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چیست؟ خانواده مالی مدیریت  

 

 و دعوا همسرتان با مالی سرمسائل بیگاه و گاه هم شما آیا

 اصلی محور مالی، مسائل و پول آیا کنید؟می بحثوجر

 این از مورد یک بدهید اجازه است؟ همسرتان و شما هایصحبت

 این به نسبت تاندرک تا کنم تعریف تانبرای را هابحث

 و زن «ب» آقای و «الف» خانم کنید فرض. شود بیشتر موضوع

 منزل کارهای انجام حال در «الف» خانم روزی. هستند شوهر

 ایجعبه با «ب» آقای و آیدمی در صدا به خانه زنگ که است

 کودکانه ذوقی با و ایستدمی هال وسط شود؛می منزل وارد

 را فیلم پخش دستگاه باالخره: گویدمی و کندمی باز را بسته

 چرا. آوردمی هجوم «الف» به دوگانه احساسی ناگهان. خریدم

 درونی ندایی که است زیاد قدرآن همسرش شوق چون! دوگانه؟

 و نکند کنجکاوی و بحث آن قیمت به راجع گویدمی «الف» به

 و شده تشکیل بزرگی سؤال عالمت سرش در دیگر سمت از

 پولی همان از فیلم پخش دستگاه این آیا بداند خواهدمی

 بله بودند؟ کرده اندازپس سختی، هاماه از بعد که است

 خانه خرید اندازپس ذخیره روی از پول این متأسفانه

 کاری کند؟می کاری چه «الف» کنیدمی فکر. است شده برداشته

 فریاد: دهندمی انجام مواقع این در هاخانم بیشتر که

 «ب» آقای اما کند،می متهم خودخواهی به را «ب» و کشدمی

 در قشنگ هایفیلم تماشای است معتقد و کندمی تراشیدلیل

. دارد کردن اندازپس به نسبت بیشتری ارزش همدیگر کنار

 اگر. شودمی جدی خانواده مالی مدیریت بحث که جاست این

 اندگرفته قرار دایره یک روی فرهنگ و اقتصاد که بپذیرید

 که یابیددرمی خوبی به کنند،می کمک هم به گیریشکل در و

 در بلکه است، ضروری امری تنها نه خانواده مالی مدیریت

. است مهم نیز خانواده شادی و رضایت و موفقیت و رشد

 بلکه آورد؛نمی دوام رمانتیک عشقی با تنها شما ازدواج

 تریناساسی از یکی خانواده، مالی مدیریت و اقتصاد مسئله

 توجه آن به شدت به باید و است خانواده هر در موضوعات

 با و است خانواده مالی مدیریت گرو در اقتصادی رفاه. کرد

 بدبختی پولیبی اما آورد،نمی خوشبختی پول که نکته این

 مدیریت در ضعف باعث که مشکالتی. است همراه آورد،می

 خانواده اعضای و همسران میان اختالف بالطبع، و خانواده
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 رفتاری، مشکالت چون مواردی شامل شود،می

است …و اقتصادی درک فقدان . 

شخص هر مالی رفتار-خانواده مالی مدیریت  

 

 

خانواده مالی مدیریت راههای  

 

کنیم؟ درمان را خود زیاد نگرانی چگونه: بخوانید حتما      

 

 ایجاد نابخردانه تصمیمات دلیل به مالی مشکالت از خیلی

 مشکالت و اختالفات بیشتر که دهدمی نشان مطالعات. شوندمی

 در ریشه که دالیلی آیند؛می وجودبه غیرمالی دالیل با مالی

شامل رفتارها این از بعضی. دارند افراد رفتاری مشکالت : 

 

برنامه؛ بدون و ناگهانی خریدهای      

افراطی؛ گراییمادی      

چشمی؛ هم و چشم مثل اجتماعی ارزشبی هایدغدغه      

دیگران؛ کنترل و گریسلطه برای پول از ابزاری استفاده      

است…  و خرید به اعتیاد و     . 

 

 نسبت افراد نگرش و احساسات شخصیت، هویت، با مرتبط عوامل

 بسیار شخص و خانواده مالی مدیریت در مادیات و پول به

 نزدیکی بسیار ارتباط ما احساسات با پول. است تأثیرگذار

 در نفوذ چون اهدافی با پول از تاکنون هم شما شاید. دارد

 با هدیه خرید برای شاید. باشید کرده استفاده دیگران، دل

 پول حتی خاص فردی دل آوردن دستبه خودنمایی، چون اهدافی

 عوض و فشارها از گریز برای شاید باشید؛ کرده قرض هم

 حرف حال هر در. رویدمی خرید به خودتان هوای و حال کردن

 شخصیت. دارند ربط هم به احساسات و پول که است این اصلی

 شما مالی مدیریت ینحوه و پول با تنگاتنگی ارتباط هم

 است، ولخرج و گیرسهل فردی خانه خانم کنید فرض. دارد

 مالی ریزیبرنامه بندی،بودجه به فردی چنین معمول، طوربه

 شدتبه فردی اگر دیگر سویی از. دهدنمی چندانی اهمیت…  و
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 مدیر و جوسلطه و ریزیبرنامه اهل منظم،

 متفاوت کامال خانواده مالی مدیریت در باشد،

 مخارجی ضروری غیر و تفریحی مخارج برای و کرد خواهد عمل

 تانکودکی در ریشه شما رفتار. گرفت نخواهد نظر در را

 سلطه، برای مناسبی ابزار هم پول دیگر سوی از. دارد

. است خاصی اجتماعات از شدن طرد حتی یا ترس ایجاد نفوذ،

 که آنچه خاکی جهان این در متأسفانه بگوییم، ترواضح اگر

 چیزها از خیلی کنترل شود،می شناخته دست کف چرک عنوان به

 به زیادی قدرت وجودش نتیجه در و است گرفته دست به را

 پررنگ و مهم اندازه این تا دلیل همین به و بخشدمی افراد

 کودکی در آنچه از ما رفتار موارد بعضی در. است شده

 در مدام شما والدین وقتی. گیردمی نشأت ایم،کرده تجربه

 بحث خانواده مالی مدیریت و مالی مسائل پول، مورد

 ایدشده فردی بزرگسالی در شما زیاد احتمال به کردند،می

 بحث و زنیدمی حرف باره این در مدام همسرتان با که

 کرده رشد متمول ایخانواده در شما همسر اگر یا. کنیدمی

 اندازپس و مالی ریزیبرنامه چون کلماتی با احتماال باشد،

است بیگانه . 

خانواده مالی مدیریت در مالی رفتار و روابط  

 

 

خانواده مالی مدیریت برنامه  

 

چیست؟ زندگی درست مسیر: بخوانید حتما      

 

 بر زیادی تأثیر زناشویی یزمینه در ویژهبه شما روابط نوع

. دارد خانواده مالی مدیریت در عملکردتان و شیوه

 امنیت ازدواج، در زیر هایویژگی که انددریافته پژوهشگران

دهدمی قرار الشعاعتحت را مالی : 

 

ضعیف؛ و نامؤثر ارتباطات      

دیگری؛ بر جوییسلطه و کنترل      

نشده؛ تعریف ایهنقش      

احترامی؛بی      
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اعتمادیبی     . 

 مالی مدیریت-ضعیف و نامؤثر ارتباطات

 خانواده

 

 اقتصادی اهداف و مالی مسائل مورد در مؤثر ارتباطات

 به نسبت همسرتان نگرش با آیا. است ضروری بسیار خانواده

 از قبل دانید؟می را او مالی اهداف دارید؟ آشنایی پول

 در کنید؟می مشورت خود همسر با سنگین و گران خریدهای

 …و تخفیف هدیه، مثل مختلف عناوین به که مازادی پول مورد

 اینها یهمه دارید؟ ریزیبرنامه و توافق رسد،می تاندست به

 مدیریت بر تواندمی که است مؤثر ارتباطات داشتن معنای به

بگذارد اثر شما خانواده مالی . 

خانواده مالی مدیریت-عاطفی و احساسی نزدیکی  

 

 

خانواده مالی مشاور  

 

چیست؟ دلیل بی وزن کردن کم دلیل: بخوانید حتما      

 

 باخبر مالی مسائل و پول به نسبت خود احساسات از آیا

 همسرتان برای قدراین مالی مسائل چرا دانیدمی آیا هستید؟

 دانیدمی آیا شود؟می او اضطراب و تشویش موجب و است مهم

 شاید دارد؟ اولویت قدراین او برای کردن اندازپس چرا

 با کودکی در که است هاییتجربه و مشکالت آن، دلیل

 باخبر یعنی عاطفی و احساسی نزدیکی. است داشته اشخانواده

 این که مالی مسائل مورد در خود همسر احساسات از بودن

 و مؤثرتر شکل به خانواده مالی مدیریت در را شما امر

کندمی یاری بهتر . 

کاری مالحظه و دوسویه احترام-خانواده مالی مدیریت  

 

 همسرتان کنترل برای ایحربه عنوان به پول از هم شما آیا

 همسرتان دست از عصبانیت صورت در هم شما کنید؟می استفاده

 هرچه بروید راه اعصابش روی اینکه برای و رویدمی خرید به
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 شما آیا کنید؟می خالی را دارد حسابش در پول

 و اسباب خرید برای همسرتان عالقه و میل به

 اندازپس به او یعالقه یا هاپرده تعویض مثل نو اثاثیه

 همسر احساسات آیا هستید؟ توجهبی دیدنی جایی به سفر برای

 این به توجه گیرید؟می نظر در مالی تصمیمات در را خود

 روابط در کردن مالحظه و دوسویه احترام معنای به مسائل

است خانوادگی . 

 

اعتماد و عشق-خانواده مالی مدیریت  

 

 

خانواده مالی حقوق  

 

کنیم؟ درمان را پلک افتادگی چگونه: بخوانید حتما      

 

 نسبت درون از که احترامی و عالقه به همسرتان و شما آیا

 مسائل و درآمد مورد در آیا هستید؟ واقف دارید، هم به

 شودمی موجب اعتماد و عشق هستید؟ روراست همسرتان با مالی

 بدون و شفاف خیلی و باشند صادق یکدیگر با شوهر و زن که

کنند باخبر خود مالی مسائل از را یکدیگر دروغ . 

 

 اند،داده انجام که تحقیقاتی با متخصصان و کارشناسان

. اندکرده پیشنهاد خانواده مالی مدیریت برای هاییتوصیه

. است افراد نگرش و رفتار تغییر بر مبتنی هاتوصیه این

 و نیازها میان تفاوت یادگیری و درک نظیر تغییراتی

 مالی مسائل مورد در صادقانه و شفاف ارتباطات ها،خواسته

 بندیبودجه و دقیق مالی ریزیبرنامه از استفاده و خانواده

 در. خانوادگی ارتباطات و مالی مسائل میان روابط درک و

کنید توجه خانواده مالی مدیریت برای هاییتوصیه به ادامه : 

 

خانواده مالی مدیریت در تفاهم و درک  
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خانواده مالی مسائل  

 

چیست؟ زنان در افسردگی های نشانه: بخوانید حتما        

 

 اهداف و استانداردها ها،ارزش فرد هر که بدانید  

 و پول به نسبت او دیدگاه بر تفاوت این. دارد متفاوتی

گذارد؛می اثر آن از استفاده ینحوه  

 یخانواده در رایج و جاری مالی   قوانین کنید سعی    

 همسرتان روی را آن اثرگذاری یشیوه و بشناسید را همسرتان

کنید؛ درک  

 صادقانه همسرتان با خانواده مالی الگوهای مورد در    

 تانخانواده مالی مدیریت یشیوه و مالی قوانین. کنید صحبت

 گیریتصمیم آنها حفظ یا تغییر برای و کنید ارزیابی را

 کنید؛

 از گرفتن کمک با را خانواده مالی مدیریت هایمهارت    

کنید؛ تقویت مشاوران و سمینارها ها،کتاب مثل علمی منابع  

. کنید کشف را خود مالی هایعادت در پنهان هایانگیزه    

 خرج پول اجتماعی یوجهه یا چشمیهم و چشم برای آیا

 کمک دیگران یعالقه و توجه جلب برای پول از آیا کنید؟می

 خاطربه را خانواده مالی مدیریت و کنترل آیا گیرید؟می

اید؟گرفته دست در همسرتان به اعتماد عدم  

 به را آن و کنید تدوین خانواده برای مالی ایبرنامه    

 سازوکار و بندیبودجه مثال برای. دهید آموزش اعضا یهمه

دهید توضیح اعضا یهمه برای را اندازپس . 

 

بدهید تغییر را خود مالی رفتار-خانواده مالی مدیریت  

 

 

خانواده مالی حمایت  

 

بدهیم؟ انجام را خنده یوگای چگونه: بخوانید حتما         
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کنید؛ مدیریت بودجه تدوین با را مالی اوضاع  

 همسرتان و خود مالی هاینقش و هامسئولیت    

کنید؛ تعریف دقیق طوربه را  

کنید؛ هماهنگ هم با را تانخرج و دخل      

 بنویسید؛ جداگانه فهرست دو در را هاخواسته و نیازها    

 را مخارج روند دارید، درآمد افزایش که زمانی در حتی

دارید نگه ثابت . 

 خرج مجوز خانواده، اعضای و خود مالی وضعیت با متناسب    

 جزئی شکل به چند هر را اقتصادی مستقل ریزیبرنامه و کردن

بدهید اعضا به . 

 

کنید جویی صرفه خانواده مالی مدیریت در  

 

 

خانواده مالی مشکل  

 

 روابط بر که پایین نفس عزت مورد 10: بخوانید حتما       

دارد مخرب اثر زنان زناشویی و عاطفی  

 

 خرید فهرست. کنید پرهیز برنامهبی و ناگهانی خریدهای از

 اعتباری هایکارت یهمه. بمانید وفادار آن به و کنید تهیه

 از قبل. نبرید خود همراه همیشه را هایتانپول و خود

 است، خواسته تاندل که بکنید چیزی خرید به اقدام اینکه

 به. کنید صبر و باشید داشته تأخیر آن انجام در کمی

 و کنیدمی فراموش را ناگهانی یعالقه این زیاد احتمال

 خواهید خوشحال اید،نکرده خرج را تانپول اینکه از بعدها

 شد؛

 باشند، داشته توانندمی همسران از هریک که مخارجی برای    

 و درآمد به بسته محدودیت این. کنید مشخص محدودیت و سقف

بود؛ خواهد متفاوت شما زندگی سبک و سطح  

 مثال. کنید پیدا شریک سنگین و قیمتگران خریدهای برای    

 کاربرد که ایوسیله خرید برای خود هایهمسایه با توانیدمی

شوید؛ شریک دارد، مشترک  
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 حواشی در که را پنهان و جانبی هایهزینه    

 در مثال. کنید شناسایی شود،می ایجاد خرید

 ناهار خوردن از اید،رفته لباس خرید قصد به خرید مجتمع

کنید؛ نظرصرف اضافی چیزهای یا  

 کنید تهیه خود باروخوار خرید برای روزه 30 ایبرنامه    

نگیرد؛ صورت رویزیاده یا اسراف تا  

 ابتدای در را…  و هاوام و قروض پرداخت به مربوط مخارج    

 زودتر هرچه کنید سعی و دکنی مدیریت خود مالی ریزیبرنامه

 وضعیتی به نباید بدهکاری. کنید پرداخت را خود هایقرض

شود؛ تبدیل دائمی  

 مبادا روز برای خود، درآمد از ماه 3 یاندازهبه حداقل    

 این دارد آورنان یک فقط شما یخانواده اگر. کنید اندازپس

بدهید؛ افزایش ماه 6 به را مدت  

 تطبیق خود زندگی اوضاع با را اموال و پزشکی عمر، بیمه    

خیر یا هستند قبول قابل خدمات ببینید و دهید . 

 

 وجود شما خانوادگی ارتباطات در که هاییضعف به ادامه در

 هاضعف این خارجی عالئم شکل به مالی های نشانه و دارد

 هاضعف این با مقابله برای کارهاییراه و است شده توجه

است شده مطرح : 

 

خانواده مالی مدیریت در ضعیف ارتباطات  

 

 

خانواده مالی ریزی برنامه  

 

باشیم؟ قوی بدن زبان با چگونه: بخوانید حتما      

 

 یاجازه بدون را فرزندتان تحصیل برای اندازشدهپس مبلغ

 برگشت همسرتان هایچک از یکی یا ایدکرده خرج همسرتان

 او حساب از پیش یهفته که ایدنگفته او به چون است خورده

ایدخریده جدید موبایل یا تبلت یک . 
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مقابله روش     : 

 

 مورد در و بگذارید هفتگی و ماهانه جلسات همسرتان با

 کنید تعیین مشترک مالی اهداف. کنید صحبت خود مالی مسائل

کنید مشورت هم با گذاریسرمایه و خرید از قبل و . 

روابط در جوییسلطه و کنترل  

 

خانواده مالی مدیریت در جویی سلطه و کنترل  

 

ضعف این مالی نمود     : 

 

 خرید به و شودمی خسته شما هایبازیرئیس دست از همسرتان

 نوعی هم علتش خرد،می خواهدمی که هرچه و رودمی

 شما زورگویی. شماست کردنعصبانی برای پنهان جوییانتقام

 است زمانی دیگرش نمو. است شده طغیان این باعث واقع در

 گیریدمی عهده بر را خانواده مالی مدیریت و امور یهمه که

 یعنی باشد، داشته دخالتی ترینکوچک همسرتان گذاریدنمی و

لنگدمی کارتان از جایی . 

 

مقابله روش     : 

 

 امور از بخشی کنترل برای ایاجازه باید زوجین از هریک

 دوجانبه توافق و مشورت از اجازه این. باشند داشته مالی

 هر برای تأثیرگذاری و کار تقسیم نوعی یعنی. شودمی حاصل

 باید را هامسئولیت و هانقش. شودمی گرفته نظر در فرد

 وظایف از یکی هازوج از هریک و کرد تعریف دقیق طوربه

 را بندیبودجه یا قبوض پرداخت گذاری،سرمایه خرید،

شود دارعهده . 

نشده تعریف هاینقش  

 

ضعف مالی نمود     : 
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 …و برق و آب هایقبض همسرتان کنیدمی فکر شما

 این شما کندمی فکر او و است کرده پرداخت را

 و است نشده پرداخت قبضی هیچ که حالی در. ایدکرده را کار

 طرفین از هریک مالی نقش درست و تعریف عدم ینتیجه این

 .است

 

مقابله روش     : 

 

 و کنید تعریف و تقسیم را هامسئولیت و وظایف ها،نقش

بروند پیش شلخته و برنامهبی مالی امور نگذارید . 

 خودخواهی

 

ضعف مالی نمود     : 

 

 مورد صرفا که کنیدمی چیزی خرید صرف را اندازپس مبلغ

 از را خود یذخیره و اندازپس مبلغ یا است خودتان یعالقه

 دارید، دوست که طورآن را آن تا کنیدمی پنهان همسرتان

کنید خرج . 

 

مقابله روش     : 

 

 و بگیرید نظر در را خانواده اعضای هایخواسته و نیازها

 مورد در یا. کنید پرهیز غیرضروری و ناگهانی خریدهای از

 و بزنید حرف او با خود همسر تجارب و انتظارات ها،برنامه

کنید درک را یکدیگر احساسات کنید سعی . 

احترامیبی  

 

ضعف مالی نمود     : 
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 خسیس چون ناشایستی الفاظ مدام خود همسر به

 و تفریحات اینکه یا. دهیدمی نسبت گدا یا

 به رسیدگی برای ندارید دوست و کنیدمی مسخره را او عالیق

شود هزینه کمی پول حتی آنها . 

 

مقابله روش     : 

 

 باال را پول به همسرتان نگرش به نسبت خود احترام و درک

 مالی مسائل از صحبت هنگام در او احساسات به و ببرید

کنید توجه . 

اعتمادیبی  

 

ضعف مالی نمود     : 

 

 را خانواده مالی مدیریت و مالی امور مدیریت و کنترل

 به دخالتی هیچ یاجازه و ایدگرفته دستبه کلی طوربه

دهیدنمی همسرتان . 

 

مقابله روش     : 

 

 داشته خانواده و درآمد مدیریت در نقشی باید فرد هر

 به نیازی مسئولیتش یحیطه مدیریت برای که شکلی به باشد؛

 حس که نرود یادتان. باشد نداشته دیگران به پاسخگویی

 .است مهم بسیار فرد هر برای استقالل


