
دارة المالية السليمة؟ ما السمات الأساسية لالإ

مقدمة

دارة  ، فكــرة أن الإ دارة الماليــة الســليمة، ويتنــاول، كدليــل أســا�ي يستكشــف هــذا الــدرس فكــرة الإ
ي حــدود إمكانياتــك وتجنــب أن يتجــاوز إنفاقــك دخلــك ويــدور 

ي العيــش �ف
الماليــة الســليمة تعــ�ف

ي المســائل المطروحــة فيــه مــن منظــور 
الــدرس حــول العائلــة، ولكــن يمكــن تعديلــه بســهولة للنظــر �ف

ض أن معظــم الطــالب لــن يكونــوا عــىل درايــة  فــردي وســيتم اســتخدام العائلــة لأنــه مــن المفــ�ت
بعالــم العمــل لــذا ســيكون أمــًرا جديــًرا بالثنــاء تشــجيع الطــالب عــىل التحــدث مــع عائالتهــم حــول 
ي عــن الذكــر أن الأمــور الماليــة قــد تكــون ذات طابــع 

ي يطرحهــا الــدرس وغــ�ف
بعــض القضايــا الــ�ت

، لــذا تأكــد مــن أن طالبــك يدركــون أن بعــض الأشــخاص ل يحبــون التحــدث عــن شــؤونهم  شــخ�ي
المالية عىل المالأ ومع ذلك، ينبغي خلق مســاحة لطرح أســئلة عامة حول أشــياء مثل الختالفات 

ف الأجــور، والرواتــب، والمعاشــات.  بــ�ي

الأهداف التعليمية للدرس

ي نهاية هذا الدرس، ينبغي أن يكون الطالب قادرين عىل:
�ف

التمييز بين »الراتب« و«الأجر« عن طريق تقديم تعريف كتابي أو شفهي.   
تحديد طريقتين يمكن لالأسرة بهما تحقيق التوازن بين إيراداتها ونفقاتها.   

تعريف الميزانية وتحديد فائدتين على الأقل تعود على العائلة عند القيام بعمل   
ميزانية. 

شرح أهمية التخطيط للتقاعد.   

ي
الدرس الثا�ف
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ح للدرس  التخطيط المق�ت

بداية الدرس: الأجور والرواتب )5 دقائق(  .1

ف الأجر والراتب.  يهدف هذا النشاط إىل مساعدة الطالب عىل فهم الفرق ب�ي

ــم طــالب الصف  إحــدى طــرق القيــام بذلــك هــي أن تطلــب منهــم القيــام بتمرينــات »الَهْمــس« قسِّ
ي الصــف بتعريــف 

ي أذن أول طالــب �ف
ف وإمــا أن تهمــس �ف ف ثــم ُصــفَّ الطــالب عــىل الجانبــ�ي إىل نصفــ�ي

ي 
مصطلــح »الأجــر« وإمــا أن تعطيــه ورقــة مكتوبـًـا بهــا التعريــف ليقرأهــا كــرر الأمــر مــع النصــف الثــا�ف

ي هــذه المــرة. 
مــن طــالب الصــف، لكــن أعطهــم تعريــف مصطلــح »الراتــب« �ف

ف أن يهمــس بالتعريــف للطالــب الــذي يليــه  ي كال النصفــ�ي
ي الصــف �ف

ويجــب عــىل الطالــب الأول �ف
ي الصــف وعنــد انتهــاء كال 

ي إىل الثالــث وهكــذا إىل آخــر طالــب �ف
ي الصــف، ثــم يهمــس بــه الثــا�ف

�ف
الســبورة  بــه عــىل  الخــاص  ف كتابــة المصطلــح  النصفــ�ي ي كال 

آخــر طالــب �ف مــن  ، اطلــب  ف النصفــ�ي
ف أن يكتــب التعريــف الــذي قدمتــه لــه تحــت هذيــن  ي كال النصفــ�ي

والآن، اطلــب مــن أول طالــب �ف
الختالفــات.  ناقــش  ف  التعريفــ�ي

ي تقديــم التعريفــات فهــي طريقــة ســهلة، 
ة لالهتمــام للتفكــ�ي �ف تمثــل هــذه طريقــة �يعــة ومثــ�ي

وتســاعد الطــالب عــىل تذكــر التعريــف الصحيــح؛ لأن الطــالب ســيتذكرون كيــف صــار التعريــف 
ي الســمع، 

ي مــن مشــكلة �ف
خطــأ بينمــا كان يمــر عــ�ب طــالب الصــف وإذا كان أحــد مــن طالبــك يعــا�ف

فيمكنــك الســتعاضة عــن الهمــس بكتابــة التعريــف ثــم عرضــه عــىل الطالــب ضعيــف الســمع، ومــن 
 . ثــم يقــوم بتمريــره إىل الطالــب التــاىلي
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التــاىلي وذلــك بإخبــار الطــالب أن  بعــد تقديــم فكــرة الأجــور والرواتــب، يمكنــك تقديــم النشــاط 
الغالبيــة العظمــى مــن الأ� تعتمــد عــىل أجورهــا أو رواتبهــا كمصــدر رئيــس لهــا فمــن خــالل هــذا 

ف دفــع جميــع نفقــات الأ�ة.  الدخــل، يتعــ�ي

ىلي قــم بتقســيم 
ف نفــاق المــ�ف ي أنــواع الإ

وقــد تــم تصميــم هــذا النشــاط لحــث الطــالب عــىل التفكــ�ي �ف
الفصل إىل مجموعات بحيث ل تزيد عىل أربعة من الطبيعي دائما ضمان أن تحتوي المجموعة 
ي القــدرات والحتياجــات، وأن يتغــ�ي أفرادهــا بانتظــام، وذلــك اعتمــادا 

الواحــدة عــىل طــالب متبايــ�ف
عــىل طبيعــة النشــاط. 

»بــاور  مثــل  امــج  ال�ب أحــد  أو  عليهــا،  للكتابــة  أوراق  اســتخدام  مجموعــات،  ي 
�ف منهــم،  اطلــب 

ي إنفــاق دخلهــا عــىل 
ي قــد تضطــر أ�ة نموذجيــة �ف

نفــاق الــ�ت ي إعــداد قائمــة مــن أنــواع الإ
بوينــت«، �ف

هــذه الأنــواع امنحهــم مــن خمــس إىل ســت دقائــق لهــذه المهمــة، وبينمــا يقــوم الطــالب بتنفيذهــا 
ي تحتــاج إليهــا. 

ف المجموعــات مقدًمــا لهــا التوجيهــات الــ�ت تجــول بــ�ي

يحــة العــرض  ي نهايــة المهلــة، اطلــب منهــم أن يعرضــوا إجاباتهــم عــىل الأوراق، أو عــرض �ث
و�ف

ي يفكــروا بهــا، 
نفــاق الــ�ت التقديمــي ثــم يتــم منحهــم بعــد ذلــك عــدة دقائــق للتجــول ومعرفــة أنــواع الإ

احــات بذلــك.  أو تقديــم اق�ت
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أحــد  كان  إذا  عمــا  ســؤاًل  إليهــم جميًعــا  أخــرى، وجــه  مــرة  أماكنهــم  إىل  الطــالب  يعــود  وعندمــا 
ي 

الــ�ت العنــارص  اء كل  كافيــا لتغطيــة �ث أنــه ســيكون  الــذي يعتقــد  الثمــن  اح  اقــ�ت ي 
منهــم يرغــب �ف

اًحــا مناســًبا منهــا ثــم اكتــب الرقــم  احــات، اخــ�ت اق�ت حددوهــا؟ وبعــد أن تحصــل عــىل بعــض الق�ت
. والآن، اســألهم عمــا يعتقــدون  ي

عــىل الســبورة، وليكــن عــىل ســبيل المثــال 10 آلف درهــم إمــارا�ت
ي حــال إذا كان دخلهــا أقــل منــه، 

ي تنفــق هــذا المبلــغ مــن المــال أســبوعًيا، �ف
أنــه ســيحدث لــالأ�ة الــ�ت

أو مســاويًا لــه، أو أعــىل منــه. 

الــذي ســيحدث إذا كان دخــل الأ�ة 8000 درهــم  فعــىل ســبيل المثــال، يمكنــك أن تقــول: مــا 
؟ ي

، أو 12 ألــف درهــم إمــارا�ت ي
، أو 10 آلف درهــم إمــارا�ت ي

إمــارا�ت

دارة الماليــة  ف مفهومــي »العجــز« و«الديــن«، وكيــف أن الإ ف بــ�ي والغــرض مــن ذلــك هــو إظهــار التميــ�ي
نفــاق الزائــد عــن الدخــل.  ي محاولــة تجنــب الإ

الســليمة تعــ�ف

مــن كتــاب  ي الصفحــة )109( 
المناقشــة �ف القيــام بمهمــة  بــأن تطلــب منهــم  مــن فهمهــم  تحقــق 

الطالــب. 

تقليص النفقات )10 دقائق(  .3

ي قلــب المهمــة ويطلــب منــه التفكــ�ي 
ي هــذا النشــاط ليضــع الطالــب �ف

، يــأ�ت ولمتابعــة النشــاط الأخــ�ي
الــذي  بــه لمعرفــة مــا إذا كان بإمكانــه تحديــد أولويــات إنفاقــه، ومــا  نفــاق الخاصــة  ي عــادات الإ

�ف
يمكنــه الســتغناء عنــه أو خفضــه إذا مــا اضطــر لذلــك. 

ي الصفحــة )113( مــن كتــاب الطالــب امنــح الطــالب مــن خمــس إىل ســت 
اســتخدم مهمــة العمــل �ف

دقائــق لهــذا النشــاط، ثــم اســتخدم الوقــت المتبقــي للحصــول عــىل بعــض التعليقــات بــأن تطلــب 
وا أقرانهــم عــن أولويــات إنفاقهــم، ومــا الــذي يمكنهــم تخفيضــه أو الســتغناء عنــه.  منهــم أن يخــ�ب
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