دقیق تر به دست خواهد آمد و اطالعات بهتری برای بودجه بندی جدید خواهید داشت.

به صورت جزئی تر  را  خانوادۀ خود  هزینه های  که  است  رسیده  آن  وقت  حال  ریز کردن هزینه های گذشته: 
به خاطر آورید. دانستن جزئیات هزینه، به خصوص اگر خانواده پس اندازی ندارد یا بدهکار است، کمک می کند که 
هزینه های غیرضروری یا کمتر ضروری را بتوان حذف یا کم کرد تا خانواده بدهی خود را پرداخت کند یا بتواند 
پس انداز داشته باشد. برای ثبت هزینه های ماهانۀ خانواده ابتدا اقالم مشخص را مطابق جدول 3 یادداشت کنید. 

هزینه های ماهانۀ خانواده ممکن است به صورت محاسبۀ صفحۀ بعد باشد:

برای پیش بینی برنامه های آینده باید هزینه های گذشتۀ خود را تعیین کنید. هرچه طول مّدت دوره بیشتر 
باشد، برآورد هزینه های آینده بهتر خواهد شد.

نکته

1  کل درآمد خالص خانوادۀ شما در ماه گذشته چقدر بوده است؟
2  درآمد خالص شش ماه گذشتۀ خانوادۀ شما چقدر بوده است؟

3  خانوادۀ شما در شش ماه گذشته چه مقدار پس انداز کرده است؟
4  کل هزینه های شش ماه گذشتۀ خانوادۀ شما چقدر بوده است؟

5  خانوادۀ شما به طور متوسط، ماهانه چقدر هزینه و چقدر پس انداز کرده است؟
6  چند درصد درآمد خانواده پس انداز شده است؟

٧  اگر خانوادۀ شما پس اندازی نداشته است، مقدار بدهی خانوادۀ خود را مطابق جدول 3 تعیین کنید.

فعالّیت 23
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1  فهرستی از هزینه های ماه گذشتۀ خانوادۀ خود تهیه کنید.
2  هزینه ها را به دو گروه ضروری و غیرضروری تقسیم کنید.

3  تعیین کنید سهم هر یک از دو گروه هزینه ها چقدر بوده است.
4  کدام یک از هزینه های خانوادۀ خود را می توانید کم یا حذف کنید؟

فعالّیت 24

80 هزار تومان اجارۀ خانه 
65 هزار تومان آب، برق، تلفن و گاز 
60 هزار تومان دیگر هزینه ها  
75 هزار تومان غذا 

20 هزار تومان  پول توجیبی بچه ها 
_____________________________________
300 هزار تومان جمع 

در اینجا تمام درآمد خانواده مصرف شده است. حتی ممکن است برخی از افراد خانواده خرید های اقساطی و 
اعتباری هم انجام داده باشند که در جدول منظور نشده باشد. دراین صورت باید هزینه ها را دقیق تر تجزیه و 
تحلیل کرد. گاهی اوقات مشخص می شود که بخش عمدۀ درآمد خانواده جهت خرید کاالهای کمتر ضروری 
باقی مانده است. پس بسیار مهم است بدانید چه کسی و در  صرف شده است، در حالی  که مخارج ضروری 
چه موقع هزینه کرده است. در این وضعیت توصیه می شود اعضای خانواده به جای عصبانی شدن، جلسه ای 

خانوادگی تشکیل دهند و به طور جدی با یکدیگر گفت وگو کنند.

برگزاری جلسۀ خانوادگی برای تنظیم هزینه ها: اعضای خانواده باید در زمانی مناسب برای مرور هزینه های 
خود دور هم جمع شوند. در این جلسه هر یک از اعضای خانواده باید سعی کند بدون داشتن حالت تدافعی 
با دقت هزینه های خود و دیگران را بررسی کند. بسیار مهم است که هر عضو برای تأمین هزینه های مالی 

خانوادۀ خود و رهایی از بدهی کمک کند.
در آغاز، مسئول جلسه باید رونوشتی از هزینه ها و متوسط درآمد ماهانۀ خانواده را تهیه و میان اعضا توزیع 

کند. سپس اعضای خانواده باید دربارۀ موضوعات زیر توافق کنند:
1  هدف های اصلی خانواده؛

2  مقدار منابع مالی مورد نیاز برای رسیدن به هدف )هدف های مالی بلند مّدت(؛
3  مبلغی که باید ماهانه پس انداز شود )هدف های مالی کوتاه مّدت(؛

4  لزوم فداکاری هر یک از اعضای خانواده برای کمک به تأمین منابع مالی، حتی به مقدار بسیار اندک.
برگزاری این نوع جلسات به فرزندان می آموزد: 

 بدانند دخل و خرج خانواده مهم است.
 ارزش پول را بفهمند و در خرج کردن آن محتاط باشند.

 در تصمیم گیری خانواده سهیم شوند.
 برای رفاه حال و آیندۀ خانواده به طور صحیح هزینه کنند.
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توصیه می شود فرزندان از کودکی در چنین جلساتی شرکت کنند. ضمن اینکه در این جلسات نباید کودکان 
را برای هزینه هایی که کرده اند سرزنش کرد، بلکه باید به آنها آموخت چگونه می توانند به تأمین مالی خانواده 

کمک کنند.
پس از توافق بر سر موضوعات یاد شده، از هر عضو سؤال کنید چگونه می تواند پس انداز بیشتری برای رسیدن 
به هدف ها داشته باشد. اگر همۀ اعضای خانواده به پس انداز کردن متعهد شوند، خانواده زودتر به هدف های 
خود می رسد. چنین تالشی کلید دسترسی به هدف هاست. همۀ اعضای خانواده باید درک کنند برای داشتن 
پس انداز بیشتر الزم است با یکدیگر همکاری و مشارکت فعال داشته باشند. در پایان جلسه از هر عضو خانواده 
بخواهید که بنویسد چگونه باید خرج کند تا پس انداز بیشتری داشته باشد. راه های پیشنهادی را در جلسۀ 

بعدی خانواده در بودجه بندی جدید در نظر بگیرید.

پیگیری و به روز کردن هزینه ها
در این مرحله با چگونگی پیگیری هزینه ها و به روز کردن هزینه های جدید برای رسیدن به هدف ها آشنا می شوید.

چگونگی پیگیری هزینه ها: پیگیری هزینه ها معموالً کاری سخت به نظر می رسد، به خصوص اگر در خانواده 
افرادی که بخواهند هزینه کنند، بیش از یک نفر باشند. بنابراین الزم است یک نفر از اعضای خانواده برای 
پیگیری هزینه ها تعیین شود. این فرد را مدیر  خرج می نامیم. اعضای خانواده باید دست کم هفته ای یک بار 

گزارش هزینه های صرف شدۀ خود را به اطالع مدیر خرج برسانند.

دستیابی به هدف های خانواده، مستلزم تالش و فداکاری جمعی است. هر عضو خانواده باید برای کمک 
به پس انداز خانواده متعهد شود.

نکته

جلسه ای خانوادگی تشکیل دهید و هزینه های خانواده را تجزیه و تحلیل کنید. اعضای خانواده را متقاعد 
کنید هزینه های غیرضروری خود را که در فعالّیت 24 تعیین کرده اید، کم یا حذف کنند تا خانواده در 

آینده زندگی بهتری داشته باشد. گزارش جلسه را در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 25

مرحلۀ سوم تنظیم بودجه

البته منظور آن نیست که هر فرد مجبور است ریزترین 
بلکه فقط الزم است مثالً  را گزارش کند،  قلم خرید 

بگوید 2000 تومان لوازم التحریر خریده ام )جدول4(.

جدول 4ـ پیگیری روزانۀ هزینه ها

مبلغنوع هزینهنام هزینه کننده

کل
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زمان وارد کردن هزینه ها
دنبال کردن هزینه ها در طول روز کاری وقت گیر است؛ بنابراین، پیشنهاد می شود وقتی از شب را برای انجام 

این کار انتخاب کنید. اگر یکی از اعضای خانواده فراموش کرد هزینه های خود را وارد کند، ناراحت نشوید.
نکتۀ مهم این است که به هرفرد اجازه دهید به اهمّیت انطباق مخارج خود با بودجۀ تنظیم شده پی ببرد. 
مراقبت از هزینه های روزانۀ هریک از ما نمایانگر تعهد کامل به بودجه و هدف های خانواده است. بنابراین، 

هریک از اعضای خانواده باید مراقب هزینه های روزانۀ خود باشد.

وظایف مدیر  خرج
1  جمع آوری تمام رسیدها و کنار گذاشتن صورت حساب هایی مانند آب، برق، تلفن، گاز و... به ترتیب تاریخ 

پرداخت، تا کلیۀ پرداخت ها به موقع انجام گیرند.
2  جمع آوری صورت تمام هزینه های انجام شده در هفته از همۀ افرادی که هزینه کرده اند.

3  طبقه بندی مخارج بر حسب انواع آن.
4  ثبت مخارج: برای این کار پیشنهاد می شود مدیر خرج دفترچه ای تهیه کند. این دفترچه می تواند شبیه 
تقویم دیواری، بزرگ باشد تا جای کافی برای ثبت هر مقوله را در تاریخ معین داشته باشد یا می تواند 
یک سررسید تاریخ دار باشد که به هر روز آن صفحه ای بزرگ اختصاص داده شده است. شاید استفاده 
از سررسید تاریخ دار بهتر باشد، زیرا جای کافی برای وارد کردن تمام اطالعات هزینه را دارد و می توان 
رسیدهای هر روز و نیز قبض هایی مانند آب، برق، تلفن و... را با سنجاق به آن صفحه پیوست کرد. در این 
صورت تک تک اعضای خانواده می توانند بدون مراجعه به مدیر خرج، مخارج خودرا وارد و رسید را پیوست 

کنند. این دفترچه باید در جایی از خانه و در دسترس تمام اعضای خانواده باشد.
5  نظارت بر ثبت مخارج: مدیر خرج هر روز باید نظارت کند که کسی ثبت هزینه ها را فراموش نکرده باشد. 
این نظارت، خصوصاً برای ماه های اول که خانواده هنوز به بودجۀ جدید عادت نکرده، بسیار مهم است و 
تدریجاً به اعضای خانواده کمک می کند تا به پیگیری روزانۀ مخارج، کمتر خرج کردن و در نتیجه بیشتر 

پس انداز کردن عادت کنند.
6  ثبت مخارج ماهانه: مدیر خرج در هفته های بعد هم 
باید این کار را انجام دهد و در پایان ماه با جمع  زدن 
مخارج هفتگی طبقه بندی شده، به مخارج ماهانه 
دست یابد. سپس باید مخارج ماهانه را در جدول 

مربوط وارد کند )جدول5(.

 جدول 5 ـ پیگیری هفتگی هزینه ها

مبلغروزها ـ تاریخ
شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

کل
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 جدول 6  ـ پیگیری ماهانۀ هزینه ها و درآمدها

درآمد منهای هزینهمبلغ درآمدمبلغ هزینه شده

هفتۀ اول

هفتۀ دوم

هفتۀ سوم

هفتۀ چهارم

بقیۀ روزهای ماه

کل

٧ ثبت مخارج ساالنه: مدیر خرج باید در ماه های بعد هم همین کار را تکرار کند تا در پایان سال با جمع 
کردن مخارج ماهانه به مخارج ساالنه دست یابد و آن را در جدول 7 وارد کند.

جدول ٧ـ پیگیری هزینه های ساالنۀ خانواده

درآمد ـ هزینهدرآمدهاهزینه هاماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

کل
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اگر تعداد اعضای خانواده زیاد باشند، نگهداری صورت هزینه ها مشکل خواهد بود. پس پیشنهاد می شود این 
وظیفه هر سه ماه یک بار به عضوی دیگر از خانواده که توانایی انجام این کار را دارد، سپرده شود. البته باید 
اطمینان حاصل کنید که فرد جدید برای این کار مناسب است. در عین حال او را آموزش دهید تا مطمئن 

شوید که می تواند این کار را به خوبی انجام دهد.

به روز کردن بودجه: مدیر خرج باید هر هفته نظارت کند که آیا عملکرد بودجه مطابق هدف بوده است یا خیر. 
این کار را به روز کردن بودجه می گویند. ورقۀ هزینه های ماهانه را کنار هزینه های ماهانۀ هدف بررسی و با 
هم مقایسه کنید و تفاوت آنها را در طول هر ماه و هر سال ثبت نمایید. این مقایسۀ هفتگی، ماهانه و ساالنه 
نسبت به مخارج ِ انجام شده و مخارج هدف به شما امکان می دهد تا بتوانید بودجۀ خانواده را تعدیل1 کنید.

باید بپردازید، می توانید  از پایان ماه  برای مثال اگر در اواسط ماه متوجه شدید صورت حساب هایی را قبل 
محاسبه کنید به چه مقدار پول نیاز دارید. اگر پول به اندازۀ کافی باقی مانده باشد، مشکلی نیست، ولی اگر 

با کمبود پول مواجه اید باید برگردید و هزینه های خود را تعدیل کنید.
در اینجا ضرورت دارد وضعیت بودجۀ خانوادۀ خود را در پایان هفته، ماه و سال به اعضای خانواده گزارش دهید 
تا اگر مطابق بودجه عمل کرده اند، در جریان موفقیت خود قرار گیرند و از اینکه به خوبی از عهدۀ مراقبت از 
هزینه های خود برآمده اند، احساس غرور کنند. این تعدیل بودجه انعکاس مثبت دارد و به موفقیت بیشتری منجر 

می شود.
ولی اگر خانواده از بودجه تجاوز کرده و دچار کسری شده است، باید همۀ اعضای خانواده بدانند کجا اشتباه 
کرده اند تا با یکدیگر بتوانند مطابق بودجه حرکت کنند. البته اگر خانواده در برخی از ماه ها نتوانست مطابق 
بودجه عمل کند، نگران نباشید؛ این کاماًل طبیعی است. بنابراین، سعی کنید با مشارکت اعضای خانواده آن 
را اصالح کنید. برعکس اگر خانواده در برخی ماه ها موفقیت داشت، خیلی مغرور نشوید، زیرا این موفقیت 
دائمی نیست باید مواظب باشید و بودجۀ خانواده را به طور مرتب ارزیابی و به روز کنید و از خرج کردن بی مورد 

بپرهیزید.
منظور از به روز کردن بودجه تغییر دادن آن نیست، بلکه منظور آن است که بررسی کنید نسبت به انتظارتان 
چه تغییری در بودجه ایجاد شده است. اگر متوجه شدید خطای بزرگی صورت گرفته است، بودجه را دست 
کم برای چند ماه اول تغییر ندهید، بلکه اعضای خانواده باید سعی کنند تا آن را مطابق بودجۀ اولیه بسازند. اما 
اگر با وجود تالش اعضای خانواده مشاهده کردید برای سه ماه متوالی دچار کسری بودجه شده اید، الزم است 
مجدداً بودجۀ خانواده را ارزیابی و تعدیل کنید. باید توجه داشته باشید هر تعدیلی پس انداز شما را کم می کند.

1  با استفاده از سررسید تاریخ دار، مخارج روزانۀ همۀ اعضای خانواده را در یک هفته پیگیری و ثبت نمایید 
و پس از طبقه بندی، در جدول شمارۀ  5 وارد کنید.

2  این کار را به مّدت یک ماه ادامه دهید و با استفاده از جدول های هفتگی به دست آمده، بودجۀ ماهانۀ 
خانوادۀ خود را تهیه و در جدولی مانند جدول  6 وارد کنید.

3  گزارش فعالّیت را در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 26

1. برابرکردن، مساوی کردن، تقسیم کردن از روی عدالت
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نظارت بر حساب پس انداز: به جدول هدف )جدول 1ـ جدول پیشرفت به سمت هدف( برگردید و مقدار پس انداز   شده 
را در مسیر حرکت به سمت هدف پررنگ کنید و ببینید چه مقدار از مسیر را طی کرده اید؟ با پرکردن نمودار، 
هم شما و هم اعضای خانواده احساس بهتری خواهید داشت. سپس بررسی کنید پول پس انداز   شده در هر  ماه چه 

وضعی دارد.
حساب پس انداز نشان دهندۀ مقدار پس انداز است. اگر نتوانستید به پس انداز تعیین شده برسید به هزینه های 
خود برگردید. جدولی مطابق جدول 8 تنظیم کنید و ببینید چه جاهایی بیشتر از مقدار هدف هزینه کرده اید. 
البته این پایان کار نیست و باید عواملی را که باعث شده اند پس انداز شما متوقف شود، حذف یا تعدیل کنید. 

شاید هم الزم باشد برای تعیین میزان پس انداز قابل اجرا در خانواده، دوباره بودجه بندی کنید.

جدول   ٨ ـ هزینه های خانواده به تفکیک نوع هزینه 

هفتۀ هفتۀ اولنوع هزینه
دوم

هفتۀ 
سوم

هفتۀ 
چهارم

بقیۀ روزهای 
درصد به کل کلهفته

هزینه ها

اجاره بهای خانه

گوشت

برنج

میوه و سبزی

لبنیات

نوشیدنی ها

رفت و آمدها

تسهیالت )آب، برق، گاز و تلفن(

لباس

مواد شوینده

خدمات بهداشتی و درمانی

خدمات آرایشی

پست

لوازم  التحریر

دیگر هزینه ها

کل

هزینه های هر ماه خانوادۀ خود را در برابر هزینه های تعیین شده در بودجۀ خانواده بگذارید و با هم مقایسه 
کنید. راهکارهایی برای نیازها ارائه دهید.

فعالّیت 2٧
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فعالّیت 26 را برای شش  ماه متوالی تکرار کنید و هزینه های خانواده را به دست آورید. در ضمن با توجه به 
درآمدهای خانواده در شش ماه متوالی پس انداز خانواده را نیز به دست آورید. آیا مقدار پس انداز خانواده با 

مقدار پس اندازی که جدول های شما نشان می دهد مطابقت دارد؟
چنانچه مقدار پس انداز، کمتر از مقدار جدول است، عوامل متوقف کننده یا کاهش دهندۀ پس انداز را پیدا کنید.

فعالّیت 2٨

ارزیابی بودجه: پس از گذشت چند ماه، که خانواده بر اساس بودجۀ جدید زندگی کرد، آن را مطابق با پرسش های 
زیر تجزیه و تحلیل و بررسی کنید.

1  آیا همۀ اعضای خانواده مطابق با برنامه و بودجۀ تعیین شده عمل کرده اند؟
2  آیا شکایت های اعضای خانواده کمتر یا بیشتر شده است؟

3  آیا همۀ اعضا از بودجۀ جدید، در مقایسه با بودجۀ قبلی، رضایت بیشتری دارند؟ اگر رضایت آنها افزایش نیافته 
است، علت چیست؟

4  آیا ستون رنگی ای که در جدول 1 برای پیشبرد هدف ها طراحی کرده اید، به سمت هدف پیشرفت کرده است؟
5  اگر خانواده نتوانسته است به اندازۀ کافی برای رسیدن به هدف پس انداز کند، علت چیست؟

6  آیا در بودجه، تجدید نظر الزم است؟ توصیه می شود جلسۀ دیگری تشکیل دهید تا اعضای خانواده برای 
تطبیق هزینه های خود با بودجه متعهد شوند و به توافق برسند.

به خصوص  کند،  پیشرفت  مشکلی  هیچ  بدون  و  به راحتی  جدید  بودجۀ  با  خانواده  داشت  انتظار  نمی توان 
در ماه های اول که احتمال بروز مشکل، اختالف، نبود احساس مسئولیت، نبود تعهد و... هست. اگر بعد از 
به کارگیری بودجۀ جدید مشاهده شد این برنامه باعث شکل گیری رفتارهای خانواده شده است، اجرای آن را 
متوقف کنید و جلوتر نروید. دقت داشته باشید پول باید در خدمت رفاه و تعالی افراد خانواده باشد. به بیان 

دیگر پول وسیله است نه هدف.

زندگی بر  اساس بودجۀ جدید
اختصاص دادن  اجرا کرد.  را  باید آن  تنظیم شده رضایت دادند  بودجۀ  به  اعضای خانواده  هنگامی که همۀ 
وقت بسیار برای تنظیم بودجه بدون آنکه کسی متعهد به رعایت آن باشد کاری بیهوده است. با پیگیری و 
به روزکردن بودجه می توانید به انحراف آن از مسیر برنامه ریزی شده پی ببرید. اگر اعضای خانوادۀ شما مطابق 
بودجۀ برنامه ریزی شده هزینه کرده اند، آنها را تشویق کنید این روند را ادامه دهند. ولی معموالً در ماه های 
اول، که هنوز خانواده به بودجۀ تنظیم شدۀ جدید عادت نکرده، بسیار بعید است بتواند به این موفقیت دست 
یابد و به احتمال زیاد بیش از مقدار برنامه ریزی شده هزینه خواهد کرد. بنابراین، ممکن است نتواند پس انداز 
الزم را فراهم کند و حتی احتمال دارد بیش از درآمد خانواده هزینه کند و بدهکار شود. در حالت اول، یعنی 
وقتی پس انداز کمتر از مقدار تعیین شده باشد، شاید بتوان آن را با تغییرات جزئی در ماه های بعد، تعدیل و 
جبران کرد ولی اگر خانواده دچار بدهی شود، یعنی هزینه هایی بیش از درآمد داشته باشد، دیگر جای گذشت 

باقی نمی ماند و الزم است هزینه ها به طور کامل بازنگری شوند.

مرحلۀ چهارم تنظیم بودجه
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نحوۀ بودجه بندی هنگام محدودیت های مالی )مدیریت بدهی و بحران مالی در خانواده( 

1 فهرستی از کاالهای درخواستی ماهانۀ خانوادۀ خود را تهیه کنید.
2 خانوادۀ شما در ماه چند بار به خرید می رود؟

3 چه مقدار هزینۀ ایاب و ذهاب می پردازد؟
4 چه راه هایی برای کاهش هزینه های خانواده پیشنهاد می کنید؟

5 فهرستی از آنها را برای گزارش در کالس تهیه کنید.

در گروه های کالسی در مورد جملۀ زیرگفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

»قناعت مالی است که تمام نمی شود« حضرت علی  

با  توجه به هزینه های خانواده، برای افزایش درآمد و جبران کسری بودجه در خانواده چه راهکارهایی را 
می توان در خانوادۀ شما اجرا کرد؟ گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 29

فعالّیت 30

فعالّیت 31

بارها دیده شده است که خانواده ها در بودجه بندی مالی زندگی خود 
به مشکل برخوردکرده اند یا به عبارت ساده تر بین دخل و خرج خود 
درآمدشان  میزان  یعنی  )شکل4(.  نمایند  برقرار  تعادل  نتوانسته اند 
نمی تواند هزینه های زندگی آنها را پوشش دهد. در اینجاست که لزوم 

افزایش درآمد برای خانواده ها مطرح می شود. 
روش های افزایش درآمد برای جبران کسر بودجۀ خانواده و متعادل 

شکل 4ـ کسری بودجهکردن آن شامل موارد زیراست:

1  افزایش درآمدهای جدید از طریق کار بیشتر مانند انجام اضافه کاری یا اقدام برای انجام شغل دوم؛
2 افزایش درآمد از طریق گرفتن وام از بانک ها؛ 

3 افزایش درآمد از طریق فروش طال، اوراق سهام و... .
اما جهت میزان نمودن هزینه های زندگی و باال بردن درآمد خانواده، راه معقول و بهتری نیز وجود دارد و آن 

کاهش هزینه هاست.

راه های کاهش هزینه ها در خانواده: برای کاهش هزینه ها در خانواده می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1  جایگزین کردن کاال های ارزان قیمت به جای اجناس گران؛ مثاًل جایگزین کردن حبوبات و غالت در رژیم 

غذایی خانواده و کاهش هزینۀ خرید گوشت؛
2  خرید از مراکز ارزان قیمت کاالها مانند فروشگاه های تعاونی، بازار فروش مواد غذایی و ... ؛

3  صرف نظر کردن از مخارج غیر ضروری در زندگی؛
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با توجه به فهرست درآمدها و هزینه های ماهانۀ خانوادۀ خود:
الف( وضعیت بودجۀ خانواده را تعیین کنید.

ب( چنانچه با کسری بودجه مواجه شوید، کدام یک از خرج های خود را می توانید کم کنید؟
ج( چه راه هایی برای کاهش هزینه ها در خانوادۀ خود پیشنهاد می دهید؟

د( گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

گزارشی از یک بحران مالی را که خانوادۀ شما احتماالً با آن مواجه شده است در قالب داستان در کالس 
ارائه دهید و در آن، موارد زیر را مشخص کنید: 

1 نشانه های بحران مالی؛
2 عکس العمل اعضای خانواده در این شرایط؛

3 مشارکت خانواده در حل بحرانی مالی؛
4 راه های حل بحران مالی. 

فعالّیت 32

فعالّیت 33

4  صرفه جویی در مصرف آب، برق، تلفن، بنزین و... ؛
5  نگهداری بهتر از کاالها و استفادۀ صحیح از آنها تا نیاز به خرید مجدد و یا انجام هزینه برای تعمیر آنها نباشد؛

6  تهیۀ بعضی از مواد غذایی و اجناس در منزل با هزینۀ کمتر )مانند پخت رب در فصل تابستان یا دوخت 
لباس توسط خانم خانه یا تهیۀ مرباجات و ترشیجات در منزل و...(.

مفهوم و نشانه های بحران مالی: زمانی بحران مالی در خانواده به وجود می آید که با سررسیدهایی مانند اجاره 
خانه، قسط بانک، شهریۀ مدرسه و دانشگاه، قبض های آب و برق و... مواجه شوید بی آنکه در دورۀ معّین بودجه 
قادر به پرداخت آن باشید. در این مرحله، سالمت بودجۀ شما به خطر افتاده و ممکن است عالوه  بر سالمت 
مالی، سالمت جسمی و روحی شما را نیز تهدید کند. بحران مالی در خانواده نشانه هایی دارد که می توان با 

شناخت آنها وقوع بحران یا نزدیک شدن به آن را تشخیص داد. برخی از این نشانه ها عبارت اند از:
  پرداخت نشدن اجاره بهای خانه؛

  ناتوانی در بازپرداخت قسط ها؛
  استفاده از پس انداز برای پرداخت هزینه های جاری؛

  صدور چک تاریخ دار، بدون داشتن پول در حساب بانکی)چک بی محل(؛
  برگشت خوردن چک؛

  اخطار بانک؛
  تطبیق مرتب هزینه ها و درآمدها؛
  داشتن قبض های پرداخت نشده.

مطابق قاعده ای ساده اگر قسط ها بدون درنظر گرفتن اجاره بهای خانه به 20 درصد درآمِد خالص ماهانه رسید، 
یا اگر قسط ها و اجارۀ خانه به بیش از40 درصد درآمد خالص ماهانه رسید، هرگونه خرید اقساطی را باید سریعاً 
متوقف کرد. مواجه شدن با چنین وضعیتی طبعاً برایتان بسیار نگران کننده خواهد بود، ولی نگرانی فایده ای 

ندارد، باید به فکر چاره بود. مطالب آتی بخشی از این چاره جویی است.
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مدیریت بحران مالی در خانواده
اگر با بحران مالی مواجه شدید، مراحل زیر را قدم به قدم طی کنید )نمودار5(.

1  تعریف مسئله: بلندترین قدم در فرایند حل مشکل بدهی، تعریف مسئله است. شما نمی توانید بدهی خود 
را مدیریت کنید بدون اینکه دقیقاً بدانید مشکل چیست. بسیاری از مردم این کار را انجام نمی دهند. وقتی 

ارزیابی

مدیریت بحران مالی 
عملی کردن راه حل ممکندر خانواده

انتخاب راه حل های مناسب

تعریف مسئله

روشن کردن وضعیت مالی خانواده

مرور راه حل ها

نمودار5 ـ مراحل حل مدیریت بحران مالی در خانواده

از آنها بپرسید مشکل چیست؛ می گویند مشکل من نیاز بیشتر 
کنند  حل  سرعت  به  را  مشکل  می خواهند  آنها  است.  پول  به 

بدون آنکه به طور روشن آن را تعریف کرده باشند.
مالی  اینکه وضعیت  برای  2  روشن کردن وضعیت مالی خانواده: 
باید اطالعاتی دربارۀ واقعیت های  خانوادۀ خود را روشن کنید، 
مالی خانواده جمع آوری کنید. برای این منظور مدیر خرج باید 

شکل 5  ـ مدیریت مالی صحیح در خانوادهکارهای زیر را انجام دهد )شکل 5(.

الف( تعیین ارزش دارایی ها
1  پول نقد که به صورت های زیر می تواند باشد:

 تراز حساب جاری، حساب پس انداز و...
 ارزش جاری سهام، اوراق مشارکت و...

 طلب هایی که باید وصول شود.
2  دارایی هایی که فوراً به پول تبدیل می شوند؛ مانند خانه، زمین و...

3  دارایی های شخصی مانند اتومبیل، طال و جواهر.

ب( تعیین ارزش بدهی ها
برای مثال وام خانه، وام خودرو، چک ها، قسط های خرید، شهریۀ مدرسه و دانشگاه فرزندان و خریدهای انجام 

شده با کارت اعتباری. 
ج( محاسبۀ خالص دارایی ها

پس از آنکه مدیر خرج، فهرست بدهی ها و دارایی ها را تهیه کرد باید ماندۀ آن را به دست آورد.
 ارزش خالص = بدهی ها ـ دارایی ها
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اگر ارزش خالص دارایی خانوادۀ شما منفی یا مثبت ولی خیلی کوچک است ناامید نشوید. پس از تکمیل 
ارزش خالص دارایی ها، تاریخ بگذارید و هر  چند ماه یک بار این کار را انجام دهید و ببینید آیا )طبق جدول9( 

پیشرفتی انجام شده است یا خیر؟

جدول 9ـ تعیین ارزش خالص دارایی
تاریخ ..................

 
ارزش خالص دارایی ها مبلغ بدهی ها مبلغ دارایی ها

 اجاره بهای خانه
 قسط خودرو

  قسط شهریۀ مدرسه و 
دانشگاه

 قبض آب
 قبض برق

 قبض تلفن
 قبض گاز

 بدهکاری به ...

 بدهکاری به ...

 خانه
 خودرو

 طال و جواهر
 فرش

 اوراق مشارکت
 اوراق سهام

 طلب بابت ...

 طلب بابت ...
 تلویزیون

 دیگر دارایی ها
کل کل

3  مرور راه حل ها: مدیر خرج باید با تشکیل جلسۀ خانوادگی پیشنهادهای اعضای خانواده را دربارۀ چگونگی 
تأمین مالی بدهی یادداشت کند، اما نباید دربارۀ اظهاراتشان زود قضاوت کند. این   کار مانع تفکر خاّلق 
می شوید  متوجه  خانواده  هزینه های  و  درآمدها  مقایسۀ  با  شما  کنید  فرض  می شود.  خانواده  اعضای 
400 هزار  تومان کسری دارید. باید اجازه دهید هر کس هر فکری برای تأمین مالی این بدهی در ذهن 

دارد بیان کند. برای مثال: 
فرزند: علی 50  هزار  تومان به ما بدهکار است. 

پدر: فرش اضافی را می فروشیم.
مادر: از فردا روزی چند ساعت بیشتر کار می کنیم.

پدر: از فردا هنگام برگشت از اداره در مسیر خانه چند مسافر سوار می کنم.
4  انتخاب راه حل های مناسب: اکنون مدیر خرج باید فهرست تهیه شده را بررسی کند و آنگاه روی راه حل هایی 
که عملی نیستند، خط بکشد و آنهایی را که مناسب ترند، را انتخاب کند. در این صورت، به  شرطی که 

مخالف یکدیگر نباشند، می توان به چند راه حل مناسب رسید.
برای مثال ممکن است تمام راه حل های یاد شده باال به جز فروش فرش انتخاب شوند. پس الزم است:

 خانواده به دنبال قرضی که به علی داده بود برود. 
 مادر یک شیفت اضافی در محل کار بماند.

 پدر هنگام برگشت از محل کار چند مسافر را در مسیر خانه سوار کند.
  مادر به جای اینکه بچه ها را برای غذا خوردن به رستوران ببرد، غذا را در خانه تهیه کند و به جای 

گوشت قرمز که گران است، گوشت سفید که ارزان تر است بخرد.
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5  عملی کردن راه حل های ممکن: خانواده در این مرحله باید راه حل های انتخابی را عملی کند. اگر مدیر 
و  برگردد  خود  فهرست  به  باید  نیست،  امکان پذیر  باال  راه حل های  همۀ  بردن  به کار  شد  متوجه  خرج 
راه حل ها را اولویّت بندی کند، زیرا در بسیاری از موارد اجرای تمام راه حل ها کارایی خانواده را کم می کند. 
بنابراین در مثال باال، مدیر خرج باید کارها را تقسیم بندی و تاریخ گذاری کند تا بتواند به طور متوالی به 

آنها دست یابد.
6  ارزیابی: قدم آخر آن است که مدیر خرج بررسی کند آیا مشکل حل شده است یا خیر؟ اگر مشکل حل 
شده بود، خانواده می تواند موفقیت خود را جشن بگیرد و این تجربه را برای حل دیگر مشکالت زندگی 
دقیق  به طور  را  مسئله  نتوانسته  خرج  مدیر  که  است  آن  علتش  بود،  نشده  حل  مشکل  اگر  برد.  به کار 

شناسایی کند. به  خاطر داشته باشید شناسایی مسئله؛ بلندترین قدم در راه مدیریت بدهی است.

تسویۀ بدهی
فهرستی از بدهی های خانوادۀ خود را روی کاغذ بیاورید. در این فهرست بنویسید خانوادۀ شما چه مقدار و به 
چه کسانی بدهی دارد. بدهی، عالوه بر اینکه به سالمت بودجه لطمه وارد می کند، سالمت روحی و جسمی 
خانواده را نیز به خطر می اندازد. از   این  رو خانواده باید از قرض گرفتن بیشتر خودداری کند، زیرا اگر روال 

گذشته را ادامه دهد تمام عمر مقروض خواهد بود.
تسویۀ بدهی به دو روش زیر انجام می شود:

الف( روش تدریجی: دراین روش برای تسویۀ بدهی ها از راه حلی منظم و تدریجی استفاده می شود؛ یعنی 
رساندن بازپرداخت بدهی در هر ماه به بیشترین مقدار. بنابراین، خانواده سعی کند تا آنجا که ممکن است 
مقدار بیشتری از بدهی های خود را در هر ماه بپردازد. برای انجام این کار خانواده باید، بعد از مشخص شدن 
فهرست بدهی ها برحسب مقدار بدهی، تقدم و تاریخ آنها، هر ماه بخشی از بدهی خود را بپردازد و سپس 

اولویّت بندی در پرداخت بدهی را در نظر بگیرد. این کار ممکن است چند سال طول بکشد.
ب( فروش دارایی ها: ممکن است برخی از خانواده ها بپرسند آیا برای پرداخت بدهی باید دارایی های خود را 
بفروشند یا خیر؟ این یکی از راه حل های ممکن است، ولی تنها وقتی راه حل درستی است که افراد خانواده 
عادت به خرج   کردن های سابق خود را اصالح کرده باشند وگرنه با فروش دارایی ها تنها عارضه )معلول( برطرف 
خواهد شد نه مشکل )علت(. فرض کنید خانواده ای مقروض، خانۀ خود را می فروشد تا بتواند قرض خود را 
پرداخت کند. این خانواده اگر دوباره به عادات سابق خود مانند خریدهای اقساطی و... ادامه دهد، دوباره دچار 
مشکل بدهی خواهد شد، فقط با این تفاوت که این بار خانه هم ندارد. پس خانواده بدون برنامۀ مالی منظم 
دوباره به همان دام می افتد. از این رو، قبل از فروش دارایی ها، ابتدا باید عادت های غلط خرج کردن را که علت 
به وجود آمدن بدهی است، اصالح کنید. مثاًل اگر تاکنون با چک خرید می کرده اید آن را کنار بگذارید و فقط 

مطابق درآمد خود هزینه کنید.

1 فهرستی از کلیۀ دارایی های نقدی و غیر نقدی و... تهیه کنید.
2 فهرستی از کلیۀ بدهی ها شامل قسط ها، قبض ها و... تهیه کنید.

3 با تفریق این دو از هم، ارزشِ خالص دارایی خود را به دست آورید.
4 هرچند ماه یک بار این کار را انجام دهید و پیشرفت خود را اندازه بگیرید.

فعالّیت 34
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ضمن مصاحبه با یک خانوادۀ مقروض، موارد زیر را بررسی کنید و گزارش آن را در کالس ارائه دهید: 
الف( برای رهایی از مشکل بدهی چه قدم هایی برداشته اند؟ 

ب( با استفاده از شش مرحلۀ مدیریت بدهی، سعی کنید راه حلی برای رهایی از مشکل بدهی این خانواده 
پیدا کنید.

در گروه های کالسی در مورد راه های مقابله با بدهکار شدن گفت و گو کنید.

فعالّیت 35

فعالّیت 36

راه های پیشگیری از بحران مالی

با انجام اقدامات زیر می توان از بروز بحران مالی در خانواده پیشگیری کرد:
1  قانون 20درصد را رعایت کنید. منظور آن است که کل خرید اقساطی ماهانه بدون اجاره بها نباید بیشتر از 
20درصد درآمد خالص شما شود؛ یا کل خرید اقساطی ماهانه با اجاره بها نباید از 40 درصد درآمد خالص 

شما تجاوز کند.
2  عادت های مالی نامناسب خود را تغییر دهید. به همین منظور برای مدیریت هزینه ها باید راه جدیدی پیدا 
کنید. بودجه بندی ماهانه و به کارگیری روش پاکت می تواند راه کارگشا باشد. وقتی متوجه شدید پولتان را 
چگونه هزینه کرده اید، می توانید عادت های مالی نامناسب خود را تغییر دهید. شما با تغییری اندک مانند 
حذف غذای رستوران و خرید اقالم شخصی، جایگزین کردن کاالهای ارزان قیمت با کاالهای گران قیمت 

و... می توانید بدون اینکه به خانواده فشار زیادی تحمیل شود، بدهی های خود را پرداخت کنید.
3  در خرید با کارت های اعتباری و صدور چک های مّدت دار بسیار محتاط باشید. امروزه استفاده از کارت های 
اعتباری در تمام دنیا رایج شده و بسیاری از مردم در سراسر جهان با در دست داشتن این کارت ها به خرید 
می پردازند. یکی از ویژگی های استفاده از کارت اعتباری آن است که فرد مجبور نیست بالفاصله هزینه ها 

را بپردازد بلکه صورت آنها بعد از مّدتی ارسال می شود.
اگرچه کارت های اعتباری وسیلۀ بسیار مناسبی برای پرداخت است، اما بسیاری از افراد دچار وسوسه های 
آنی خرید می شوند و بدون توجه به مخارج و نیازهای واقعی خود خرید می کنند. این مسئله باعث می شود 
آنها دچار بدهی شوند. از   این  رو وقتی بدهی دارید، خرید با کارت اعتباری و صدور چک های مّدت دار را 

قطع کنید تا بتوانید کنترل بیشتر و بهتری بر هزینه های خود داشته باشید.

مفهوم انطباق )ضروری، غیرضروری( دخل و خرج در خانواده

آیا شما می توانید بین درآمد و هزینه های خود تعادل ایجاد کنید؟ چگونه و با چه روش هایی می توان این 
کار را انجام داد؟ دربارۀ آن گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 3٧
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در دنیای پیچیده امروز، پول و کسب درآمد بسیار پیچیده و دشوار است. اما مهم تر از آن مدیریت دخل و خرج 
خانواده هاست. بسیاری از این مشکالت زمانی آغاز می شوند که مدیریت دخل و خرج وجود ندارد.

بهترین روش دخل و خرج، مدیریت و برنامه ریزی است. هر خانواده ای مطابق با درآمد، هزینه ها را به چند 
از  با درآمد و  باید مطابق  این هزینه ها حتماً  هزینه های ضروری و غیر ضروری، که  بخش تقسیم می کند. 

طرفی در نظر گرفتن پس انداز ها باشد.
همۀ ما در  زندگی به بعضی از محصوالت بیشتر و به برخی به طور دائم نیاز داریم. اما مهم ترین موضوع، انتخاب 
توزیع مناسب درآمد بین این کاالهاست. اگر یک کاال هزینۀ بیشتری از درآمد شما را به خود اختصاص دهد، 
مطمئناً برای کاالهای مصرفی دیگر سهم کمتری می ماند. شما باید اولویّت های خود را بررسی کنید و سعی کنید 

با توجه به درآمد خود بهترین گزینه را انتخاب کنید.
خانواده مانند یک کشور کوچک است که اگر برای هزینه و درآمد خود برنامه ریزی صحیح نداشته باشد دچار 
ورشکستگی و رکود می شود. سبک زندگی روش های صحیح دخل و خرج را نیز شامل می شود و در این زمینه 
باید عادات غلط گذشته را کنار گذاشت و با روش های برگرفته از قرآن و سیره امامان معصوم  سبکی نوین 

را ارائه کرد.
دخل  و  خرج همان درآمد و هزینه است که در الگوهای بودجه ریزی به عنوان دو رکن اساسی شناخته می شوند 
و در آن، فهرستی از مخارج یا هزینه ها و درآمدها را مشخص می کنند و بهترین الگوی برنامه ریزی آن است 
که هزینه ها با درآمدها تناسب معقول داشته باشند. معموالً هزینه ها و نیازها بیشتر از درآمدهاست و لذا باید 

تدبیری اندیشیده شود که موازنۀ بین درآمد و هزینه و یا دخل و خرج برقرار باشد.
در خانواده هم مانند یک کشور باید این توازن برقرار باشد وگرنه خانواده همواره با بدهی و قرض روزگار سپری 
می کند و اندیشۀ پرداخت به موقع بدهی ها آرامش روانی سرپرست و اعضای خانواده را بر هم می زند. الگوی 
مصرف هر خانواده با خانوادۀ دیگر تفاوت دارد. اوضاع خانوادگی، میزان درآمد، جایگاه اجتماعی، محیط زندگی 

و سبد مصرفی مورد نیاز، بودجه بندی خانواده ها را از یکدیگر متمایز می سازد. 
آنچه امروز در خانواده ها به عنوان کاالهای قسطی و پرداخت پیوستۀ وام وجود دارد، لزوماً هماهنگ با هزینه های 
مورد نیاز نیست، بلکه بخشی از آنها معلول خریدهای غیرضروری هستند که از روی چشم و هم چشمی تهیه شده 
و دخل و خرج خانواده ها را بر  هم زده اند. برای برقراری این موازنه باید بایسته ها و نبایسته های مصرف مشخص 

شوند.
یک نگاه ساده به بسیاری از خانواده ها نشان می دهد که خانه ها تبدیل به انباری برای کاالهای غیر ضروری 
شده اند. بسیاری از لوازمی که خریداری می شوند، ضروری نیستند و یا مورد استفادۀ آنها اندک است. به  جای 
خرید این کاالها باید کاالهایی را خرید که هم ضروری هستند و هم دائماً مصرف می شوند. در اقتصاد، خرید 
اما کاالهایی که مورد مصرف مستقیم خانواده ها و یا عاملی برای کسب  کاالهای بادوام سفارش شده است، 
نامناسب  الگوی  امروزه  می شود.  هزینه ها  افزایش  موجب  فقط  بی مصرف  بادوام  وگرنه،کاالهای  باشند  درآمد 
مصرف خانواده ها هم عاملی برای تبدیل خانه ها به انبار کاالهای غیر ضروری شده است. فرقی نمی کند که جزء 
خانواده های کم درآمد هستید یا پردرآمد. اگر حساب دخل و خرج را نداشته باشید نمی توانید پس انداز کنید. با 

برنامه ریزی می توانید درست مدیریت کنید و پس انداز داشته باشید و با پس انداز به خواسته هایتان برسید.
از گروه خدمات هستند از  در وضعیت سخت اقتصادی، بهتر است سهم هزینه های غیرضروری را که معموالً 
هزینه های اصلی بکاهید. مثاًل، کمتر سفارش غذا دهید یا به رستوران بروید، به جای این  کار، با اندکی زحمت، مواد 
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الزم برای تهیۀ یک غذای خانگی مثل ساندویچ خانگی را فراهم کنید و در خانه، غذای خود را آماده کنید، با حذف 
هزینه های غیرضرورِی این چنینی نه  تنها صرفه جویی کرده اید، بلکه پول زیادی را نیز بابت آنها نپرداخته اید.

از اصول اولیۀ تنظیم بودجه در خانواده این است که بین مخارج )خرج( و درآمد )دخل( خانواده تعادل برقرار 
باشد. اگر بودجه بندی به طریقی باشد که مخارج و درآمد خانواده در طول دورۀ بودجه بندی شده )مثالً 

ماهانه( با هم برابر باشد، اصطالحاً گفته می شود بودجۀ خانواده در حالت تعادل است.
اگر در طول دورۀ بودجه بندی شده مخارج خانواده از درآمد آن کمتر باشد، گفته می شود بودجۀ خانواده 

در آن دوره با مازاد مواجه است. این مازاد می تواند پس انداز شود.
اگر در طول دورۀ بودجه بندی  شده مخارج خانواده از درآمد آن، بیشتر باشد، بودجۀ خانواده در حالت کسری 
است. در این صورت خانواده باید با تعدیل بودجه، یعنی کم  کردن مخارج کمتر ضروری، به تعادل دست یابد. 

در غیر این صورت یا دچار بدهی می شود یا نمی تواند نیازهای اصلی خود را برآورده کند.

نکته

نحوۀ مدیریت بودجه در فعالّیت های گوناگون )آموزشی، ورزشی، اشتغال، ازدواج، مرگ و میر، هدایا(

1 فهرستی از آنچه در طول ماه گذشته خرج کرده اید تهیه کنید.
2  آیا در برقراری تعادل میان دخل و خرج خود موفق بوده اید؟ اگر نتوانسته اید، کمبود درآمد خود را چگونه 

جبران خواهید کرد؟

چگونه می توانیم برای تأمین هزینۀ فعالّیت های گوناگون از جمله آموزشی، ورزشی و... یک بودجه بندی 
مطلوب داشته باشیم؟ دربارۀ راه ها و روش های آن گفت وگو کنید.

فعالّیت 3٨

فعالّیت 39

مدیریت بهینۀ هزینه های خانواده از همان آغاز تشکیل خانواده اهمّیت سرنوشت  سازی از نظر منافع خانواده 
که  هستند  هزینه ها  این  واقع  در  می کند،  تعیین  درآمدها  را  خانواده  اقتصاد  که  تصور  این  برخالف  دارد. 
سرنوشت سازند. گذشته از این نکته که به حداقلی از درآمد برای گذران زندگی نیازمندیم، باور و نگاه ما به 
الگوی مصرف و در نتیجه ضرورت هزینه کردن برای تأمین نیازهای واقعی می تواند به گونه ای باشد که با هر 

میزان درآمد، بتوانیم نیازهای خود را برطرف سازیم.
افزایش هزینه ها باالتر از افزایش درآمد ها سبب می شود که فرد با کار و تالش بیشتر، درآمد خود را افزایش 
دهد، ولی این امر به دلیل محدود بودن ساعت هایی که انسان می تواند در شبانه روز کار کند دارای حد معینی 
است. افزایش ساعت های کار فراتر از طاقت و ظرفیت انسان سبب می شود که کار به پدیده ای ناخوشایند 
و طاقت فرسا تبدیل شود. مدیریت بهینۀ هزینه ها به آدمی امکان می دهد تا با گزینش الگوی مناسب برای 
زندگی خویش، تأمین مالی یا کسب درآمد را وسیلۀ زندگی قرار دهد و نه هدف و در نتیجه امکان برخورداری 

از زندگی معنوی و لذت بخشی را پیدا کند.
هزینه های مربوط به دید و بازدیدها، هزینۀ مسافرت ها، هزینۀ پوشاک، اجارۀ خانه و سپس هزینه های آموزش 
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فرزندان، گویای سیر افزایش هزینه های خانواده و افزوده شدن موارد جدید هزینه هاست و این روند تا هنگامی که 
فرزندان سر کار بروند و کمک هزینۀ خانواده شوند، ادامه می یابد. اصالح مدیریت کنونی و اِعمال مدیریت بهینۀ 
هزینه های فردی و خانوادگی ضرورتی است که نه تنها امکان زندگی بهتر فردی و خانوادگی را فراهم می سازد، 
بلکه در اصالح ساختار اقتصادی کشور و مدیریت آن می تواند کارساز باشد. مدیریت بخردانۀ هزینه های خانواده، 
افزون بر برنامه ریزی و پیش نگری و هماهنگی خواسته ها با امکانات   )مادی و غیرمادی(، پس از انجام هزینه های 
مصرفی، تجربه آموزی از آن را نیز با استفاده از بازخورد مورد توجه قرار می دهد. از این نظر نوشتن روزانۀ هزینه ها 
و جمع هزینه های روزانه، هفتگی، ماهانه و ساالنه، افزون بر مشخص کردن میزان هزینه های انجام شده، امکان 
تحلیل و بررسی خردمندانۀ آنها را فراهم می سازد. برای نمونه با یادداشت هزینه ها و ارزیابی هفتگی، ماهانه و 
ساالنۀ آنها آشکار می شود که مثالً خانواده در ماه یا سال چه اندازه پول بابت حمل و نقل، آموزش، هدایا و... 
پرداخته است. در پاسخ به این پرسش که آیا نمی توان کیفیت و کمیت الزم را از راه های کم هزینه  تر برای رفع 
نیازمندی های مزبور تأمین کرد یا اینکه آیا نمی شود مثالً با کاهش هزینۀ دید و بازدید، هزینه های خوراک را 

بهبود بخشید یا با بهبود بهداشت و انجام ورزش و نرمش هزینه های درمان را کاهش داد.
یکی از هزینه هایی که با وجود تکرار نشدنش، بر همۀ زندگی خانوادگی اثر می گذارد، گزینش همسر و هزینه های 
ازدواج است. اگر هزینه های مراسم ازدواج متناسب با پس انداز قبلی و آن هم کاماًل پیش بینی شده برای این مورد 
نباشد، رسم زیبا و خاطره انگیز جشن ازدواج، می تواند مّدت ها خانواده را از نظر مالی فلج سازد. در این مورد باید 
برنامه ای سنجیده و متناسب با امکانات خانواده داشت. همچنین اثر برگزاری مراسم سوگواری تأثیر تعیین کننده ای 
در کاهش درد و رنج از دست دادن عزیزان دارد، ولی رعایت نکردن برخی نکات ممکن است این مراسم را به 
صورت یکی از مشکالت خانواده مبّدل سازد. مدیریت خردمندانۀ هزینه ها، پیش بینی هزینه های سوگواری و 
نظارت بر آن را می طلبد. سپردن امور برگزاری مراسم سوگواری به فردی که بتواند در چهارچوب تعیین شده و 
متناسب با درآمد خانواده و به دور از هیجان هایی که در این زمان ها پیش می آید از عهدۀ انجام هزینه های آن 
برآید، به نظر می رسد یکی از راه های پرهیز از زیاده روی است. هزینۀ دید و بازدیدهای خانوادگی نیز با توجه به 
سنت های زیبای ما، در صورتی که به سادگی برگزار نشود و بدتر از آن اگر اجرای این سّنت ها خود به فضای پر از 
رقابت تبدیل شود، از هزینه های برهم زنندۀ تعادل در اقتصاد خانواده است. مهمانی دادن، دید و بازدید با خویشان، 
نزدیکان، دوستان و همسایه ها، یکی از شیوه های دلنشین روابط انسانی است که معنی زندگی و بودن می تواند از 
آن برخیزد و دایرۀ تعامل را از محدودۀ خانوادۀ کوچک )پدر، مادر و فرزندان( به میدان های گسترده تری انتقال 
دهد؛ ولی همین رسم زیبا و دلنشین می تواند به میدان رقابت و چشم و هم چشمی ها، وقت گذرانی به بدترین 

شیوۀ آن، بدآموزی و اهرم فشار خردکننده ای بر مدیریت بخردانۀ هزینه های خانواده بدل شود.
با توجه به اینکه هدف از دید و بازدیدها، توسعۀ روابط انسانی به  ویژه با خویشاوندان نزدیک است، اجتناب از 

خودنمایی و به رخ کشیدن امکانات خانواده، در راستای کاهش هزینه ها، امری ضروری است.
مطالب زیر به عنوان نمونه یکی از راه های پیشنهادی برای مدیریت بودجۀ این گونه فعالّیت ها در خانواده است. 

فرض کنید شما در هر ماه درآمد ثابتی دارید. یک راه ساده برای بودجه بندی ماهانۀ آن به شرح زیر است:
1  تعدادی پاکت بخرید و روی هر یک از آنها برچسب بزنید.

2  فهرستی از هزینه هایی را که باید در طول ماه بپردازید، تهیه کنید. این فهرست شامل هزینۀ اجاره بها، آب، 
برق، تلفن، غذا، بنزین و... است.

3  بر روی برچسب پاکت ها نوع هزینه و مقداری را که باید در هر ماه بپردازید، با تاریخ پرداخت آنها بنویسید.
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4  پول الزم برای پرداخت هر هزینه را درون پاکت خودش بگذارید.
5  وقتی پول تمام هزینه ها را در پاکت گذاشتید، می توانید تعیین کنید چه مقدار پول برایتان باقی می ماند.

با استفاده از این روش می توانید مقدار پول الزم برای هر هزینه را از پاکت مخصوص به خود بردارید. در پایان 
ماه می توانید هر پولی را که در هر پاکت باقی می ماند با درآمد ماه بعد جمع کنید یا پول باقی مانده را برای 

خریدهای بودجه بندی نشده خرج کنید.
ُحسن این روش این است که هر انحرافی از مقدار بودجه بندی شده به سرعت دیده می شود و می توان آن را 

اصالح کرد.
این روش، یک بودجه بندِی ساده است اما ممکن است برای بیشتر خانواده ها عملی نباشد، می دانید چرا؟

اوالً همۀ پرداخت های ما به صورت نقدی انجام نمی گیرد؛ برای مثال ممکن است کرایۀ خانه به صورت چک 
به صاحب خانه داده شود.

ثانیاً درآمد برخی خانواده ها از منابع متعدد به دست می آید. ممکن است اجاره بها بگیرند، سود اوراق سهام یا 
سود سپرده های مّدت دار و اوراق مشارکت دریافت کنند یا ممکن است روزمزد باشند. در این صورت روش 

سادۀ باال کارساز نیست و باید شیوۀ دیگری برگزید.

فهرستی از فعالّیت های گوناگون خانوادۀ خود را بیان کنید و راه هایی برای مدیریت آنها پیشنهاد دهید. فعالّیت 40

1  با پنج خانواده از دوستان و آشنایان خود در مورد سؤاالت زیر گفت وگو کنید و گزارش آن را در کالس ارائه 
دهید.

الف( در سال آینده چه هدف هایی دارند؟
ب( آیا اعضای خانواده با این هدف ها موافق اند؟

ج( خانواده از چه طریقی منابع مالی رسیدن به هدف ها را تأمین می کند؟
د( پس انداز آنها چه درصدی از درآمد آنهاست؟

هـ( خانواده ها را از لحاظ هدف ها، پس انداز و... مقایسه کنید.
2  گزارشی از دخل و خرج هفتگی، ماهانه و سالیانۀ خانوادۀ خود تهیه کنید.

3  فهرستی از کاالهای مصرفی خانواده را تهیه کرده و درصد آن را نسبت به کل مخارج خانواده تعیین کنید.
4  ضمن مصاحبه با یک خانواده بدهکار، تعیین کنید کدام یک از عالمت های بحران مالی را دارد. سپس با 
استفاده از مراحل شش گانۀ مدیریت بحران مالی، مشکل این خانواده را تحلیل کنید و برای پرداخت بدهی 

آنها راه حل پیشنهاد کنید.
5  گزارشی از نحوۀ مدیریت بودجه در فعالّیت های ورزشی تهیه کنید.

فعالیت های پایانی
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واحد یادگیری 2 : مدیریت هزینه های خانواده

استاندارد عملکرد

مدیریت هزینه های خانواده از طریق به کارگیری مفهوم مدیریت هزینه های خانواده و انواع هزینه ها براساس 
استانداردهای سازمان آموزش فّنی  و  حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

1 رعایت اخالق حرفه ای 
2 صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی )برق، گاز و آب( و رعایت الگوی مصرف

3 دقت در کار و بازبینی کیفیت کار 
4 رعایت ایمنی و بهداشت

5 مدیریت پسماند 

1 مفهوم مدیریت هزینه های خانواده 
2 انواع هزینه ها
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امری  خانواده ها  همۀ  برای  گرچه  خانواده  هزینه های  درست  ادارۀ 
دیگر  از  فقیر الزم تر  و  برای خانواده های کم درآمد  ولی  است،  الزم 
خانواده هاست. زیرا اگر خانواده های پردرآمد بر اثر مدیریت نادرست 
هزینه های خانواده، مجبور به اختصاص دادن حجم زیادی از درآمد به 
هزینه ها می شوند و در  نتیجه، کار بیشتر را بر نان آور خانواده تحمیل 
می کنند، ولی در مورد خانواده های کم درآمد و فقیر، مدیریت نادرست 
هزینه ها، گاه زندگی خانوادگی آنان را از هم می پاشد. اشتباه یک 

هدف توانمندسازی4: مفهوم مدیریت هزینه های خانواده را توضیح دهد.

مدیریت هزینه های خانواده

هزینه و انواع آن 

در گروه های کالسی دربارۀ سؤال زیر گفت وگو کنید.
چگونه باید هزینه ها را مدیریت کرد تا دچار بدهی یا کسری بودجه نشویم؟ 

فعالّیت 41

خانوادۀ پول دار در هزینه های تجملی، ممکن است به آسانی قابل جبران باشد و شاید هیچ فشار مالی بر خانواده 
وارد نسازد، اما این امر برای یک خانواده فقیر شاید جبران ناپذیر و یا با تحمل سختی زیاد همراه باشد. برای 
نمونه خرید یک اتومبیل خارجی به بهای یک میلیارد تومان برای یک خانوادۀ پول دار با توجه به میزان پس انداز 
و دارایی و درآمد خانواده، شاید هیچ گونه فشاری وارد نسازد، ولی برای یک خانوادۀ فقیر خرید اتومبیلی به 
آید. در مدیریت هزینه های خانواده  باالیی به شمار  نیز ممکن است هزینۀ بسیار  قیمت یکصدمیلیون تومان 
مطالبی بررسی می شود که امکان تصمیم گیری بهتر را دربارۀ هزینه ها برای همۀ خانواده فراهم می سازد، ولی 
برای خانواده ای که از درآمد کمتری برخوردار است، استفاده از اصولی که مدیریت خردمندانۀ هزینه ها را ممکن 
می سازد، اهمّیت بیشتری دارد. با توجه به پیچیدگی و فراوانی هزینه های خانواده و اهمّیت یافتن این یا آن هزینه 
در شرایط مختلف از سوی خانواده های متفاوت، داشتن شناخت عمومی  از هزینه ها، تصمیم گیری درباره آنها را 

عقالنی تر می سازد )شکل 6(. 

شکل 6 ـ مدیریت هزینه ها در خانواده

هزینه های خانواده مخارجی است که خانواده صرف خرید کاالهای مختلف )غذا، پوشاک و...( و خدمات گوناگون 
)آموزش، بهداشت و...( می کند.

درگروه های کالسی دربارۀ انواع هزینه های خانواده ها گفت وگو کنید و فهرستی از آنها را تهیه کرده و در 
کالس ارائه دهید.

فعالّیت 42
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انواع هزینه ها 
هزینه های ثابت: هزینه هایی هستند که تقریباً مقدار 
نمی کند؛  تغییر  خیلی  دیگر،  ماه  به  ماه  یک  از  آنها 
دانشگاه  و  مدرسه  شهریۀ  خانه،  اجارۀ  هزینه  مانند 
فرزندان، اقساط وام های بانکی و مواردی از این قبیل 

)شکل 7(.
هزینه های جاری ضروری: هزینه هایی است که مقادیر 
آنها از یک ماه تا ماه دیگر نوسان دارد؛ مانند هزینه های 

آب، برق، تلفن، مواد غذایی، بنزین و هزینۀ پارک خودرو، هزینۀ حمل  و  نقل و سفرهای شهری مثل مترو و 
تاکسی، کاالهای مصرفی و سایر خدمات.

هزینه های دوره ای: هزینه هایی است که به صورت ساالنه، شش ماهه و یا فصلی انجام می شود؛ مانند هزینه های 
تعمیر خودرو، بیمه، تعویض عینک طبی، تعمیر وسایل خانه، هزینۀ دندان پزشکی و درمان، هدایا و... .

شکل ٧ـ هزینه های ثابت 

هزینه های خانواده را می توان به انواع دیگری نیز تقسیم کرد )نمودار6(:

در خانوادۀ شما بیشترین و کمترین سهم هزینه مربوط به کدام گروه از هزینه هاست؟ گزارش آن را در 
کالس ارائه دهید.

فعالّیت 43

1 هزینه های کوتاه مّدت، میان مّدت و بلند مّدت 
هزینه های کوتاه مّدت: هزینه هایی هستند که در زمان اندک انجام می گیرد و دارای ویژگی های جاری روزمره و 

تکراری بودن نیز هستند؛ مانند هزینه های خوراک، رفت و آمد و... .
هزینه های میان مّدت: هزینه هایی هستند که دامنۀ مصرفشان خیلی زود پایان نمی یابد، ضمن اینکه زمان درازی 
را مانند هزینه های بلند مّدت در  بر    نمی گیرند. هزینه های مربوط به پوشاک از جمله هزینه های میان مّدت هستند.

نمودار6   

مصرفی و سرمایه ای

هزینه های 
خانواده

مادی و غیرمادی

خرید و نگهداری

وابستگی زا و استقالل آور

اسمی و واقعی

خوراکی و غیرخوراکی

دوسویه و یک سویه

کوتاه مّدت و میان مّدت و بلندمّدت

ضروری و غیرضروری

پیش بینی پذیر و پیش بینی ناپذیر

اجاره خانه

شهریۀ مدرسه 

تغذیه

اقساط بانک

تعمیرات
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هزینه های بلند مّدت: هزینه هایی هستند که زمان مصرف درازی دارند و روزمره و تکرار شونده به معنای هر 
روز آن نیستند، از جملۀ این هزینه ها می توان هزینۀ خرید خانه، اتومبیل و وسایل برقی خانگی و... را نام برد.

2 هزینه های ضروری و غیرضروری 
هزینه های ضروری: هزینه هایی هستند که از مصرف آنها نمی توان خودداری کرد وگرنه خانواده با کمبود های 
گوناگون روبه رو می شود. از جمله هزینه های ضروری می توان هزینه های خوراک، پوشاک، آموزش، مسکن، 

درمان، بهداشت و... را نام برد. 
هزینه های غیر ضروری: هزینه هایی که قابل صرف نظر کردن هستند مانند مصرف بیش از حد خوراک1، پوشاک 

و... یا تجملی بودن کاالها و خدمات مصرفی. 

3 هزینه های پیش بینی پذیر و پیش بینی ناپذیر 
هزینه های پیش بینی پذیر هزینه هایی هستند که با توجه به روال هزینه های خانواده، رویدادشان را می توان 
پیش بینی کرد، درحالی که هزینه های پیش بینی ناپذیر را یا به هیچ وجه نمی توان پیش بینی کرد و یا دامنه 
و شدت آنها را از پیش نمی توان تصور کرد. هزینه هایی مانند آسیب های زلزله، آتش سوزی، بیکاری و غیره 
را نمی توان پیش بینی کرد، ولی به دلیل احتمال رویداد آنها می باید مدیریت هزینه ها به گونه ای انجام شود 
که در  صورت واقع شدن، بتوان این هزینه ها را پرداخت کرد. به عنوان مثال استفاده از انواع بیمه ها، ساخت 
منازل مقاوم تر در قبال زلزله و حوادث و... برای رویارویی با این گونه هزینه ها، از شیوه های مدیریت خردمندانۀ 

این گونه هزینه ها به شمار می آیند. 

1. در مصرف مواد غذایی با رعایت حفظ منابع و محیط  زیست و کاهش هزینه ها می توان الگوی صحیح مصرف را آموزش داد.

از هزینه های ضروری و غیرضروری یک  ماهۀ خانوادۀ خود فهرستی تهیه کنید. فعالّیت 44

4 هزینه های مصرفی )جاری( و سرمایه ای 
هزینه های مصرفی: هزینه هایی هستند که در جریان مصرف از بین می روند. در  حالی که هزینه های سرمایه ای 
تداوم یافته و گاه بر آنها افزوده می شود. هزینه های خوراک، پوشاک، مسکن و... جزء هزینه های مصرفی به حساب 
می آیند، در حالی  که پس انداز در شکل هایی از قرض الحسنه، سپردۀ سرمایه گذاری های کوتاه و بلند مّدت، اوراق 
مشارکت و سهام و سرمایه گذاری های مستقیم مانند خرید ماشین آالت و وسایِل کار جزء هزینه های سرمایه ای 

به شمار می آیند.

5 هزینه های مادی و غیرمادی 
هزینه های مادی: این هزینه ها را می توان هزینه هایی دانست که عینی است و با پرداخت پول و یا انجام کار 
صورت می گیرند، در  حالی  که هزینه های غیرمادی در بسیاری از موارد نامحسوس هستند؛ مثاًل پولی که در 
برابر خرید کاال و خدمت می پردازیم و یا کاری که در برابر دریافت کاال و خدمات انجام می دهیم، نمونه هایی 
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از هزینه های مادی هستند، در حالی   که از نمونه های هزینه های غیر مادی می توان به اتالف وقت، تحقیر شدن، 
دروغ گفتن، برخالف وجدان، دین و قانون عمل کردن و... اشاره کرد.

6 هزینه های خرید و هزینه های نگهداری
هزینه های خرید: هزینه هایی هستند که برای دستیابی به یک کاال و یا خدمت پرداخت می شوند.

هزینه های نگهداری: هزینه هایی هستند که برای امکان پذیر کردن تداوم مصرف آن کاال و یا خدمت پرداخت 
می شوند. برای نمونه پولی را که برای خرید یک اتومبیل می پردازیم هزینۀ خرید به شمار می آید، در  حالی   که 

هزینه های مربوط به تعمیر، تصادف، مصرف بنزین و ... هزینه های نگهداری هستند.

٧ هزینه  های وابستگی زا و استقالل آور
هزینه های وابستگی زا: هزینه هایی هستند که در اثر آن واردات افزایش می یابد و کشور ناگزیر است برای 

پرداخت هزینۀ ارزی آن، نفت خام و مواد اولیۀ بیشتری بفروشد و یا از خارج وام دریافت کند.
هزینه های استقالل آور: هزینه هایی هستند که در اثر آن تولید داخلی رشد می کند و ضمن افزایش سرمایۀ 
کشور، اشتغال افزایش و بیکاری کاهش می یابد. در کشوری که خانواده ها به هردلیل کاالهای خارجی می خرند، 
نمی توان صنایع و کشاورزی شکوفا و بالنده ای داشت و استقالل اقتصادی و خوداتکایی دست نیافتنی خواهد 

بود و این امر، گرانی، بیکاری و فقر را در جامعه گسترش می دهد که خود به خود بر خانواده ها تأثیر می گذارد. 

٨ هزینه های اسمی  و واقعی 
هزینه های اسمی : هزینه هایی هستند که برای دستیابی به کاال و خدمتی معین و الزم، ظاهراً پرداخت می شوند، 

نمونه هزینه های اسمی  هزینه ای است که مثاًل برای خرید یک جفت کفش پرداخت می کنیم. 
هزینه های واقعی: هزینه هایی هستند که واقعاً پرداخت می شوند، در  حالی  که با کمی تدبیر و دوراندیشی می شود 
آن را پرداخت نکرد؛ مثاًل کفشی که خریده ایم اگر کیفیت و تناسب آن با شکل پا و کاری که از آن انتظار 
داریم در نظر گرفته نشده باشد و مجبور به خرید چند جفت کفش شویم تا نیازمان به کفش برآورده شود، اینها 
هزینه های واقعی خرید ما را تشکیل می دهند. نمونه دیگر خرید موادغذایی با کیفیت پایین است که میزان دورریز 

آن و بیماری های جانبی ناشی از آن، هزینه واقعی خانوار را باال خواهد برد و این کار توجیه اقتصادی ندارد.

9 هزینه های دوسویه و یک سویه
هزینه های دوسویه: هزینه هایی هستند که در برابر آنها پول، کاال و یا خدمتی دریافت می شود. این گونه هزینه ها 

جبران کننده پرداخت های ما هستند. 
هزینه های یک سویه: در این هزینه ها هیچ گونه پول، کاال و یا خدمتی در برابر آن دریافت نمی شود. بخشش ها، 

نذر و نیازها و کمک ها چند نمونه از هزینه های یک سویه هستند. 

10 هزینه های خوراکی و غیرخوراکی
هزینه های خوراکی: هزینه هایی هستند که صرف خرید و یا تهیۀ کاالها و مواد خوراکی می شوند.

هزینه های غیرخوراکی: همه هزینه های خرید و تهیۀ کاالها و خدمات دیگر را دربرمی گیرند.
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هزینه های خانواده را می توان با در نظر گرفتن اولویّت های خانواده به شکلی خردمندانه مدیریت کرد.
  مواد غذایی: با توجه به نقش مهم تغذیه در سالمت خانواده باید در برنامۀ غذایی خانواده پنج گروه عمدۀ 
غذایی شامل نان و غالت، سبزی ها، میوه ها، گوشت، حبوبات، مغزها، شیر و فراورده های آن گنجانده شود. 
بدیهی است برنامۀ غذایی خانواده باید با توجه به سن، وضعیت های مختلف در دوره های زندگی )بارداری و...( 
وضعیت سالمت و سلیقۀ اعضای خانواده تنظیم شود. از آنجا که تغذیۀ مناسب باعث صرفه جویی در هزینه های 

درمان می شود، این نوع مخارج باید در رأس هزینه های خانواده جای بگیرد.
در هزینه کردن برای مواد غذایی به نکته های زیر توجه کنید:

1  نیازهای تغذیه ای خانواده را با توجه به سن، وضعیت سالمت و سلیقۀ اعضا در  نظر بگیرید.

برای انواع هزینه ها جدولی تهیه کنید و انواع هزینه های یک دوره مالی خانواده خود را در آن قرار دهید.

این  اولویّت صرف  باشد،  ماه محدود  تا آخر  مالی شما  اگر مقدار سرمایۀ  بگیرید.  را درنظر  خانوادۀ خود 
سرمایۀ محدود با کدام هزینه است؟ در گروه های کالسی در این مورد گفت وگو کنید.

فعالّیت 45

فعالّیت 46

اولوّیت های مهم هزینه های خانواده 

هدف توانمندسازی5: هزینه های خانواده را مدیریت کند.

1. اسراف نکنید که خداوند اسراف کاران را دوست ندارد )سوره انعام، آیۀ 141(.

2  با توجه به درآمد خانواده و مقایسۀ قیمت کاالهای 
مختلف، در صورتی  که قادر به تهیۀ آنها نباشید، از 
مواد غذایی جانشین با خواص مشابه اما ارزان تر 

استفاده کنید.
3  خرید مواد غذایی و تهیۀ غذا به اندازۀ الزم باشد تا 
دچار اسراف و دور  ریز مواد غذایی نشوید و نعمت 
ندهید  هدر  را  دیگران  و  خود  دسترنج  و  خدا 

شکل ٨ ـ آثار مخرب اسراف)شکل   8(.1

  پوشاک: یکی از هزینه های مهم زندگی بعد از تغذیه، که نقش اقتصادی و فرهنگی زیادی دارد هزینه پوشاک 
است. نعمت لباس که زینت بدن و حافظ آن از سرما و گرما می باشد، اولویّت بعدی مصرف خانواده است. 
هرچند که در بخش خوراک به دلیل مصرف دائمی، درآمد پی در پی به مواد غذایی تبدیل می شود ولی این 
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سرعت در مورد تهیه لباس این گونه نیست. هر چند که اسراف در پوشاک مثل اسراف در هر امر دیگری صحیح 
نیست، ولی باید دقت نمود که داشتن چند دست لباس برای مصارف مختلف در زندگی، اسراف نیست. لذا 
لباس متعدد داشتن، خود نوعی رعایت اقتصاد است، زیرا اگر یک لباس مدام پوشیده شود زود کهنه می شود 
و اگر چند لباس باشد و به نوبت پوشیده شود برای زمان بیشتری دوام می آورد. شخصیت اجتماعی افراد 
معموالً به نوع لباس آنها ارتباط دارد. افراد جامعه باید به این مسئله توجه داشته باشند و لباسی که مایۀ آبرو 
و حیثیت اجتماعی است، در هرجا نپوشند و آن را درست نگهداری کنند تا دوام بیشتری داشته باشد و دوباره 
نیاز به خریدن چنین لباسی پیدا نشود. انتخاب پوشاک مناسب و هماهنگ با فرهنگ ملی و دینی کشور و 
نیز صرفه جویی در مصرف آن نقش مهمی در کاهش هزینه های زندگی و ارتقای شخصیت افراد خانواده دارد.

  بهداشت و درمان: حفظ تندرستی افراد خانواده از مهم ترین وظایف خانواده است. از این رو بخشی از درآمد 
است  بدیهی  یابد.  اختصاص  مهم  این  به  خانواده  اعضای  وضعیت سالمت  و  به سن  توجه  با  باید  خانواده 
هزینه های  با  دندان  نخ  و  مسواک  هزینۀ خرید  مثاًل  است.  درمان  از  کمتر  مراتب  به  بهداشت  هزینه های 
دندانپزشکی قابل مقایسه نیست. پس تأمین هزینه های بهداشتی )واکسیناسیون و ...( از هزینه کردن های 

بعدی جلوگیری می کند. 
برای درمان نیز دو نوع خدمات خصوصی و دولتی وجود دارد که خانواده با توجه به درآمد خود می تواند 
امنیت خانواده، تمامی  نیز حفظ  برای کاهش هزینه های درمان و  این مراکز استفاده کند.  از  از هر یک 
اعضای خانواده باید از بیمه های درمانی استفاده کنند. خانواده های شاغل و حقوق بگیر معموالً زیر پوشش 
بیمه های درمانی اجباری هستند. دیگر خانواده ها نیز می توانند با مراجعه به سازمان های مربوط از دیگر 
بیمه های درمانی استفاده کنند. بیمه های تکمیلی نیز هزینه های درمان را تا سقف باالتری پوشش می دهند.
  آموزش: با توجه به تغییرات قابل توجهی که در قرن حاضر در علم و فناوری صورت گرفته است، حتی اشتغال 
در مشاغل ساده نیز به آموزش در سطح ابتدایی و متوسطه نیاز دارد. از این رو آموزش ابتدایی در همۀ کشورها 

و آموزش متوسطه در کشورهای پیشرفته اجباری است.
در کشور ما آموزش از دو طریق دولتی و خصوصی در همۀ سطوح ابتدایی، متوسطه و عالی انجام می گیرد. 
امکان دسترسی به آموزش ابتدایی و متوسطه از طریق دولتی برای تمامی افراد جامعه میسر است، ولی ورود 
به مراکز آموزش عالی دولتی به علت کمبود تعداد این مراکز تنها از طریق کنکور میسر است. از این رو، آموزش 
رایگان درصد کمی از افراد جامعه را پوشش می دهد و بقیه برای ادامۀ تحصیل باید هزینه های آن را پرداخت 

کنند. پس خانواده باید با توجه به درآمد و توانایی خود یکی از این دو نوع آموزش را انتخاب کند.
همچنین، افراد با توجه به تحوالت علمی و فنی در جهان به منظور اشتغال یا حتی برای حفظ شغل و کسب 
درآمد، الزم است عالوه بر آموزش های رسمی بلند مّدت به آموزش های کوتاه مّدت نیز بپردازند. برای این 

منظور خانواده باید با پرداخت هزینه های آن، امکان یافتن شغل را برای اعضای خود فراهم آورد.
اتوبوس و مترو( یا از وسایل نقلیۀ    رفت  و  آمد: برای رفت  و   آمد می توان از وسایل نقلیۀ عمومی )تاکسی، 
شخصی استفاده کرد. وسایل نقلیۀ عمومی با هزینه های مختلف در دسترس اند. اتوبوس کم  هزینه تر ولی 
وقت گیرتر است، در  حالی   که تاکسی پرهزینه است ولی برای خانواده رفاه بیشتری فراهم می کند. همچنین 
با قیمت های  استفاده کنند. خودروهای متفاوت  نقلیۀ شخصی  از وسایل  پُردرآمد می توانند  خانواده های 
مختلف در بازار موجود است. خانواده ها باید با توجه به نیاز، درآمد، هزینۀ نگهداری، نوع خودروی دلخواه 

خود را انتخاب کنند.
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دربارۀ نوع وسیلۀ نقلیه باید با توجه به دوری مسافت، زمان مسافرت، سن و درآمد اعضای خانواده تصمیم 
گرفت. یکی از دغدغه های مهم شهرهای بزرگ حجم باالی ترافیک است، نیمی از این حجم باالی ترافیک 
را می توان با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی کاهش داد، مخصوصاً افرادی که شاغل هستند و دائماً 
رفت و آمد روزانه دارند، می توانند با استفاده از حمل و نقل عمومی هم به اقتصاد خود و هم به اقتصاد 
جامعه کمک کنند. قطعاً استفاده از حمل و نقل عمومی  به اقتصاد خانواده کمک می کند و باعث صرفه جویی 
در هزینه های روزمره می شود. چون سفر کردن در سطح شهر با استفاده از این وسایل به جای خودروی 
شخصی ارزان تر خواهد بود؛ حتی در مسافرت های بین شهری ای که انجام می دهیم، اگربه جای استفاده 
از خودروی شخصی از قطار، هواپیما و اتوبوس استفاده کنیم. هزینۀ کمتری برای رفت و آمد می پردازیم. 
مهم ترین صرفه جویی که در این زمینه انجام می شود، صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش هزینه های 
تعمیر و نگهداری وسیله نقلیه است و این دو یکی از هزینه های مهم در زندگی محسوب می شوند. پس 
با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی می توانیم در مصرف سوخت و بخش مهمی  از هزینه های زندگی 
صرفه جویی کنیم. کمک به سالمتی همۀ افراد جامعه اهمّیت باالیی دارد و چون روزانه درحال رفت و آمد 
هستیم، وسایل حمل و نقل عمومی می توانند جای حجم زیادی از خودروهای شخصی را بگیرند و با کاهش 
میزان ترافیک به کاهش میزان آالینده ها و آلودگی هوا کمک کنند. آلودگی هوا مخصوصاً در شهرهای 
بزرگ باعث بروز مشکالتی در سالمتی افراد می شود و ما با استفاده از وسایل نقلیۀ عمومی می توانیم به 
به کاهش  آلودگی های زیست محیطی  با کاهش  ما  آالینده ها کمک کنیم، پس  و  آلودگی  میزان  کاهش 

میزان فرسودگی که در اثر مواد شیمیایی مضر ناشی از سوخت به وجود می آید، کمک می کنیم.

شکل 9 ـ بازی و نشاط

خانواده  هر  میهمانی:  و  مسافرت  ورزش،    تفریح، 
اعضای  فراغت  اوقات  و  سلیقه  درآمد،  به  توجه  با 
خود می تواند بخشی از درآمد و وقت خود را صرف 
از عوامل مهم  تفریح و نشاط  تفریح کند. ورزش، 
در افزایش کارایی، سالمت و رفاه اعضای خانواده 
است. بنابراین خانواده باید با توجه به درآمد خود 

از این خدمات نیز استفاده کند )شکل9(.
و  استفادۀ صحیح  و...(:  گاز  برق،  )آب،    تسهیالت 
قابل توجهی در  این خدمات می تواند نقش  از  بجا 

کاهش هزینه های خانواده داشته باشد.
  مسکن: مسکن یکی از مهم ترین اولویّت های مصرف خانواده است. اما سرمایه گذاری در آن باید در حد نیاز و 
متناسب با درآمد خانواده باشد. خانواده ها مسکن خود را باید با توجه به درآمد، تعداد اعضا، سهولت دسترسی 
به محل کار، برخورداری از ویژگی های بهداشتی )نور مناسب، استحکام، تهویه و...( و اصول معماری درست 

انتخاب و در تهیۀ آن از چشم و هم چشمی و تقلید از دیگران پرهیز کنند.
  لوازم و وسایل خانه: خانواده باید در خرید لوازم خانه به نیاز اعضا توجه کند. خرید وسایل غیرضروری، عالوه 
بر آنکه مقداری از فضای خانه و بودجۀ خانواده را به خود اختصاص می دهد، خانواده را از تهیۀ کاالهای ضروری 

باز می دارد.
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فهرستی از اولویّت های مالی خانوادۀ خود را تهیه نمایید و در کالس گزارش آن را ارائه دهید. فعالّیت 4٧

فعالیت های پایانی

1  مریم در اواسط ماه متوجه شد که تا پایان ماه نمی تواند مطابق با هزینه های برنامه ریزی شده پیش رود. 
چه پیشنهادی به او می دهید؟

2  گزارشی از هزینه های هفتگی، ماهانه و ساالنۀ خانوادۀ خود تهیه کنید. 
3  هزینه های یک خانوادۀ شهری را با هزینه های یک خانوادۀ روستایی مقایسه کنید.
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واحد یادگیری 3 : مدیریت پس انداز در خانواده 

استاندارد عملکرد

مدیریت پس انداز در خانواده از طریق به کارگیری مفهوم پس انداز و جایگاه آن در اقتصاد خانواده، روش های 
پس انداز و صرفه جویی، نحوۀ بازکردن حساب پس انداز براساس استانداردهای سازمان آموزش فّنی  و  حرفه ای 

کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

1  مفهوم پس انداز و جایگاه آن در اقتصاد خانواده
2  صرفه جویی و روش های آن در خانواده

3  روش های رسمی و غیررسمی پس انداز در خانواده
4  نحوۀ بازکردن حساب پس انداز

1  رعایت اخالق حرفه ای
2  صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی )برق، گاز و آب( و رعایت الگوی مصرف

3  دقت در کار و نظارت بر کیفیت کار
4  رعایت ایمنی و بهداشت

5  مدیریت پسماند 
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پس انداز، باقی ماندۀ مصرف از درآمد است. همۀ افراد خانواده باید 
به  دستیابی  و  خانواده  مالی  زندگی  بهبود  برای  که  شوند  متقاعد 
هدف های مالی پس انداز کنند. پس انداز برای تمامی خانواده ها با 

هر سطحی از درآمد ضروری است، زیرا:
بیماری ها،  مانند  زندگی  آسیب های  درمقابل  را  خانواده    توان 

تصادفات، از کارافتادگی، اخراج و... افزایش می دهد.
  باعث یکنواخت شدن روند مصرف در زندگی می شود.

  منبع تشکیل ثروت خانواده است.

پس انداز1 و جایگاه آن در اقتصاد خانواده 

هدف توانمندسازی 6 : مفهوم پس انداز و جایگاه آن را در اقتصاد خانواده توضیح دهد.

بپوش و بنوش و ببخش و بده
ایستی دیر  دهر  در  که  مبادا 

بنه چیزی  روز  دگر  برای 
نیستی و  پیری  بَود  مصیبت 
                                                                                                  فردوسی

در گروه های کالسی در مورد شعر باال گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 4٨

1. Saving

شکل 10  ـ پس انداز، زمینه ساز رفاه در خانواده

  خرید کاالهایی را که در کوتاه مّدت برای خانواده میّسر نیست )مانند مسکن،خودرو و...( در بلندمّدت و 
میان مّدت امکان پذیر می سازد )شکل   10(.

  مدیریت صحیِح پس انداز در افزایش دارایی و امکان رسیدن به هدف های خانواده در کوتاه ترین زمان ممکن 
نقش مهمی دارد و موجب امنیت خاطر اعضای خانواده می شود.

برای این منظور باید درآمد و هزینۀ خانواده را به دست آورید و از تفریق این دو مقدار پس انداز خانواده را 
تعیین کنید.

فرض کنید خانواده، با توجه به درآمد، تصمیم گرفته است 10درصد از درآمد ماهانۀ خود را پس انداز کند. اگر 
کل درآمد خانواده 300 هزار تومان باشد دراین صورت:

30000= 100 ÷ 10 × 30/0000  پس انداز             
یعنی شما 270  هزار تومان برای مخارج و 30 هزار تومان برای پس انداز اختصاص داده اید. پس باید هزینه ها را 

طوری تنظیم کنید که بیشتر از 270 هزار تومان نشود.
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برای پیش بینی صحیح مقدار پس انداز به نکته های زیر توجه کنید:
1  اگر درآمد خانوادۀ شما ثابت است، تنها به یک جدول نیاز دارید ولی اگر درآمد خانواده متغیر است دراین 
صورت دو جدول تهیه کنید: یکی برای زمانی که درآمد زیاد است و دیگر برای زمانی که درآمد کم است. 

از این رو می توانید کمترین و بیشترین مقدار پس انداز را تعیین کنید.
2  اگر درآمد خانواده در چند ماه گذشته ثابت بوده است، می توانید فرض کنید که درآمد ماه آینده نیز مانند 

ماه گذشته خواهد بود.
3  چنانچه اطالعاتی که در اختیار دارید نشان می دهد درآمد خانواده در ماه آینده با درآمد ماه های قبل تفاوت 
خواهد داشت، حتماً آن را وارد کنید. ولی دقت کنید این اطالعات صحیح و واقعی باشند نه براساس حدس 

و گمان. 
4  هیچ وقت پیش بینی احتمال افزایش حقوق، ارتقا یا ارث را به حساب رسیدن به هدف های خانوادۀ خود 
با آنچه دارد زندگی کند، اضافه حقوق، ارث یا هرگونه مبلغ اضافی دیگر موفقیت  نگذارید. اگر خانواده 

خانواده را بیشتر می کند. 
5  در بعضی خانواده ها مخارج بر اساس درآمد شوهر تنظیم می شود و درآمد زن صرف خرید خودرو، خانه یا 
پس انداز خانواده می شود تا اگر درآمد خانواده به علت بیماری، بیکاری، بارداری و... کاهش یافت، خانواده 
با مشکل مواجه نشود. پس الزم است درآمد زن نیز محاسبه شود. هرچند ممکن است خانواده دربارۀ آنچه 
در آینده به دست می آورد اطالعات و اختیار زیادی نداشته باشد، ولی می تواند هزینه ها را کاماًل برآورد کند 

و با یادداشت کردن آنها همواره هدف های خانواده را در  نظر بگیرد.
پس انداز خانواده را می توان با کم  کردن جمع ستون هزینه های پیش بینی شده از جمع ستون درآمدها 

به دست آورد )مطابق جدول10(.

جدول 10ـ بودجۀ ماهانه و پس انداز
ماه: ................   

پس انداز ماهانهریالهزینه های 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 و...( 
اقساط ماهانه

مهد کودک
بهداشت )دارو، درمان و...( 

مالیات
کادو

پذیرایی
مسافرت

شهریۀ مدرسه و دانشگاه
کل هزینهکل درآمد
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پس انداز یکی از ارکان مهم مدیریت بودجه در خانواده و وسیله ای است برای موارد زیر:
  مدیریت تعهدات مالی عادی؛

  رسیدن به هدف های کوتاه مّدت، میان مّدت و بلند مّدت؛
  آمادگی ورود به دورۀ بازنشستگی.

از این رو سعی کنید عادت به پس انداز کردن را در خانوادۀ خود ایجاد کنید.

این  وانگهی دریا شود« )شکل11(. شاید  را شنیده اید که »   قطره قطره جمع گردد  این ضرب المثل  احتماالً 
به عبارتی  یا  و  صرفه جویی  کرد.  ارائه  صرفه جویی  و  قناعت  برای  می توان  که  است  تعاریفی  بهترین  از  یکی 

برای پیش بینی پس انداز )پس انداز ماه آینده( جدولی مانند جدول صفحۀ قبل تهیه کنید.

در گروه های کالسی با توجه به شکل زیر درمورد روش های قناعت و صرفه جویی در مخارج و هزینه های 
زندگی گفت وگو کنید.

فعالّیت 49

فعالّیت 50

هدف توانمندسازی ٧ : هنرجو بتواند پس انداز خانواده را مدیریت کند.

قناعت و صرفه جویی و روش های مؤثر آن در خانواده 

شکل 11ـ صرفه جویی

به  قناعت  است.  مهارت  یک  هزینه ها،  مهار  توانایی 
معنی راضی شدن به سهم خود است و صرفه جویی به 
معنای درست و مناسب مصرف  کردن است. این مسئله 
برای ایجاد تعادل میان درآمد و هزینه بسیار مهم و 
نیز می تواند  اقتصاد خانواده  اساسی است و در حوزه 
تأثیرگذار و سرنوشت ساز باشد. نقش کودکان و فرزندان 
از مصرف کنندگان عمده در خانواده ها  به عنوان یکی 
اقتصاد  آیندۀ  در  آنان  جایگاه  همچنین  و  یک  سو  از 
خانواده ها از سوی دیگر لزوم توجه به آموزش صحیح 
با رهبری صحیح و  ایجاب می کند.  را  آنان  و هدایت 
بجا در اقتصاد خانواده، صداقت، دلسوزی، صرفه جویی، 
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مسئولیت پذیری و دیگر خصوصیات مثبت رشد و پرورش می یابد. هدایت فرزندان در مسیر شناخت مسائل، 
مشکالت، کمبود ها و محدودیت های اقتصادی خانواده ها می تواند در اصالح رفتار مالی و همچنین واقعیت نگری 
آنان نقش مهمی ایفا کند. در جمع خانواده، پدر، مادر و فرزندان بزرگ تر، نقش هدایت و برنامه ریزی برای فرزندان 

کوچک تر را بر عهده دارند. 
فرزندانی که این گونه تربیت می شوند هم به اقتصاد خانواده و هم به اقتصاد جامعه کمک خواهند کرد. از آنجا 
که صرفه جویی امری است که تا حد زیادی به باور و عقیده افراد وابسته است، با آموزش و تربیت صحیح، 
بهتر و بیشتر می توان به این مهم دست یافت و افراد را با این حقیقت آشنا کرد که صرفه جویی، در زندگی 

شخصی و جمعی اثری مثبت و سازنده دارد.
از جمله روش های قناعت و صرفه جویی در خانواده می توان به موارد زیر اشاره کرد:

از میان کاالهای دارای کیفیت و  الف( انتخاب مناسب از بین کاالهای مختلف: توصیه می شود خانواده ها 
خاصیت مشابه، به منظور کاهش هزینه ها کاالهای ارزان تر را جایگزین نوع گران تر آن کنند.

ب( صرفه جویی در مصرف انرژی: هر کاالیی عمر مفیدی دارد. استفادۀ نادرست از کاال عمر مفید آن را کم 
می کند، مانند روشن و خاموش کردن های بی موقع وسایل برقی.

ج( توجه به همگانی بودن مصرف: انتخاب آن دسته از خدمات و کاالهای مصرفی که همۀ اعضای خانواده از 
آن استفاده می کنند بر انتخاب های فردی برتری دارد، مانند یخچال و... .

د( ترویج فرهنگ خودکفایی در خانواده: از اوقات فراغت خانواده در جهت کمک به اقتصاد خانواده استفاده 
شود مانند قالی بافی، شیرینی پزی و... .

ـ  ( به کارگیری شیوۀ درست خرید: برای دستیابی به یک شیوه درست خرید رعایت نکات زیر الزامی است: ه
1   تهیۀ فهرست خرید: به اطراف خانۀ خود نگاه کنید، همۀ شما به کاالهایی برخورد می کنید که یا اصاًل 
به آنها نیاز ندارید یا نیاز محدودی دارید. برای اینکه درآمد خود را صرف خرید کاالهای غیرضروری 
نکنید، قبل از خرید هر کاال با توجه به نیاز خانواده از ضروری بودن آن مطمئن شوید. سپس فهرستی 

از آنها تهیه کنید تا هنگام رفتن به فروشگاه فقط مطابق آن خرید کنید.
2    انتخاب اقتصادی: آیا انتخاب شما اقتصادی است یا خیر؟ در کشور ما بسیاری از مواد غذایی به صورت 
طبخ شده یا آمادۀ طبخ وجود دارد، ولی شما باید هزینۀ غذاهای طبخ شده یا آمادۀ طبخ را با هزینۀ 

طبخ یا تهیۀ این مواد در خانه مقایسه کنید.
اگر خانواده ای با مشکل درآمدی مواجه است، به خصوص اگر اعضای خانواده برای تهیۀ مواد غذایی در 
خانه وقت کافی دارند باید سعی کنند غذا را در خانه تهیه کنند تا به این ترتیب هزینه های خانواده 
را کاهش دهند. ولی چنانچه اعضای خانواده شاغل اند و با کارکردن درآمدی بیشتر از تفاوت هزینۀ 

غذاهای طبخ شده یا آمادۀ طبخ به دست می آورند، می توانند این اقالم را از بیرون خریداری کنند.
3   تنظیم مقدار خرید: مقدار خرید باید، با توجه به نوع و خصوصیت کاال )فاسد شدنی یا نشدنی( فضای 

خانه، امکان نگهداری مطلوب در خانه و همچنین فواصل دریافت درآمد، تنظیم شود.
4    کاهش دفعات خرید: از آنجا که برای هر بار مراجعه به بازار وقت و هزینه صرف می شود، باید فواصل مناسبی 
را برای خرید درنظر بگیرید و تعداد مراجعات خود را به کمترین حد ممکن برسانید. همچنین اگر فاصلۀ 

دریافت درآمد زیاد است  )ساالنهـ  ماهانه(، می توان مواد فاسدنشدنی را به طور عمده خریداری کرد.
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5  مناسب بودن محل خرید: تا آنجا که امکان دارد از نزدیک ترین مراکز عمده فروشی خرید کنید. خرید از 
نقاط دور دست هر چند ممکن است ارزان تر باشد، هزینۀ رفت  و  آمد، زمان صرف  شده و خطرهای احتمالی 
ناشی از بعد مسافت را نیز باید به هزینه ها اضافه کرد. مواد فاسد  شدنی باید روزانه و از نزدیک ترین 

فروشگاه به محل زندگی، تهیه شود.

اگر مقدار پول پس انداز شده آن قدر ناچیز است که نمی توان آن را در بانک گذاشت، نگران نباشید. پاکت، کیف 
یا قلک کوچکی تهّیه کنید و چنین پولی را در یکی از آنها پس انداز کنید و بعد از چند ماه که به حدکافی 
رسید دربارۀ آن تصمیم بگیرید. اگر پول پس انداز شده را در خانه نگهداری کنید نه تنها هیچ سودی به آن تعلق 
نمی گیرد، بلکه در معرض خطرهایی مانند دزدی، آتش سوزی و غیره قرار می گیرد، به  عالوه اگر پول در دسترس 
باشد ممکن است خانواده تحت تأثیر وسوسۀ آنی خرید قرار گیرد. پس بهتر است حتی اگر مقدار پس انداز 
خانواده ناچیز باشد، آن را در حسابی جداگانه بگذارید. مدیریت پس انداز می تواند در افزایش رفاه خانواده و 

با جست و جو در منابع علمی و یا به کمک تجارب شخصی خود در خصوص صرفه جویی )قناعت(، آیه، روایت، 
شعر و یا ضرب المثل جمع آوری کنید و به  صورت بروشور در کالس ارائه دهید.

در گروه های کالسی در مورد انواع سپرده گذاری در بانک و اوراق مشارکت گفت وگو کنید و نتیجه را در 
کالس ارائه دهید.

فعالّیت 51

فعالّیت 52

روش های رسمی و غیررسمی  پس انداز در خانواده

در نتیجه افزایش سرعت رسیدن به هدف های خانواده 
نقش مهمی داشته باشد.

بنابراین، خانواده می تواند پس انداز خود را با  توجه به 
که  کند  نگهداری  به طریقی  پس انداز  مّدت  و  مقدار 
دارای باالترین بازدهی و کمترین میزان مخاطره باشد 

نمودار ٧)نمودار7(.

روش های پس انداز در خانواده

اوراق سهاماوراق مشارکتسپرده گذاری

سه مورد از این راه های مطمئن برای پس انداز عبارت اند از:
1  سپرده گذاری 

یکی از کم خطرترین و شاید ساده ترین راه های نگهداری پس انداز این است که به نزدیک ترین بانک محل 
زندگی یا کار خود مراجعه کرده و اندوخته را سپرده گذاری کنید.

کمترین فایدۀ این روش آن است که پول شما را از دسترس دور نگه می دارد و باعث می شود تحت تأثیر 
وسوسه های آنی خرید قرار نگیرید و تنها زمانی از حساب خود برداشت کنید که نیاز واقعی داشته باشید. 



شایستگی  3 : تنظیم بودجه در خانواده و مدیریت هزینه های آن

135

امروزه در کشور ما انواع روش های سپرده گذاری شامل انواعی به شرح زیر است:
الف( سپرده گذاری به صورت قرض الحسنه: حسن این روش آن است که عالوه  بر اجر معنوی و تضمین اصل 

پول، آن را از خطرهایی مانند دزدی، آتش سوزی و... حفظ می کند.
ب( سپرده گذاری کوتاه مّدت: در این نوع سپرده گذاری، عالوه بر تضمین اصل پول و ایمنی آن در برابر خطرها، 
بازدهی )سود( نیز به آن تعلق می گیرد. این ُحسن را نیز دارد که هر زمان به کل پس انداز یا بخشی از آن نیاز 

داشته باشید می توانید آن را از حساب خود برداشت کنید. 
ج( سپرده گذاری بلند مّدت: این نوع سپرده گذاری طی قراردادهای یک ساله، دوساله، سه ساله و پنج ساله، بین 
بانک و سپرده گذارصورت می گیرد. نرخ های سود علی الحساب این نوع سپرده گذاری با توجه به دورۀ قرارداد 
نوع سپرده گذاری  این  بیشتر است.  نیز  نرخ سود  باشد،  متفاوت است. هرچه دورۀ سپرده گذاری طوالنی تر 
بی خطر است، زیرا اصل پول تضمین شده است. هر وقت نیاز داشته باشید می توانید اصل مبلغ را دریافت 
کنید، ولی اگر اصل پول قبل از سر رسید دریافت شود، سود مطابق سپرده های کوتاه مّدت محاسبه می شود.

2  اوراق مشارکت 
روش دیگر نگه داری پس انداز، خرید اوراق مشارکت است. این اوراق برای اجرای پروژه هایی خاص منتشر می شود 
و اصل سرمایه را دولت یا بانک مرکزی تضمین می کند. این اوراق، بی نام و به صورت یک ساله تا پنج ساله اند. 
سود این اوراق هر سه  ماه یکبار پرداخت می شود. حسن این اوراق در آن است که به محض مراجعه به بانک 

سود  نرخ  عالوه،  به  است.  پول  به  شدن  تبدیل  قابل 
اگر شما  یعنی  محاسبه می شود.  روزانه  به صورت  آن 
اوراق مشارکت پنج ساله را بعد از مّدتی کوتاه به بانک 
بفروشید، سود تا همان روز محاسبه و به شما پرداخت 
می شود. از آنجا که این اوراق بی نام اند، ممکن است در 
معرض دزدی و سایر خطرها مانند آتش سوزی و غیره 
قرار گیرند. بنابراین باید در حفظ و نگه داری آنها کوشا 

باشید )شکل 12(.

3 اوراق سهام
روش دیگر نگه داری پس انداز خرید اوراق سهام است. این اوراق همان سهام شرکت های گوناگون است که در 
بازار عرضه می شود. دراین نوع اوراق، درست برخالف انواع سپرده گذاری ها و اوراق مشارکت، اصل آن تضمین 
نشده است. از این رو قیمت سهام با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و وضعیت درونی شرکت درحال تغییر 

است. سود آن هم مقداری ثابت نیست. این سود ساالنه پرداخت می شود. 
بنابراین عایدی فرد با خرید اوراق سهام از دو منبع به دست می آید: 1ـ تغییر قیمت سهم 2ـ سود سهم

که هر دو تحت تأثیر شرایط حاکم بر اقتصاد است. از این رو خرید این نوع اوراق با خطرهای بسیار مواجه است 
و خریداران باید برای جلوگیری ازخطرهای زیاد آن با مشاورۀ متخصصان مربوط سبدی از سهم های مختلف 

را نگهداری کنند.

شکل 12ـ اوراق مشارکت
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با توجه به تعریف انواع روش های پس انداز هر خانواده یا شخص الزم است با بررسی وضعیت بودجه خود و 
وضعیت حساب ها، سود و چگونگی برداشت از حساب و... تصمیم بگیرد که می خواهد کدام حساب را افتتاح 

کند. برای افتتاح حساب، توجه به نکات زیر الزم است:
1  شخصی که به سن 18 سال تمام رسیده و یا برای او حکم رشد از دادگاه صالحه صادر شده باشد می تواند به 
نام خود یا کسانی که تحت والیت یا قیومت او باشند حساب سپرده سرمایه گذاری دراز مّدت یا کوتاه مّدت 

یا قرض الحسنه افتتاح نمایند.
2  افتتاح حساب به وکالت از طرف اشخاص با قبول شرایط عمومی و ارائۀ وکالت نامه مجاز است.

3  افتتاح برای اطفال صغیر به وسیله ولی و قّیم و برای محجور و غایب و مفقود االثر توسط امین منصوب از 
طرف دادگاه مقدور است.

4  افتتاح حساب برای اطفال صغیر به وسیله اشخاص غیر از ولی و قیم از طریق وکالت مقدوراست. 
5  افتتاح حساب مستلزم قبول شرایط بانک با امضای کلیه اوراق مربوطه خواهد بود. در مورد اشخاص بی سواد 

مهر آنان جانشین امضا می باشد.
6  دو یا چند  نفر به طور مشترک می توانند نزد بانک افتتاح حساب نمایند.

٧  در مورد اشخاص حقوقی، افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مّدت و بلند مّدت به وسیله صاحبان 
امضای مجاز صورت می گیرد )مانند حساب مدرسه، حساب شرکت، تولیدی و...(.

موارد زیر را با توجه به وضعیت اقتصادی خانوادۀ خود پاسخ دهید:
1 پس انداز ماهانۀ خانوادۀ شما حدوداً چه مقدار است؟

2  به چه روشی آن را نگهداری می کنید؟
3  دلیل استفادۀ خانوادۀ شما از این روش  )روش ها( چیست؟

4 جدولی تهیه کنید و گزارشی در مورد نحوۀ نگهداری پس انداز خانواده ارائه دهید.

با  توجه به تجربه های خود به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
الف( دالیل پس انداز خانواده در بانک یا استفاده از روش های دیگر را بررسی کنید. 

ب( نحوۀ بازکردن حساب پس انداز در یک بانک را ارائه دهید.

فعالّیت 53

فعالّیت 54

هدف توانمندسازی  ٨: نحوه بازکردن حساب پس انداز در خانواده را مدیریت کند. 

نحوۀ بازکردن حساب پس انداز 
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در گروه های کالسی در مورد چگونگی افتتاح حساب پس انداز تحقیق کنید و گزارش آن را در کالس ارائه 
دهید.

شما برای پس انداز پول خود کدام روش را انتخاب می کنید؟ پاسخ خود را با ذکر دلیل به صورت گزارش 
در کالس ارائه دهید.

دو خانوادۀ فرضی را در نظر بگیرید. روش های مدیریت پس انداز در آنها را با هم مقایسه کنید و نتیجه را 
به صورت گزارش در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 55

فعالّیت 56

فعالّیت 5٧

مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی 
نیز  ارائه شناسنامۀ ولی  برای محجورین  افتتاح حساب  1  اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی )در مورد 

ضروری است.(
2  تسلیم فتوکپی شناسنامۀ ولی و برگۀ تأیید ِسَمت قّیم و امین که به وکالت، افتتاح حساب نموده اند و زدن 

عکس آنها به کارت حساب، الزامی است. 
3  دو قطعه عکس در مواردی که نوع حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مّدت و... بوده و افتتاح کننده حساب 
فاقد سواد خواندن و نوشتن باشد و عکس های مزبور بر روی دفترچه حساب و کارت عملیات حساب الصاق 

می شود.
4  گذرنامه و برگ اقامت در صورتی که بازکنندۀ حساب از اتباع خارجی باشد.

1  در مورد مزایای استفاده از چک و کارت اعتباری و روش های دیگر پرداخت الکترونیکی و اینترنتی در 
معامالت به جای پول نقد تحقیق کنید.

2  از نحوۀ چگونگی پرکردن صحیح یک برگ سفته و چک گزارشی تهیه کنید.
3  دربارۀ هر یک از این موارد از جهت سوددهی بیشتر و خطر  )ریسک( کمتر تحقیق کنید.

  خرید اوراق مشارکت؛
  سپرده گذاری در بانک؛ 

  اوراق سهام.

فعالیت های پایانی



13٨

واحد یادگیری 4  : توسعۀ شناخت از اصطالحات حسابداری

استاندارد عملکرد

مفهوم اصطالحات حسابداری از طریق به کارگیری مفاهیم اصطالحات حسابداری )حساب ها، دارایی ها، بدهی ها، 
حساب های سرمایه، اثر رویدادهای مالی روی حساب ها و ماهیت حساب ها(، انواع مؤسسه ها از لحاظ )فعالّیت، هدف، 

مالکیت(، مفهوم دورۀ مالی و مفهوم فعالّیت مالی براساس استانداردهای سازمان آموزش فّنی   و  حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

1  مفهوم اصطالحات حسابداری )حساب ها، دارایی ها، بدهی ها، حساب های سرمایه، اثر رویدادهای مالی روی 
حساب ها و ماهیت حساب ها( 

2  انواع مؤسسه از لحاظ نوع فعالّیت )خدماتی، بازرگانی و تولیدی( 
3  انواع مؤسسه از لحاظ هدف )انتفاعی، غیرانتفاعی( 

4  انواع مؤسسه از لحاظ نوع مالکیت )تعاونی، عمومی و خصوصی( 
5  انواع مؤسسه از لحاظ تعداد مالکیت )انفرادی و سهامی( 

6  مفهوم دورۀ مالی 
٧  مفهوم فعالّیت مالی 

1  رعایت اخالق حرفه ای 
2  دقت در کار و نظارت بر کیفّیت کار 

3  رعایت ایمنی و بهداشت 
4  مدیریت پسماند 
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حسابداری عبارت است از یک سیستم اطالعاتی که از طریق شناسایی، ثبت، طبقه بندی، تلخیص و گزارشگری 
رویدادهای مالی، اطالعات الزم را در اختیار استفاده کنندگان از اطالعات حسابداری قرار می دهد. در سال های اخیر 
و بعد از پیروزی انقالب اسالمی شاهد ظهور بانک های اسالمی و مؤسسات اقتصاد اسالمی بوده ایم. تأسیس سازمان 
حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسالمی کشورهای اسالمی در سال 1370 هجری شمسی  )1991میالدی( 
در کشور الجزایر هم از این موارد است. نتیجه آنکه هر شرکتی برای ساماندهی فعالّیت های مالی و گزارشگری خود 
نیاز به حسابدار دارد و حسابدار بنا به نوع شرکت، وظایف گوناگونی را از نظر مالی انجام می دهد، مانند حسابداری 
خزانه، حسابداری خرید و فروش، حسابداری حقوق و دستمزد، حسابداری اموال و انبار، حسابداری بهای تمام 

شده و... .
حسابداری نیز مانند سایر دانش های بشری حاوی اصطالحات ویژه ای است. آشنایی با این اصطالحات، شرط 
اساسی یادگیری صحیح حسابداری است. درک عمیق و درست اصطالحات حسابداری مستلزم تحصیالت 
تخصصی در این رشته است، اما در ابتدای امر آگاهی مختصر از این اصطالحات خالی از فایده نیست. لذا در 

ادامه این مبحث، چند مورد از اصطالحات اصلی حسابداری معرفی می گردد.
فرض کنید قصد شروع فعالّیتی را دارید. برای این منظور2,000,000ریال وجه نقد متعلق به خودتان را برای 
این کار اختصاص می دهید. چون فکر می کنید که مبلغ فوق برای انجام فعالّیت مورد نظر کافی نیست، مبلغ 
600,000 ریال نیز به صورت قرض دریافت می کنید. اگر فعالّیت های فوق را در قالب یک مؤسسه یا شرکت 

ارائه کرده باشید، اکنون کل وجه نقدی که در اختیار شرکت شماست برابر است با:
2,000,000+ 600,000=2,   600,000

در حسابداری، 2,600,000 ریال فوق را اصطالحاً دارایی، 600,000   ریال را بدهی و 2,000,000 ریال را 
سرمایه می گویند. چنانچه به معادله فوق دقت کنید خواهید دید که رابطه زیر برقرار است:

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه
در حسابداری، این معادله همواره برقرار است و به آن »معادلۀ اساسی حسابداری« می گویند. معادله اساسی 
حسابداری، مبنا و شالوده سیستم حسابداری دو طرفه را تشکیل می دهد. بر اساس این معادله می توان هر یک از 
معامالت و عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی را تجزیه و تحلیل و آثار آن را بر عناصر معادله تعیین کرد.

هدف توانمندسازی 9 : اصطالحات حسابداری را توضیح دهد. 

مفهوم اصطالحات حسابداری )حساب هاـ  دارایی هاـ  بدهی هاـ  حساب های 
سرمایهـ  اثر رویدادهای مالی روی حساب ها ـ ماهیت حساب ها(

در گروه های کالسی در مورد حسابداری و مفاهیم آن گفت وگو کنید. فعالّیت 5٨

حسابداری دوطرفه چیست؟

بدهکاربستانکار
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امروزه در سرتا سر دنیا از سیستم حسابداری دو طرفه استفاده می شود، به این دلیل که در هر معامله حداقل 
در یک حساب به عنوان بدهکار و در یک حساب به عنوان بستانکار ثبت می شود و برای هر معامله مجموع 
اقالم بدهکار باید همیشه برابر باشد با مجموع اقالم بستانکار و اگر این طور نباشد می توان به این پی برد که 
مشکلی در معامله وجود دارد. امروزه در کسب  و  کار ها از حسابداری یک طرفه تنها در بخش غیر رسمی و در 

داد  و   ستد های خیلی کوچک، که تقاضا برای حسابرسی و ثبت بسیار کم می باشد، استفاده می شود.
در حسابداری ثبت دوطرفه حساب های گوناگونی وجود دارند که به دو نوع بدهکار و بستانکار تقسیم می شود. 
این حساب ها جدا از مفهوم بستانکار و بدهکار در زبان محاوره ای می باشند. در روش حسابداری یک طرفه فقط 
فهرست هزینه های اقالم به شکل تکی و مجموع آنها آورده می شود، به عبارتی دیگر در حسابداری یک طرفه تنها 
حساب بدهکار تحلیل و بررسی می شود و حساب بستانکار بدون بررسی رها می شود. حساب های صندوق، لوازم 
اداری، حساب بدهکاران، هزینه ها و حساب خرید از گونۀ بدهکار می باشد و حساب های فروش، بستانکاران و 
درآمد ها از نوع بستانکار است. افزایش در حساب های بدهکار، حساب موردنظر را بدهکار و کاهش در حساب های 
بدهکار، حساب موردنظر را بستانکار می کند و همچنین به طور مشابه داریم افزایش در حساب های بستانکار، آن 
حساب را بستانکار و کاهش در حساب های بستانکار آن را بدهکار می کند. به عنوان مثال، زمانی که پولی از صندوق 
برداشت می شود به دلیل اینکه حساب صندوق از نوع بدهکار است و به این دلیل که موجودی صندوق کاهش یافته 
است، گفته می شود که حساب صندوق بستانکار است و یا مثاًل زمانی که وسیله ای برای شرکت خریداری می شود 
به این دلیل که خرید وسایل جزء ملزومات به حساب می آید، گفته می شود که حساب ملزومات بدهکار شده است.

همان طور   که مالحظه می شود، دارایی ها، بدهی ها و سرمایه، عناصر اصلی معادله اساسی حسابداری را تشکیل 
می دهند. این اصطالحات در زیر توضیح داده می شوند.

الف( حساب: اطالعات مربوط به هرکدام از عناصر معادله اساسی حسابداری در یک »حساب« ثبت می شود. لذا 
حساب همانند ظرفی است که اطالعات مربوط به هرکدام از دارایی ها، بدهی ها و سرمایه در آن نگهداری می شود.
انجام  آنها  از  استفاده  با  اقتصادی  فعالّیت های  که  هستند  مؤسسه  اقتصادی  منابع  دارایی ها  دارایی ها:  ب( 
می گیرد. اموال، مطالبات و سایر منابع اقتصادی متعلق به یک مؤسسه، که در نتیجه معامالت، عملیات مالی 
یا سایر رویدادها ایجاد شده و قابل تبدیل به پول و دارای منافع آتی است » دارایی« نامیده می شود. مؤسسات 

بر حسب نوع و حجم فعالّیتشان، دارایی های مختلفی دارند.
ج( بدهی ها: تعهداتی که یک مؤسسه در مقابل اشخاص و مؤسسات دیگر دارد و از معامالت و رویدادهای 
گذشته ناشی شده است و باید از طریق پرداخت پول، تحویل کاال، انجام دادن خدمت یا انتقال سایر اقالم 
برقراری  وام ها،  اخذ  دارایی ها،  نسیه  از خرید  معموالً  بدهی ها  نامیده می شود.  تسویه شوند»بدهی«  دارایی 

مالیات و ایراد خسارت به دیگران ناشی می شود. درحقیقت بدهی، طلب دیگران از مؤسسه می باشد.
نامیده  دارایی های آن، »سرمایه«  به  مالکان یک مؤسسه نسبت  یا  مالک  مالی  د( حساب های سرمایه: حق 
می شود. در هر زمان با کسر کردن بدهی های یک مؤسسه از دارایی های آن، مبلغ سرمایه به دست می آید. 
سرمایه مؤسسه عمّدتاً ناشی از آورده نقدی و یا غیرنقدی مالک )یا مالکان( در زمان تشکیل مؤسسه و پس از آن 
است. آوردۀ نقدی مالک شامل وجه نقدی است که مالک )یا مالکان( در مؤسسه سرمایه گذاری می کند و آورده 

حسابداری دو طرفه یکی از انواع حسابداری است که تمام فعالّیت های شرکت و مجموعه در آن به شکل 
حساب های بستانکار و یا بدهکار ثبت می شود.

نکته
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غیرنقدی شامل دارایی هایی غیر از وجه نقد است که مالک )یا مالکان( به عنوان سرمایه وارد مؤسسه می کند.
هـ( سرمایه گذاری مجدد: اگر مالکان پس از تشکیل مؤسسه مبالغی را به صورت نقد و یا غیرنقد در مؤسسه 

سرمایه گذاری کنند، به آن سرمایه گذاری مجدد می گویند.
باشند.  داشته  مالی  اثر  که  هستند  فعالّیت هایی  مالی،  رویدادهای  روی حساب ها:  مالی  رویدادهای  اثر  و( 
به طور دقیق تر می توان گفت رویدادهای مالی، رویدادهایی هستند که حداقل بر یکی از عناصر معادلۀ اساسی 

حسابداری )دارایی ها، بدهی ها و سرمایه( تأثیر بگذارند.
مثال: آقای احسانی در اسفندماه سال 1389مؤسسه احسانی را تأسیس نمود. رویدادهای زیر طی اسفندماه 
سال 1389در مؤسسه احسانی اتفاق افتاده است. تعیین کنید که آیا رویدادهای ذکر شده، مالی هستند یا خیر؟

1  آقای احسانی مبلغ 900,000ریال به عنوان سرمایه اولیه وارد مؤسسه نمود.
جواب: رویداد فوق یک رویداد مالی است، زیرا در اثر آن هم دارایی های مؤسسه )صندوق یا وجه نقد( و 

هم سرمایه مؤسسه افزایش یافته است.
2  یک دستگاه خودرو به مبلغ 120,000ریال به صورت نقد خریداری شد.

جواب: رویداد مالی است، زیرا در اثر آن یکی از دارایی ها تحت عنوان وسایل نقلیه )خودرو( افزایش یافته 
و یکی دیگر از دارایی ها تحت عنوان وجه نقد )صندوق( کاهش یافته است.

3  مبلغ 80,000   ریال به صورت قرض از شرکت الف دریافت شد.
جواب: رویداد مالی است، زیرا در اثر آن یکی از دارایی ها )صندوق یا وجه نقد( افزایش یافته و همچنین 

بدهی شرکت )حساب های پرداختنی( افزایش پیدا کرده است
4  مبلغ 60,000  ریال به  صورت قرض به شرکت ب پرداخت شد.

جواب: رویداد مالی است، زیرا در اثر آن یکی از دارایی ها  )صندوق یا وجه نقد( کاهش و در مقابل یکی دیگر 
از دارایی ها   )حساب های دریافتنی یا طلب( افزایش یافته است.

ی( ماهیت حساب ها: از عناصر معادلۀ اساسی حسابداری، حساب های مربوط به دارایی ها، ماهیت بدهکار 
و حساب های مربوط به بدهی ها و سرمایه، ماهیت بستانکار دارند. حساب های درآمد نیز از این نظر، مشابه 

حساب سرمایه، مانده بستانکار و هزینه ها برعکس حساب سرمایه، مانده بدهکار دارند.

با یک هنرجوی حسابداری گفت وگو کنید و گزارشی از اصطالحات حسابداری تهیه و در کالس ارائه دهید. فعالّیت 59

نتایج واقعی عملیات مؤسسه را، به طور دقیق و قطعی، فقط می توان در پایان اجرای عملیات آن و پس از وصول 
مطالبات، فروش دارایی ها و اجرای تعهدات و پرداخت بدهی ها، تعیین کرد. اما استفاده کنندگان از اطالعات مالی 
نمی توانند برای دریافت اطالعات تا آن زمان تأمل کنند. بنابراین عمر طوالنی یک مؤسسه به دوره های زمانی 
مساوی کوتاه تر  )معموالً یک ساله( تقسیم می شود و برای هر دوره، گزارش های مالی جداگانه ای ارائه می گردد. 
به این دوره های زمانی، اصطالحاً »دوره مالی یا حسابداری« می گویند. هر دورۀ مالی را که برابر یک سال کامل 

رسمی هر کشور باشد، » سال مالی« می گویند.

مفهوم دورۀ مالی
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از طریق گفت وگو با کارمند یک بانک یا حسابدار یک شرکت گزارشی از یک دورۀ مالی آن مؤسسه تهیه 
کنید و در کالس ارائه دهید.

در گفت وگو با حسابدار یک شرکت نمونه ای از فعالّیت های مالی )رویداد مالی( آن شرکت را تهیه کنید و 
در کالس ارائه دهید.

با جست و جو در منابع علمی، در مورد تاریخچۀ پیدایش حسابداری در جهان و ایران گزارشی تهیه کنید 
و در کالس ارائه دهید.

در گروه های کالسی در مورد سؤاالت زیر گفت وگو کنید: 
1 آیا با انواع واحدهای اقتصادی یا مؤسسات آشنایی دارید؟

2 واحدهای تعاونی و واحدهای بازرگانی چه ویژگی هایی دارند؟

فعالّیت 60

فعالّیت 62

فعالّیت 63

در حسابداری، تبحر در شناسایی رویدادهای مالی از سایر رویدادها و همچنین تعیین آثار رویدادهای مالی بر 
عناصر معادله اساسی حسابداری، یعنی دارایی ها، بدهی ها و سرمایه، از اهمّیت ویژه ای برخوردار است.

واحدهای اقتصادی، مؤسسات جدا و مستقلی هستند که با ترکیب عوامل مختلف اقتصادی منافع مالکین خود 
را دنبال می کنند. تعداد واحدهای اقتصادی در جامعه بی شمار است. بانک ها، مؤسسات آموزشی، شرکت ها، 

فروشگاه ها، مغازه ها و کارگاه ها از جمله واحدهای اقتصادی به شمار می آیند.
واحدهای اقتصادی را از لحاظ مالکیت، شکل حقوقی، نوع فعالّیت و سایر جنبه ها می توان به طبقات مختلف 
تقسیم بندی کرد. این تقسیم بندی ها از لحاظ مقاصد حسابداری اهمّیت دارند. در صفحۀ بعد، چهار نمونه از 

طبقه بندی واحدهای اقتصادی ارائه شده است )نمودار8(.

هدف توانمندسازی10: هنرجو بتواند از اصطالحات و انواع واحدهای اقتصادی یا مؤسسات گزارشی 
ارائه دهد.

انواع واحدهای اقتصادی یا مؤسسات

فعالّیت 61
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واحدهای اقتصادی از نظر مالکیت
طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بخش های اقتصادی کشور به صورت عمومی، تعاونی و خصوصی 

اداره می شوند. 
واحدهای عمومی: این دسته از واحدهای اقتصادی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت دولت یا سایر 
نهادهای عمومی قرار دارند. وزارت خانه ها، سازمان های مختلف دولتی مثل شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی، 
بخش  اقتصادی  واحدهای  از  نمونه هایی  شهید  بنیاد  انتظامی  و  نیروی  زیست،  محیط  از  حفاظت  سازمان 

عمومی  به شمار می آیند.
واحدهای تعاونی: کلیۀ واحدهایی هستند که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و 
اجتماعی اعضای آن از طریق خودیاری، کمک و همکاری متقابل تشکیل شده و در مالکیت اعضا قرار دارند. 
شرکت های تعاونی روستایی، کارگری، مسکن، مصرف و اتحادیه های تعاونی در زمره واحدهای اقتصادی بخش 

تعاونی قرار دارند.

نحوۀ تشکیل شرکت های تعاونی خانوادگی

نمودار ٨  ـ طبقه بندی انواع واحدهای اقتصادی
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انواع واحدهای اقتصادی براساس

تعداد مالکنوع فعالّیتهدف فعالّیتمالکیت

در گروه های کالسی در مورد تصویر باال گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید. فعالّیت 64
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تعاون یعنی همکاری، زمانی که فردی نتواند به تنهایی کار یا فعالّیتی را انجام دهد، بهتر است که از دیگران کمک 
بگیرد تا آن کار را به صورت دسته جمعی و با همکاری یکدیگر انجام دهند این شیوه انجام کار را تعاون می گوییم.
تعاون به معنای عام به هرگونه همکاری و همیاری افراد برای کمک به رفع مشکالت یکدیگر و رسیدن به 
هدف های مشترک اطالق می شود. اما تعاونی ها به عنوان مؤسسات اقتصادی ـ اجتماعی، بر شکل متفاوتی از 
فعالّیت های تجاری با هدف برآوردن نیازهای اعضای خود و نیل به اهداف جمعی تأکید دارند و در کنار تأمین 

نیازهای مادی اهداف اجتماعی را نیز دنبال می کند. 

شرکت های تعاونی 
هرگاه گروهی از مردم )حقیقی یا حقوقی( از روی میل و عالقه برای رسیدن به هدف های مشترک اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی و طبق اساسنامه شرکت های تعاونی و قانون تعاون دور هم جمع شوند و به صورت عادالنه 
و با سرمایه گذاری مشترک فعالّیتی را شروع نمایند و در سود و زیان آن سهیم باشند؛ درواقع یک شرکت 
تعاونی تأسیس کرده اند. این افراد اعضای تعاونی نام دارند و هریک از آنها را یک عضو شرکت تعاونی می نامند؛ 
تعاونی  خانوادگی، شرکت  تعاونی  مصرف، شرکت  تعاونی  می توان شرکت های  تعاونی  از جمله شرکت های 

مسکن و... را نام برد.

از تجربۀ تشکیل تعاونی در مدرسه یا هنرستان خود گزارشی در کالس ارائه دهید. فعالّیت 65

چگونگی تشکیل شرکت های تعاونی: شرکت های تعاونی جزو اشخاص حقوقی محسوب می شوند و وابستگی 
تشکیالتی و سازمانی به دستگاه های دولتی ندارند. از این رو تشکیل آن نیازمند عزم و اراده افراد جامعه است. 
به عبارت دیگر دولت اقدام به ایجاد تعاونی ها نمی کند، بلکه تعدادی از اشخاص که درخواست و هدف مشترک 
دارند، سرمایه و امکانات خود را در یک جا جمع نموده و در قالب تعاونی به فعالّیت می پردازند. دولت نیز 

وظیفه هدایت، حمایت و نظارت بر آنها را برعهده دارد. 
بنابراین برای آنکه یک شرکت تعاونی تشکیل گردد، باید عده ای از داوطلبان تأسیس تعاونی )به نام هیئت 

مؤسس( پیش قدم شوند و طی مراحلی اقدام به تأسیس تعاونی نمایند.
امروزه در بسیاری از کشورها بعضی افراد هستند که به صورت یک گروه خانوادگی جهت کسب درآمد، کارهای 
مختلفی را از طریق رایانه در منزل انجام داده و به شرکت ها و مؤسسات خارج از منزل و حتی اقصی نقاط جهان 

خدمات خود را ارائه می دهند.
ثبت شرکت تعاونی دوستانه و خانوادگی: مجموعه ای از افراد که برای انجام فعالّیتی خاص با همدیگر همکاری 
می کنند، می توانند یک شرکت یا مؤسسه را تشکیل دهند. انتخاب شکل شرکت برای فعالّیت تجاری به دالیل 
مختلفی مانند ضرورت جمع کردن سرمایۀ زیاد، تخصص های گوناگون، استفاده از مزایای بیمه و بازنشستگی، 
افتتاح حساب بانکی تجاری، بهره مندی از وام و منابع مالی، امکان شرکت در مناقصات و مزایده و قراردادهای 

دولتی و... صورت می گیرد.
چنانچه می خواهید اقدام به تأسیس و ثبت شرکتی دوستانه و خانوادگی نمایید، از بهترین گزینه ها برای ثبت، 
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شرکت با مسئولیت محدود است. شرکت با مسئولیت محدود، به اصطالح شرکت دوستانه و خانوادگی است 
که بیشتر بین افرادی که با هم دوست و روابط مالی دارند تشکیل می شود.

فرایند تشکیل تعاونی تأمین نیاز مشاغل خانگی
1  تشکیل تعاونی تأمین نیاز مشاغل خانگی به دو صورت زیر امکان پذیر است: 

الف( تشکیل تعاونی تأمین نیاز برای افرادی که دارای مشاغل خانگی در یک گرایش و یا چند گرایش 
هم سو و نزدیک به هم هستند. 

ب( تشکیل تعاونی تأمین نیاز برای اشخاص پشتیبان مشاغل خانگی.
ایران، حداقل  اقتصاد جمهوری اسالمی  تعاون  قانون بخش  آیین نامه مواد 6 و 20  براساس  اعضا  2  تعداد 
درهنگام تشکیل 20 عضو می باشد )در مواردی که امکان ثبت تعاونی با 20عضو میسر نباشد، درصورت 
تشخیص معاونت امور تعاون با کمتر از این تعداد نیز قابل تشکیل است. درهر صورت نباید تعداد اعضا 

کمتر از 7 نفر باشد.(؛
3  درخواست حداقل 3 نفر از متقاضیان به عنوان هیئت مؤسس؛

4  معرفی یک نفر به نمایندگی از هیئت مؤسس به اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان؛
http://ei.icm.ir و  الکترونیکی تشکیل و ثبت تعاونی ها به آدرس  5  ورود نمایندۀ هیئت مؤسس به سامانۀ 
تکمیل فرم درخواست موافقت با تشکیل تعاونی، دریافت شمارۀ درخواست  تشکیل به منظور پیگیری های 

بعدی و انجام سایر امور به شرح موجود در سامانۀ مذکور.

 نحوۀ تشکیل شرکت های تعاونی

مدارک هیئت مؤسس     
مجوز فعالّیت  ارائۀ مدارک به ادارۀ کل تعاون  
فهرست اعضا     

صدور آگهی دعوت مجمع عمومی     
افتتاح حساب و واریز سهام      

استعالم نام از ادارۀ ثبت     
دعوت از نماینده ادارۀ کل تعاون     

اخذ مجوز فعالّیت در صورت نیاز تهیۀ طرح پیشنهادی  
تصویب طرح پیشنهادی انتخاب هیئت مؤسس تشکیل مجمع مؤسسین  

انتخاب اعضای هیئت مدیره )مؤسس( جلسۀ هیئت مؤسس  

صدور موافقت

فرض کنید می خواهید با گروهی از دوستان خود یک شرکت تعاونی به ثبت برسانید. نحوۀ تشکیل این 
شرکت را از ابتدا تا انتها در کالس گزارش دهید.

فعالّیت 66
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واحدهای خصوصی: واحدهای اقتصادی خصوصی نه متعلق به بخش عمومی است و نه به صورت تعاونی اداره 
می شوند. فروشگاه ها، واحدهای صنفی و کارگاه های تولیدی خصوصی، نمونه هایی از این نوع واحدها هستند. 

این واحدها به یک یا چند نفر تعلق دارند.

واحدهای اقتصادی از نظر هدف فعالّیت
یکی از عوامل مؤثر بر نحوه حسابداری هر واحد اقتصادی، هدف فعالّیت آن می باشد. واحدهای اقتصادی از 

نظر هدف فعالّیت به دو دسته تقسیم می شوند:
واحدهای انتفاعی: هر واحد اقتصادی که با هدف کسب سود و منفعت مادی تشکیل شود، یک واحد انتفاعی 
محسوب می شود. واحد انتفاعی می تواند تحت مالکیت بخش عمومی  باشد مثل شرکت فوالد ایران و یا در 
اختیار بخش خصوصی باشد مثل واحدهای صنفی در سطح شهر و روستا و یا به صورت تعاونی اداره شود مثل 

شرکت های تعاونی مصرف.
واحدهای غیرانتفاعی: هر واحدی که هدف از تشکیل آن کسب منفعت مادی برای مالکان آن نباشد واحد 
غیرانتفاعی محسوب می گردد. واحدهای غیرانتفاعی ممکن است در قبال ارائه کاال یا خدمات، وجه دریافت 
نمایند مانند مدارس و دانشگاه های غیرانتفاعی و یا ممکن است در قبال ارائه خدمات و کاال وجهی دریافت 

نکنند مانند بنیادهای خیریه.

طبقه بندی واحدهای اقتصادی از نظر نوع فعالّیت
نوع فعالّیت یک واحد اقتصادی بر نحوه حسابداری آن واحد مؤثر است. واحدهای اقتصادی اعم از خصوصی و

غیرخصوصی از لحاظ نوع فعالّیت به سه دسته تقسیم می شوند:
واحدهای خدماتی: واحدهایی هستند که خدماتی به مشتریان ارائه می کنند و معموالً در قبال ارائه خدمات، 
منفعت به دست می آورند. بانک ها، هتل ها، بیمارستان ها، آموزشگاه ها، مؤسسات حسابداری، دفاتر وکالت و 

تعمیرگاه ها نمونه هایی از واحدهای خدماتی هستند.
واحدهای بازرگانی: واحدهایی هستند که به خرید و فروش مواد خام، فراورده ها و کاالها اشتغال دارند. این واحدها 
معموالً بدون تغییر شکل و محتوای کاالهای خریداری شده آنها را به فروش می رسانند. واحدهای بازرگانی کاال 
را خریداری و حمل کرده، در محل مناسب به مشتریان عرضه می کنند و بهای کاالهای فروخته شده را از آنها 

دریافت می کنند. بنگاه های عمده فروشی و فروشگاه ها و مغازه ها از جمله واحدهای بازرگانی به شمار می آیند.
واحدهای تولیدی: واحدهایی هستند که با استفاده از عوامل و مواد تولید به ساخت کاالهای اقتصادی می پردازند. 

این واحدها مواد اولیه را تهیه کرده، با تغییر شکل، آنها را به صورت کاالی ساخته شده به فروش می رسانند.
واحدهای تولیدی در فعالّیت های متنوعی مانند کشاورزی، معدن، محصوالت مصرفی، شرکت های خودروسازی، 
صنایع شیمیایی، کارگاه های تجاری و غیره به تولید اشتغال دارند. واحدهایی که تسهیالتی از قبیل آب، برق 

و گاز تولید می کنند هم، در شمار واحدهای تولیدی به حساب می آیند.

با جست و  جو در منابع دینی، آیات و روایاتی درخصوص اهمّیت تعاون و همکاری تهیه کنید و در کالس 
ارائه دهید.

فعالّیت 6٧
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در گروه های کالسی با جست وجو در منابع علمی در مورد تفاوت واحدهای تعاونی با واحدهای خصوصی 
بروشوری تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

فعالّیت 6٨

واحدهای اقتصادی از نظر تعداد مالک
واحدهای اقتصادی از نظر تعداد مالک به دو دسته تقسیم می شوند:

واحدهای انفرادی: واحدهایی هستند که مالکیت آنها به یک نفر تعلق دارد. این واحدهای اقتصادی، واحدهای 
تک مالکی هم نامیده می شوند. بسیاری از فروشگاه ها، مغازه ها و تعمیرگاه ها جزو این دسته قلمداد می شوند. 
مصادیق  از  باشد  نفر  یک  به  متعلق  آن  مالکیت  که  چاپخانه  یک  یا  کارگاه  یک  فروشگاه،  یک  مثال  برای 

مؤسسات تک مالکی یا انفرادی است.
واحدهای غیر  انفرادی )چند مالکی یا سهامی(: بیشتر واحدهای اقتصادی بزرگ متعلق به دو یا چند نفر 
می باشند. معموالً افراد، سرمایه های کوچک خود را با یکدیگر جمع می کنند و واحدهای اقتصادی بزرگ تری 
را تشکیل می دهند. شرکت ها و مؤسسات حسابرسی از جمله واحدهای اقتصادی غیرانفرادی به شمار می آیند.

1 گزارشی از واحد های انتفاعی و غیرانتفاعی محل سکونت خود را در کالس ارائه دهید. 
2 واحد های اقتصادی زیر را بر اساس جدول کامل نمایید. 

جدول 11

واحد های اقتصادی
تعداد مالکاننوع فعالّیتهدف فعالّیتمالکیت

غیرانفرادیانفرادیتولیدیبازرگانیخدماتیغیرانتفاعیانتفاعیخصوصیتعاونیعمومی

شرکت ذوب آهن اصفهان

شرکت ایران  خودرو

شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه

نانوایی محله

تعمیرگاه اتومبیل محله خودتان

هنرستان محل تحصیل خودتان

دبستان غیر دولتی

شرکت مخابرات

مهد کودک

دفاتر خدمات پستی

3 گزارشی از نقش تعاون و همکاری در خانواده از نگاه قرآن کریم تهیه کنید.
4 زهرا قرار است به همراه دوستان خود یک شرکت تعاونی خانوادگی تشکیل دهد. لطفاً او را راهنمایی کنید.

فعالیت های پایانی
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شایستگی 4

پرورش شخصیت خّلق و کارآفرین

��به نام آفرینشگری که همۀ اشیاء و ذرات هستی را از عدم و نیستی آفرید و هرکدام 
را در مسیر شایسته و بایسته هدایت نمود.1

��هرگز نمی دانیم چه میزان توان اوج گرفتن داریم. مادام که برنخاسته ایم هرگز نخواهیم 
به  بایستیم می بینیم قدمان  اندازه قامتمان چقدر است و آنگاه اگر درست  دانست 
آسمان می رسد و قهرمانی که در ذهنمان داریم موجودی معمولی است و ما هرگز 

حاضر نشده ایم برای به اوج رسیدن خود را به زحمت بیندازیم.2
��آنچه سبب می شود که نیستی صورت هستی به خود گیرد، آفرینش و خّلقیت است. 
از این رو همۀ هنرها آفریدن است و استادان و هنرمندان همه خّلق و آفرینش گرند.
)افلطون(

1. برگزیده از قرآن کریم سوره طه آیه 50 و دعای جوشن کبیر فراز 81
2. امیلی دیکسون

زمان: 17 ساعت )نظری 8 ساعت + عملی 9 ساعت(
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واحد یادگیری ١  : پرورش ویژگی های تفکر خّلق

استاندارد عملکرد

پرورش�شخصیت�خّلق�از�طریق�آموزش�مفاهیم�کنجکاوی،�پرسشگری،�ابتکار،�تحمل�ابهام،�انعطاف�پذیری،�
استقلل�طلبی،�اعتماد�به�نفس،�شوخ�طبعی�و�برون�گرایی�براساس�اصول�علمی�روان�شناسی�و�دستورالعمل�های�

وزارت�آموزش�و�پرورش.

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

1  توسعۀ�شناخت�شخصیت�خّلق
2  پرورش�ویژگی�های�تفکر�خّلق

1  تفکر�انتقادی
2  تفکر�خّلق
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الف(�در�گروه�های�کلسی�در�مورد�سؤاالت�زیر�گفت�وگو�کنید؟
1  اگر�پارچه،�آجر،�قیچی�داشته�باشید،�چه�کاردستی�ای�می�توانید�درست�کنید؟

2  از�یک�تکه�کاغذ�چه�استفاده�هایی�می�کنید؟
ب(�پاسخ�سؤاالت�را�در�کلس�ارائه�دهید�و�فهرستی�از�آنها�تهیه�کنید.

ج(�کدام�توانایی�ذهنی�به�شما�کمک�کرد�بتوانید�پاسخ�های�بیشتر�و�تازه�تری�ارائه�دهید؟

فعالّیت 1

هدف توانمندسازی 1: هنرجو بتواند خّلقیت را توضیح دهد.

کلمۀ�خّلقیت�احتماالً�دانشمندان�و�هنرمندان�زیادی�
را�به�ذهن�شما�می�آورد�و�آثار�هنری�و�اختراعات�بزرگی�
را�در�ذهن�خود�حاضر�می�کنید.�روان�شناسان�از�دیرباز�
آن� ویژگی�های� مشخص�کردن� و� خّلقیت� مطالعۀ� به�
علقه�مند�بوده�اند.�آنها�تلش�کرده�اند�که�نمودهای�رفتار�
خّلقانه�را�در�زندگی�روزمره�توضیح�دهند�و�فرایند�رشد�

و�تحول�خّلقیت�را�نیز�مطالعه�کنند�)شکل�1(.

مسئله� حل� از� خاصی� شیوۀ� را� خّلقیت� برخی� داده�اند.� ارائه� متعددی� تعاریف� خّلقیت� برای� روان�شناسان�
اگر� تعریف�می�کنند�)گیلفورد2(.� تفکر� به�شیوه�های�مختلف� توجه� با� را� برخی�خّلقیت� و� )گانیه1(� می�دانند�

بخواهیم�تعریف�واحدی�از�خّلقیت�ارائه�دهیم�می�توانیم�آن�را�به�صورت�زیر�تعریف�کنیم:�
»خّلقیت�به�تولید�ایده�های�اصیل�و�ارزشمند�گفته�می�شود«.�در�این�تعریف،�منظور�از�ایدۀ�اصیل،�ایده�ای�تازه�

و�نو�و�منظور�از�ارزشمند�بودن،�مفید�و�رضایت�بخش�بودن�آن�است.3

شکل 1ـ نقاشی تاالر آیینه، اثر محمد غفاری معروف به 
کمال الملک

1.�Gagne
2.�Guildford

3.��برای�کسب�اطلعات�بیشتر�به�کتاب�پرورش�مهارت�های�شناختی�و�خّلق�رشتۀ�تربیت�کودک�پایه�دوازدهم�مراجعه�کنید.

تصور�کنید�که�در�حین�خوردن�بستنی�لیوانی،�قاشق�بستنی�می�شکند.�چه�راه�هایی�برای�خوردن�باقی�ماندۀ�
بستنی�به�ذهن�شما�می�رسد؟�با�هم�گروه�های�خود�گفت�و�گو�کنید�و�فهرستی�از�این�راه�ها�را�در�کلس�ارائه�

دهید.

فعالّیت 2
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ضرورت پرورش خّلقیت

پرورش�خّلقیت�به�دالیل�زیر�مهم�و�ضروری�است:
��تمام�پیشرفت�هاي�حوزۀ�اقتصاد،�فرهنگ،�سیاست�و�اجتماع�مدیون�خّلقیت�است؛

��خّلقیت�کلیدي�ترین�مسئله�در�جامعه�ما�و�تمام�جوامع�در�حال�توسعه�است�که�اگر�به�درستي�با�آن�برخورد�
و�زمینه�ها�و�بسترهاي�آن�فراهم�شود�بسیاري�از�مشکلت�آنها�حل�خواهد�شد؛�

��اگر�انسان�بخواهد�برای�نیازهای�متغیر�خود�در�شرایط�جدید�از�همان�راه�حل�های�قدیمی�استفاده�کند�در�
نهایت�روزی�فرا�می�رسد�که�راه�حل�های�کهنه�پاسخگوی�شرایط�جدید�نخواهد�بود،�لذا�داشتن�خّلقیت�

برای�ادامۀ�زندگی�ضروری�است؛
��خّلقیت�آموختنی�است،�بهتر�است�زمینه�هایش�فراهم�گردد�و�مهارت�های�الزم�آن�در�زمان�مناسب�به�افراد�

آموزش�داده�شود؛
��امروزه،�مردم�ما�نیازمند�آموزش�خّلقیت�هستند.�آن�چنان�که�لحظه�به�لحظه�محیط�اطراف�خویش�را�کاوش�

کنند�و�با�َخلق�افکار�نو،�به�سوي�یک�جامعۀ�سعادتمند�قدم�بردارند.

ویژگی های فرد خّلق

به�نظر�شما�یک�رفتار�چه�ویژگی�هایی�باید�داشته�باشد�که�آن�را�خّلقانه�بدانیم؟�تعاریف�خود�را�در�دو�جمله�
برای�سایر�اعضای�کلس�بگویید�و�نکات�مشترک�تعاریف�را�پیدا�کنید.

فعالّیت 3

برخی�روان�شناسان�معتقدند�افراد�خّلق�چهار�ویژگی�دارند:�
1  انعطاف پذیرند:�افراد�خّلق�نسبت�به�باورها�و�دیدگاه�های�جدید�پذیرش�باالیی�دارند.�این�افراد�به�دیدگاه�های�
سایر�افراد�توجه�دارند�و�در�مقابل�آنها�جبهه�گیری�نمی�کنند.�این�ویژگی�به�آنها�فرصت�می�دهد�تا�ایده�های�

خود�را�فراتر�از�محیط�اطرافشان�گسترش�دهند.
بدون�هیچ� بی�انعطاف�هستند�که� و� رفتارهای�کلی� رفتارهای�کلیشه�ای،� 2  رفتارهای غیرکلیشه ای دارند:�
تغییری�توسط�افراد�تکرار�می�شوند.�حال�آنکه،�افراد�خّلق�سبک�زندگی�خّلقانه�و�خاص�خود�را�دارند.�آنها�

از�رفتارهای�دیگران�تقلید�نمی�کنند،�تابع�مد�نیستند�و�از�زوایای�جدیدی�به�مسائل�نگاه�می�کنند.
اطلعاتی�دربارۀ�دکل�های�فشار�قوی�نداشته� 3  در حوزة تخصصی خود دانش باالیی دارند:�اگر�شما�مثلً�
باشید،�نمی�توانید�دربارۀ�ساخت�این�گونه�دکل�ها�طرح�های�خّلقانه�ارائه�دهید.�به�همین�دلیل�است�که�گفته�
می�شود�خّلقیت�با�دانش�ارتباط�تنگاتنگی�دارد.�افراد�خّلق�برای�کسب�دانش�در�زمینه�های�مورد�علقۀ�

خود�وقت�می�گذارند�و�بسیار�تلش�می�کنند.
4  دارای انگیزة درونی هستند:�انگیزه،�نیروی�محرکۀ�فرد�برای�شروع�به�یک�کار�و�پیگیری�آن�است.�افراد�
خّلق�انگیزۀ�درونی�باالیی�دارند،�یعنی�به�کاری�که�انجام�می�دهند�علقه�مندند�و�بدون�وجود�اجبار�یا�فشار�

بیرونی،�خود�را�متعهد�به�انجام�آن�می�دانند�)جدول1(.1

1.��بعضی�از�متخصصان�موارد�دیگری�نظیر�کنجکاوی�زیاد،�علقه�مندی�به�تجربه�و�آزمایش،�پشتکار�و�تمایل�به�خطرپذیری�را�به�این�ویژگی�ها�
افزوده�اند.
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جدول 1ـ نمونۀ رفتارهای خّلقانه کودکان در زمینه های مختلفبیشتر بدانید

نمونه رفتار خّلقزمینه

آواز�خواندن
با�آهنگ�های� آنگاه�که�کودکان�یک�ملودی�خاص�بسازند�یا�کلمات�بی�معنی�خود�را�

آشنا�همراه�کنند؛
بازی�با�خطوط،�اَشکال�و�رنگ�های�مختلف؛نقاشی
استفاده�از�وسایل�مختلف�برای�ساختن�برج�و�ساختمان�در�حین�بازی؛ساختن

استفاده�از�راه�حل�های�مختلف�و�مفید�برای�حل�مسائل�بین�خود�و�دیگران؛روابط�اجتماعی
ادامه�دادن�داستان�های�ناقص�با�موضوعات�و�شخصیت�های�بدیع؛قصه�گویی

مفاهیم خّلقیت

1  تعیین هدف:�یکی�از�مهم�ترین�عوامل�در�موفقیت�افراد،�تدوین�و�مشخص�کردن�دقیق�اهداف�است.�هدف�
همان�نقطه�و�موقعیتی�است�که�می�خواهیم�به�آن�برسیم.�انسان�بی�هدف�کاملً�تابع�حوادث�و�پیشامدهاست.�

به� رسیدن� از� پس� دارد،� زندگی� در� روشنی� هدف� که� کسی�
افرادی�که� اما� آرامش�می�کند.� و� احساس�خوشبختی� کامیابی،�
اهداف�معّینی�ندارند�به�هر�مقامی�که�برسند�باز�هم�ناراضی�اند.�
آینده�است.� برای� به�منزلۀ�ترسیم�جاده�ای� واقع� هدف�سازی�در�
بنابراین�تشخیص�هدف�و�آگاهی�از�آن�پیش�شرط�هر�اقدامی�به�
حساب�می�آید.�افراد�موفق�و�خّلق�پس�از�هدف�سازی�و�تعیین�
اهداف،�برای�رسیدن�به�آن�برنامه�ریزی�می�کنند�و�مصّمم�هستند�
که�با�تلش،�مقاومت�و�صبر�در�برابر�مشکلت،�به�موفقیت�دست�

یابند��)شکل2(.
یک�هدف�خوب�حداقل�پنج�ویژگي�زیر�را�باید�داشته�باشد:

الف(�مشخص�باشد.
ب(�قابل�اندازه�گیری�باشد:�یعني�بتوانید�تشخیص�دهید�که�نسبت�به�دورۀ�زمانی�قبلی�به�هدف�خود�نزدیک�تر�

شده�اید�یا�دورتر.
ج(�قابل�دست�یافتن�باشد:�اهداف�باید�بزرگ�باشد،�اما�به�صورت�معقول�به�اهداف�کوچک�تر�و�قابل�دستیابی�

تقسیم�بندی�شود.
د(�معقول�باشد:�هر�چند�هدف�نهایی�می�تواند�بسیار�بزرگ�باشد،�اما�باید�در�مراحل�قابل�دست�یافتن�و�معقول�

برنامه�ریزی�گردد.
هـ(�زمان�بندی�شده�باشد.

شکل 2ـ تعیین هدف
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چند�عدد�کارتن�خالی�با�اندازه�ها�و�شکل�های�متفاوت،�تعداد�محدودی�پارچه،�نخ�کاموا�و�لوله�های�خالی�
دستمال�کاغذی�تهیه�کنید.�با�استفاده�از�این�وسایل�یک�بازی�برای�کودکان�زیر��6سال�طراحی�کنید.

در�گروه�های�کلسی�در�مورد�موضوعات�زیر�تحقیق�و�جست�و�جو�کنید�و�نتیجه�را�به�صورت�بروشور�در�
کلس�ارائه�دهید:

1  چگونه�می�توان�پرسشگری�را�در�کودکان�پرورش�داد؟�
2  چه�واکنشی�در�برابر�پرسشگری�کودکان�مناسب�است؟

در�گروه�های�کلسی�در�مورد�موضوعات�زیر�تحقیق�و�جست�و�جو�کنید�و�نتیجه�را�به�صورت�گزارش�در�
کلس�ارائه�دهید:

1  چگونه�می�توان�کودکان�را�به�کنجکاوی�هدایت�کرد؟
2  چه�واکنشی�در�برابر�کنجکاوی�کودکان�مناسب�است؟

فعالّیت 4

فعالّیت 6

فعالّیت 5

2  کنجکاوی:�کنجکاوی�افراد�را�به�حل�معما�و�یافتن�پاسخ�می�کشاند�تا�درگیر�نوعی�کاوش�شوند.�کنجکاوی�
می�تواند�منبع�مهم�و�پشتیبان�خّلقیت�باشد.�کنجکاوی،�افراد�را�به�جست�و�جوی�اطلعات�می�کشاندکه�فراتر�

از�نیاز�برای�حل�معما�ست.�یکی�از�ویژگی�های�شخصیتی�هر�فرد�از�
بدو�تولد�کنجکاوی�است.�با�افزایش�سن�به�تدریج�میزان�کنجکاوی�
کنجکاوی�جست�و�جوی� از� هدف� واقع� در� می�کند.� پیدا� افزایش�
یک�پدیدۀ�جدید�است.�کودکان�از�طریق�کنجکاوی�و�جست�و�جو�
تأثیرات� آنها� کنجکاوی� جنبۀ� تقویت� هستند.� آموختن� حال� در�

سودمندی�در�موفقیت�و�سعادتشان�خواهد�داشت�)شکل3(.
شکل 3ـ کنجکاوی

3  پرسشگری:�پرسشگری�در�لغت�به�معنای�نقدکردن�و�برای�یک�
در� مهمی� بسیار� نقش� پرسشگری� است.� خواستن� پاسخ� سؤال،�
ارتباطات،�یادگیری�و�پیشرفت�دارد.�سؤال��کردن�باعث�مسئله�شناسی�
می�شود،�همچنین�براساس�موقعیتی�که�در�آن�قرار�دارید؛�به�شما�
برایتان� تا�موضوعی�که�دربارۀ�آن�بحث�می�کنید،� کمک�می�کند�
اهداف� به� رسیدن� راه� مناسب،� پرسش�های� طرح� شود.� شفاف�تر�
برای�تصمیم�گیری�در�کارهای�مهم،� ما� را�هموارتر�می�کند.�همۀ�
از�مهم�ترین� نیاز�داریم.�پرسیدن�یکی� به�اطلعات�جامع�و�کافی�
روش�های�کسب�اطلعات�است.�همۀ�ما�ضرب�المثل�»پرسیدن�عیب�
نیست،�ندانستن�عیب�است«�را�شنیده�ایم.�هر�چه�سؤال�ها�بیشتر�و�

بهتر�باشند،�یادگیری�عمیق�تر�است�)شکل4(.
شکل 4 ـ پرسشگری
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داستان�ناتمام�زیر�را�بخوانید�و�سعی�کنید�آن�را�تا�جایی�که�ممکن�است�به�شیوه�ای�بدیع�و�نو�ادامه�دهید:�
مینا�هر�روز�صبح�که�از�خواب�برمی�خاست�با�حسرت�به�آسمان�و�به�گنجشک�ها�نگاه�می�کرد.�او�آرزو�داشت�

که�یک�گنجشک�باشد.�یک�روز�صبح�...�.

فعالّیت 7

تقویت�روحیۀ�پرسشگری،�باعث�پرورش�کنجکاوی�در�انسان�می�شود�و�ساختارشکنی�قالب�های�ذهنی�را�
تسریع�می�کند.�داشتن�روحیۀ�پرسشگری�باعث�می�شود�یادگیری�بهتر�صورت�بگیرد:

��در�کودکان�زیر 5 سال،�پرسش�دربارۀ�موارد�مختلف�به�علت�این�است�که�آنها�می�خواهند�صحبت�کنند،�
اما�به�دنبال�جواب�سؤال�های�خود�نیستند.�

��در�کودکان�بین�6 تا 9 سال�پرسش�نشانۀ�تفکر�و�آگاهی�است؛�زیرا�آنها�درمورد�چیزهای�جدید�سؤال�
می�کنند.�

��در�کودکان�بین�10 تا 15 سال�سؤاالت�آنها�بیشتر�از�رسانه�های�جمعی،�مانند�رادیو�و�تلویزیون�شکل�
می�گیرد؛�به�همین�دلیل�مهارت�پرسشگری�باید�در�کودکان�تقویت�شود.�

��اگر�این�مهارت�از�کودکی�به�آنها�آموزش�داده�شود؛�در�آینده�نیز�از�پرسیدن�خجالت�نمی�کشند�و�برای�
یافتن�پاسخ�برای�پرسش�های�خود،�تلش�می�کنند�و�به�آگاهی�می�رسند.

نکته

که� است� تازه� جواب�های� تولید� توانایی� معنی� به� ابتکار� 4  ابتکار:�
به�ذهن�فرد�خطور�می�کند.�در�تازگی�یا�اصالت،�ملک�منحصر�
مثال� برای� ایده�هاست.� و� جواب�ها� بودن� نادر� و� بودن� فرد� به�
تصور�کنید�از��100نفر�دربارۀ�کاربردهای�سنجاق�ته�گرد�سؤال�
می�کنید.�در�بررسی�آنها�معلوم�می�شود�جواب�های��90تا��95نفر�
از�شرکت�کنندگان�تا�حدودی�مشابه�است؛�اّما��5تا��10نفر�به�
کاربردهایی�اشاره�کرده�اند�که�به�ذهن�دیگران�نرسیده�است.�این�
جواب�هاست�که�اصالت�و�تازگی�باالیی�دارند�و�فرد�را�در�مسیر�

خّلقیت�و�به�کار�گیری�ایده�های�نو�قرار�می�دهد�)شکل5(.

شکل 5ـ ابتکار

5  تحمل ابهام و گرایش به امور پیچیده:�بعضی�از�افراد�از�موقعیت�های�مبهم،�پیچیده�و�غیرمطمئن�استقبال�
نمی�کنند.�آنها�احساس�می�کنند�قادر�به�مواجهه�با�آن�نیستند�و�ترجیح�می�دهند�با�موقعیت�های�ساده�تری�
رو�به�رو�شوند�و�تنبلی�و�مسامحه�و�سهل�انگاری�از�خصوصیات�این�افراد�است.�اینان�سعی�می�کنند�ذهن�خود�
را�از�درگیری�با�مسایلی�که�در�آنها�نکته�مبهمی�وجود�دارد�برهانند�و�به�مسائل�ساده�تر�بپردازند�و�بدین�

ترتیب�فرصت�هایی�که�می�تواند�منجر�به�خلق�و�ابداع�شود�از�بین�می�رود�)شکل�6(.
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شکل 6  ـ تحمل ابهام

به�شکل�باال�با�دقت�نگاه�کنید�و�خود�را�به�جای�آن�فرد�تصور�کنید.�در�مورد�وضعیت�خود�داستانی�در�
کلس�ارائه�دهید.

فعالّیت 8

6  استقلل طلبی و آزادی:�استقلل�طلبی�به�عنوان�یک�نیروی�انگیزشی�مهم�برای�فرد�خّلق�دانسته�شده�است.�
در�واقع�نیاز�به�استقلل�را�می�توان�با�عباراتی�نظیر�کنترل�داشتن�بر�سرنوشت�خویش�و�نیز�کاری�را�مستقًل�
به�صورت� بزرگسالي� تا� در�دوره�هاي�رشد�کودک� استقلل�طلبي� تعریف�کرد.� با�مسئولیت� اما� دادن� انجام�
مصادیق�مختلفي�ظهور�پیدا�مي�کندکه�اوج�این�رفتارها�و�روحیه�در�دوران�نوجواني�شکل�مي�گیرد.�دادن�
مسئولیت�های�خاص�در�خانواده�و�مدرسه�به�نوجوان�و�کنترل�غیرمستقیم�فعالّیت�های�او�به�پرورش�معقول�
این�روحیه،�کمک�خواهد�کرد.�پدر�و�مادرانی�که�معتقد�به�دادن�آزادی�های�مناسبی�به�کودکانشان�هستند،�
استبدادی�عمل�نمی�کنند�و�فعالّیت�های�کودکان�را�محدود�نمی�کنند.�در�واقع�زمینه�را�برای�داشتن�کودکانی�

خّلق�فراهم�می�سازند�)شکل�7(.

شکل 7ـ استقلل طلبی

7  مسئولیت پذیری: مسئولیت�پذیری�یعنی�اینکه�فرد،�توانایی�این�را�داشته�باشد�که�کاری�را�برعهده�بگیرد�
همۀ� مطلوب� انجام� برای� فرد� سوی� از� درونی� تعهدی� مسئولیت�پذیری،� باشد.� پاسخگو� آن،� قبال� در� و�
فعالّیت�هایی�است�که�بر�عهدۀ�او�گذاشته�شده�و�از�درون�فرد�سرچشمه�می�گیرد.�مسئولیت�پذیر�نبودن�
علل� بررسی� و� رفع�مشکلت� برای� به�جای�تلش� افراد� آن� نتیجۀ� در� و� است� تربیتي� و� فرهنگی� معضل�
ناکامی�ها،�آن�را�توجیه�می�کند�و�به�دنبال�مقصر�دیگری�می�گردند�تا�خود�را�پاک�نشان�دهند.�ایجاد�حس�
مسئولیت�پذیری�در�کودکان،�نقش�مهمی�در�آیندۀ�شغلی،�تحصیلی�و�زندگی�شخصی�آنها�دارد�که�باید�از�

همان�دوران�ابتدایی�و�دبستان،�در�افراد�تقویت�شود�)شکل�8(.
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مختلف� کشورهای� در� مسئولیت�پذیری� فرهنگ� دربارۀ� علمی� منابع� به� رجوع� با� کلسی،� گروه�های� در�
جست�و�جو�کنید�و�نتیجه�را�در�کلس�به�صورت�بروشور�ارائه�دهید.�

یک�نوع�بازی�خطرپذیر�که�موجب�تحریک�انعطاف�پذیری�کودکان�می�شود�را�در�کلس�ارائه�دهید.

به�گروه�های�سه�یا�چهار�نفره�تقسیم�شوید.�یک�وسیلۀ�موجود�در�کلس�)مثًل�صندلی�ها(�را�در�نظر�بگیرید�
و�در�مورد�آن�به�سؤال�های�زیر�پاسخ�دهید:

1 چه�وسایل�دیگری�در�کلس�موجود�است�که�کارکردی�مشابه�صندلی�را�دارند؟
2 چطور�می�توان�این�وسیله�را�تغییر�داد�تا�برای�استفاده�راحت�تر�شود؟

3 چه�چیزهایی�می�توان�به�این�وسیله�اضافه�کرد؟
4 چه�چیزهایی�را�می�توان�از�آن�حذف�کرد؟

5 چه�وسیلۀ�دیگری�را�می�توان�جایگزین�این�وسیله�کرد؟
الف(�برای�تمام�سؤال�های�باال�به�هر�تعداد�که�می�توانید�پاسخ�ارائه�دهید.

ب(�دو�ویژگی�انعطاف�پذیری�را�در�پاسخ�های�خود�و�گروه�های�دیگر�مشخص�کنید.
ج(�پاسخ�ها�را�با�هم�مقایسه�کنید�و�نتیجه�را�در�کلس�گزارش�دهید.

فعالّیت 9

فعالّیت 10

فعالّیت 11

شکل 8  ـ آموزش مسئولیت پذیری

8  انعطاف پذیری:�انعطاف�پذیری�به�تنوع�پاسخ�هایی�که�فرد�به�یک�مسئله�می�دهد،�اشاره�می�کند.�گوناگونی�
پاسخ�ها�مشخص�می�کند�که�ذهن�چقدر�می�تواند�در�پاسخ�به�سؤال�تغییر�ایجاد�کند.�مثلً�اگر�از�یک�نفر�
سؤال�کنیم�که�همۀ�مواردی�را�که�می�توان�از�یک�آجر�استفاده�کرد�نام�ببرد،�او�ممکن�است�استفاده�از�آن�
را�یه�یک�مقوله�محدود�کند�و�مثلً�بگوید:�برای�ساختن�خانه،�مدرسه،�کارخانه،�وغیره.�اما�ممکن�است�پاسخ�
خود�را�تغییر�دهد،�آن�را�به�مقوله�های�مختلف�از�قبیل�شکستن�بعضی�چیزهای�سخت،�کوبیدن�میخ�روی�
دیوار،�نشستن�روی�آن،�گسترش�دهد.�این�حالت�انعطاف�فکری�بیش�از�حالت�اول�است.�بنابراین�ملک�در�

انعطاف�پذیری،�تنها�تعدد�پاسخ�ها�نیست.�از�یک�دسته�و�گروه�نبودن�پاسخ�ها�نیز�اهمّیت�دارد.
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9  اعتماد به نفس:�اعتماد�به�نفس�به�این�معناست�که�یک�نفر�به�توان�و�توانمندی�های�خودش�باور�و�اعتماد�
بودن�معنا�شود�و�خودباوري�فرد� یا�متکبر� و� بودن� به�معناي�خودرأي� نباید� اعتماد�به�نفس� باشد.� داشته�
را� و�خود� کند� تکیه� توانایي�هاي�خودش� و� قدرت� به� اگر� انسان� ندارد.� الهي� قدرت� به� اعتماد� با� منافاتي�
محور�ببیند�دچار�تکبر،�خودبیني�و�خودخواهي�مي�گردد.�بنابراین،�معناي�درست�خودباوري�کشف�و�قبول�
استعدادهاي�خود�و�تلش�براي�پرورش�آنهاست.�خودباوری�مثبت�نیرویی�خّلقانه�و�سازنده�است�که�موجب�
شکوفایی�و�پیشروی�بی�وقفۀ�انسان�در�مسیر�اهداف�می�شود.�افراد�موفق�از�شکست�ترسی�ندارند�و�باور�

دارند�که�با�تلش�و�کمک�خدا�به�مراد�و�مقصد�خویش�خواهند�رسید�)شکل9(.

شکل 9ـ اعتماد به نفس در کودکان

عزت نفس
به�احترام�و�ارزشی�که�انسان�برای�خود�قائل�است�عزت�نفس�گفته�می�شود.�برای�آنکه�بیشتر�با�عزت�نفس�

آشنا�شوید،�بهتر�است�بدانید�که�عزت�نفس�شامل�دو�قسمت�است:
1  آنچه�من�هستم.�یعنی�آنکه�من�چه�خصوصیاتی�دارم�و�کیستم.�مثًل�من�ترانۀ�حسینی�هستم،��14ساله�ام،�

هنرجوی�رشتۀ�مدیریت�خانواده،�دو�برادر�و�خواهر�دارم.�در�شیراز�زندگی�می�کنم�و...�.
2  قسمت�دوم�مرحله�ایست�که�فرد�خود�را�ارزشگذاری�می�کند�که�آیا�من�با�این�خصوصیاتی�که�دارم�خوب�
هستم�یا�نه؟�مثلً�اینکه�من�ترانۀ�حسینی،�هنرجوی�رشتۀ�مدیریت�خانواده�هستم�خوب�است�یا�بد؟�اینکه�
دو�برادر�و�خواهر�دارم�خوب�است�یا�بد؟�اینکه�در�شیراز�زندگی�می�کنم�خوب�است�یا�بد؟�انسان�های�سالم،�
قوی�و�توانا�از�خصوصیات�خود�راضی�اند�و�هنگامی�که�خود�را�ارزیابی�می�کنند،�جوابی�که�به�خود�می�دهند�

آن�است�که�من�خوبم.

1  فهرستی�از�توانایی�ها�و�مهارت�های�خویش�تهیه�کنید�و�در�کلس�ارائه�دهید.
2  شما�چگونه�خود�را�توصیف�می�کنید؟�گزارش�آن�را�در�کلس�ارائه�دهید.

فعالّیت 12

از� افرادی�که� باورند� این� افراد�خّلق،�شوخ�طبعي�است.�روان�شناسان�بر� از�ویژگي�هاي� 10  شوخ طبعی:�یکي�
هوش�هیجانی�باالتری�برخوردار�هستند،�توانایی�شوخ�طبعی�بیشتری�نسبت�به�دیگر�افراد�دارند.�معموالً�
شوخی�های�مثبت�و�خّلقانه�می�تواند�فضا�را�برای�دیگران�دلپذیرتر�کند.�شوخ�طبع�ها�معموالً�خّلقیتشان�
در�سایر�امور�زندگی�باالتر�است،�طوری�که�به�راحتی�می�توانند�یک�جمع�را�شیفتۀ�خود�کنند�و�فضا�را�
برای�حاضران�دلچسب�کنند.�در�نتیجه�با�نوع�رفتار�خود�در�متقاعد�کردن�دیگران�موفق�تر�عمل�می�کنند.�
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در�گروه�های�کلسی�فعالّیت�های�زیر�را�انجام�دهید:
الف(�مسابقۀ�گفتن�داستان�های�خنده�دار�را�برگزار�کنید.�

ب(�هر�فرد�گروه،�با�شکل�های�متفاوت�و�حرکات�خنده�دار�سایر�اعضای�گروه�را�بخنداند.

با�جست�و�جو�در�منابع�علمی�بروشوری�با�موضوع�پرورش�شوخ�طبعی�و�نقش�آن�در�سلمت�روانی�افراد�تهیه�
کنید�و�در�کلس�ارائه�دهید.

1  چند�فرد�شوخ�طبعی�را�که�می�شناسید�در�نظر�بگیرید.�
2  ویژگی�های�این�افراد�شوخ�طبع�را�فهرست�کنید.

3  مهم�ترین�ویژگی�مشترک�آنها�را�بنویسید.�

با�جست�و�جو�در�منابع�علمی�بروشوری�با�موضوع�پرورش�برون�گرایی�و�نقش�آن�در�سلمت�روانی�افراد�تهیه�
کنید�و�در�کلس�ارائه�دهید.

فعالّیت�های�خود،�همکلسی�ها�و�اطرافیانتان�را�با�دقت�نگاه�کنید.�
الف(�رفتارها�و�یا�فعالّیت�های�برون�گرایانه�آنها�را�فهرست�کنید.

ب(�مهم�ترین�ویژگی�مشترک�در�این�افراد�را�بنویسید�و�گزارش�آن�را�درکلس�ارائه�دهید.

فعالّیت 13

فعالّیت 14

فعالّیت 15

فعالّیت 16

فعالّیت 17

بین�شوخ�طبعی�و�مسخره�کردن�تفاوت�بسیار�است.�شوخ�طبع�کسی�است�که�هم�خود�و�هم�دیگران�را�می�خنداند،�
اما�مسخره�کننده�با�رفتار�ناشایستش�تنها�خود�می�خندد�آن�هم�به�قیمت�ناراحتی�و�دلخوری�دیگران.�زیاده�روی�
در�شوخی�ممکن�است�موجب�جدي�نگرفتن�خود�و�دیگران�شود�و�به�لودگي�و�رفتارهاي�خارج�از�ادب�منجر�شود.

11  برون گرایی:�افراد�برون�گرا�از�نظر�ژنتیکی،�خصوصیات�و�رفتارهای�تیپ�شخصیتِی�برون�گرایی�دارند.�بسیار�
فّعال�و�ماجراجو�هستند�و�فعالّیت�هایی�را�انتخاب�می�کنند�که�با�ماجرا،�تنوع،�لذت�و�هیجان�همراه�باشد؛زیرا�
تمایل�چندانی�به�انجام�کارهای�یکنواخت�و�آرام�نشان�نمی�دهند.�این�افراد�همچنین�مانند�افراد�خّلق،�

پیوسته�ابراز�نظر�می�کنند.�روحیۀ�همکاری�دارند�و�قابل�اعتماد�و�مطمئن�هستند.
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به�فعالّیت�های�خود،�هم�کلسی�ها�و�اطرافیانتان�با�دقت�نگاه�کنید.
الف(�کدام�یک�از�شما�رفتار�خّلقانه�دارد؟

ب(�ویژگی�های�رفتاری�فرد�خّلق�را�یادداشت�کنید.
ج(هر�کدام�فهرست�خود�از�ویژگی�های�فرد�خّلق�را�با�فهرست�دیگران�مقایسه�کنید.

د(�گزارش�آن�را�در�کلس�ارائه�دهید.

برنامۀ�عملی�خود�را�برای�رسیدن�به�اهداف�مورد�نظرتان�در�قالب��20تا��25کلمه�توضیح�دهید.

فعالّیت 18

فعالّیت 19

مفهوم تفکر خّلق

تفکر خّلق:�پیچیده�ترین�و�عالی�ترین�جلوه�های�اندیشه�انسان،�تفکر�خّلق�است.�تفکر�خّلق�مهارتی�است�که�
شخص�به�کمک�تلفیق�دو�مهارت�حل�مسئله�و�تصمیم�گیری�از�افکار�یا�روابط�نو�برخوردار�می�شود�و�قدرت�
کشف�و�انتخاب�راه�حل�های�جدید�را�پیدا�می�کند.�قدرت�تفکر�خّلق�به�شخص�امکان�می�دهد�از�دایرۀ�بستۀ�
تجربیات�محدود�خویش�خارج�گردد�و�به�فراسوی�تجارب�بنگرد.�بدین�سان�زندگی�فرد�انعطاف�پذیر�می�شود�
و�از�تمام�جوانب�به�پدیده�ها�می�نگرد.�تفکر�خّلق�دارای�ویژگی�های�سیالی�یا�روانی،�انعطاف�پذیری�یا�نرمش،�

تازگی�یا�اصالت�و�بسط�یا�گسترش�است�)جدول2(.

جدول2ـ ویژگی های تفکر خّلق

تعریفویژگی

سیالی یا روانی
قدرت�تولید�ایده�ها�و�پاسخ�های�فراوان�به�یک�مسئله�یا�سؤال�است.�هر�قدر�تعداد�پاسخ�ها�

بیشتر�سیالی�باالتر.

انعطاف پذیری یا 
نرمش

به�تنوع�پاسخ�هایی�که�فرد�به�یک�مسئله�می�دهد،�اشاره�می�کند�و�ملک�یک�دسته�و�گروه�
نبودن�پاسخ�هاست.

تازگی یا اصالت
به� منحصر� ملک� و� است� تازه� و� مبتکرانه� جواب�های� تولید� توانایی� معنی� به� حقیقت� در�

فرد���بودن�و�نادر�بودن�جواب�ها�و�ایده�هاست.

بسط یا گسترش
فرد�به�تمام�جزئیات�موضوع�توجه�می�کند�و�حتی�خصوصیاتی�را�که�ممکن�است�بدیهی�به�

نظر�برسند،�به�طور�عمیق�تری�می�بیند.
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با�سیب�درختی،�چغندر،�آرد،�و�نمک�چه�غذاهایی�می�توان�درست�کرد؟�طرز�تهیه�آنها�را�ارائه�دهید.

از�یک�گلدان�شکسته�چه�استفاده�های�غیرمعمولی�می�توان�داشت؟

فعالّیت 20

فعالّیت 21

پیشنهاد هایی برای پرورش تفکر خّلق در کودکانبیشتر بدانید
��یک�شیء�آشنا�به�کودکان�نشان�دهید�و�از�آنها�بخواهید�دربارۀ�موارد�متنوع�استفاده�از�آن�برای�شما�
ایده�پردازی�کنند.�در�ابتدا�ممکن�است�آنها�فقط�به�کاربردهای�منطقی�اشاره�کنند.�اما�شما�با�ارائۀ�یک�

یا�دو�مثال�آنها�را�در�تولید�ایده�های�بیشتر�تشویق�کنید.
��تصویر�مشابه�زیر�را�بر�روی�مقوا�بکشید�و�دور�آن�را�ببرید.�از�کودکان�بخواهید�

تا�با�استفاده�از�این�شکل�نقاشی�های�متنوعی�بکشند.

��از�کودکان�بخواهید�فقط�با�استفاده�از�شابلون�برای�شما�نقاشی�
بکشند.

دیوار� انگشتان�خود�هرقدر�می�توانند�شکل�های�متنوعی�روی� از�سایۀ� استفاده� با� بخواهید� ��از�کودکان�
بسازند.

نو�و� بر�روی�دیوار�می�سازند،�داستان�های� انگشتان�خود� با� برای�سایه�هایی�که� تا� ��از�کودکان�بخواهید�
بدیعی�تعریف�کنند.
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واحد یادگیری 2  : توسعة شناخت عوامل و موانع خّلقیت

استاندارد عملکرد

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

توسعۀ�شناخت�پرورش�خّلقیت�و�عوامل�و�موانع�خّلقیت�براساس�اصول�علمی�روان�شناسی�و�دستورالعمل�های�
وزارت�آموزش�و�پرورش

1  پرورش�خّلقیت
2  شناخت�عوامل�و�موانع�خّلقیت

1  تفکر�انتقادی
2  تفکر�خّلق
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هدف توانمندسازی 2: هنرجو بتواند عوامل و موانع پرورش خّلقیت را توضیح دهد.

سارا�دختر�بازیگوشی�است�و�در�کلس�سوم�دبستان�درس�می�خواند.�معلّم�سارا�از�این�که�او�گاه�و�بی�گاه�
حرف�هایی�بی�ربط�می�زند.�ناخشنود�است.�روزی�در�کلس�علوم�معلّم�شکل�یک�زنگ�را�روی�تابلو�کشید�
و�از�او�پرسید:�»�این�شکل�شبیه�چیست؟«�و�منتظر�پاسخ�سارا�شد.�اما�سارا�اسم�هشت�چیز�دیگر�را�گفت�

و�در�آخر�هم�معلّم�عصبانی�شد�و�بر�سر�او�فریاد�کشید�و�از�او�خواست�تا�با�مادرش�فردا�به�مدرسه�بیاد.�
وقتی�معلّم�مسئله�را�با�مادر�سارا�مطرح�کرد،�او�هم�گفت�که�سارا�بی�توجه�است�و�خانواده�هم�ناراحت�

هستند.�معلّم�و�مادر�سارا�تصمیم�گرفتند�او�را�پیش�یک�مشاور�ببرند.
الف(�اگر�شما�جای�مشاور�بودید�به�مادر�و�معلّم�سارا�چه�می�گفتید؟

ب(�با�توجه�به�آنچه�در�مورد�خّلقیت�آموخته�اید،�آیا�سارا�یک�دختر�بازیگوش�است؟

فعالّیت 22

به�عقیدۀ�متخصصان�دو�دسته�از�عوامل�در�بروز�خّلقیت�تأثیر�دارند:
1  عوامل�درون�فردی

2  عوامل�بین�فردی�یا�عوامل�محیطی

1  عوامل درون فردی:�شامل�موارد�زیر�است:
الف( عوامل شناختی،�که�شامل�توانایی�های�فرد�در�فرایندهای�تفکر�و�حل�مسئله�است؛

ب( عوامل شخصیتی،�که�شامل�ویژگی�هایی�نظیر�خودباوری،�توانایی�تحمل�ابهام�کنجکاوی�و�اعتماد�به�نفس�
است.

ج( عوامل انگیزشی،�که�شامل�علقه�مندی�شخصی�به�فرایند�تکلیف�به�جای�تمرکز�بر�هدف�است؛

2  عوامل بین فردی یا عوامل محیطی:�شامل�موارد�زیر�است:
الف( نیازها 

ب( مقتضیات اجتماعی و فرهنگی�)شکل10(�)محیط�آموزشی�خّلق�نیاز�امروز�فضاهای�آموزشی�است(

در الف(خّلقیت معلم درتدریس حرف )ن( پاییز  فصل  درتدریس  معلم  خّلقیت   ب( 
چندپایه( روستایی  )مدرسۀ  آموزشی  محیط 

شکل10
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ویژگی�های�محیط�آموزشی�مناسب�برای�رشد�خّلقیت�دارای�ویژگی�های�زیر�است:
به�کودکان�احترام�گذاشته�می�شود.

مطالب�به�شیوه�های�مختلف�و�متنوع�به�کودکان�آموزش�داده�می�شود.
کودکان�در�فرایند�یادگیری�فعاالنه�دخالت�دارند.

محیط�آموزشی�عاری�از�فشار�و�تنش�است.
کودکان�به�مربی�خود�اعتماد�دارند�و�می�توانند�مسائل�را�با�او�در�میان�بگذارند.

همکاری�بر�رقابت�اولویّت�دارد.
چیدمان�کلس�متنوع�است�و�هر�چند�وقت�یک�بار�تغییر�می�کند.

کودکان�در�فضای�آموزشی�احساس�عزت�نفس�و�ارزشمندی�دارند.
فرایند�آموزش،�امری�جدی�ولی�در�عین�حال�لذت�بخش�و�متنوع�است.

نکته

در�گروه�های�کلسی�در�مورد�موضوع�زیر�گفت�و�گو�کنید.�هر�ایده�ای�که�به�ذهنتان�می�رسد�آن�را�یادداشت�
کنید.�سعی�کنید�ایده�های�خنده�دار�و�حتی�غیرکاربردی�ارائه�دهید.�مثلً�اگر�کسی�در�نظافت�هنرستان�
شرکت�کرد�بتواند�برای�کل�سال�از�بوفۀ�هنرستان�خوراکی�مجانی�دریافت�کند.�پیشنهادهای�خود�را�در�

کلس�مطرح�کنید�و�دربارۀ�امکان�پذیری�آنها�در�کلس�پنج�پیشنهاد�در�کلس�ارائه�دهید.
چه�تغییراتی�در�محیط�آموزشی�می�تواند�هنرجویان�را�به�مشارکت�در�نظافت�هنرستان�ترغیب�کند؟

در�گروه�هایی�در�مورد�مقایسۀ�کودک�با�همساالنش�و�تأثیرات�مثبت�و�منفی�این�مقایسه�گفت�و�گو�کنید.�

فعالّیت 23

فعالّیت 24

موانع توسعة خّلقیت

موانع�خّلقیت�را�به�طور�کلی�می�توان�به�دو�دستۀ�درونی�و�بیرونی�به�شرح�زیر�تقسیم�کرد:
1  موانع درونی�مانند�خود�پندارۀ�منفی�و�ترس�از�شکست�

2  موانع بیرونی�مانند�موانع�خانوادگی�)روش�های�مختلف�فرزندپروری(�و�موانع�مربوط�به�محیط�آموزشی

الف( موانع درونی
1  خودپنداره:�هریک�از�ما�تصویری�از�خود�در�ذهن�داریم�که�خودپنداره�نامیده�می�شود.�این�تصویر�ذهنی�
می�تواند�مثبت�یا�منفی�باشد.�کسی�که�از�خودش�تصویری�منفی�داشته�باشد�اعتماد�به�نفس�الزم�را�برای�
ابراز�»�ایده�هایش«�ندارد.�به�همین�دلیل�خودپندارۀ�مثبت�را�از�عوامل�مؤثر�بر�خّلقیت�و�خودپندارۀ�منفی�
را�از�موانع�توسعۀ�خّلقیت�می�دانند.�خانواده�و�محیط�آموزشی�در�شکل�گیری�خودپنداره�نقش�مهمی�دارند.�
محیط�های�خانوادگی�و�آموزشی�ای�که�در�آن�کودکان�پیوسته�سرزنش�می�شوند�و�از�آنها�می�خواهند�مشابه�

دیگران�یا�مطابق�میل�دیگران�رفتار�کنند،�باعث�می�شود�به�خودپندارۀ�منفی�دچار�شوند.
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ایده�های� و� نظرات� همیشه� که� می�شویم� متوجه� می�کنیم،� مطالعه� را� بزرگ� مخترعان� سرگذشت� وقتی�
آنها�موفق�نبوده�است�و�آنها�مراتبی�از�شکست�و�ناکامی�را�در�مسیر�رسیدن�به�هدف�تجربه�کرده�اند.�اما�

شکست�ها�مانع�از�تلش�آنها�برای�امتحان�کردن�ایده�ها�و�راه�های�جدید�نبوده�است.

نکته

مربی�یک�مرکز�پیش�از�دبستان�در�هنگام�فعالّیت�های�کلس�دائماً�جملۀ�»تو�نمی�توانی«�را�در�مواجهه�با�
کودکان�بیان�می�کند.�تأثیر�این�جمله�را�بر�کودکان،�به�صورت�داستان�در�دو�کارت�تصویری�نشان�دهید.

در�گروه�های�کلسی،�هر�گروه�دربارۀ�زندگی�یک�مخترع�ایرانی�پرس�و�جو�کنید�و�گزارش�خود�را�در�مورد�
شکست�ها�و�موفقیت�های�این�مخترع�به�صورت�یک�روزنامۀ�دیواری�در�کلس�ارائه�کنید.

یک�داستان�با�موضوع�زیر�بنویسید�و�در�کلس�ارائه�دهید:
چگونه�می�توان�در�برابر�شکست�واکنش�مناسب�از�خود�نشان�داد؟

فعالّیت 25

فعالّیت 26

فعالّیت 27

2  ترس از شکست:�زندگي�طبیعي�انسان�ها�همواره�با�موفقیت�ها�و�شکست�ها�همراه�است�و�نتایج�شکست�ها�و�
ناکامی�ها،�می�تواند�زمینه�ساز�پیروزی�های�بزرگ�باشد.�لذا�پذیرش�این�حقیقت،�منجر�به�عدم�امکان�حرکت�
به�سمت�اهداف�و�کسب�موفقیت�هاست.�همچنین�نپذیرفتن�شکست�و�تحمل�نکردن�آن�منجر�به�کاهش�

و� اضطراب�ها� نتیحه� در� و� افراد� در� اعتماد�به�نفس�
مشکلت�متعدد�دیگر�خواهد�شد.�ترس�از�شکست�
خوردن�یکی�از�عوامل�درونی�است�که�بر�خّلقیت�
را� نو� ایده�های� که� افرادی� می�گذارد.� منفی� تأثیر�
موفق� از� ترس� به�دلیل� واقع� در� نمی�کنند� تجربه�
نشدن،�و�شکست�خوردن،�از�آزمون�کردن�راه�های�
خود� خّلقیت� توسعۀ� مانع� و� می�کنند� اجتناب� نو�

می�شوند�)شکل�11(.
در�سرگذشت�اکثر�افراد�خّلق،�ناکامی�وجود�داشته�است،�اما:

��آنها�به�جای�کلمه�شکست�از�تجربه�استفاده�می�کنند.
��به�شکست�به�عنوان�ضرورت�زندگی�نگاه�می�کنند؛�زیرا�حاصل�بسیاری�از�نتیجه�ها�منوط�به�شکست�است.

چهار�راهکار�که�می�توان�با�کمک�آنها�بر�شکست�غلبه�کرد�و�به�اهداف�خود�در�زندگی�رسید�عبارت�اند�از:
1  باور�کنید�که�هیچ�چیز�ارزشمندی،�آسان�به�دست�نمی�آید؛

2  از�آدم�های�منفی�باف�دوری�کنید؛�زیرا�آنها�با�تمام�توانشان�آمادۀ�سرزنش�شما�هستند؛
3  به�شکست�مانند�یک�فرصت�نگاه�کنید�تا�بر�ترس�هایتان�غلبه�کنید؛

4  از�شکست�به�عنوان�تجربه�ای�آموزنده�استفاده�کنید.

شکل11 ـ ترس از شکست 
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هدف توانمند سازی3: هنرجو بتواند از عوامل و موانع خّلقیت گزارش ارائه دهد.

ب( موانع بیرونی
1  خانواده:�شیوه�های�تربیتی�خانواده�1بر�توسعه�و�پرورش�خّلقیت�نقش�مهمی�دارند.�در�شیوۀ�تربیتی�مستبدانه،�
به�کودکان�فرصت�پرسش�داده�نمی�شود�و�آنها�دائماً�توسط�والدین�کنترل�و�محدود�می�شوند�بنابراین�کودکان�

فقط�منتظر�دریافت�دستور�مستقیم�از�سوی�والدین�هستند.
در�مقابل،�روش�تربیتی�سهل�گیرانه�کودکان�فرصت�تولید�راه�حل�و�مواجه�شدن�با�پیامدهای�تصمیمات�خود�را�

ندارند�در�نتیجه�به�فکر�تولید�ایده�های�بهتر�و�خّلقانه�تر�نمی�افتند.
در� می�دانند.� خّلق� کودکان� تربیت� برای� فرزندپروری� روش� بهترین� را� مقتدرانه� تربیتی� شیوۀ� متخصصان،�
این�روش،�کودکان�فرصت�پرسش�دارند.�همچنین�به�کودکان�آزادی�عمل�بیشتری�داده�می�شود�و�از�آنها�
می�خواهند�که�خودشان�به�دنبال�راه�حل�مسائلشان�باشند،�آنها�را�اجرا�کنند،�پیامدهای�عمل�خود�را�ببینند�و�

در�نتیجه�راه�حل�های�خود�را�ارتقا�دهند.
خانواده می تواند اصول زیر را در تقویت خّلقیت کودک به کار ببرد:

برای�موفقیت�در�پرورش�خّلقیت�در�کودکان�الزم�است�والدین�به�نکات�زیر�توجه�کنند:
��دربارۀ�اصول�زندگی�خود�تصویر�روشنی�داشته�باشند�و�به�ارزش�ها�و�معیارها�و�اصولی�که�مایلند�کودکشان�

در�سراسر�زندگی�از�آنها�پیروی�کند�اعتقاد�و�ایمان�داشته�باشند.�
��این�ارزش�ها�و�اصول�باید�واقع�بینانه�و�براساس�طبیعت،�شخصیت،�نیازها،�و�علیق�کودک�انتخاب�شوند�

)شکل12(.

1.��برای�کسب�اطلعات�بیشتر�به�شایستگی�دوم�مراجعه�کنید.

شکل12ـ نقش خانواده در پرورش خّلقیت کودک

��تفکر�خّلق�را�ارزشمند�بدانند�تا�کودک�نیز�آن�را�ارزشمند�بداند�و�به�آن�گرایش�پیدا�کند.
��کودک�را�به�مسائلی�که�در�محیط�او�وجود�دارد�حساس�کنند�و�فراموش�نکنند�چنین�کاری�مستلزم�آن�

است�که�خود�نیز�به�مسائل�محیط�زندگی�دقیق�باشند.
��کودکان�اصوالً�دستکاری�اشیا�و�وسایل�را�دوست�دارند،�زیرا�کنجکاوند،�از�این�رو�نباید�آنها�را�از�این�کار�منع�کرد.

��اگر�کودک�نظری�را�ابراز�کرد�او�را�تشویق�کنید�که�دربارۀ�آن�بررسی�و�تحقیق�کند.
��اگر�کودک�عقایدی�برخلف�نظر�آنها�یا�اوضاع�معمول�ابراز�کند،�او�را�توبیخ�نکنند�و�در�صورتي�که�نظر�
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کودک�اِشکال�جدي�یا�ضرري�داشت�با�زبان�نرم�و�متناسب�با�فهم�کودک�اشتباه�او�را�با�بیان�دالیل�بررسي�
کنند.�با�این�کار�کودک�یاد�می�گیرد�علوه�بر�آنکه�به�خود�حق�دهد،�نظر�مستقل�داشته�باشد.�عقاید�تازه�و�

نظر�مخالف�را�نیز�بپذیرد�و�تحمل�کند.
��اصرار�نکنند�که�کودک�کارهایش�را�حتماً�با�الگوی�مشخص�انجام�دهد.

��از�آنجا�که�احساس�عجز�و�ضعف�در�مقابل�شاهکار�یا�اثری�برجسته�می�تواند�مانع�بروز�خّلقیت�شود،�بهتر�
است�با�مشاهدۀ�آن،�به�جای�تحسین�و�ابراز�شگفتی،�به�شرح�روش�و�جزئیات�کار�خالق�اثر�بپردازند�و�کودک�

را�با�چگونگی�آن�آشنا�کنند.
��برای�کودک�فرصت�و�موقعیت�درگیر�شدن�با�برخی�از�مسائل�و�سؤاالت�را�فراهم�کنند�تا�زمینۀ�ارائۀ�ایده�های�

نو�برای�او�فراهم�شود.
��به�جای�آنکه�فقط�به�اشکاالت�و�نقاط�ضعف�و�نقد�آنها�بپردازند�پیشنهاد�جایگزین�را�مطرح�کنند.

جدول 3ـ والدین کودکان بسیار خّلق و کمتر خّلقبیشتر بدانید

والدین کودکان بسیار خّلقوالدین کودکان کمتر خّلق

آنها�به�فرزندان�خود�می�آموزند�وقتی�رفتار�بدی�داشته�
باشند�به�طریقی�تنبیه�می�شوند.

برای�عقاید�فرزندان�خود�احترام�قایل�هستند.

والدین� به� نسبت� نمی�دهند� اجازه� فرزندانشان� به� آنها�
عصبانی�شوند.

کودک�برای�فکر�کردن،�رویا�دیدن�و�انجام�کار�دلخواه�
باید�فرصت�داشته�باشد.

فرزندشان�را�ازکودکان�یا�افرادی�فامیل�که�دارای�عقاید�
و�ارزش�های�متفاوتی�هستند�دور�نگاه�می�دارند.

گرم�و�صمیمانه�ای� اوقات� خود� کودکان� با� والدین� این�
می�گذرانند.

ولی� شود� دیده� باید� فقط� کودک� یک� دارند� عقیده�
صدایش�شنیده�نشود.

این�والدین�به�کودکان�اجازه�می�دهند�بسیاری�از�تصمیمات�
راخودشان�اتخاذ�کنند.

این�والدین�فرزندشان�را�تشویق�می�کنند�کنجکاو�باشد�و�احساس�می�کنند�فرزندشان�موجب�ناامیدی�است.
دربارۀ�چیزهای�مختلف،�کاوش�و�سؤال�کند.

اجازه�نمی�دهند�فرزندشان�تصمیمات�آنها�را�زیر�سؤال�
ببرد.

او� را� آنچه� فرزندشان�می�داند� اطمینان�حاصل�می�کنند�
تأیید�پدر�و�مادر� انجام�می�دهد،�مورد� آزمایش�نموده�و�

است.

دربارۀ�نقش�خانواده�و�اعضای�آن�یا�نزدیکانتان�که�باعث�خّلقیت�در�شما�شده�است،�گزارش�کوتاهی�در�
کلس�ارائه�دهید.

فعالّیت 28
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2  محیط آموزشی:�برخی�ویژگی�های�محیط�آموزشی�می�تواند�باعث�تقویت�یا�تضعیف�خّلقیت�شود.�برای�
مثال�کلسی�را�در�نظر�بگیرید�که�در�آن�مربی�جلوی�کلس�و�رو�به�روی�کودکان�می�ایستد�و�سعی�می�کند�
تا�آموزش�های�الزم�را�به�کودکان�ارائه�دهد.�سپس�از�آنها�می�خواهد�تا�دستورالعمل�های�او�را�اجرا�کنند�
او�تکرار�نمایند.�طبیعی�است�که�این�سبک�آموزشی،�شیوۀ�مناسبی�برای�توسعۀ� یا�مطالب�را�به�دنبال�
و� بدیع� از�رفتارهای� بیشتر� تکراری�و�کلیشه�ای� رفتارهای�خّلقانه�نیست�و�حتی�ممکن�است�رفتارهای�
خّلقانه�مورد�تشویق�قرار�گیرد.�همچنین�اگر�کودک�در�محیط�آموزشی�به�سبب�مطرح�کردن�ایده�های�

متفاوتش�مسخره�شود،�ممکن�است�بروز�ایده�های�خّلقانه�بسیار�کاهش�یابد.

در�گروه�های�کلسی�در�مّدت�یک�دقیقه�کلمات�چهار�حرفی�)معنادار�و�بی�معنا(�و�متشکل�از�حروف�»�و«،�
»�س«،�»�الف«�و�»�ن«�را�بنویسید.

یک�برنامۀ�آشپزی�با�هم�کلسی�های�خود�ترتیب�دهید�و�با�رعایت�موارد�زیر�آن�را�اجرا�کنید.
1  با�آنها�دربارۀ�موضوع�آشپزی�گفت�وگو�کنید.

2  خوراکی�هایی�مثل�تهیۀ�انواع�ساالد�مانند�ساالد�ماکارونی�و�ساالد�میوه�و...�را�پیشنهاد�دهید.
3  با�توجه�به�نوع�علقۀ�آنها�به�خوراکی�ها،�گروه�های�آشپزی�را�تشکیل�دهید.

4  در�پایان�برنامه،�با�آنها�دربارۀ�مشارکت�و�اینکه�چه�احساسی�از�آن�دارند؛�گفت�وگو�کنید.

فعالّیت 29

فعالّیت 30

روش های پرورش خّلقیت
دارد� وجود� زیادی� روش�های� خّلقیت� پرورش� برای�

)نمودار1(�که�برخی�از�آنها�عبارت�اند�از:
1  بارش�فکری

2  فهرست�سؤاالت
3  روش�ارتباط�اجباری

4  همراهی�بی�ربط
5  تداعی�تصویری
6  معکوس�سازی1

1.��برای�کسب�اطلعات�بیشتر�در�مورد�خّلقیت�و�روش�های�آن�به�کتاب�پرورش�مهارت�های�شناختی�و�خّلق�رشتۀ�تربیت�کودک�و�کتاب�های�
پرورش�خّلقیت�در�کودکان�مراجعه�کنید.

روش های 
پرورش 
خّلقیت

فهرست 
سؤاالت

همراهی 
بی ربط

معکوس سازی

تداعی بارش فکری
تصویری

نمودار 1

ارتباط 
اجباری
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در�ادامه�به�معرفی�و�توضیح�چهار�روش�از�آنها�به�شرح�زیر�پرداخته�می�شود:
1  بارش فکری:�در�این�روش�که�به�روش�یورش�فکری�و�طوفان�فکری�هم�مشهور�است،�برای�فرد�فرصت�هایی�
ایجاد�می�شود�که�بیشترین�بهره�را�از�توانایی�های�خود�ببرد.�در�این�روش�برای�پاسخ�به�سؤال،�فرد�سعی�
می�کند�هرچه�راه�حل�به�ذهن�او�می�رسد�مطرح�کند.�این�روش�به�صورت�فردی�یا�گروهی�انجام�می�شود�

و�دارای�چهار�قانون�زیر�است:
1  انتقاد�ممنوع�است؛

2  از�ایده�های�تازه�استقبال�می�شود؛�
3  کمّیت�بیشتر،�بهتر�است؛

4  ترکیب�و�اصلح�ایده�ها�مهم�است.
مثال:�برای�موفقیت�در�امتحان،�چه�باید�کرد؟

2  تهیۀ فهرست سؤاالت:�در�این�روش،�فهرستی�از�سؤاالت�مختلف�با�استفاده�از�کلمات�پرسشی�چرا،�چطور،�
چگونه،�چه�کسی،�کجا،�چه،�چه�وقت،...�مطرح�می�شود�تا�موجب�برانگیختن�قدرت�تفکر�و�تصور�فرد�گردد.�
در�این�روش�ابتدا�موضوع�یا�مسئله�ای�بیان�می�شود�سپس�سؤاالت�دربارۀ�هر�مرحله�از�موضوع�یا�مسئله�

مطرح�می�شود.
مثال:�دانش�آموزی�که�هر�روز�دیر�به�مدرسه�می�رسد.

چون�شب�دیر�می�خوابند. � چرا�دانش�آموزان�دیر�به�مدرسه�می�رسند؟�
چون�تکالیف�مدرسه�زیاد�است.� � � � چرا�شب�ها�دیر�می�خوابند؟�

سؤاالت�دیگر�و�پاسخ�و�باز�ساختن�سؤال�جدید�تا�رسیدن�به�پاسخ�های�مختلف�ادامه�می�یابد.�
3  تداعی تصویری:�در�این�روش�فرد�در�هنگام�فکر�کردن�برای�حل�موضوع�یا�مسئله،�به�جای�کلمات�با�

تصاویر�فکر�می�کند:
��موضوع�یا�مسئله�را�به�اجزای�تشکیل�دهندۀ�آن�تقسیم�می�کنید.

��شکل�هر�جزء�را�روی�یک�مقوا�یا�کاغذ�به�تصویر�بکشید.
��کارت�های�تصویری�را�که�به�دست�می�آید�روی�میز�قرار�دهید.

��جای�کارت�ها�را�به�طور�تصادفی�با�هم�عوض�کنید�و�ارتباط�بین�آنها�را�به�دست�بیاورید.�
مثال:�شما�می�خواهید�یک�فیلم�کمدی�دربارۀ�آشپزی�
نقاشی� را� را�آشپزی� انجام�آن� کردن�بسازید.�مراحل�
کنید.�سپس�با�جا�به�جا�کردن�تصاویر�ایده�های�جالبی�

به�دست�آورید�)شکل13(.
4  معکوس سازی مسئله:�دنیا�پر�از�چیزهای�متضاد�
است�و�هر�مفهوم�بدون�متضادش،�بی�معنی�است.�
در�این�روش�به�موضوع�یا�مسئله�از�زاویه�ای�معکوس�

نگاه�می�شود.
مثال:�چگونه�می�توان�دانش�آموزان�تنبلی�تربیت�کرد؟

شکل 13ـ تداعی تصویری

انرژی

تنبلی

صلح

خشونت

عشق

عصبانیت شادی
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با�استفاده�از�روش�های�پرورش�خّلقیت،�فعالّیت�زیر�را�انجام�دهید:
چیدمان�کلس�خود�را�به�گونه�ای�تغییر�دهید�که�بتوانید�در�فضایی�جذاب�تر�آموزش�ببینید.�چه�تغییراتی�را�
پیشنهاد�می�دهید.�پیشنهادها�را�در�کلس�با�هم�مقایسه�کنید�و�در�صورت�تأیید�هنرآموز�و�سایر�هنرجویان�

آنها�را�به�اجرا�درآورید.

فعالّیت 31

فعالیت های پایانی

1  امروز�زهره�با�دوستش�در�مورد�کاربرد�های�مسواک�گفت�وگو�می�کردند.�دوست�زهره�کاربرد�مسواک�را�فقط�
تمیزکردن�دندان�عنوان�کرد.�اما�زهره��10استفادۀ�دیگر�از�مسواک�را�بیان�کرد.�به�نظر�شما�جواب�های�زهره�
در�کدام�خصوصیت�خّلقیت�قرار�می�گیرد؟�شما�چه�استفاده�های�دیگری�برای�مسواک�می�توانید�ارائه�دهید؟
2  با�روش�فهرست�سؤاالت،�در�مورد�انجام�فعالّیت�ها،�سؤاالتی�را�طراحی�کنید�و�پاسخ�های�احتمالی�خود�را�

در�کلس�ارائه�دهید.
3  با�استفاده�از�روش�تداعی�تصویری�برای�کلمات�زیر�تصاویری�تخیلی�بکشید:

آرامش � � � � � برف�
آینده � � � � � دیروز�
کرونا � � � � � ساعت�

4  برای�افزایش�انگیزۀ�تحصیلی�در�هم�کلسی�های�خود�پنج�راهکار�ارائه�دهید.
5  مهمانی�عصرانه�ترتیب�داده�اید�و�می�خواهید�با�مواد�ساده�مانند�پنیر�و�سبزی�و�مقداری�میوه،�عصرانه�ای�

مناسب�و�از�نظر�ظاهر�زیبا�تهیه�کنید.�نام�و�شکل�آنها�را�ارائه�دهید.
6  برای�اینکه�بتوانید�زمین�را�پاک�نگه�دارید،�چه�راه�حل�هایی�ارائه�می�دهید.
7  داستانی�بنویسید�که�در�آن�کلمات�زیر�هر�کدام�چند�بار�تکرار�شده�باشند:

عصبانی � � � � � آرامش�
آماده�باش! � � � � � وحشت�
بنابراین � � � � � حتماً�
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واحد یادگیری 3  : پرورش ویژگی های فرد کارآفرین

استاندارد عملکرد

علمی� اصول� براساس� شدن� کارآفرین� اهداف� و� ویژگی�ها� شناخت� طریق� از� کارآفرین� شخصیت� پرورش�
روان�شناسی�و�دستورالعمل�های�وزارت�آموزش�و�پرورش

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

1  پرورش�فرد�کارآفرین
2  پرورش�ویژگی�های�فرد�کارآفرین�موفق

1  تفکر�انتقادی
2  تفکر�خّلق

3 تفکر�کارآفرین
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هدف توانمندسازی4: هنرجو بتواند کارآفرینی را توضیح دهد.

کارآفرینی

ضرورت و نقش خّلقیت در کارآفرینی

در�گروه�های�کلسی�در�مورد�شکل�گیری�یک�کارگاه�خیاطی�یا�بسته�بندی�موادغذایی،�فرد�مؤسس�آنها�و�
فکری�که�باعث�تأسیس�این�کارگاه�های�کسب�و�کار�شده�است،�گفت�و�گو�کنید.�سپس�در�مورد�ویژگی�های�

مؤسسان�آنها�)کارآفرینان(�گفت�و�گو�کنید.

فعالّیت 32

زمان� اختصاص� طریق� از� متفاوت،� و� ارزش� با� چیزی� خلق� فرایند�
دریافت� به�منظور� اجتماعی،� و� روانی� مالی،� خطر� با� کافی،� تلش� و�
پاداش�های�مالی�و�رضایت�شخص�از�نتایج�صورت�می�گیرد�کارآفرینی�
نام�دارد.�به�معنای�دیگر،�کارآفرینی�ایجاد�یک�کسب�و�کار�براساس�
یک�ایدۀ�جدید�است.�زمانی�که�از�ایدۀ�نو�حرف�می�زنیم�مشخص�است�

شکل14ـ کارآفرینیکه�کارآفرینی�نیاز�به�خّلقیت�فردی�دارد�)شکل14(.

کارآفرینی�به�فرایند�شناسایی�فرصت�های�جدید�و�ایجاد�کسب�و�کار�و�سازمان�های�جدید�و�رشد�یابنده�
برای�بهره�برداری�از�فرصت�های�شناسایی�شده�اطلق�می�شود�که�در�نتیجۀ�آن،�کاالها�و�خدمات�جدیدی�
به�جامعه�عرضه�می�شود.�برای�آنکه�بتوانیم�افراد�کارآفرین�در�جامعه�داشته�باشیم،�باید�پرورش�خّلقیت�از�

زمان�کودکی�سر�لوحۀ�آموزش�در�خانواده�و�محیط�مدرسه�قرار�گیرد.

نکته

خّلقیت�به�عنوان�جوهرۀ�کارآفرینی�شناخته�شده�است.�امروزه�دنیای�کسب�و�کار�و�رقابت�به�حدی�پیچیده،�
پویا�و�نامطمئن�شده�است�که�بزرگ�ترین�و�معتبرترین�شرکت�های�دنیا�بدون�خّلقیت�مستمر،�سریع�و�به�موقع�
محکوم�به�فنا�هستند.�اگر�افراد�با�باالترین�سطح�تخصص�و�بیشترین�تجربه�را�در�رشتۀ�کاری�خود�داشته�
باشند�و�سرمایۀ�کافی�نیز�در�اختیارشان�باشد�اما�حرف�تازه�ای�برای�گفتن�در�بازار�نداشته�باشند،�نه�تنها�موفق�

نخواهند�شد�بلکه�به�سرعت�نابود�خواهند�شد.�بنابراین�خّلقیت�عامل�اصلی�موفقیت�کارآفرینان�است.�
از� یکی� می�شود.� دیگر� افراد� از� تمایز� سبب� که� دارند� ویژه�ای� عادت�های� معموالً� موفق� افراد� و� کارآفرینان�
تمایزهای�کارآفرینان�موفق،�خّلقیت�است.�مشاهدۀ�کامل�فرایند�کارآفرینی�نشان�می�دهد�که�تفکر�خّلق،�
مهارت�یک�کارآفرین�برای�خلق�ایده�های�جدید�است.�خّلقیت�به�فرد�اجازه�می�دهد؛�تا�فرایندهای�جالبی�را�

طراحی�کند،�که�مزایای�بسیاری�برای�کارآفرینان�دارد.�
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کارآفرین کیست؟

با�جست�و�جو�در�منابع�علمی�در�مورد�کارآفرینی�و�نقش�خّلقیت�در�آن،�پوستری�تهیه�کنید�و�در�کلس�
ارائه�دهید.

فعالّیت 33

و� خصوصیات� کدام� دریابیم� سپس� و� می�کند� کارهایی� چه� او� که� بدانیم� باید� کارآفرین� فرد� شناخت� برای�
ویژگی�های�شخصیتی،�او�را�از�دیگران�متمایز�می�سازد.

کارآفرین�فردی�است�دارای�فکر�جدید،�که�از�طریق�ایجاد�کسب�و�کار�خانگی،�کسب�و�کار�مجازی،�کسب�و�کار�در�
مغازه�یا�شرکت�یا�سازمان،�توأم�با�منابع�مخاطره�آمیز�مالی�و�اجتماعی�محصول�یا�خدمات�جدیدی�به�بازار�عرضه�

می�کند.�
در�این�تعریف،�سه�نکتۀ�مهم�وجود�دارد:

نو،�شناخته� و� تازه� با�کسب�و�کارهای� کارآفرین� اصوالً� اندازی�می�کند.� راه� را� 1  کارآفرین�کسب�و�کار�جدیدی�
می�شود.�این�تازگی،�ممکن�است�در�زمینه�های�زیر�باشد:

��عرضۀ�محصول�تازه�یا�محصولی�با�کیفیت�جدید
��ارائۀ�روشی�جدید�برای�تولید�یک�محصول

��گشایش�بازار�تازه
��تهیۀ�منابع�و�روش�جدید�برای�تأمین�مواد�اولیه�یا�اجزای�تشکیل�دهندۀ�یک�محصول

��سازماندهی�مجدد�یک�سازمان
2  راه�اندازی�کسب�و�کار�با�خّلقیت�و�نوآوری�همراه�است.

3  فرد�کارآفرین�احتمال�خطا�هم�دارد.

خصوصیات افراد کارآفرین 
فرد�کارآفرین�دارای�خصوصیات�زیر�است:

��با�خود�اتکایی�به�مبارزه�با�سختی�ها�می�رود.
��زیان�و�مخاطرۀ�ناشی�از�شکست�را�پذیرفته�و�تحمل�می�کند.

��وقت�تلف�نمی�کند،�سریع�تصمیم�گیری�می�کند.
��نیاز�به�پیشرفت�دائمی�دارد.

��توانایی�باالیی�در�کنترل�خود�دارد.
��همواره�به�هدف�نگاه�می�کند.

��توانایی�تشخیص�اولویّت�ها�را�دارد.
��توانایی�پیاده�کردن�رؤیاهای�خود�را�دارد.

��به�سریع�ترین�روش�ممکن،�تصمیم�گیری�و�اجرا�می�کند.
��به�مشارکت�و�اجرای�کار�متعهد�است.
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��خود�را�وقف�کسب�و�کارش�می�کند.
��خوش�بینی�و�شجاعت�دو�ویژگی�مهم�اوست.

��کارآفرینان�عاشق�کاری�هستند�که�انجام�می�دهند�
)انگیزۀ�درونی(.

��کارآفرینان�خود�را�ورای�جزئیات�قرار�می�دهند.
��مسئول�سرنوشت�خود�هستند�)شکل�15(.

برای� درآمد� کسب� و� کار�کردن� آرزوی� نیز� شما� آیا�
شکل  15ـ بانوی کارآفرینخودتان�را�دارید؟

هدف توانمند سازی5: هنرجو بتواند ویژگی های فرد کارآفرین را در خود پرورش دهد.

مراحل کارآفرینی
1  خّلقیت:�در�این�مرحله�با�توجه�به�موضوع�یا�مسئله�چند�ایده�در�ذهن�فرد�کارآفرین�شکل�می�گیرد�که�با�

بررسی�آنها�می�تواند�یکی�از�آنها�را�انتخاب�کند.
2  نوآوری:�در�این�مرحله،�کارآفرین�با�استفاده�از�ایدۀ�خّلقانه�ای�که�داشته�است،�برای�رسیدن�به�هدف�مورد�

نظر�تلش�می�کند.�یعنی�نوآوری�اقدامی�است�که�براساس�یک�ایدۀ�خّلقانه�شکل�گرفته�است.
ایدۀ� از� استفاده� به�معنای� باشد،� یا�سازمانی� فردی� آن،�که�می�تواند� نوع� به� بسته� کارآفرینی� 3  کارآفرینی:�

خّلقانه�و�اقدام�نوآورانه�در�دو�مرحلۀ�قبل�برای�راه�اندازی�یک�کسب�و�کار�برای�درآمدزایی�است.

فرد�کارآفرینی�را�در�نظر�بگیرید.�سپس�با�مطالعه�تاریخچه�زندگی�و�کارآفرینی�او،�در�مورد�ویژگی�شخصیتی�
و�مراحل�کارآفرینی�او�گزارشی�در�کلس�ارائه�دهید.

فعالّیت 34

ویژگی های کارآفرینی برای تبدیل شدن به یک کارآفرین موفق
عمل�گرا� یا� عمل�محور� یعنی�شما� بودن� متمرکز� می�رسند.� نتیجه� به� باشند،� متمرکز� افراد� وقتی� 1  تمرکز:�
هستید.�یک�هدف�دارید�و�آن�را�دنبال�می�کنید.�برای�اینکه�یاد�بگیرید�متمرکز�باشید،�با�اهداف�کوچک�
شروع�کنید.�عادت�های�خوب�ایجاد�کنید�و�آنها�را�هر�روز�تمرین�کنید.�اهدافتان�را�افزایش�دهید،�تلش�
کنید�با�تنظیم�محدودیت�های�زمانی�برای�رسیدن�به�اهداف،�متمرکز�شوید.�زمانی�که�تمرکزتان�را�افزایش�

دادید،�شاهد�این�خواهید�بود�که�همه�چیز�سر�جای�خودش�قرار�خواهد�گرفت.
2  پشتکار:�تلش�زیاد،�بر�استعداد�کم�چیره�می�شود.�مهم�نیست�چقدر�استعداد�داشته�باشید،�اگر�تلش�نکنید�
به�هیچ�جا�نخواهید�رسید.�کار�و�تلش�زیاد�هرگز�آسان�نیست،�ولی�پشتکار�یعنی�چیزی�که�برای�به�پایان�

رساندن�مسیرتان�الزم�است�در�اختیار�دارید.�
3  مخاطره پذیری یا ریسک پذیری:�مخاطره�پذیری�عبارت�است�از�پذیرش�مخاطره�های�معتدل�که�می�تواند�با�
تلش�های�شخصی�آنها�را�مهار�کرد.�در�اینجا�مقصود�از�مخاطره�و�ریسک�امور�کنترل�نشدنی�و�بی�انتها�نیست�
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بلکه�مخاطره�معتدل�حساب�شده�و�قابل�اندازه�گیری�مدنظر�است.�
فرد�خّلق�و�کارآفرین�لزوماً�در�پی�فعالّیتی�نیست�که�مخاطرۀ�آن�
زیاد�باشد،�بلکه�مایل�است�مقدار�متوسط�از�مخاطره�را�که�برای�
شروع�فعالّیت�معمولی�تلقی�می�شود،�بپذیرد�و�حتی�حاضر�می�شود�
پول،�امنیت،�شهرت�و�موقعیت�خود�را�به�خطر�اندازد.�فرد�خّلق�
به� بلکه�در�روی�آوردن� و�کارآفرین�هرگز�ماجراجویی�نمی�کند،�
مخاطره�بسیار�حساب�شده�و�با�دقت�عمل�می�کنند�)شکل�16(.�

مهارت� یک� شرایط� هر� با� سازگارشدن� توانایی� 4  انعطاف پذیری:�
شما� که� است� معنی� این� به� بودن� انعطاف�پذیر� است.� ارزش� با�
می�توانید�با�هر�نوع�افرادی�فعالّیت�کنید�و�برای�رسیدن�به�نتیجۀ�
مطلوب،�خودتان�را�با�هر�شرایطی�وفق�دهید.�انعطاف�پذیر�بودن�
باید� زندگی�تان�می�رساند.� در� بیشتری� دستاوردهای� به� را� شما�

همیشه�مشتاق�حرکت�در�مسیر�جریان�باشید�و�در�عین�حال�تمامیت�خودتان�را�حفظ�کنید.
5  اعتماد به نفس:�اعتماد�به�نفس�به�معنای�بزرگ�تر�یا�مهم�تر�از�مابقی�دنیا�بودن�نیست.�اعتماد�به�نفس�به�نحوۀ�
واکنش�نشان�دادن�شما�به�افراد�و�موقعیت�ها�اشاره�دارد.�داشتن�اعتماد�به�نفس�یعنی،�پذیرش�اینکه�چه�کسی�
هستید،�و�نسبت�به�تمام�ویژگی�های�مثبت�و�منفی�تان�آگاهی�داشته�باشید.�اعتماد�به�نفس�یعنی�استفاده�از�
داشته�ها�و�تکمیل�و�جبران�نداشته�ها.�یعنی�داشتن�قدرت�و�شجاعت�برای�مواجهه�با�موانع�و�پیشامدهای�زندگی.
6  صبر و شکیبایی:�صبر�چیزی�است�که�می�توانید�آن�را�با�تمرین�نیز�به�دست�بیاورید.�می�توانید�با�اندک�
شروع�کنید،�و�کم�کم�صبرتان�را�در�موضوعات�بزرگ�نیز�افزایش�دهید�و�اجازه�ندهید�دیگران�بر�اعصاب�
شما�مسلط�شوند.�صبر�و�شکیبایی�یعنی�تغییر�نگرشتان�نسبت�به�شرایطی�که�غالباً�به�آن�توجه�نمی�کنید.�
اگر�دقت�کنید،�آن�دسته�از�دوستانتان�بیشتر�به�حرف�هایتان�گوش�می�دهند�که�صبورتر�هستند.�صبر�و�
شکیبایی�در�بسیاری�از�بخش�های�زندگی�نقش�دارد.�اگر�بدون�داشتن�این�ویژگی�بزرگ�شوید،�از�زندگی�

کردن�نیز�خسته�خواهید�شد.�
7  شور و شوق:�مشتاق�بودن�نسبت�به�کاری�که�هر�روز�انجام�می�دهید�شما�را�به�انسانی�سرزنده�تر�و�شاداب�تر�
تبدیل�می�کند.�مشتاق�بودن�یعنی،�قدردان�داشته�ها�و�افرادی�که�در�اطرافمان�هستند�باشیم.�قدردان�بودن�
برابر�است�با�شاد�بودن!�شما�هرگز�فردی�خارق�العاده�و�شایسته�را�بدبخت�نمی�دانید.�قدردان�بودن�را�تمرین�
کنید،�به�ویژه�نسبت�به�چیزهایی�که�تاکنون�به�آنها�توجه�نمی�کردید.�به�سرعت�شاهد�علقه�مند�شدنتان�

به�اجزای�زندگی�خواهید�بود.
8  تمامیت: برای�اینکه�شخصیت�خوبی�داشته�باشید�باید�تمامیت��خود�را�حفظ�کنید.�همیشه�کار�درست�را�
انجام�دهید،�همه�می�دانند�در�هر�شرایط�کار�درست�کدام�است.�سعی�کنید�تا�حدامکان�صادق�باشید،�نه�تنها�
در�مقابل�دیگران،�بلکه�با�خودتان�نیز�صادق�باشید.�مردم�بر�مبنای�اعتمادپذیری�تان�شما�را�قضاوت�می�کنند.
افرادی� دهند.� ادامه� فعالّیتشان� به� یا� بکشند� دست� کاری� از� زمانی� چه� بدانند� افراد� اینکه� 9  خودکنترلی:�
خودکنترل�هستند�که�می�دانند�چه�زمانی�زیاده�روی�کرده�اند�یا�زیاد�غذا�خورده�اند�یا�زیاد�صحبت�کرده�اند�
و�به�ندرت�از�این�مرز�عبور�می�کنند.�داشتن�این�ویژگی�یک�خصلت�ارزشمند�است.�افرادی�که�خودکنترلی�

خوبی�دارند،�از�عزت�نفس�خوبی�برخوردار�هستند.

شکل  16ـ مخاطره پذیری
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10  همنشین خوب:�همنشین�خوب�کسی�است�که�می�توانید�از�هم�صحبتی�با�او�بهره�مند�شوید.�مسئله�این�
نیست�که�این�بهره�چیست،�مسئله�اینجاست�که�چیزی�از�او�یاد�بگیرید�یا�اوقات�خوبی�با�او�سپری�کنید.�

خوب�یا�بد�بودن�یک�فرد�را�خودتان�احساس�می�کنید.
11  متکی به خود:�افرادی�که�به�خودشان�متکی�هستند�معموالً�خودآغازگر�هستند.�آنها�وقتی�گرسنه�هستند،�
منتظر�نمی�مانند�کسی�به�آنها�غذا�برساند.�در�عوض،�خودشان�دست�به�کار�می�شوند�و�آشپزی�می�کنند�و�
خودشان�را�سیر�می�کنند.�افراد�خودمتکی،�مستقل�هم�هستند.�آنها�می�دانند�که�مهارت�و�توانایی�الزم�برای�

انجام�کارها�را�دارند.�این�گروه�از�افراد�بسیار�ساعی�و�سخت�کوش�هستند.
12  کنجکاو:�افرادی�که�کنجکاو�هستند،�از�همه�چیز�لذت�می�برند.آنها�از�خطر�کردن�لذت�می�برند�و�هر�نوع�
نتیجه�ای�را�می�پذیرند.�این�دسته�از�افراد�عاشق�یادگیری�هستند.�انسان�های�فوق�العاده،�عاشق�یاد�گرفتن�

و�تجربه�کردن�هستند.
13  مهربان: در�برابر�این�گروه�از�آدم�ها�از�هر�دست�بدهید�از�همان�دست�پس�می�گیرید.�انسان�های�بزرگ�
همیشه�می�دانند�چه�زمانی�کار�خوبتان�را�جبران�کنند�و�همواره�بیش�از�انتظار�جبران�می�کنند.�مهربانی�

چیزی�است�که�از�قلب�آدم�ها�شروع�می�شود�و�یک�ویژگی�برجسته�به�حساب�می�آید.

اکنون�می�دانید�چگونه�می�توانید�به�یک�کارآفرین�تبدیل�شوید.�فوراً�دست�به�کار�شوید�و�این�نکات�را�به�
کار�ببندید.�اگر�جرئت�خطر�کردن�نداشته�باشید�نمی�توانید�به�موفقیت�برسید.

نکته

در�گروه�های�کلسی�ویژگی�های�الزم�برای�تبدیل�شدن�به�یک�کارآفرین�موفق�را�به�صورت�پوستر�نمایش�
دهید.

در�گروه�های�کلسی�با�توجه�به�خّلقیت�و�کارآفرینی�و�رشتۀ�تحصیلی�خود،�یک�کسب�و�کار�برای�آیندۀ�
خود�طراحی�کنید.

فعالّیت�های�دو�فروشگاه�بزرگ�محل�سکونت�خود�را�طی�دو�هفته�مشاهده�کنید.�
الف(�دو�فروشگاه�را�از�نظر�موارد�زیر�با�هم�مقایسه�کنید�و�گزارش�آن�را�در�کلس�ارائه�دهید.�

1  چیدمان�مواد
2  برخورد�فروشندگان

3  کیفیت�کاال
4  فضای�فروشگاه

5  خّلقیت�و�نوآوری�در�فروش
6  تغییرات�خّلق�برای�فروش�و�رضایت�مشتریان

ب(�کدام�فروشگاه�کارآفرین�تر�به�نظر�می�رسد�دالیل�خود�را�ارائه�دهید.

فعالّیت 35

فعالّیت 36

فعالّیت 37
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فعالیت های پایانی

شما چقدر تحمل ابهام دارید؟

1  داستانی�در�مورد�یک�فرد�کارآفرین�با�مطالعۀ�زندگی�او�بنویسید.
2  اگر�بخواهید�کارآفرین�باشید�باید�چگونه�عمل�کنید؟

3  برای�کارآفرین�شدن�چه�ویژگی�هایی�را�دارید�و�یا�باید�آنها�را�تقویت�کنید؟

آیا�شما�تا�به�حال�فکر�کرده�اید�که�قدرت�تحمل�ابهامتان�چقدر�است؟�اگر�پاسختان�منفی�است�برای�اینکه�
شما�را�در�این�خودشناسی�یاری�کنیم،�دعوت�می�کنیم�پرسشنامۀ�زیر�را�خوانده�و�به�هر�گزینه�از��1تا��7امتیاز�

بدهید.�عدد�یک�یعنی�»کامًل�مخالف«�و�عدد�هفت�یعنی�»کامًل�موافق«.
1  متخصصی�که�پاسخ�مشخصی�برای�مسائل�حیطۀ�تخصصی�خود�ندارد،�احتماالً�کم�سواد�است.

2  دوست�دارم�برای�مّدتی�خارج�از�کشور�زندگی�کنم.
3  مشکلی�وجود�ندارد�که�نتوان�آن�را�حل�کرد.

4  کسانی�که�زندگی�خود�را�مطابق�با�برنامه�تنظیم�می�کنند،�احتماالً�بسیاری�از�لذت�های�زندگی�را�از�دست�
می�دهند.

5  شغل�خوب�آن�است�که�نوع�کار�و�نحوۀ�انجام�آن�همواره�واضح�باشد.
6  حل�مشکل�پیچیده،�از�حل�مشکل�ساده�لذت�بخش�تر�است.

7  با�حل�مشکلت�کوچک�و�ساده�در�بلندمّدت،�می�توان�مشکلت�پیچیده�و�بزرگ�را�به�روش�های�کاراتر�حل�کرد.
8  اغلب�افراد�جالب�و�چالشی،�متفاوت�بودن�و�منحصر�به�فردبودن�را�عیب�نمی�دانند.

9  همیشه�چیزهای�عادی�بر�چیزهای�ناآشنا�برتری�دارند.
10  افرادی�که�بر�پاسخ�آری�یا�نه�اصرار�می�ورزند،�نمی�دانند�که�مسائل�واقعاً�چقدر�پیچیده�اند.

11  برای�کسی�که�یک�زندگی�عادی�دارد،�چند�واقعۀ�غیرمنتظره،�شادی�آفرین�خواهد�بود.
12  بسیاری�از�تصمیمات�مهم�ما،�براساس�اطلعات�ناکافی�اتخاذ�می�گردد.

آن� در� مهمانی�هایی�که� تا� بیشتر�خوشم�می�آید� بشناسم� را� غالب�حضار� آن� در� مهمانی�هایی�که� از� 13  من�
بسیاری�از�مهمانان�یا�تمامی�آنها�برایم�غریبه�اند.

14  معلمین�و�استادانی�که�تکالیف�مبهم�می�دهند،�از�این�طریق،�فرصتی�برای�ابتکار�عمل�در�من�به�وجود�می�آورند.
15  هر�چه�زودتر�ارزش�های�مشترک�و�متعالی�پیدا�کنیم،�بهتر�است.

16  معلم�خوب�کسی�است�که�نحوۀ�نگرش�شما�نسبت�به�مسائل�را�تغییر�دهد.
هرچه�امتیاز�شما�بیشتر�باشد،�به�این�معناست�که�از�توان�تحمل�ابهام�کمتری�برخورددارید.

پرسشنامۀ فوق استاندارد است و در سال 1982 توسط »بارنر« طراحی شده است.
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شایستگی 5
راهبری طرح کسب وکار برای 
برنامه ریز امور خانواده

زمان: 30 ساعت )نظری 10 ساعت + عملی 20 ساعت(

امام صادق  فرمودند:

بِِعلٍم  »ُکلٌّ ذی َصناَعه ُمضَطرَّ اِلی ثاَلِث ِخصاٍل یَحتِلُب بِها الَکسَب: و ُهَو اَن یَُکوَن حاِذقاً 

ُمَؤّدیاً لاَِلمانَِه فیَه، ُمسَتمیاًل لَِمِن اسَتعَمَلُه«  )بحاراألنوار، ج 75، ح 235(

هر اهل فّنی برای موفقیت در کسب و کار خود )که کارش بگیرد( به سه مطلب نیازمند است: 
1ـ تخصص و باهوشی در فن و حرفۀ مورد نظر. 

2ـ امین باشد و در کار و مال مردم، امانت و درستی را حفظ کند. 
3ـ با کارفرما و صاحب کار، خوش برخورد و خوش قلب باشد.
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واحد یادگیری ١  : انجام یک پروژۀ کارآفرینی خانوادگی

استاندارد عملکرد

تعاونی  راه اندازی شرکت های  و  کار  و  طرح کسب  نگارش  خانگی،  کارآفرینِی  پروژۀ  انجام  نحوۀ  با  آشنایی 
براساس استانداردهای سازمان آموزش فّنی و حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

1  انجام یک پروژۀ کارآفرینی خانگی
2  نگارش طرح کسب و کار 

3  راه اندازی یک کسب و کار در خانه متناسب با هنرهای آموخته شده
4  راه اندازی یک شرکت تعاونی

1  تفکر خّلق
2  تفکر انتقادی

3  شرکت در اجتماعات و فعالّیت ها

هنرجویان عزیز، تمام فعالّیت های این فصل باید حضوری و یا در منزل انجام شود و نیمی از نمرۀ این فصل 
انجام فعالّیت های عملی و تهیۀ پروژۀ نهایی بوم کسب و کار است.

نکته
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هدف توانمندسازی1: هنرجو بتواند کارآفرینی در خانواده را توضیح دهد.

خانواده و کارآفرینی١

1. Family and Entrepreneurship

هر  در  مختلف  کسب و کارهای  تعداد  است.  جامعه  در  توسعه  ساختار  اصلی  قالب  کسب و کار  و  کارآفرینی 
جامعه ای علوه بر اینکه درآمد و سودی برای صاحب کسب و کار دارد، در ایجاد رفاه جامعه نیز تأثیرگذار است. 
کسب و کارهای کوچک به ویژه کسب و کار خانوادگی عامل اصلی اشتغال زایی برای اعضای خانواده و جلوگیری 
از بیکاری است. اگر کسب وکارهای کوچک خانوادگی از ابتدا با شناخت نیروی کار خانواده، برآورد هزینه ها، 
برنامه ریزی درست، خّلقیت و نوآوری شروع شود نه تنها باعث رشد و رونق اقتصاد خانواده، بلکه باعث رشد 
اقتصادی در سطح جامعه و کلن کشور می شود. این نوع کسب و کارها نیاز به امکانات و سرمایۀ زیادی ندارند 

و هر شخصی با استفاده از قوۀ خّلقیت خود و اندکی سرمایه قادر به راه اندازی آن خواهد بود.

در گروه های کلسی در مورد افرادی که با را ه اندازی کسب و کار خانگی به کارآفرین موفق تبدیل شده اند، 
گفت وگو کنید.

فعالّیت 1

خانواده، کانونی است که در شکل گیری این ویژگی ها، 
می تواند نقش حیاتی ایفا کند )شکل 1(. 

شکل1ـ کارآفرینی در خانواده
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در جوامع سنتی که مردان نقش »  نان آوری« و زنان نقش »خانه داری 
و تربیت فرزندان« را برعهده داشتند، انتقال ایده کسب و کار بیشتر از 
طرف مرد صورت می گرفت؛ ساختار جدید خانواده در جامعه امروز و 
به تبع آن خروج زن از خانه، باعث ظهور جلوه های تازه ای از خّلقیت 
و نوآوری را در هر دو جنس زن و مرد شده است. به دنبال این تغییر 
نگرش، شیوۀ تولید، سبک زندگی و نقش های والدین در درون خانواده 
نیز دچار دگرگونی شد. به شکلی که هر کدام از والدین با رفتار خود 
می توانند در رشد اعتماد به نفس،  خلق ایده های جدید در خانواده و 
تعیین مسیر شغلی فرزندان، نقش های اساسی را ایفا کنند )شکل 2(.

شکل2ـ زن کارآفرین

مفهوم کسب و کار در خانواده١

1. The concept of family business

اولویّت های کشورهای مختلف برای اشتغال زایی و کارآفرینی محسوب  از مهم ترین  کسب و کارهای خانوادگی 
می شوند. این نوع کسب و کار در دوران رونق اقتصادی نسبت به کسب و کارهای دیگر درآمد بیشتری خلق نمی کنند، 

اما در دوران رکود و بحران عملکرد بسیار بهتری دارند.
در سال گذشته با انواع کسب و کارهای خانگی آشنا شدید و دریافتید که یکی از انواع آنها، کسب و کار خانوادگی 

است.
یک ایدۀ خوب کسب و کار در خانه می تواند منجر به داد و ستد و 
معامله گردد. بهتر است برای راه اندازی کسب و کار در خانه ابتدا به 
مهارت های افراد خانواده توجه کنید و با استفاده از آن مهارت ها، ایده 
خوب را شناسایی و آن را ارزیابی نمایید. سپس براساس اعتبارسنجی 
و بازاریابی که برای آن ایده انجام می دهید؛ اقدام به تدوین کسب و کار 
کنید و در راه اندازی آن بکوشید؛ یا با تشکیل یک شرکت تعاونی آن 

را گسترش دهید )شکل 3(.
و  مؤسسات  شرکت ها،  کرد:  تعریف  بدین گونه  می توان  را  خانوادگی  شرکت  یا  کسب و کار  یک  کلی،  دید  از 
کسب و کارهایی که به وسیلۀ ارتباطات و تعاملت خانوادگی و افراد خانواده تحت تأثیر قرار می گیرند. از دید جزئی 
می توان گفت: کسب و کاری که متعلق به افراد یک خانواده است و توسط افراد خانواده و غیر آن اداره می شود. 

می تواند به صورت شرکت تعاونی هم باشد.
البته در تعریف این نوع کسب و کار سه عامل مهم مطرح است: خانواده، مالکیت و مدیریت. آنچه از یافته های تمام 
تحقیقات برمی آید این است که همگراِی عامِل خانواده و تنها یکی از دو عامل مالکیت و مدیریت )خانواده و مالکیت 

یک کسب و کار، یا خانواده و مدیریت یک کسب و کار( می تواند درتعریف یک کسب و کار خانوادگی کافی باشد.

شکل3ـ کارآفرینی خانوادگی

با فرد کارآفرینی که می شناسید گفت وگو کنید و از نحوۀ راه اندازی کسب و کار او گزارشی تهیه و در کلس 
ارائه دهید و در گزارش خود هدف، انگیزه، امکانات شخصی و محیطی را مشخص کنید.

فعالّیت 2
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1. The growth and survival of family businesses
2. Income factors
3. Family business patterns

با جست و جو در منابع علمی و مطالعۀ سرگذشت افراد کارآفرین، بروشوری در مورد عواملی که در کسب و کارهای 
خانگی افراد باعث درآمدزایی شده است، تهیه و در کلس ارائه دهید.

فعالّیت 3

رشد و بقای کسب وکارهای خانوادگی١

عوامل درآمدزایی2 برای کسب وکار خانوادگی

الگوهای کسب وکارهای خانوادگی3

برای اینکه یک کسب و کار خانوادگی رشد کند و برای نسل های بعدی نیز بقا داشته باشد بایستی یک برنامه ریزی 
دقیق و اصولی برای کسب و کار از سوی مدیران کسب و کار انجام گیرد. علوه بر این به دلیل اهمّیت روزافزون این 
نوع کسب و کارها برای جوامع و اقتصاد ملت ها حمایت هایی نیز باید از سوی دولت ها در این راستا انجام شود. 
ترکیب چندین عامل برای توضیح و تشریح موفقیت، رشد و بقای کسب و کارهای خانوادگی الزم است از آن جمله 
می توان به مواردی مانند فرهنگ خانواده، شخصیت و خصوصیات هر کدام از اعضای خانواده، عوامل محیطی و 

اجتماعی، نوع کسب و کار، خصوصیات کارآفرین )بنیانگذار( کسب و کار و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد. 

1  برنامه ریزی برای آیندۀ کسب و کار خانوادگی؛ 
نقش  و  خانوادگی  نقش  بین  درونی  ارتباطات  پذیرش  و  2  درک 

شغلی؛
و  جدی  کسب و کار  یک  به عنوان  کسب و کار  این  به  3  پرداختن 

رسمی؛
4  بهره مندی از نصایح و مشاوره های حرفه ای؛

5  سودآوری: بازده حقوق صاحبان سهام برای کسب و کارهای خانوادگی 
در بازارهای توسعه یافته، بیش از سایر کسب و کارهاست. تأکید این 
نوع کسب و کار، بر سودآوری با ثبات به جای رشد تهاجمی است 

)شکل 4(. 
شکل 4ـ کسب و کار خانوادگی

الگوِی  برای راه اندازی یک کسب  و  کار خانوادگی، سه 
گذرا، محافظه کارانه و کارآفرینانه وجود دارد. )نمودار1(

الگوهای کسب و کار خانوادگی

کارآفرینانه محافظه کارانه گذرا

نمودار 1
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افراد کارآفرینی که می شناسید گفت و گو کنید و ویژگی های  در گروه های کلسی در مورد ویژگی های 
مشترک آنها را در کلس ارائه دهید.

با جست و جو در منابع علمی، بروشوری با عنوان کسب و کار خانگی و روش راه اندازی آن تهیه کرده و در 
کلس ارائه دهید.

فعالّیت 4

فعالّیت 5

کسب و کارهای خانوادگی گذرا1: نوعی از کسب و کار است که توسط یک فرد از خانواده تأسیس و یا کسب و کاری 
است که در طی مراحل اولیۀ نسل دوم شکست می خورد. موفقیت آن بستگی زیادی به کارآفرین )مؤسس( 

قوی دارد.
محافظه کارانه،  خانوادگی  کسب و کارهای  از  خاصی  نمونه های  محافظه کارانه2:  خانوادگی  کسب و کارهای 
فعالّیت ها و شرکت های خانوادگی هستند که بر حسب سّنت، اولین نوادۀ مرد، مالکیت و رهبری آن را در 

دست می گیرد. فرهنگ محافظه کارانه به جای دیدگاه رشد، به نگرش محافظه کارانه منجر می شود.
خانوادگی  کسب و کار  یک  کارآفرینانه3:  خانوادگی  کسب و کارهای 
کارآفرینانه به جای ساختارهای ساده که در کسب و کارهای خانوادگی 
کسب و کارهای  در  ساختار  نبود  یا  و  داشت  وجود  محافظه کارانه 
خانوادگی گذرا، دارای پیچیدگی هایی است که براساس رشد خانواده 
در طی چندین نسل شکل گرفته است. آنها به جای طرد کردن اعضای 
بتواند  که  هستند  روش هایی  و  ساختارها  جستجوی  در  خانواده، 

نیازهای متنوع خانوادۀ درحال رشد را نشان دهد )شکل 5(. 

قابلیت هاي پیاده سازي کسب و کارهاي خانگی به پنج عامل بستگی 
دارد:

1  مقیاس تولید4؛
2  وضعیت و ساختار فناوري مورد نیاز5؛

3  سطح تخصصی مورد نیاز؛
4  تهیۀ مواد اولیه مورد نیاز؛

5  بازارشناسی و بازاریابی6؛ )شکل 6(

1. Transient family businesses
2. Conservative family businesses
3. Entrepreneurial family businesses
4. Procuvtion scale
5. Technology
6. Marketing and marketing

شکل 5  ـ کسب و کار کارآفرینانه

شکل6 ـ سطح تخصصی مورد نیاز

آن چیزی که موجب سرعت در رونق 
تجارتتان می شود، تخصص شماست.
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با توجه به روش های کسب و کار خانگی و جست و جو در منابع علمی، حداقل 5 کارآفرین که در زمینه های 
مختلف فعالّیت دارند را شناسایی و بروشوری برای آنها تهیه کرده، در کلس ارائه دهید.

فعالّیت 6

راه و روش کسب وکار خانگی
کار،  محل  تعیین  کنید،  درست کسب  اطلعات  دهید،  ارائه  می خواهید  که  یا خدماتی  محصول  دربارۀ  باید 

خانواده،  اعضاي  دیگر  مشارکت  جلب 
تجهیزات  تهیۀ  و  مناسب  اسم  تعیین 
مناسب از جمله ویژگی هاي مورد نیاز 
در کسب وکار است. کسانی که به سراغ 
مّدتی  از  بعد  می روند  خانگی  مشاغل 
متوجه نیازهایی مثل تبلیغات، ارتباط 
همان  در  که  افرادي  با  گسترده تر 
صنف فعالّیت می کنند و ضرورت نظام 
براي  شد.  خواهند  درکار  حسابداري 
از مهارت و  باید  بودن کارتان  موفق تر 
تخصص کافی براي انجام شغل خانگی 

مورد نظر برخوردار باشید )شکل7(. 
شکل 7ـ مدل های کسب و کار خانگی

هدف توانمند سازی 2: هنرجو بتواند یک پروژۀ کارآفرینی را در خانواده طراحی و اجرا کند.

مراحل انجام یک پروژه کارآفرین در خانواده

برای انجام یک پروژه کارآفرینی در خانواده، الزم است مراحل زیر انجام شود:
1  مراحل نهادینه کردن »فرهنگ کارآفرینی«: خانواده به عنوان انتقال دهنده مجموعه ای از اصطلحات، آیین ها 
و رفتارهای اجتماعی می  تواند نقش ثمربخش خود را در جهت آشنایی با مفاهیمی مثل: » توفیق طلبی«، 
»  استقلل طلبی« و »  خطرپذیری« در عرصۀ فعالّیت اقتصادی و همسازی با واقعیت های کاری در جامعه، به 

اعضاء خود ایفا کند.
2  تعیین مسیر شغلی1: فضای درون خانواده، خصوصاً رهنمودهای والدین به فرزندان، این امکان را به آنها 
می دهد تا با گسستن از عادات و معتقدات پیشین خود یا سایر افراد خانواده، رفتار جدیدی را در پیش 
1. career path
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گرفته و خود را با نظم اجتماعی نوین هماهنگ سازند؛ به شکلی که بتوانند بر فراز خواسته ها و آرزوهای 
ذهنی خود و منطبق بر نظام های مدرن پر و بال بزنند و از نفوذ و سلطه اندیشه و روش های سنتی در 
رفتار آتی خود بکاهند. در این ارتباط، والدین با شناخت توانمندی های بالقوه فرزندان خود و هدایت آنها 

در مسیر شغلی، نقش مهمی در شناسایی و پرورش افراد خّلق و کارآفرین در جامعه ایفاء می کنند.
3  توانمندسازی1 )یادگیری فناوری های نوین(: حمایت 
و تشویق والدین برای یادگیری فناوری های نوین از 
جمله فناوری های تکنولوژیک و اطلعاتی و معرفی 
مشاغلی که امکان کسب درآمد باال را برای فرزندان 
در  نقش آفرینی  بر  علوه  را  آنان  می سازد،  فراهم 
درون خانواده، معطوف به اهداف توسعه در سطح 
جامعه یعنی کار مفید و بهره وری باال خواهد کرد. 
تغییر نگرش ها و رفتارهای کلیشه ای در مورد ایفای 
نقش های خانوادگی و اجتماعی و تشویق فرزندان 
را  آنان  اجتماعی،  و  اقتصادی  مثبت  رفتارهای  به 

افرادی کارآمد و هدفمند می پروراند )شکل 8(.
4  راه اندازی و ادارۀ کسب و کار اقتصادی: در این مرحله، فرد با ارزیابی مشاغل متناسب با خواسته های خود 
و خانواده، به خلق ایده در زمینۀ کار و فعالّیت می پردازد؛ چارچوب فکری خود را در قالب طرح کسب وکار 

به جامعه عرضه می کند و سپس با مدیریت خود فعالّیت اقتصادی را آغاز می کند.
با استفاده از تجارب خود می توانند فرزندشان را برای اداره کسب و کار یاری کنند. هر چند ممکن  والدین 
است این نیاز صرفاً متوجه حمایت های مالی آنها نباشد. با ادامۀ حمایت خانواده و تقویت روحیه کارآفرینی در 

فرزندان به منظور راه اندازی و مدیریت کسب و کار اقتصادی توسط آنان، نتایج زیر متوجه جامعه خواهد شد:
  ایجاد و توسعۀ اشتغال در بخش های اقتصادی کشور و به تبع آن، استقلل اقتصادی خانواده ها؛

  دگرگونی در روند تولید با استفاده از فناوری های پیشرفته و به دنبال آن تغییر در فرهنگ مصرف؛
  تنوع شغلی و ایجاد رقابت گسترده در بازارهای اقتصادی؛

  بسط و توسعۀ صادرات با اتکا  به منابع موجود در کشور؛
  کاهش نرخ بیکاری و تورم و به دنبال آن، کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه.

1. Empowerment

شکل 8ـ فناوری های نوین

با ارزیابی مهارت های افراد خانواده و با توجه به مهارت و تخصص خودتان در رشتۀ مدیریت خانواده، یک 
یا چند ایدۀ کارآفرینی را در قالب طرح کسب و کار ارائه دهید.

با توجه به ایدۀ طرح کسب و کاری که مشخص کردید: 
الف( چهار مرحله را برای یکی از ایده ها تکمیل کنید.

ب( با کمک هنرآموز خود، گزارش آن را در کلس ارائه دهید.

فعالّیت 7

فعالّیت 8
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با رشتۀ  ایدۀ کار را متناسب  توانمندی خود، چند  ایده های فعالّیت قبل و تخصص هنری و  به  با توجه 
مدیریت خانواده ارائه دهید.

فعالّیت 9

فروش محصوالت1
مشاغل  از  حمایت  و  ساماندهی  قانون  طبق 
از  خارج  بازار  در  تنها  محصول  عرضۀ  خانگی، 
محیط مسکونی صورت می گیرد و به این دلیل، 
عرضه و فروش محصول )کاال و خدمات( در منزل 
مسکونی ممنوع است، به همین منظور بازارهاي 
محلی موقت به تناسب، براي عرضۀ محصوالت 

خانگی اختصاص داده می شوند )شکل 9(.

1. Product Sales

شکل 9ـ بازار فروش محصوالت کسب و کار خانگی

هدف توانمندسازی 3: هنرجو بتواند طرح کسب و کار خود را توضیح دهد.

اهمّیت نگارش طرح کسب    و کار

مهم ترین دلیل نوشتن طرح کسب و کار تعیین اهداف کلی کسب و کار است. از دالیل دیگر نوشتن این طرح، 
به صورت  را  فعالّیت های کارآفرینانه و کسب و کار کارآفرین  و... مایل اند  بانک ها  آن است که سرمایه گذاران 
مکتوب ببینند تا تصویری روشن از هدف و احتمال موفقیت کسب و کار در آینده را داشته باشند. عاملی که 
می تواند سرمایه گذاران را برای حمایت متقاعد کند، این است که کارآفرین توانایی تحقق ایدۀ کسب و کار را 

دارد.



188

هدف توانمندسازی 4: هنرجو بتواند یک طرح کسب و کار را تنظیم کند.

نحوۀ نگارش طرح کسب     و کار خانوادگی

برای نگارش یک طرح کسب و کار خانوادگی، الزم است دوازده گام توسط فرد صاحب کار انجام شود )نمودار2(.

گام های نگارش 
طرح کسب  و کار 

خانوادگی

انتخاب نوع 
فعالّیت

ثبت 
رویدادهای 

مالی

انتخاب و 
ثبت یک برند

تنظیم 
ساختار کار

توجه به امنیت 
و سالمت 

شغلی

مدیریت زمان ایجاد تعادل بین 
شغل و زندگی

ایجاد یک فضای 
کاری جداگانه

تطبیق محیط 
منزل با شغل 

انتخابی

تأمین منابع 
مالی

تهیه طرح 
کسب و کار

نمودار 2ـ مراحل نگارش و تهیۀ طرح کسب وکار خانوادگی



شایستگی 5: راهبری طرح کسب و کار برای برنامه ریز امور خانواده

189

گام اول: برگزیدن نوع فعالّیت کسب و کار خانگی
گام اول در راه اندازی کسب و کار است. به طور خلصه می توان عوامل زیر را در انتخاب کسب و کار خانگی، 

کارآمد دانست:
  علقه، مهارت و رشتۀ تحصیلی، تجربۀ فردي، تجربه و سوابق خانوادگی، وجود امکانات اولیه، انگیزۀ کسب سود

گام دوم: تهیۀ طرح کسب و کار، برنامه ریزي کسب و کار
همانطور که در سال قبل هم گفته شد، طرح کسب و کار سندي مکتوب است که جزییات کسب و کار پیشنهادي 
را مشخص می کند. این سند باید ضمن تشریح موقعیت کنونی، نیازها، انتظارات و نتایج پیش بینی شده را 

شرح دهد و همۀ جوانب آن را ارزیابی کند. 
گام سوم: تأمین منابع مالی طرح

آغاز هر فعالّیت اقتصادي در همه بخش هاي اقتصادي، فارغ از بزرگی 
و کوچکی فعالّیت، مستلزم سرمایه گذاري است. هر سرمایه گذاري 
نخست نیازمند تأمین مالی از بدو سرمایه گذاري تا مرحلۀ تثبیت 

است )شکل 10(.

رد خوداشتغالی و خانگی براي  یکی از بزرگ ترین چالش هاي کارآفرینان و شروع کنندگان کسب و کارهاي َخُ
راه اندازي کسب و کارشان، کمبود منابع مالی است.

نبود سرمایۀ کافی، کسب و کار نوپا را، بارها مستعد شکست خواهد کرد.
گام چهارم: تطبیق منزل با شغل انتخابی

اگر شرایط زیر شامل حال شما می شود، احتماالً خانه شما براي فعالّیت انتخابی مناسب است:
  کسب و کار من مزاحم همسایه ها نمی شود.

  من بیش از اندازه سر و صدا و زباله تولید نمی کنم.
  من به اندازۀ کافی فضا دارم، به طوري که از سر و صدا و عواملی که 

موجب حواس پرتی می شوند در امان هستم.
  من تحویل و سفارشات آخر وقت و یا دیر وقت ندارم.

  نیاز به استخدام افرادي خارج از افراد ساکن در خانه ندارم.
  کسب و کارم به بیشتر از نیمی از مساحت خانه نیاز ندارد.

  کسب و کارم بیشتر از اندازۀ مصرف خانگی به گاز، آب و برق نیاز 
ندارد.

  شغل من از جذابیت منطقه نمی کاهد )شکل11(.
گام پنجم: برپایی یک فضاي کاري جداگانه 

گاراژها،  کنید.  انتخاب  کسب و کارتان  براي  جدا  ساختمان  یک  با  و  اتاق  یک  که  است  این  حالت  بهترین 

شکل 10ـ تأمین منابع مالی طرح

شکل 11ـ تطبیق منزل با شغل انتخابی
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پارکینگ ها و انباري ها می توانند فضاي کار مناسبی باشند. چنانچه مشتریان شما نیاز به یک ورودي جداگانه 
دارند، بایستی با دیوارک تغییرات الزم را انجام دهید.

گام ششم: ایجاد تعادل شغل و زندگی خانوادگی )شکل 12(
یک کسب و کار خانگی، زندگی خانوادگی را تحت تأثیر قرار می دهد 
خانوادۀ شما باید با این قضیه که فضاي زندگی آنها اکنون به محل 
کسب و کار شما تبدیل شده، کنار بیایند. براي جلوگیري از مشکلت، 
فضاي کار و ساعت کار را جدا کنید. ساعت کاري خود را برنامه ریزي 
کنید تا شما و دیگران بدانید که چه موقع مشغول کار هستید. یک 
فضاي کار جدا با ابزار و لوازم تحریر مخصوص به خود، به شما کمک 
می کند تا سریع تر از حالت خانه به حالت کار درآیید. همچنین یک 
خط تلفن مجزا به شما کمک می کند تا مکالمات، زمان و هزینه هاي 

مکالمات خانگی و کاري را به صورت جداگانه کنترل کنید.
شکل 12ـ ایجاد تعادل بین شغل و زندگی 

خانوادگی

با توجه به اینکه شما مهارت الزم را در رشتۀ تحصیلی برای راه اندازی کسب و کار یاد گرفته اید؛ یک فعالّیت 
را مثال زده و6 گام اول راه اندازی آن را به صورت گزارش در کلس ارائه دهید.

برای کسب و کار خانگی خود، زمان را چگونه مدیریت می کنید؟ گزارش آن را در کلس ارائه دهید.

فعالّیت 10

فعالّیت 11

گام هفتم: مدیریت زمان
وقتی شما زمان را مدیریت می کنید، احساس می کنید که کارها در کنترل شماست. مهارت مدیریت زمان، 

بازدهی شما را زیاد و از اضافه کاري و بیهوده کاري جلوگیري می کند )شکل 13(.

شکل 13ـ مدیریت زمان 
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با توجه به ایدۀ کسب و کار خانگی خود، الف( نوع شغل خود را مشخص کنید. ب( یک نام و یا برند مناسب 
برای آن انتخاب کنید. ج( گزارش فعالّیت خود را در کلس ارائه دهید.

فعالّیت 12

گام هشتم: توجه به امنیت و سالمت شغلی 
)شکل 14(

کار،  محل  احتمالی  خطرهاي  مدیریت  و  شناسایی 
موجب امنیت و سلمت شغلی، درکسب و کار را فراهم 
و  ایمن  مکان  یک  به  خانگی  هر کسب و کار  می کند. 
مناسب نیاز دارد. به همین سبب شما موظف به بیمه 
قانون  کردن خود و همکاران محل کارتان هستید و 
سال  مصوب  خانگی  مشاغل  ساماندهی  و  حمایت 
1389مجلس شوراي اسلمی و نیز تخفیفات در  نظر 

گرفته شده، شما را در این امر یاري می کند.
گام نهم: ساختار کسب و کار خود را انتخاب کنید

بنابر قانون حمایت و ساماندهی مشاغل خانگی کشور و دستورالعمل هاي مربوطه، مشاغل خانگی در چهار نوع: 
مستقل، تحت پوشش، تعاونی، تهیه و توزیع و خوشه ای، دسته بندی می شوند. 

گام دهم: انتخاب و ثبت یک برند یا نام تجاري
به عنوان  برندها  معمول،  به طور  کسب و کار  دنیاي  در 
ابزاري در راستاي دستیابی به اهداف بازاریابی، نظیر 
توسعۀ سهم بازار یا افزایش تکرار خرید مصرف کنندگان 
قلمداد می شوند. بنابراین، به مدیریت برند بیش از هر 
نگریسته  بازاریابی  نظام مند  فرایند  به عنوان یک  چیز 

می شود )شکل 15(.

شکل 14ـ امنیت و سالمت شغلی

شکل 15ـ انتخاب و ثبت برند

گام یازدهم :ثبت رویدادهاي مالی کسب و کار خانگی
همۀ صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که یکی از موارد مهم و مورد توجه کارآفرینان، حسابداري و مسائل 
مالی است. شما نیز براي شناسایی سود واقعی، نیازمند ثبت هزینه ها و درآمدهاي کسب و کار خود هستید. 
به این منظور الزم است مخارج خانه و کسب و کار را جدا کنید و یک حساب بانکی جداگانه براي کسب و کار 

افتتاح کنید. 
گام دوازدهم: بازاریابی وتبلیغات شبکه

بازاریابی  با  کامل  به طور  هنری(  )امور  کتاب  در  قبل  سال  در  دارد.  وجود  کسب و کارها  همۀ  در  بازاریابی 

ارزش ها

راهبرد

برند

طراحی

اعتماد

هویت تبلیغات بازاریابی

نشان واره1

1. Logo
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آشنا شدید. برای یادآوری الزم است بدانید بازاریابی 
به معنای برنامه ریزي و اجراي قیمت گذاري، ترویج و 
این  ساده  روش  یک  است.  خدمات  و  کاالها  پخش 
داشته  نیاز  چیز  چه  به  مشتری ها  ببینید  که  است 
یا آرزوي آن را دارند؛ سپس آن را به وجود آورید و 
بهترین محصول یا خدمات را براي فروش ارائه دهید 

)شکل 16(.
شکل 16ـ بازاریابی

با توجه به نوع کسب و کار انتخابی؛ شما درآمد و هزینه های احتمالی خود را پیش بینی کرده و گزارش آن 
را در کلس ارائه دهید.

برای راه اندازی کسب و کارتان از چه روش های بازاریابی استفاده می کنید؟ فهرستی از آنها را با رسم نمودار 
در کلس ارائه دهید. 

الف( با توجه به ایده های خود یک کسب و کار خانگی تنظیم کنید.
ب( طرح خود را به کمک مطالب علمی و هم گروهی های خود، بازبینی و اصلح کنید.

ج( گزارش آن را در کلس ارائه دهید.

فعالّیت 13

فعالّیت 14

فعالّیت 15

در یک پلن کسب و کار باید از قبل برای همۀ موارد زیر برنامه داشته باشید. به این منظور الزم است قبل از 
تهیۀ طرح به سؤال های زیر پاسخ دهید:

  نوع کسب و کار من چیست؟
  چه کاال یا خدماتی قرار هست ارائه دهم؟

  مخاطبان و مشتریان من چه کسانی هستند؟
  چه کاال یا خدماتی ارائه دهم که منحصر به فرد باشد؟

  رقیبان من چه کسانی هستند و چه باید کرد که 
نسبت به آنها قوی تر عمل کنم؟
  ایده ام را چگونه راه اندازی کنم؟ 

  چگونه شروع کنم؟ بعد از شروع باید چه کارهایی 
را انجام داد؟ 

  برای تبلیغات و بازاریابی چه کنم؟
  چگونه محتوای بهینه تولید کنم؟

شکل 17ـ کسب و کار من  چگونه برندسازی و اعتمادسازی کنیم؟ و... )شکل  17(
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در گروه های کلسی در مورد شرکت تعاونِی کارمندان دولت و وظایف آن گفت وگو کنید. فعالّیت 16

هدف توانمندسازی 5 : هنرجو بتواند برای ایجاد کسب و کار خانگی، شرایط راه اندازی یک 
شرکت تعاونی را توضیح دهد.

شرایط راه اندازی و ایجاد شرکت تعاونی

برای راه اندازی و ایجاد یک شرکت تعاونی، قوانین و شرایطی وجود دارد که هر کسی می تواند با توجه به آنها 
برای اخذ مجوز به مراجع مربوط مراجعه کند. این قوانین و شرایط عبارت اند از: 

اول: قبل از هر چیز باید تعداد شما حداقل 7 نفر باشد 
و شرایط قانونی زیر را برای عضویت در شرکت های 

تعاونی داشته باشید )شکل 18(.

شرایط عضویت در شرکت های تعاونی
1  تابعیت جمهوری اسلمی ایران؛

2  نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر؛
3  خرید حداقل سهام در اساسنامه؛

4  نوشتن درخواست برای عضو شدن در تعاونی؛
5  دادن تعهد برای اینکه مقررات تعاونی را رعایت کند؛ 

6  در شرکت های تعاونی مشابه، عضو نباشد؛
دوم: هنگامی که تعداد شما به 7 نفر یا بیشتر رسید، 
دور هم جمع شوید و جلسۀ مجمع عمومی مؤسس را 
تشکیل دهید. در جلسۀ مجمع عمومی، از بین خودتان 
کار  کنید.  انتخاب  مؤسس  هیئت  به عنوان  را  نفر  سه 
هیئت مؤسس انجام کارهای مربوط به تشکیل شرکت 

تعاونی است )شکل 19(.

شکل 18ـ اعضای شرکت تعاونی

شکل 19ـ تشکیل شرکت تعاونی
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شکل 20ـ شرکت های تعاونی تولیدی

شرکت های تعاونی با توجه به اهداف و وظایفی که دارند، به انواع مختلفی تقسیم می شوند. به استناد مادۀ 26 و 
27 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلمی ایران، شرکت های تعاونی به دو دستۀ عمده تقسیم می شوند.

1  شرکت تعاونی تولیدی: شرکتی است که به منظور اشتغال در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، 
پرورش و صید ماهی، شیلت صنعت، معدن، عمران شهری، روستایی و عشایری و نظایر این فعالّیت می کند 

و یک واحد تولیدی را تشکیل می دهند.
شما با مشارکت اعضای انتخابی می توانید در زمینه هنر و صنایع دستی، یا پرورش گل و گیاه یا محصوالت باغی 

و کشاورزی و... یک شرکت تعاونی تولیدی داشته باشید )شکل 20(.

در گروه های کلسی، چند مورد از کسب و کارهای متناسب با رشتۀ خود را که می توانید برای راه اندازی آنها 
مجوز قانونی تأسیس شرکت تعاونی بگیرید، فهرست کنید.

فعالّیت 17

2  شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی: آن دسته از شرکت های تعاونی را که فعالّیت آنان تواماً تولیدی و توزیعی 
باشد، شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی می نامند.

انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع عضویت:
1  شرکت تعاونی عام: شرکتی است که عضویت در آن برای عموم مردم آزاد باشد و مؤسسان آن برای تأمین 

سرمایۀ اولیه، سهام شرکت را به عموم عرضه می کنند.
برای گروهی خاص مانند کارگران، دانشجویان،  2  شرکت تعاونی خاص: شرکتی است که عضویت در آن 
با رعایت  اینها  نظایر  اعضای هر صنف و مشاغل خاص و  زنان، پزشکان، وکلی دادگستری،  کشاورزان، 

شرایط آزاد تعیین می شود و در نتیجه سهام آن فقط به افراد واجد شرایط واگذار می شود.
شما نیز می توانید یک شرکت تعاونی خاص داشته باشید و با انتخاب اعضا به تشکیل این گونه شرکت ها بپردازید.
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با توجه به آنچه آموخته اید، برای اعضای خانوادۀ خود، سمت هایی را انتخاب کنید و مقدمات تشکیل یک 
شرکت تعاونی فرضی خانوادگی را فراهم آورید. جزئیات آن را در کلس ارائه دهید. 

گرایش های متناسب با رشتۀ تحصیلی خود را برای تشکیل یک شرکت تعاونی خانوادگی فهرست کنید و 
در کلس ارائه دهید.

فعالّیت 18

فعالّیت 19

هدف توانمندسازی6: هنرجو بتواند یک شرکت تعاونی برای کسب و کار خویش راه اندازی کند.

انواع گرایش های شرکت تعاونی در ایران
شرکت های تعاونی در ایران دارای گرایش ها و رشته های مختلفی است که از جمله می توان به گرایش هاِی 
کشاورزی، صنعتی، معدنی، خدماتی، مسکن، فرش دستباف، تأمین کنندۀ نیاز تولید کنندگان، تأمین کنندۀ 
نیاز مصرف کنندگان، اعتبار، حمل و نقل، تولیدی، توزیعی، تأمین نیاز صنوف خدماتی، مصرف، آموزشگاهی و 

عمرانی اشاره کرد.

وظایف هیئت مؤسس شرکت تعاونی
مهم ترین وظایف هیئت مؤسس عبارت است از:

الف( تهیۀ طرح و اساسنامۀ شرکت تعاونی؛ هیئت مؤسس در طرحی 
که تهیه می کند دلیل تشکیل تعاونی و مشخصات همۀ داوطلبان 
برای  امکانات الزم  و  تأمین سرمایه  تعاونی ها، نحوۀ  عضو شده در 
شروع فعالّیت های شرکت تعاونی، میزان سهم هر عضو برای تأمین 
سرمایۀ شرکت تعاونی و همچنین نام یک بانک و یا صندوق تعاون 

را برای افتتاح حساب بانکی تعیین می نماید.
برای عضو شدن در شرکت  افرادی که شرایط الزم  از  ب( دعوت 

تعاونی را دارند.
ج( شرایط را برای برگزار کردن جلسۀ مجمع عمومی عادی آماده 

شکل 21ـ هیئت مؤسس تعاونیمی کند )شکل 21(.
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یک اساسنامۀ موقت برای تشکیل یک تعاونی خانوادگی فرضی در یک زمینۀ هنری، صنایع دستی، باغداری 
یا کشاورزی تهیه کنید و هیئت مؤسس آن را مشخص کنید.

فرض کنید می خواهید در زمینۀ تولید و فروش کیف های چرمی اقدام کنید. برای گرفتن مجوز فعالّیت به 
چه وزارتخانه ای مراجعه می کنید؟ گزارش فعالّیت و اقدامات خود را در زمینۀ تشکیل این شرکت فرضی 

در کلس ارائه دهید.

فعالّیت 20

فعالّیت 21

سوم: جلسه هیئت مؤسس را تشکیل دهید تا از بین خودتان یک نفر را به عنوان نماینده انتخاب کنید و 
سپس او را به وزارت تعاون )ادارۀ کل تعاون استان یا ادارۀ تعاون شهرستان( معرفی کنید. نمایندۀ شما طرح 
و اساسنامه ای را که توسط هیئت مؤسس تهیه شده است، به همراه تقاضانامه برای تشکیل شرکت تعاونی به 
ادارات کل تعاون استان ها و یا وزارت تعاون ارائه می کند. او الزم است تمام کارهای قانونی مربوط به تشکیل 

تعاونی را پیگیری کند )شکل 22(.
چهارم: وزارت تعاون )ادارۀ کل تعاون استان و یا ادارۀ تعاون شهرستان( طرح تهیه شده توسط هیئت مؤسس را 
بررسی می کند. برای تشکیل تعاونی در رشته های مختلف ابتدا در صورت نیاز باید از دستگاه دولتی ذی ربط نیز 
مجوز فعالّیت اخذ کرد. برای مثال، برای تشکیل تعاونی صنایع دستی و هنر باید از وزارت صنایع و معادن مجوز 
گرفت. هنگامی که وزارت تعاون یا دستگاه های دولتی ذی ربط موافقت خود را با تشکیل شرکت تعاونی شما اعلم 

کند، یک نمونه اساسنامه و مدارک مورد نیاز را در اختیار نمایندۀ شرکت تعاونی شما قرار خواهد داد.

شکل 22ـ جلسۀ عمومی مجمع مؤسس

پنجم: هنگامی که هیئت مؤسس موافقت نامۀ تشکیل تعاونی را از وزارت تعاون )ادارۀ کل تعاون و یا ادارۀ 
تعاون شهرستان( دریافت کرد، باید از کسانی که شرایط عضو شدن را دارند، دعوت کند تا مدارک الزم را 
برای عضو شدن به این هیئت تحویل دهند. هیئت مؤسس پس از بررسی کامل، کسانی را که دارای شرایط 

الزم هستند، به عضویت شرکت تعاونی در می آورد.
ششم: حاال زمان آن رسیده است که جلسۀ مجمع عمومی عادی را تشکیل دهید. برای این کار به وسیلۀ 
انتشار آگهی از اعضا دعوت کنید تا در این جلسه شرکت کنند )فراموش نکنید که تاریخ انتشار این آگهی با 

تاریخ تشکیل جلسه نباید کمتر از 15 روز فاصله داشته باشد(.
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شکل 23ـ مجمع عمومی عادی

در شرکت های تعاونی همه با هم برابر و همه همکار یکدیگرند و از نظر نژاد، زبان، رنگ پوست، ملّیت، 
شغل و... هیچ کدام از اعضا بر دیگری برتری ندارند.

توجه

هیئت مدیره باید از هر کدام از مدارک زیر سه نسخه تهیه کند:
  دعوت نامۀ تشکیل اولین مجمع عمومی عادی؛

  صورت جلسه تصمیمات گرفته شده در اولین مجمع عمومی عادی؛
و  مدیره  هیئت  منشی  نائب رئیس،  رئیس،  آن،  در  هیئت  این  که  )جلسه ای  مدیره  هیئت    صورت جلسۀ 

مدیرعامل را انتخاب کرده است(.
  نام افرادی که برای انجام امور مالی شرکت دارای امضای مجاز هستند؛

  اساسنامه ای که به وسیلۀ مجمع عمومی عادی تصویب شده است؛
  فهرست اسامی و اعضایی که در اولین جلسۀ مجمع عمومی عادی شرکت داشته اند؛
  فهرست اسم و مشخصات اعضای هیئت مدیره، بازرسان و مدیرعامل شرکت تعاونی؛

  برگ رسید صندوق تعاون یا بانک که نشان دهد سرمایۀ پیش بینی شده برای تشکیل شرکت تعاونی به 
حساب بانک یا صندوق واریز شده است؛

  موافقت نامۀ وزارت تعاون )ادارۀ کل تعاون استان یا ادارۀ تعاون شهرستان( که برای تشکیل تعاونی صادر 
شده است؛

  وزارت تعاون پس از بررسی و تأیید مدارک باال، اجازۀ ثبت شرکت 
تعاونی را صادر می کند.

هشتم: در مرحلۀ آخر، هیئت مدیره مدارک باال را به همراه اجازه نامۀ 
ثبت شرکت تعاونی که وزارت تعاون صادر کرده است، به ادارۀ ثبت 
ثبت  به  را  شما  تعاونی  شرکت  اداره،  این  می کند.  ارائه  شرکت ها 

شکل 24ـ ثبت شرکت تعاونیمی رساند )شکل25(.

نحوۀ ثبت

شرکت تعاونی

در جلسۀ مجمع عمومی عادی، اعضای هیئت مدیره 
کنید  انتخاب  را  خود  تعاونی  شرکت  بازرس های  و 

)شکل 23(.
هفتم: هیئت مدیره باید مدارک الزم را برای به ثبت 
وزارت  به  و  تهیه کند  تعاونی خود  رسانیدن شرکت 

تعاون تحویل دهد.
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نهم: پس از آنکه شرکت تعاونی شما به ثبت رسید، پروانۀ تأسیس شرکت به وسیلۀ وزارت تعاون صادر می شود. 
اگر به موارد باال خوب اهمّیت دهید و درست اجرا کنید، می توانیم بگوییم:

»  اکنون شرکت تعاونی شما می تواند فعالّیت خود را شروع کند«.

برای راهنمایی بیشتر در مورد شرکت های تعاونی و نحوۀ راه اندازی آنها، می توانید به وزارت تعاون، ادارۀ 
کل تعاون استان و یا ادارۀ تعاون شهرستان خود، مراجعه کنید.

نکته

مراحل ثبت یک شرکت تعاونی را با مشخص کردن نام، زمینۀ فعالّیت، اعضا، هیئت مؤسس و... را به صورت 
گزارش در کلس ارائه دهید.

فعالّیت 22

روش تهیۀ یک جعبۀ کادوییبیشتر بدانید
نمونه یا طرح کسب و کار)جعبه کادو( )شکل 25(

شکل 25ـ طرح جعبۀ کادو
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تمام قیمت ها فرضی است و متناسب با زمان قابل تغییر است. توجه

هدف از ایجاد کسب و کار: ایجاد کار و به دست آوردن درآمد از راه تولید و عرضۀ جعبه های تزیینی.
و  باال، خّلقیت در چگونگی ساخت جعبه ها  با کیفیت  تزیینی  ارائه جعبه های  آنها  مزیت های رقابتی: کار 
استفاده از الگوهای جذاب است. با توجه به رقابتی بودن قیمت ها وکیفیت ها آنها سعی می کنند که کاالی خود 

را نسبت به رقبا با قیمت مناسب تر و کیفیت بهتر ارائه دهند.
وضعیت بازار: هم اکنون نمونه هایی از این جعبه ها در بازار موجود است و به دلیل فرهنگ غنی ایرانیان در امر 

هدیه دادن، این فرصت مناسبی برای درآمدزایی است.
میزان اشتغال زایی طرح: حداقل دو نفر

مشتریان: عموم افراد، شرکت ها، مؤسسات و... میتوانند برای هدیه دادن از این جعبه های زیبا استفاده کنند. 
محل اجرای طرح: با توجه به نوع کسب و کار )خانگی(، این جعبه ها در خانه تولید می شود.

ظرفیت تولید: 200 عدد جعبه فانتزی در یک ماه 
مّدت زمان پیش بینی شده برای راه اندازی کار: یک هفته

مواد و ابزار مورد نیاز
مواد و ابزارمورد نیازبرای ساخت جعبه های تزیینی به شرح زیر می باشد:

دستمزد هر جعبه: 20000 ریال
هزینۀ دستمزد: 4000000 ریال )تعداد جعبه ها در هر ماه × دستمزد ساخت هر جعبه(

جمعقیمت )ریال(تعدادنام
22500050000 عددقیچی

2010000200000 عددچسب مایع
250000100000 دستگاهچسب حرارتی

30050001500000 برگمقوا در رنگ های مختلف
1003000300000 مترروبان در رنگ های مختلف

2800016000 عددخط کش
5500025000 عددمداد
2191000جمع

تعداد و بهای جعبه های ساخته شده
بهای 100 عدد جعبۀ بزرگ )هر عدد 6500 ریال( برابر خواهد بود با 6500000 ریال

بهای 100 عدد جعبۀ کوچک )هر عدد35000 ریال( برابر خواهد بود با 3500000 ریال
                                           قیمت کل فروش = 10000000ریال

میزان سود = درآمد - هزینه ها                        میزان سود = 3890000 ریال در هر ماه
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با توجه به آنچه که در این شایستگی آموخته اید، در گروه های کلسی ایدۀ یک کسب و کار را ارائه دهید و 
سپس )طرح کسب و کار( آن را تهیه و در کلس ارائه دهید.

با توجه به آنچه در مورد شرکت های تعاونی یاد گرفته اید، در گروه های کلسی و متناسب با تعداد گروه ها، 
برای ایجاد چند شرکت تعاونی آموزشگاهی اقدام کنید، سپس ِسَمت افراد و وظایف آنها را مشخص نمایید 
و با همفکری هم اساسنامۀ شرکت تعاونی را بنویسید. با این کار شرکت های تعاونی مختلفی را راه اندازی 

کنید. حتی می توانید در هنرستان بازارچه ای با رویکردهای مختلف شرکت تعاونی راه اندازی کنید.

فعالّیت 23

فعالّیت 24

سخن آخر

راه اندازی و مدیریت کسب و کار )حتی موفقیت در کسب و کار( بدون تهیۀ یک طرح کسب و کار خوب غیرممکن 
نیست؛ اما تدوین این سند، دیدگاه و بینشی عمیق نسبت به کسب و کار در شما ایجاد خواهد کرد. علوه 
بر این، تحلیل های قبل از عمل )تحلیل بازار، تحلیل SWOT که در سال گذشته با آن آشنا شدید و...( که در 
فرایند تدوین طرح کسب و کار صورت می گیرد، راهنمای بسیار ارزشمندی برای برنامه ریزی های آتی خواهد 
بود. اگر در رشتۀ انتخابی خود مهارت های الزم را به دقت آموخته اید، می توانید با کمک هم کلسی های خود 

و خانواده هایتان، یک شرکت تعاونی دوستانه و یا خانوادگی را تشکیل دهید و شروع به فعالّیت کنید.

فعالیت های پایانی

با توجه به آنچه در این شایستگی فرا گرفته اید:
1  ایده های خود را برای کسب وکارهای خانوادگی، خانگی و اینترنتی با توجه به مهارت های آموخته شده در 

رشتۀ تحصیلی، فهرست کنید.
2  با توجه به فهرست ایده های نوشته شده، کدام را برای کسب وکار خود انتخاب می کنید؟ چرا؟

3  ایده ای که انتخاب کرده اید، یک کسب  و  کار خانوادگی است یا کسب و کار خانگی؟ دالیل خود را توضیح 
دهید.

4  آیا ایدۀ موردنظر شما برای کسب و کار در خانواده و جامعه، شرایط مناسب برای موفق شدن را دارد؟ دالیل 
خود را عنوان کنید.

5  پس از انتخاب ایده و طی مراحل کسب و کار، راه های بازاریابی و تبلیغ کسب و کار خود را بنویسید.
6  طرح کسب و کار خود را با گام های دوازده گانۀ نگارش کسب و کار خانگی مقایسه کنید. کدام گام ها را در   نظر 

نگرفته اید؟ آنها را فهرست کنید.
7  قصد دارید ایدۀ خود را به صورت شرکت تعاونی در حوزۀ کسب و کار، راه اندازی کنید. برای ثبت آن چه 

مراحلی را طی می کنید؟
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