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 چکیده

مديريت مناسب اقتصااد خاانواده مهاارتي اسات كاه افاراد تا ش         ،در واقع؛ فراد جامعه استبسياري از ا ۀامور خانواده دغدغ ۀچگونگي ادار

ها باه اشاکال    اجتماعي به عوامل گوناگوني مرتبط است و بين خانواده -هاي انساني   كنند بدان دست يابند. اين موضوع نيز مانند ساير پديده مي

هاي مختلف ماديريت    است؛ نخست شناسايي ميزان عموميت سبک در نظر گرفته شده حاضر دو هدف اساسي ۀشود. در مقال متفاوتي ظاهر مي

، آن پيماايس و ابازار   شاده،  هااي مشاهدي. روش پاشوهس اساتفاده     هاا باين خاانواد     اقتصادي خانواده و دوم عوامل مرتبط با انتخاب اين سبک

. حجم نمونه با فرمول كوكران بارآورد شاد و   است 1918در سال سرپرستان خانوار ساكن در شهر مشهد  همۀآماري،  ۀ. جامعاستنامه  پرسس

رصد( در مديريت اقتصاادي  د 50هاي مشهدي )  بيس از نيمي از خانواده پشوهس،اين  يها  براساس شاخص. شدندنفر بررسي  961در مجموع 

سات خاانواده، وضاعيت اقتصاادي، وضاعيت فرهنگاي،       خانواده، تحصي ت سرپر   در   روابط  كنند. متغيرهاي نوع   خود عق ني عمل ميۀ خانواد

تارين    مهام  ،اجتماعي رابطۀ مثبت و معناداري با سبک مديريت اقتصادي خانواده دارند. براساس نتااي  تحليال مساير    ۀطبق و وضعيت اجتماعي

 ،ک نفار در خاانواده درآماد داشاته باشاد     به اين معنا كه در صورتي كاه بايس از يا   ؛ ها بوده است متغير تأثيرگذار، تعداد منابع درآمدي خانواده

هاي اقتصادي( بدون ايجااد رواباط    روي )پرهيز از تک بسي  منابع ،رو ازاين ؛كند عق ني گرايس پيدا مي  هاي غير سمت سبک مديريت خانواده به

ساط  مطلوبيات و رضاايتمندي را در    هاا داشاته باشاد و     تواند تأثير مهمي در اص ح الگوي مديريت در خاانواده   چندحاكميتي در خانواده مي

 ها افزايس دهد. خانواده

 خانواده، وضعيت اقتصادي زندگي ۀ: خانواده، اقتصاد خانواده، مديريت اقتصاد خانواده، چرخی کلیدیها واژه
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 مسئلهمقدمه و بیان 

صاااحبان عواماال توليااد و يااا  هااا از دياادگاه اقتصاااد، خااانواده

آنچاه در اقتصااد تولياد     و شاوند  دانساته ماي  صاحبان سرمايه 

گيرد كه از خاانواده   نيروي كاري صورت مي وسيلۀ بهشود،  مي

تاوان    خانواده را ماي  ،ازسوي ديگر .شود به بازار كار عرضه مي

يک سازمان اجتماعي در نظار گرفات كاه در جهات پيشابرد      

هاا و مناابع نيااز دارد.      اهدافس باه مادير و ماديريت فعاليات    

گياري در جهات     توان تصميم  ده را ميمديريت اقتصادي خانوا

چگونگي ساازماندهي و ماديريت مناابع خاناه تعرياف كارد       

ۀ تواناد از ياک خاانواد     ماديريت صاحي  ماي   (. 1989افشاري، )

ماديريت   ،بانشاط و راضي بسازد و برعکس ۀخانواد ،درآمد كم

تواند ياک خاانواده باا درآماد بااب را باه افارادي          مد ميآناكار

 يعناايشانود تبااديل كناد كااه باه هاادف خاود     ناراضاي و ناخ 

 ۀاند. ماديريت مساتحکم و درسات، خاانواد      نرسيده تيمطلوب

سازد و ايجاد مطلوبيت و رضايتمندي، روابط را در   سالم را مي

 .كند   خانواده پايدارتر مي

ازلحاظ رفتار و اي كه فرد در آن بزرگ شده است،  خانواده

يعناي فارد هماان     ؛ناد ك پذير ماي  كنس اقتصادي وي را جامعه

كه والادينس در خاانواده باه كاار      گيرد در پيس مياي را   شيوه

همين  ،گرفته بودند. اگر الگوي مصرف خانواده نادرست باشد

 ،عا وه  هشاود. با   هاي بعدي منتقل مي شيوه بازتوليد و به نسل

الگاوي   ازبديهي است الگوي مصرف در جامعه تا حد زيادي 

عا وه بار    ،به عبارت ديگار گيرد؛  مي تأثيرمصرف در خانواده 

هاا نياز     هاي دولتي و ساختار اقتصادي جامعه، خانواده  سياست

نقس بسزايي در استمرار الگوي نامناساب مصارف در جامعاه    

تواناد    مديريت صحي  اقتصادي در خانواده مي ؛ بنابراين،دارند

( 1919، اصاغري اص ح الگوي مصرف در سط  خانواده ) سبب

اهميات موضاوع،    با وجود. شودو پس از آن در سط  جامعه 

شاناختي در ايان زميناه نياز       جامعاه  هاي پشوهسضعف شاهد 

شناسااايي مياازان  ؛ بنااابراين،(1918شااکفته و همکاااران، )هسااتيم 

د توانا   هاي ماديريت، ماي    ها به هريک از سبک  گرايس خانواده

   ۀشناختي از جامعاه را باه دسات دهاد تاا براسااس آن زمينا       

هاي بعدي باا هادف اصا ح الگوهااي ماديريتي در        پشوهس

. باا توجاه باه ماوارد     شاود خانواده و در نهايت جامعه فاراهم  

سات: ميازان   ا ساؤال اصالي پاشوهس حاضار ايان      شاده  گفته

هاي مشاهدي    هاي مديريت اقتصاد بين خانواده  عموميت سبک

 ند؟ا ه ميزان است و عوامل مؤثر بر آن كدامبه چ

 

 یمبانی نظری و تجرب

شاود كاه     در بررسي متون مربوط به ايان حاوزه مشاخص ماي    

 ئهتعاريف مختلفي از مديريت اقتصادي خانواده و اهداف آن ارا

( معتقدند مديريت خانواده، 1919) شده است. رضايي و شعباني

بهينه از مناابع   ۀاستفاد هماهنگي اعضاي خانواده و ،دانس و هنر

انساني و ماالي، عااطفي و   ۀ سرماي ،اعتقادات ،خانوادگي )باورها

باه   است.زماني معين  ۀاحساس( براي رسيدن به اهداف در دور

گياري    ( مديريت اقتصادي خانواده، تصاميم 1989باور افشاري )

در  در جهت چگونگي سازماندهي و مديريت منابع خانه اسات. 

هاي مهم و كاربردي ماديريت اقتصاادي     ه به جنبهاقتصاد خانواد

شود تا فرد با بسي  مناابع و امکاناات خاانواده      خانواده توجه مي

 و تواناااايي ساااازماندهي ،در چاااارچوب مصاااال  اقتصاااادي

ريزي، كنترل و هدايت مالي و اقتصادي امور خانواده را باا    برنامه

 ب كناد هدف تأمين آسايس مادي و معنوي اعضاي خانواده كس

هادف  اسات كاه   در جاي ديگار گفتاه شاده    (. 19: 1914، فرزانه)

(. 05: 1976عبياري،  ) اصلي در خانواده رسيدن به مطلوبيت اسات 

 يخاانواده را ارزيااب   يمساائل اقتصااد   كوشد  ياقتصاد خانواده م

تکوين ياباد كاه بتواناد     يا  گونه . نظام اقتصاد خانواده بايد بهكند

 ،كاه هماواره در حاال گساترش اسات     را افراد خانواده  ينيازها

 (.1989افشاري، ) پاسخ بگويد

دهااد مااديريت اقتصااادي   ماارور اياان تعاااريف نشااان مااي

علاوم مختلاف   اي است و  و پيچيدهخانواده، مفهوم چندبعدي 

... باه آن   شناساي، ماديريت و   اجتماعي ازجمله اقتصاد، جامعه

تعااريف موجاود، بخشاي از ايان     ک از اند. هار يا   توجه كرده

است نظر دارند. در اين پشوهس ت ش شده   مفهوم ك ن را مد

تاري از ايان    تعرياف جاامع   ،با در نظر داشتن تعاريف موجود
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در  مديريت اقتصادي خاانواده  ،مفهوم ارائه شود. بر اين اساس

 :اين پشوهس عبارت است از

صاحي   (، 1970؛ الاواني،  74: 1915، يانيرضاا ) عق ني ۀاستفاد

: 1910 فيضاي، ) ، متعاادل (94: 1915، همکاراننعمتي و ؛ 1971سرباز، )

 هوشامندانه   ( و 170: 1915، يانيرضاا )آگاهاناه   ۀنگرانا   آينده(، 11

(، 1989، افشااري ) از منابع مادي (105: 1971، فخيمي   ؛1910زندي، )

: 1915، يانيرضااا) غيرمااادي و( 1: 1910؛ فيضااي، 19: 1914، فرزانااه)

؛ 114: 1919، رضاااايي و شاااعباني؛ 1911، و همکااااران مينتزباارگ ؛ 170

با هدف رسايدن باه باابترين ساط  مطلوبيات       (1989، افشاري

 .در مواقع عادي و بحراني( 1989افشاري، ) انوادهاعضاي خ

ابعاد مديريت اقتصاد خانواده  ،شده با توجه به تعريف ارائه

)مهاارت   بسي  منابع مادي، بسي  مناابع معناوي   :ند ازا عبارت

گراياي، ماديريت بحاران، تعاادل در      انساني(، مطلوبيت، آينده

 مالي و مهارت نظري.وخرج و عادات  دخل

ماادي را اعضااي     ( مناابع معناوي ياا غيار    1989) افشاري

داند. استفاده از توانايي اعضاا    هاي آنها مي  خانواده و توانمندي

هاي آنان، مراوده و گفتگو   در مديريت خانواده و آگاهي از نياز

انواده از ماواردي  حفظ روابط صميمانه با اعضااي خا  و با آنها 

 تواند مهارت انساني مدير خانواده را نشان دهد.  است كه مي

 را ارائه كارده هاي رفتاري   انواع سوگيري، ميشل ام پومپين

د. برخاي از ايان   نا كن  است كه افراد را از رفتار عق ني دور مي

 شاده عادات مالي بررساي   منزلۀ ها، در اين بررسي به  سوگيري

تواند يکاي از ابعااد ماديريت اقتصاادي       مي است. عادات مالي

 ۀانتخاب عق ني محدود و نظري ۀطبق نظري؛ زيرا خانواده باشد

هاا    سوگيري رفتاري پاومپين، هرچاه افاراد در ايان ساوگيري     

بيشاتر از ماديريت عق ناي در خاانواده      ،)عادات( غرق باشند

( نيز عادات ماالي  1971سرباز ). (1988پمپين، ) گيرند  فاصله مي

د نشاو   ماي  سابب كاه   داناد   ماي را رفتارهاي مالي تکرارشونده 

كنشگر در ساير رفتارهاي مالي بدون توجه و تفکر طبق عادت 

 هرچند صحي  نباشد. ،عمل كند

به مطلوبيت اسات. نظاام   رسيدن  ،هدف اصلي در خانواده

 يتکوين يابد كه بتواند نيازها يا  گونه ايد بهاقتصادي خانواده ب

پاساخ بگوياد.    ،افراد خانواده را كه همواره در حال گسترش است

مطلوبياات خااانواده در رضااايت اعضاااي خااانواده اساات و اياان  

شود كه بهترين پاساخ    رضايت در بهترين حالت زماني حاصل مي

، عبياري ) ودتماام اعضاا داده شا      ها و نيازهاي اقتصاادي   خواستهبه 

هااي ماازلو     مراتب نيااز  (. مطلوبيت در اين پشوهس با سلسله1976

داشتن به نيازهاي  پيوند دارد. از اين نگاه، منظور از مطلوبيت توجه

همکااران،  شکفته و ) ثانويه ع وه بر نيازهاي اوليه و فيزيولوژي است

اعضااي ساازمان    وسيلۀ بهيافته  (. مديريت بحران، ت ش نظام1918

نفعااان خااارج از سااازمان، در جهاات پيشااگيري از   همااراه بااا  ي

 ،بناابراين  ؛ها و يا مديريت اثربخس آن در زمان وقوع اسات   بحران

بيني منظم و كسب آمادگي باراي    مديريت بحران بر ضرورت پيس

ي و خاارجي تأكياد دارد كاه    رويارويي با آن دسته از مسائل داخل

 كنناد  شهرت، سودآوري و يا زندگي را تهدياد ماي   ،طور جدي به

 (.1910و محمدشفيعي،  شفيعيمحمد)

وياشه   همديريت خانواده با  ۀعوامل مهم مؤثر بر نحو بارۀدر

. يکاي  كردتوان اشاره  مختلفي مي هاي هاقتصاد خانواده به نظري

بين اعضاا و سااخت    ۀچگونگي رابط ،ترين اين متغيرها ماز مه

 با فول و قدرت درون نهاد خانواده است. مطابق ديدگاه ب د

 دارد اختيار در شخص كه يمنابع هرچه ،«منابع يتئور»عنوان 

 اسات. براسااس   برخاوردار  نيزي بيشتر قدرت ازد، باش بيشتر

 پايگااه  درآمد، تحصي ت، سط  كه شود  يم فرض نظريه اين

 بار  كاه  هساتند  يمتغيرهاي از ازدواج مدت طول و ، سنيشغل

 در خانواده گيرهاي اقتصادي  تصميم ،قدرت و در نتيجه توزيع

 ياقتصااد  -ي اجتمااع  عوامال  بارۀدر ها  گذارند. يافته يم تأثير

 نظير تيصنع يهاي كشورها  خانواده در قدرت ساخت بر ثرؤم

 ۀنظري تأييد دهندۀ نشان ژاپن و فرانسه دانمارك، فن ند، آلمان،

 قادرت  باا  يمثبت ۀرابط شوهر پايگاه ،جوامع در اين .بود منابع

 افازايس  سبب نيز اشتغال زنان ي،طرفزا .داشت خانواده در او

(. 71: 1910، ميرزاياي و همکااران  ) شاود  يم خانواده در آنها قدرت

نابع مادي و غيرمادي خاانواده  ست كه هر چقدر ما واقعيت آن

قادرت بيشاتري نياز در چگاونگي      ،در اختيار يک نفار باشاد  

، همکااران منصاوريان و  ) مديريت اقتصاد خانواده خواهاد داشات  
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1988). 

 و هاا   توانايي افراد معتقدند اجتماعي سرمايۀ پردازان نظريه

 حسااب  باه  منبع يک كدام هر كه دارند استعدادهاي متفاوتي

انواع  كار .را دارند همديگر به تبديل يتقابل ها  سرمايه آيند.  مي

 فضااي  و جامعاه  در را كنشاگر  جايگااه  كه است اين   سرمايه

 اقتصادي سرمايۀ و،نظريۀ بوردي اساسرب كنند. تعيين اجتماعي

 سارمايۀ  و،ا ازنظار  است. سرمايه بنيادي و مهم خيلي انواع از

 مسالط  شکل در واقع، و تر  مهم   سرمايه تمام انواع از اقتصادي

سارمايۀ   هااي   شااخص  تارين   اساساي  از اسات. يکاي   برتار  و

 تحصاي ت  . افاراد داراي اسات  تحصي ت يا دانس فرهنگي،

 شابکۀ  اقتصاادي  سارمايۀ  با و آن استفاده از با توانند  مي عالي،

 دست بتربا اجتماعي هاي  موقعيت به خانواده، اجتماعي روابط

 سارمايۀ  افازايس  باراي  خاود،  قادرت  و موقعيات  و از بنديا

 خود طبقۀ اجتماعي در نتيجه، و استفاده اجتماعي و اقتصادي

 و اجتمااعي  اقتصاادي،  سارمايۀ  ؛ بناابراين، كنناد    تولياد زبا را

 يک هر كه دارند جايگزيني و مثبت يکديگر رابطۀ با فرهنگي

 نظرياۀ  مجماوع،  در شاود.   ماي  ديگاري  باه  دساتيابي  موجب

 باا  چاون  است؛ زن موافق تحصي ت با اجتماعي هاي  سرمايه

 بااب  )درآمد( نيز فرهنگي، سرمايۀ اقتصادي بابتررفتن سرمايۀ

 تأثيرگاذاري  باه  توجه با اينها دوي هر بابتررفتن با و رود مي

 و دوساتي  )مناسابات  اجتماعي سرمايۀ همديگر، بر ها  سرمايه

، ميرزاياي و همکااران  ) شود  مي ايجاد وادهخان در بهتري همکاري(

اي اسات كاه     يافتاه  عموميات  منبع سرمايه، ،واقعدر (. 76: 1910

شکل پاولي و غيرپاولي و ملماوس و غيرملماوس      تواند به  مي

 (.11: 1910ميرزايي و همکاران، د )وجود داشته باش

تواناد ناوع     وجه به اينکه تعداد مناابع در خاانواده ماي   با ت

هاي اين مفهاوم نياز چاون      مؤلفه ،مديريت را در آن تغيير دهد

 مادت  طاول  ، سان، يشاغل  پايگااه  درآماد،  تحصي ت، سط 

توانناد در    اجتماعي و فرهنگاي ماي   ،اقتصادي ۀازدواج، سرماي

 اين زمينه مؤثر باشند.

گفت كساني كه سهم بيشتري توان   منابع مي ۀبراساس نظري

تاأثير بيشاتري نياز بار تصاميمات       ،در درآمد خاانواده دارناد  

هاا باه اناواعي تقسايم       از ايان منظار خاانواده    .خانواده دارناد 

يعناي ياک نفار     ؛منبعي هستند ها تک  شوند. بعضي خانواده  مي

هاا دو    . بعضي خاانواده اند كننده توليدكننده است و بقيه مصرف

يعني ع وه بر پدر، مادر يا يکاي از فرزنادان    اند؛ يا چندمنبعي

 ند.ا نيز در توليد درآمد سهيم

ساه   ،از بيکار  رفتن( با الگاوگ 2013)1سانتوس هاميلوت و 

 هاي  اول خانواده ۀدست: دنكن  نوع رابطه را در خانواده معرفي مي

از نوع پدرسابرانه ا در آنهمديريت كه  داراي مديريت واحدند

حتي اگر افراد ديگري هم در تأمين منابع  ،است. در اين حالت

گياري باراي مصارف      خانواده نقس داشته باشاند، در تصاميم  

زناي اعضااي     چاناه شااهد   ،نوع دوم ۀنقشي ندارند. در خانواد

، اعضاي خانواده به نسبت خانواده در اين نوعهستيم؛ خانواده 

 ،نابع دارند و يا حتاي نقشاي هام ندارناد    نقشي كه در تأمين م

گونه كاه   . همانهستنددنبال رسيدن به اهداف شخصي خود  به

تاوان ياک بنگااه اقتصاادي       گرچاه خاانواده را ماي    ،گفته شد

هااي اقتصاادي     دانست، اعضايي دارد كه برخ ف ديگر بنگااه 

و ممکن است باه نفاع    يستنددنبال منافع شخصي خود ن تنها به

(. بر ايان  1989افشاري، ) پوشي كنند منافع خود چشم يکديگر از

هاي جمعي يا مشااركتي ناام     نوع سوم خانواده كه الگو ،اساس

گياري    ها تصاميم   . در اين دسته از خانوادهگيرد شکل مي ،دارند

ماادير و  اساات اي شااده دموكراتياک و مشاااركتي اماار پذيرفتاه  

اعضاي خانواده را در مصرف مناابع در نظار    ۀخانواده نظر هم

ها چه نوعي از روابط اقتصادي را   اينکه خانوادهنسبت دارد. به 

ماديريت متفااوتي را    احتمابً ،بين اعضاي خود برگزيده باشند

 در اقتصاد خانواده تجربه خواهند كرد.

زنادگي   ،(1918رابيناز،  زنادگي ساازمان )   ۀمطابق باا چرخا  

تاوان داراي ساه چرخاه      خانوادگي را ازلحااظ اقتصاادي ماي   

اي است كه اعضاي خانواده زندگي   اول، مرحله ۀدانست: چرخ

هادف خاانواده    ،. در اين مرحلاه اند كردهمشترك خود را آغاز 

طاوبني را صارف    يهاا   مشخص شاده اسات، اعضاا سااعت    

دياد  و خاود را باراي واردكاردن عضاو ج     اناد  يکديگر كارده 

                                                      
1 Himmelweit & Santos 
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دوم اعضاي جديد به خانواده  ۀ. در چرخكنند   )فرزند( آماده مي

هااي قادرتي و     پسات  ،شاوند و باا افازايس اعضاا      اضافه ماي 

. گيرد )پدر، مادر، فرزنادان(   مراتبي در خانواده شکل مي سلسله

اعضاي خانواده بيس از پيس نياز به يک مادير   ،در اين مرحله

ۀ چرخ كنند.  احساس ميرا ده پيشبرد اهداف خانوا برايمقتدر 

شادن اعضااي جدياد مانناد      سوم با ازدواج فرزندان و اضاافه 

گيارد. در ايان     هاا در خاانواده شاکل ماي      عروس، داماد و نوه

تر مانند مادرزن، پدرزن، داماد   هاي جديد و پيچيده  مرحله نقس

هاي جديدي نياز باه خاانواده      د و هزينهنآي  و عروس پديد مي

شود. اينجاست كه شرايط و جايگاه اجتماعي افاراد   تحميل مي

نياز باه   ،شود و در عين حال در نهاد خانواده دچار تغييراتي مي

؛ ماديريت امااور اقتصااادي خااانواده بااه شااکل ديگااري اساات 

 ،زنادگي خاود باشاد    ۀاينکه خانواده در كادام مرحلا   بنابراين،

 كند. سبک مديريت اقتصادي متفاوتي را ضروري مي

طاور   باه  يمختلفا ، پشوهشاگران  موجود هاي هنظري ع وه بر

مسااتقيم يااا غيرمسااتقيم بااه موضااوع اقتصاااد در نهاااد خااانواده 

تبياين عوامال ماوثر بار      درتواند  اند كه توجه به آنها مي پرداخته

 ها ما را ياري كند. مديريت اقتصادي خانواده و استخراج فرضيه

 يدر تورهاا  يچه كس» ۀ( در مقال2004) 1همکاران و ونگ

 به گرايس ها ، نشان دادند در خانواده«گيرد يتصميم م يگروه

 مراحال  و در نيااز  ييشناساا  ۀمرحلا  در مشترك گيري  تصميم

 وجود دارد. اط عات يگردآور

نقااس اعضاااي خااانواده در   ي( در بررساا2004) 1كااوك

تعطي ت دريافتند كه فرزندان تأثير  هاي مربوط به گيري  تصميم

تعطاي ت قلمارو    ،به عبارت ديگر ؛بسزايي در اين زمينه دارند

البته فرزنادان در سانين مختلاف در     ؛رود فرزندان به شمار مي

گيري به مواردي چون مقصد، زماان و هزيناه هام     اين تصميم

هااي    با توجه به تجربه و ساال هم پدر خانواده  .كنند توجه مي

. دارددگي مشااترك در اياان زمينااه اثرگااذاري بيشااتري    زناا

 تواند به تأثير فرزندان غلبه كند. تحصي ت مرد مي

نقس اعضااي  » ۀ( در مطالع1981)و همکاران سيدجوادين 
                                                      
1 Wang et al. 
2 Koc 

دريافات  « خانواده در تصميم براي خريد كابي مصرفي بادوام

ري آنها بر تصميمات اقتصاادي  كه اشتغال زنان بر ميزان اثرگذا

هااي سان فرزنادان، ساط        همچنين متغيار  د.خانواده اثر ندار

تحصي ت اعضاي خانواده، ساط  درآماد، قادمت خاانواده و     

 ند.گيري جمعي مؤثر   سن والدين بر تصميم

 عواماال»( در پااشوهس 1914)و عبااداللهي  پااورجبلي

 باين  دريمصارفي  ترجيحاات  باا  مارتبط  يفرهنگا  و ياجتمااع 

و  مصارفي  ترجيحات دريافت كه بين «تبريز شهر يها خانواده

 باين  رابطاۀ  ،حاال  ايان  با ؛وجود ندارد داري رابطۀ معني سن

 يهاا  رساانه  تبليغاات  و ياقتصاد و پايگاه مصرفي ترجيحات

 است. دار معني جمعي

انااداز و  پااس» ۀ( در مطالعاا1914) صاادرنبوي و همکاااران

 شاده  يافاراد بررسا   بيشتركه  نددريافت «هاي آن در مشهد  شيوه

اندازهاي اساتوار و    داراي نگاه مصرفي هستند و اين امر به پس

هااي آنهاا باراي     گاذاري   بادوام ميدان بروز نمي دهد و سرمايه

نسالي   اساتمرار باين   يتدوران پيري نيز از نوعي است كه قابل

 ندارد.

( در پاشوهس خاود در پاكساتان    2014) 9و توفيال ايشاكو 

باار  درصااد( 04زيااادي )حاادود فرزناادان تااأثير  دادناادنشااان 

هاي مربوط به خريد در خانواده دارناد و عوامال    گيري تصميم

مؤثر بر افزايس تأثيرگاذاري فرزنادان بار تصاميمات والادين      

ي، احساس گنااه والادين، زنادگي    ا نهانفجار رسا :ند ازا عبارت

 شهري، فيلم و فضاي مجازي.

در بررسي سط  سواد مالي  ،(1910)زاده  ديلمه و حنيفه ديانتي

)باه نفاع    جانس  سان،  چون به نقس عواملي ،هاي تهراني خانواده

 انباشات  تحصايلي،  ۀرشت درآمد، ميزان تحصي ت، ميزان مردان(،

 .ندبرد يسکونت بر سواد مالي پ و محل يهسرما

هماادان  ( در پاشوهس خااود در 1915)و ب لااي  جعفاري 

نيااز و زناان    ۀكنناد  كه زناان شااغل پاول را برطارف     نددريافت

هار دو گاروه    و گيرناد  رفاه در نظر ميۀ غيرشاغل آن را وسيل

آورناد.   ي ماي اناداز رو  مصرف پول به پس ۀبراي مديريت بهين

                                                      
3 Ishaque  & Tufail 
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با  .خريد در هر دو گروه مشترك استۀ همچنين مديريت بهين

وجاه غالاب    ،هاي دو گروه باا هام تفااوت دارد    سازكاراينکه 

گراياي و باراي زناان      نگرش اقتصادي در زنان شااغل تا ش  

 غيرشاغل تقديرگرايي است.

بازنشساتگي در  هاي  طرح ۀ( در مطالع2017) 1هيرومورنو 

اناداز باراي بازنشساتگي     ترين موانع پاس  اسپانيا نشان داد مهم

هاااي نقاادينگي، ساان پااايين،     محاادوديت :نااد ازا عبااارت

هااي رفتااري خاانواده مانناد       هاي اعتباري، ويشگي  محدوديت

 نداشاتن داناس ماالي، وجود   نداشاتن نگرش به ريسک، وجود

مي، بااودن سااط  تحصااي ت رساا   سااواد محاسااباتي، پااايين 

 ... .خوداشتغالي، جنسيت و

 شاد پيشين مشاخص   هاي پشوهس   در بررسي ،در مجموع

طغيااني  ؛ 1919زاده،  گنجوي و نايب؛ 1915، قالمق و همکاران

ي، رحماااني نوروزآباااد و محمااد ؛1915، باصاايري و ماارادي

و  ديلماي  دياانتي ؛ 1917، نوروزآبااد  جليلوند و رستمي؛ 1918

در  يباار بعااد سااواد مااال 1910، ايزديااارو  1910، زاده حنيفااه

 اند.  تأكيد داشته يمديريت اقتصاد

لواسااني و   ؛ مادني 1910جعفري و ب لي،  هاي پشوهسدر 

عليرضاانشاد و  ؛ 1914، صادرنبوي و همکااران  ؛ 1919، وثوقي

بار   1910زندي، و  1981، و همکاران شهركي؛ 1910خاكپور، 

 است. شدهكيد أانداز ت موضوع پس

در نهااد   يثر بار ماديريت اقتصااد   ؤعوامال ما   يدر بررس

پااذيري  چااون جامعااه ييمتغيرهاااپشوهشااگران بااه  ،خااانواده

ب لي و اقتصادي )هاي  ( و نگرش1919ب لي و جعفري، اقتصادي )

 اند. كرده( توجه 1910جعفري، 

هي، لپاورجبلي و عبادال  و  1919آشاتياني و همکااران،    غفاري

، يفيضا و  اناد  كردهها توجه  در خانواده يترجيحات مصرفبه  1911

 پرداخته است. يو رفتار اقتصاد يينداربه موضوع د 1910

هيارو   مورناو شاده مانناد    يبررس يخارج هاي پشوهسدر 

( باه  2004) كاوك و  (2014) ايشاكو(، 2017عفيفي )(، 2017)

زن و مارد در   يهاا  خانواده، فرزنادان و تفااوت   ينقس اعضا

                                                      
1

 

 خانواده اشاره شده است. ياقتصاد يها يگير تصميم

يک ياا دو   بيشتر پشوهشگران بهتوان گفت  يم ،طور كلي  به

رواباط  باه بررساي   هاا توجاه و    خانواده يبعد از رفتار اقتصاد

بايس از اينکاه باه     واقاع، در  ؛اناد  ساده و دومتغيره اكتفا كارده 

متغير جامع و ك ن  منزلۀ موضوع مديريت اقتصادي خانواده به

هاي گوناگون نگريسته شود، برخي از ابعااد    با ابعاد و شاخص

وضوع پيچيده و چندبياه باا عناوان ماديريت اقتصاادي      اين م

درك ناقص از ايان موضاوع   سبب  است كه يقيناً شدهبررسي 

 پشوهشاگران  ها را پشوهسديگر اينکه بيشتر اين  ۀشود. نکت  مي

كمتاار از منظاار  موضااوع، و  انااد انجااام دادهاقتصاااد  ۀرشاات

در ؛ بنااابراين، اساات شااده يواكاااو ياقتصاااد يشناساا جامعااه

بدان توجه و ميزان  جديدياز منظر  شدحاضر ت ش  پشوهس

 يهاا   هاي مختلف مديريت اقتصاد در خاانواده   عموميت سبک

 بررسي شود.ها  ثر بر انتخاب اين سبکؤو عوامل مي مشهد

پشوهس براساس مباني نظري و تجربي  يها و الگو فرضيه

 :ادامه آورده شده است و دربررسي 

ماديريت اقتصاادي خاانواده     بين نوع روابط در خانواده و

 رابطه وجود دارد.

بين ميزان قادمت خاانواده و ماديريت اقتصاادي خاانواده      

 رابطه وجود دارد.

بين سن سرپرست خانواده و ماديريت اقتصاادي خاانواده    

 رابطه وجود دارد.

با افزايس تحصي ت سرپرست خانواده مديريت اقتصادي 

 شود. يتر م يخانواده عق ن

دي خانواده در طبقاات اجتمااعي مختلاف    مديريت اقتصا

 متفاوت است.

هااي باا ياک     سبک مديريت اقتصادي خانواده بين خانواده

 منبع درآمد و بيشتر از يک منبع متفاوت است.

 ۀهاي با چرخ سبک مديريت اقتصادي خانواده بين خانواده

 زندگي گوناگون متفاوت است.

نواده باا  سبک مديريت اقتصادي خانواده بين سرپرستان خا

 مشاغل گوناگون متفاوت است.
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 پژوهش ۀنظری اولی یالگو -1نمودار 

The chart 1- Basic Theoretical Model of Research 

 

 روش پژوهش

 شاده  در اين بررسي كمي و روش استفاده شده رويکرد استفاده

 ۀن خاانواد سرپرستا همۀ، پشوهسآماري  ۀجامع. استپيمايس 

 ،. براساس آماار ستبوده ا 1918ساكن در شهر مشهد در سال 

 باود  110108هاي ساكن شهر مشهد   تعداد خانواده 1915سال 

. حجم نمونه براساس فرماول  اند شهري ساكن ۀمنطق 19كه در 

گياري    افاراد باا روش نموناه    شاد. نمونه تعياين   961كوكران 

ش در مااواقعي اي انتخاااب و بررسااي شاادند. اياان رو  خوشااه

هااي داراي    ها ياا دساته    شود كه جمعيت در خوشه استفاده مي

به عباارت   ؛اند هاي مشترك اما نامتجانس پراكنده  برخي ويشگي

شاود كاه    بارده ماي   گيري زماني باه كاار    اين نوع نمونه ،ديگر

اناد و كال ايان      وسايعي پراكناده   ۀجمعيت بساياري در منطقا  

اي   سيم و و از هركدام نمونهتقي هاي متعدد  به بخس ،جمعيت

 ؛(77، 1981ماان،  والااي) شااود صااورت تصااادفي انتخاااب مااي بااه

برخااوردار،  ۀابتاادا شااهر مشااهد بااه سااه خوشاا    ،رو ازاياان

برخوردار و غيربرخوردار تقسيم و سپس در هر خوشه باه   نيمه

و هار   بصورت تصاادفي انتخاا   نسبت جمعيت، چند محله به

هاي مرباوط باه هار     بندي شد. بلوك از روي نقشه بلوك محله

صاورت تصاادفي براسااس جمعيات آن بلاوك       محله نياز باه  

 انتخاب شد.

 

 ابزار پژوهش

 ۀناما  پرساس  ،ابزار گردآوري اط عاات در ايان پاشوهس   

ساخته است. باراي تعرياف و شناساايي ابعااد مختلاف       محقق

باا انجاام    ،پشوهس )مديريت اقتصادي خاانواده(  ۀمتغير وابست

هاي اكتشاافي، هشات بعاد     مطالعات اسنادي و انجام مصاحبه

خانواده  اجتماعی طبقۀ

 اقتصادی، وضعیت)

 فرهنگی و اجتماعی

 (خانواده

 خانواده زندگی چرخۀ

 (غیردموکراتیک یا دموکراتیک) خانواده اقتصادی روابط نوع

 
 ای  زمینه های  ویژگی

 سن،) خانواده مدیر

 (شغل تحصیالت،

 و فنی های  مهارت

 نظری

 بیتمطلو

 و ورودی تعادل

 خروجی

 بحران مدیریت

 نگری  آینده

 مالی عادات

 و مادی منابع بسیج

 معنوی

 تعداد منابع در خانواده

 قدمت خانواده
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 ي. بارا شاد استخراج  «مديريت اقتصادي خانواده»براي مفهوم 

 يمقادار آلفاا   ؛كرونباا  اساتفاده شاد    ياز آلفاا  ياييبرآورد پا

چااون  يبااود و در ابعاااد  4.7 ييكرونبااا  در تحلياال نهااا  

 4.7( بايس از  4.79) ياک ( و روابط دموكرات4.75)ي نگر يندهآ

سانجس  دهد. باراي   پشوهس را نشان ميابزار  ياييست كه پاا

و مراجعاه باه داوران و    صوري اعتبار از يزنامه ن پرسس ييروا

 .ه شدكارشناسان صاحب ص حيت بهره برد

و طيااف داشاات ال ؤساا 16شااده  ساااخته ۀناماا پرسااس

ال باه بعاد بساي     ؤسا  5ليکرت بود. از اين تعداد  شده استفاده

ال باه  ؤسا  6بسي  مناابع معناوي،   بعد ال به ؤس 6ع مادي، مناب

ال به تعادل در دخل و خارج،  ؤس 6هاي فني و نظري،  مهارت

ال ؤسا  6نگاري،    ال به آيندهؤس 11ال به بعد مطلوبيت، ؤس 14

ال به عادات ماالي اختصاا    ؤس 11به آمادگي براي بحران و 

 اناد.  ربوطماي  ابت به متغيرهاي مستقل و زمينهؤس ۀيافت. بقي

 ۀاجتماااعي، چرخاا ۀشااامل طبقاا پااشوهسمسااتقل  يمتغيرهااا

زندگي، قادمت خاانواده، رواباط در خاانواده، تعاداد مناابع و       

 مشخصات فردي بودند.

و آمار اساتنباطي شاامل     Spssافزار  ها از نرم در تحليل داده

همبستگي پيرسون، تي تست، آزمون اف، رگرسيون و تحليال  

 ايان نکتاه ضاروري اسات كاه باراي       كار  مسير استفاده شد. 

هاي مديريت اقتصاادي خاانواده باه ايان روش      سنجس سبک

گانه، متغير سابک ماديريت    عمل شد كه با تركيب ابعاد هشت

خانواده ايجااد و باا توجاه باه حاداقل و حاداكثر و        ياقتصاد

ه و ب 9و با تقسيم عدد دامنه بر  1آمده دست ههمچنين ميانگين ب

ايان شااخص باا اساتفاده از فرماان       ،6.11دست آوردن عادد  

كلي تقسيم شد  ۀسه دست به spssافزار  در نرم كدگذاري مجدد

 آورده شده است. 1كه در جدول 

 

                                                      
 و خاانواده  اقتصاد مديريت شاخص در مخاطب ازسوي شده كسب نمرۀ كمترين .1

 كمترين دامنۀ و 19.08 ميانگين. است 91.8 نمره بيشترين و 10.5 ،04 تا 8 بازۀ در

 است. 18.95 نيز بيشترين تا

 بندی شاخص مدیریت اقتصادی خانواده  دسته -1جدول 

Table 1- Classification of family economic 

management index 

 درصد فراوانی میزان 
درصد 

 معتبر

 درصد

 تجمعی

 مقدار

 پايين

)غيرعق ني 

 جانبه( همه

68 18.0 18.5 18.5 

 86.1 67.7 67.5 101 متوسط

)عق ني  باب

 جانبه( همه
51 19.8 19.1 

 ۀداد 144

 پرت
 4.9 1 جواب بي

144 

 144 961 كل نمونه

 

كساني كه كمترين نمره را از مجماوع هشات    1در جدول 

جانباه و   ول غيرعق ناي هماه  ا ۀاند يعني دسات  بعد كسب كرده

وساط   ۀاما دست ند؛شد يجانبه نامگذار سوم عق ني همه ۀدست

 ،باشاند داشاته  هااي ماديريتي متفااوتي      كه ممکن است روش

باه دو دساته    1اين افراد در جدول  بيشترين فراواني را دارند.

 اند.  تقسيم شده

 
 بندی شاخص مدیریت اقتصادی خانواده  دسته -2جدول 

Table 2- Classification of family economic 

management index 

 درصد فراوانی میزان 
درصد 

 معتبر

 مقدار

)مديريت  پايين

 غيرعق ني(
191 55.8 55.8 

 00.1 00.1 114 )مديريت عق ني( باب

 144 144 101 جمع

 

وساط قارار    ۀاول در دسات  ۀافرادي كه در مرحلا  1در جدول 

گانه به دو دساته بااب و پاايين تقسايم شادند.      طور جدا به ،داشتند

ماديريت غيرعق ياي   ، پاايين  ۀمديريت عق يي و دسات  ،باب ۀدست



 

 

 1 رها شکفته و همکاران هاي مديريت اقتصادي خانواده در مشهد و عوامل مؤثر بر آن بررسي عموميت شيوه

 

با متغيرهااي دوبعادي مطلوبيات و     . اين دو دسته افرادشد   ناميده

 1.شدند ها شناسايي  نگري در رابطه قرار داده و ساير سبک  آينده

 

 گرا  آینده گرا و  های مدیریت اقتصادی مطلوبیت سبک

گرا كساني هستند كه در   افراد داراي مديريت عق ني مطلوبيت

عق ناي و در شااخص    ۀشاخص ماديريت دوقطباي در دسات   

گارا قارار گيرناد. افاراد       مطلوبيت ۀدر دست 1مطلوبيت دوقطبي

گارا نياز كسااني هساتند كاه در        داراي مديريت عق ني آيناده 

در شااخص   عق ناي و  ۀشاخص ماديريت دوقطباي در دسات   

اين تقاطع  9. جدول 9گرا قرار گيرند  آينده ۀگرايي در دست  آينده

 دهد.  را نشان مي
 

 گرا  گرا و آینده  های مدیریت اقتصادی مطلوبیت سبک -3جدول 

Table 3- Desirability-oriented and futuristic 

economic management style 

 مدیریت غیرعقالنی های اصلی  مؤلفه
ت مدیری

 عقالنی

 گرا  مطلوبيت
 78 58 فراواني

 11.19 15.7 درصد

 گرا  آينده
 84 51 فراواني

 11.68 19.81 درصد

 

تااوان توزيااع  مااي 9تااا  1حااال براساااس نتاااي  جااداول 

 0هاي مديريت آنهاا در جادول     پاسخگويان را براساس سبک

 نمايس داد.
 

                                                      
 دو هماين  منظاور  گفتايم،  ساخن  غيرعق ني و عق ني مديريت از هرجا تهاان تا. 1

 قارار  دساتۀ متوساط   در اقتصاادي  ماديريت  متغيار  اوليه بندي  دسته در اند كه دسته

 در كاه  اين نکته ضروري است يادآوري. شدند تقسيم دسته دو دوباره به و گرفتند

 .شد خواهد استفاده كمي شاخص يعني متغير اين خام نمرۀها  آزمون

 كاه  است مطلوبيت كمي شاخص همان نيز دوقطبي مطلوبيت شاخص از منظور .1

 بااب  دساتۀ  و گارا   غيرمطلوبيت پايين دستۀ و شد تقسيم پايين و باب دستۀ دو به باز

 .شد نامگذاري گرا  مطلوبيت

 اسات  گرايي  آينده كمي شاخص همان نيز دوقطبي گراي  آينده شاخص از منظور .9

 بااب  دساتۀ  و گارا   غيرآيناده  پاايين  دساتۀ  و شاد  تقسيم پايين و باب دستۀ دو به كه

 .شد نامگذاري گرا  آينده

قتصاد های مدیریت ا  توزیع پاسخگویان بر حسب سبک -4جدول

 خانواده
Table 4 - Distribution of individuals according to 

family economy management styles 

های   سبک

مدیریت 

اقتصادی 

 خانواده

 درصد فراوانی
درصد 

 معتبر

درصد 

 تجمعی

عق ني 

0جانبه همه
 

51 19.11 19.11 19.11 

عق ني 

 گرا  مطلوبيت
78 14.14 14.14 99.91 

 50.40 14.71 14.71 84 گرا  يندهعق ني آ

غيرعق ني 

 گرا  مطلوبيت
58 15.41 15.41 61.41 

غيرعق ني 

 گرا  آينده
51 19.11 19.11 81.11 

غيرعق ني 

 جانبه همه
68 17.61 17.61 

144 

 144 144 9865 جمع

 

درصد از افاراد نموناه ماديريت     50.0دهد  نتاي  نشان مي

د مديريتشان غيرعق ني است. درص 09عق ني دارند و حدود 

( و پس از 14.71گرا )  بيشترين درصد به مديريت عق ني آينده

 مربوط است.( 14.14) گرا  عق ني مطلوبيتبه آن 

 

 های پژوهش یافته

 يهشات بعاد برايا    پاشوهس، نظاري   يبا توجه به مباحث و الگو

 متغير مديريت اقتصادي خانواده شناسايي شد كه همراه با مياانگين 

                                                      
 مبنااي ( 18.95) بيشاترين  و كمتارين  واقعاي  فاصال  حاد  اينکاه  باه  توجاه  با. 0 

 باا  نموناه  ،(91) حقيقاي  فاصال  حد نه و بود خانواده اقتصادي مديريت بندي دسته

 كاه  دارناد  كسااني  را جانباه همه عق ني مديريت يعني است؛ شده مقايسه خودش

 معياار  اگار  كه واقعي نمرۀ به نسبت نه اند گرفته بابتري نمرۀ افراد ساير به نسبت

 .بود خواهد متفاوت نيز نتاي  كند، تغيير بنديدسته

 نموناه  حجام  از بايس  كال  فراواناي  است، مشخص 5جدول  در كه همان طور. 5

 در همزماان  اسات  ممکن بررسي اين در افراد از ديتعدا كه اين است علت است؛

 و گرا(  مطلوبيت عق ني هم و گرا  آينده عق ني هم باشند )مث ً گرفته قرار سبک دو

 .باشند شده شمارش دو بار دليل همين به
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(، بساي  مناابع   9.17) بسي  منابع ماادي  :ند ازا آمده عبارت دست هب

(، تعادل در دخال  1.88) هاي فني و نظري  (، مهارت9.69) معنوي

(، آماادگي  9.90) نگاري   (، آيناده 9.19) (، مطلوبيت9.16) و خرج

 (.9.11) )مثبت( (، عادات مالي9.48) براي بحران
 

 پژوهش یها هیفرض یبررس

پاشوهس و رابطاۀ    يهاا  در اين بخس ابتادا باه بررساي فرضايه    

دوي متغيرها و پاس از آن باه تحليال مساير باين متغيرهاا        دوبه

 5تا  1هاي  . در فرضيهشود پرداخته ميازطريق رابطۀ رگرسيوني 

هاا   باودن داده  با توجه به نرماال  .با متغيرهاي كمي سروكار داريم

همبستگي پيرسون اساتفاده   توان از آزمون ها مي براي اين فرضيه

 نمايس داده شده است. 5كرد. نتاي  اين آزمون در جدول 

 

 اول تا پنجم ۀهای فرضی بررسی نتایج آزمون -5جدول 
Table 5- Results of the first to fifth hypothesis tests 

 فرضیه
 پژوهش های هفرضی

مقدار همبستگی 
 پیرسون

 سطح معناداری
 تأیید فرضیه

 بله 4.44 4.11 وع روابط در خانواده و مديريت اقتصادي خانواده رابطه وجود دارد.بين ن 1
 بله 4.41 -4.19 بين ميزان قدمت خانواده و مديريت اقتصادي خانواده رابطه وجود دارد. 1
 خير 4.0 4.40 بين سن سرپرست خانوار و مديريت اقتصادي خانواده رابطه وجود دارد. 9

0 
ت سرپرست خانوار مديريت اقتصادي خانواده با افزايس تحصي 

 شود. يتر م نيعق 
 بله 4.44 4.95

 بله 4.44 4.58 مديريت اقتصادي خانواده در طبقات اجتماعي مختلف متفاوت است. 5

 

دهاد رابطاۀ متغيرهااي مساتقل ناوع        نشان مي لجدواين 

(، تحصااي ت سرپرساات خااانواده 4.11روابااط در خااانواده )

( با متغيار وابساته يعناي ناوع     4.58اجتماعي )ۀ قو طب (4.95)

دار بااوده اساات.  مااديريت اقتصااادي خااانواده، مثباات و معنااي

( با متغير -4.19رابطۀ بين متغير قدمت خانواده ) ،ازسوي ديگر

باه ايان معناا كاه هرچاه       ؛منفي بوده اسات  ودار  وابسته معني

سامت   مديريت به ميازان كماي باه    ،قدمت خانواده بيشتر شود

يابد. همچنين سان سرپرسات خاانوار باا      يرعق ني سوق ميغ

 متغير وابسته رابطۀ معناداري ندارد.

 نيباا خااانواده ياقتصاااد تيريششاام: ساابک مااد يۀفرضاا

 متفااوت  منباع  کيا  از شتريب و درآمد منبع کي با يها خانواده

 .است

-Tن از آزماو   كرشاده بررسي رابطۀ باين دو متغيار    براي

TEST متغير تعداد منابع، مساتقل   ،ن آزموناستفاده شد. در اي

دووجهي )يک منباع، بايس از ياک منباع( و متغيار ماديريت       

 6صورت كمي در نظر گرفته شد. جادول   اقتصادي خانواده به

جهي متغير منابع و ماديريت  وتقاطع دو، آزمونۀ ع وه بر نتيج

 دهد. اقتصادي خانواده را نيز نشان مي
 

 تغیر منابع و مدیریت اقتصادی در خانوادهبررسی رابطۀ بین دو م -6جدول 
Table 6- Relationship between resources and economic management in the family 

 مستقل ۀها در دو نمون میانگینۀ آزمون مقایس

مقدار آزمون 
ها  برابری واریانس

(F) 

 میزان خطا
مقدار آزمون 

ا ه برابری میانگیننا
(T-test) 

 میزان خطا

1.18 4.48 11.05 4.44 
 )%( مديريت عق ني )%(ي مديريت غيرعق ن جدول تقاطعي
 75.7 10.9 يک منبع

 91.9 68.7 بيس از يک منبع



 

 

 11 رها شکفته و همکاران هاي مديريت اقتصادي خانواده در مشهد و عوامل مؤثر بر آن بررسي عموميت شيوه

 

ياک و ياا چناد منباع     داراي هااي   خانواده ،براساس نتاي 

 ند.ا ازلحاظ مديريت اقتصادي با هم متفاوت ،درآمد

 نيباا خااانواده ياقتصاااد تيريهفااتم: ساابک مااد يۀفرضاا

 .است متفاوت گوناگون زندگيۀ چرخ با يها خانواده

زندگي خاانواده ياک متغيار     ۀبا توجه به اينکه متغير چرخ

 اي است، از آزمون تحليل واريانس استفاده شد.  مقوله اسمي سه
 

 بررسی رابطۀ چرخه زندگی و مدیریت اقتصادی خانواده -7 جدول
Table 7- A study of relationship between life cycle and family economic management 

 میانگین شاخص کمی مدیریت اقتصادی خانواده متغیر مستقل

 15.58 اول ۀچرخ

 19.5 دوم ۀچرخ

 11.7 سوم ۀچرخ

 F 7.1مقدار آزمون 

 4.441 ميزان خطا

 ميزان خطا تفاوت ميانگين آزمون تعقيبي شفه

 4.441 1.1 اول با دوم ۀچرخ

 4.441 1.1 با سوماول چرخۀ 

 4.1 4.7 دوم با سومچرخۀ 

 

دهد ميانگين متغير وابسته در سه گاروه    نشان مي 8جدول 

 ،هاي مختلاف زنادگي قارار دارناد     ها كه در چرخه  از خانواده

اول باا   ۀدهد چرخ  متفاوت است. آزمون تعقيبي شفه نشان مي

و  دوم هااي  اما چرخاه  ؛دوم و سوم تفاوت معنادار دارد ۀچرخ

تولاد   ،تار  باه عباارت سااده   ؛ سوم با هم تفاوت آماري ندارناد 

ماديريت  بار  فرزند يا فرزندان و خاروج آنهاا باا ازدواجشاان     

 گذارد. مياقتصادي خانواده تأثير 

 نيخااانواده باا ياقتصاااد تيريهشااتم: ساابک مااد يۀفرضاا

 سرپرستان خانواده با مشاغل گوناگون متفاوت است.

آنااليز وارياانس اساتفاده     در بررسي اين فرضيه از آزماون 

 .شد

 

 خانواده اقتصاد یریتشغل سرپرست خانواده و مد ۀرابط یبررس -8جدول 
Table 8- A study of the relationship between the job of the head of the family and family economic 

management 

 میانگین شاخص کمی مدیریت اقتصادی خانواده متغیر مستقل

 11.0 پايين  شغل رده

 10.9 متوسط شغل رده

 10.7 باب شغل رده

 F 17.1مقدار آزمون 

 4.44 ميزان خطا

 ميزان خطا تفاوت ميانگين آزمون تعقيبي شفه

 4.44 1.1 مشاغل پايين با متوسط

 4.40 1.9 مشاغل پايين با باب

 4.1 4.0 مشاغل متوسط و باب

 

خانواده تفاوت معناادار وجاود دارد. آزماون تعقيباي      ياقتصادغلي ازلحااظ ناوع ماديريت    ش ۀنتاي  نشان داد بين سه رد
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پاايين باا متوساط و بااب      دهاد مشااغل رده    شفه نيز نشان ماي 

طاور   د. باه نا اما مشاغل متوسط با باب تفااوتي ندار  ؛ندا متفاوت

شغلي بابتر افزايس داشاته   ۀهرچه رد ،براساس نتاي  ،خ صه

 تر شده است.  ينتصادي خانواده عق مديريت اقاست، 

هاا و    توان براساس آن آرايس متغير  هايي كه مي  يکي از راه

 ،هاا را بار متغيار وابساته شناساايي كارد        مسيرهاي تأثير متغير

بادين معناي   ؛ استفاده از رگرسيون و سپس تحليل مسير اسات 

از  هاي وابسته با متغير مساتقل باا اساتفاده     كه ابتدا رابطۀ متغير

كه در قسمت قبل انجاام شاد. در    شود رگرسيون شناسايي مي

دوم متغير مستقلي كه بيشترين تأثير را بر وابسته داشاته   ۀمرحل

 و متغيرهايي كه قب ً شود گرفته ميمتغير وابسته در نظر  ،است

 رسايدن  و اين فرايند تا شدنداز معادله خارج  ،دار نبودند  معني

 (.190: 1985منصورفر، )شود  ده ميادامه دابه آخرين متغير 

 

 مدیریت اقتصادی خانواده(ۀ )متغیر وابست ضرایب رگرسیون -9جدول 

Table 9- Regression coefficients (dependent variable: family economic management) 

 الگو
 مقدار خطا ضرایب استانداردشده نشدهدضرایب استاندار

B Std. Error Beta 

 4.44  1.91  أاز مبد عرض 

X1 4.441 4.11 4.911 1.91 شاخص كمي وضعيت اجتماعي 

X2 4.441 4.11 4.157 4.78 شاخص كمي وضعيت فرهنگي 

X3 4.444 4.90 4.119 1.640 شاخص كمي وضعيت اقتصادي 

x4 4.444 -4.168 4.417 -4.470 قدمت خانواده 

X5 4.811 -4.419 4.047 -4.417 هلأدارابودن فرزند مت 

X6 4.444 -4.05 4.105 -9.401 تعداد منابع نظرنوع خانواده از 

X7 4.444 4.10 4.151 1.471 نوع روابط در خانواده 

X8 4.999 4.45 4.444 7.5 درآمد 

X9 4.156 -4.441 4.444 -5.1 دارايي 

X10 4.7 4.497 4.451 4.97 تحصي ت همسر 

X11 4.1 4.454 4.407 4.405 تحصي ت پاسخگو 

X12 1.1 4.456 4.19 4.15 بعد خانوار 

 

مناابع(   نظار بين متغيرهاي مستقل، متغير )ناوع خاانواده از  

؛ ترين رابطه را با مديريت اقتصادي خانواده داشاته اسات    قوي

متغير وابسته در نظار   منزلۀ بهدوم اين متغير  ۀدر مرحل بنابراين،

 شود. آن سنجيده مي برگرفته و تأثير متغيرهاي ديگر 
 

 تعداد منابع( نظرضرایب رگرسیون )متغیر وابسته: نوع خانواده از -11جدول 

Table 10- Regression coefficients (dependent variable: family type in terms of number of sources) 

 الگو
 ضرایب استانداردشده هضرایب استانداردنشد

 مقدار خطا

B Std. Error Beta 

1 

 4.444  4.10 4.17 أض از مبدعر 

X1 4.444 -4.110 4.451 -4.118 شاخص كمي وضعيت اجتماعي 

X2 4.11 -4.47 4.457 4.470 شاخص كمي وضعيت فرهنگي 

X3 4.19 -4.468 4.40 -4.408 شاخص كمي وضعيت اقتصادي 

x4 4.45 -4.1 4.441 -4.440 قدمت خانواده 

X7 4.45 4.1 4.457 4.1 نوع روابط در خانواده 
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دهد متغير بعدي كه قرار اسات متغيار     جدول نشان مياين 

متغير وضعيت اجتماعي اسات كاه    ،وابسته در نظر گرفته شود

 بابترين بتا را دارد.

 

 ضرایب رگرسیون )متغیر وابسته: وضعیت اجتماعی( -11جدول 

Table 11- Regression coefficients (dependent variable: social status) 

 الگو

 هضرایب استانداردنشد
ضرایب 

 مقدار خطا استانداردشده

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 

     أعرض از مبد 

x4 4.9 -4.45 4.441 -4.441 قدمت خانواده 

X7 4.9 4.40 4.45 4.45 نوع روابط در خانواده 

 

تاوان فرايناد رگرسايون را      حاب با توجه به نتاج جدول مي

و به تحليل مسير متغيرها پرداخات. نماودار زيار     متوقف كرد

هاا از چاه مسايري بار متغيار وابساته كاه         دهد متغير  نشان مي

 گذارند.  تأثير مي ،مديريت اقتصادي خانواده است

 

 
 تحلیل مسیر متغیرهای مؤثر بر مدیریت اقتصادی خانواده -2نمودار 

The Chart 3- Path Analysis Variables Affecting Family Economic Management 

 

 یجهنت

 يدنبال دو هدف اساسي بود؛ نخست شناساي هحاضر ب پشوهس

هاي مختلف مديريت اقتصادي خانواده و   ميزان عموميت سبک

هااي      هاا باين خاانواده     دوم عوامل مرتبط با انتخاب اين سابک 

ناماه   ابازار پرساس  و باا   ياهداف باه روش كما  اين مشهدي. 

 يبا توجاه باه مباحاث و الگاو    نخست  ۀشد. در مرحل يبررس

متغيار مااديريت   ياي بارا   گاناه  ابعااد هشاات  پاشوهس، نظاري  

متغيار سابک    ،ابعااد ايان  اقتصادي خانواده تعيين و با تركياب  

در   كرشاده  با محاسبات شد.خانواده ايجاد  يمديريت اقتصاد

ريت عق ني )با سه مدي يدو سبک كلدر مجموع ، بخس نتاي 

1.1 

 خانواده قدمت

 خانواده در روابط

 مدیریت

 اقتصادی

 خانواده

 خانواده فرهنگی وضعیت

 خانواده اجتماعی وضعیت

1.45- 

1.26- 

1.19 
 منابع ازنظر خانواده نوع

1.11 

1.1- 

1.21- 

 اقتصادی وضعیت

1.34 

1.24 
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گرا و عق ناي   جانبه، عق ني مطلوبيت عق ني همه سبک خرده

جانبااه،  )غيرعق نااي همااه گاارا( و مااديريت غيرعق نااي آينااده

 گرا( تشخيص داده شد. گرا و آينده مطلوبيت

 شاده  هااي بررساي   بيس از نيمي از خانواده ،براساس نتاي 

كنناد   مل ماي رصد( در مديريت اقتصادي خود عق ني عد 50)

درصااد در ساابک مااديريت عق نااي  19.1 ،كااه در اياان ميااان

گرا   درصد در سبک مديريت عق ني مطلوبيت 14.1جانبه،  همه

اناد.   گرا قارار گرفتاه   در سبک مديريت اقتصادي آينده 14.7و 

هاااي  درصااد خااانواده 09ساابک مااديريت اقتصااادي حاادود 

 17.6 ،ناز ناوع غيرعق ناي باود كاه در ايان مياا       شده بررسي

 ءدرصد جز 15.41جانبه،  مديريت غيرعق ني همه ءدرصد جز

درصاد در سابک    19.11گارا و   غيرعق ني مطلوبيتمديريت 

 اند. گرا قرار گرفته مديريت اقتصادي غيرعق ني آينده

هاادف دوم بررسااي متغيرهاااي مااؤثر باار ساابک انتخااابي 

هاااي مشااهدي بااود. متغيرهاااي  مااديريت اقتصااادي خااانواده

ناوع رواباط در خاانواده، سان،      :عباارت بودناد از   شده آزمون

تحصي ت و شاغل سرپرسات خاانواده، وضاعيت اقتصاادي،      

اجتمااعي، تعاداد    ۀوضعيت فرهنگي، وضعيت اجتماعي، طبقا 

زندگي خانواده، قدمت خاانواده   ۀمنابع درآمدي خانواده، چرخ

 و تعداد منابع درآمدي خانواده.

جاز   بخاس نشاان داد باه   نتاي  مربوط به ايان   ،طور كلي به

و  شاده  متغير سن سرپرست خاانواده، باين متغيرهااي بررساي    

متغير مستقل پشوهس رابطه وجود دارد. ازطرفي متغيرهاي نوع 

( وضااعيت  4.95(، تحصااي ت )4.11) روابااط در خااانواده 

(، وضعيت اجتماعي 4.94(، وضعيت فرهنگي )4.01اقتصادي )

مثبات و معنااداري باا    ( رابطۀ 4.58اجتماعي ) ۀطبق و (4.07)

باا   ،تار  به عبارت ساده؛ سبک مديريت اقتصادي خانواده دارند

ترشاادن روابااط اعضااا درون خااانواده و افاازايس  دموكراتيااک

شاهد انتخاب سابک اقتصاادي    ،تحصي ت سرپرست خانواده

 داراي هاي  كه خانواده شدتر هستيم. همچنين مشخص   عق ني

 ۀازنظر طبقا ي كه ي بهتروضعيت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگ

ساابک مااديريت  ،اجتماااعي در جايگاااه بااابتري قاارار دارنااد

 تري دارند.  اقتصادي عق ني

مشخص شد كه هرچقادر قادمت خاانواده     ،ازطرف ديگر

هاا از   و خاانواده باشاد  ( بيشاتر  -4.19)منظور عمر خانواده( )

كنناد و   هاي دو و سه حركت ماي  يک زندگي به چرخه ۀچرخ

 ،يابااد منااابع درآماادي خااانواده افاازايس مااي  ،در عااين حااال

شاود   تر ماي  ها غيرعق ني هاي مديريت اقتصادي خانواده سبک

 ند شد.كه در ادامه تحليل خواه

تفااااهم درون خاااانواده و مشاااورت و   ،بااادون شاااک

اي  فرصات مطلاوبي را باراي خاانواده     ،گيري مشاترك   تصميم

ر باه  كند كاه رواباط دماوكراتيکي دارناد و ايان اما       فراهم مي

تر مديريت اقتصادي خانواده كمک   هاي مناسب راهبردگزينس 

تار   آن شاغل مناساب   دنباال  خواهد كرد. تحصي ت بااب و باه  

تاري درون نهااد خاانواده     فضااي مطلاوب   ،سرپرست خاانوار 

تار اماور اقتصاادي      ماديريت عق ناي  كه سابب  كند  فراهم مي

ي، هاايي كاه وضاعيت اقتصااد      خانواده خواهد شاد. خاانواده  

از  ،و باه تعبيار بوردياويي   آنها بيشتر است اجتماعي، فرهنگي 

 ،اجتماعي، اقتصادي و فرهنگاي بيشاتري برخوردارناد    ۀسرماي

 كنند. در مديريت امور اقتصادي خانواده بهتر عمل مي قطعاً

هايي كه جزء طبقاات    نمونه ،براساس نتاي  پشوهس حاضر

اقتصااادي دلياال ضااعف  هباا انااد، پااايين اجتماااعي و اقتصااادي

جز نيازهاي معيشتي و اوليه به ساير نيازهاي خود  توانند به  نمي

گراياي    باودن بعاد مطلوبيات     شاهد پاايين  ؛ بنابراين،توجه كنند

در  (9.19نسبت به ميانگين شاخص:  1.85مديريت اقتصادي )

 ۀست كاه ضاعف سارماي   ا ديگر آن ۀاين خانوادها هستيم. نکت

هااي    و مهاارت    آماوزش  ۀمينا اجتماعي و فرهنگي آنهاا نياز ز  

كند تا بتوانند با درآماد پاايين     اقتصادي را براي آنها فراهم نمي

شاهديم كاه طبقاات    ،بنابراين ؛تري داشته باشند  مديريت بهينه

گرايي   پايين بيشتر به مديريت غيرعق ني گرايس دارند و آينده

 هم در آنها كمتر است.

مديريت  ،دگي قرار دارنداول زن ۀهايي كه در چرخ  خانواده

دوم و  ۀهايي دارند كاه در چرخا    تري نسبت به خانواده  عق ني

هاي جوان   زوج ،ها سوم زندگي خود قرار دارند. براساس يافته
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( و 9.9: نسبت به ميانگين شاخص 9.6)اند  بيشتر به فکر آينده

به نظار ماي رساد     و نگرند گرايي بيشتر آينده جاي مطلوبيت هب

ساوي   هاي جوان را باه  رتي است كه بسياري از زوجاين ضرو

 كشاند. خا  مي راهبرداين 

 ،شادن فرزنادان و ازدواج آنهاا و در عاين حاال      بزرگ يقيناً

بابرفتن قدمت خانواده تغييرات بساياري را در سابک ماديريت    

چنانکااه در اياان مرحلااه  ؛زنااد هااا رقاام مااي اقتصااادي خااانواده

 بناابراين، زمان حال زندگي كنند و دهند در   ها ترجي  مي  خانواده

گراياي در ايان مرحلاه      گراياي و مطلوبيات    شاهد كااهس آيناده  

هاي جديد و ورود افراد جدياد    شدن نقس با افزوده زيرا ؛هستيم

ياباد و خاانواده در ايان مرحلاه      ها افزايس مي  هزينه ،به خانواده

 تواند مطلوبيت را در اولويت ماديريت اقتصاادي خاود    كمتر مي

نگااري و   آينااده يااافتن كاااهسقاارار دهااد. همچنااين عاا وه باار 

وخرج نيز كااهس   ها، تعادل در دخل  گرايي اين خانواده  مطلوبيت

سابک  ، دنباال آن  شاود و باه    مديريت بحران كمتار ماي   يابد، مي

 11.7) ياباد   سوي غيرعق ني سوق مي مديريت آنان از عق ني به

 (.91-15 نيب ۀباز در 19.0 شاخص نيانگيم به نسبت

هااي    توجاه ايان اسات كاه در خاانواده      جالبمهم و ۀ نکت

( در خاانواده  9.6مشهدي در عين حال كه روابط دموكراتيک )

( 1.8) هااي فناي اقتصاادي     ، مهاارت دبابترين مياانگين را دار 

يعناي  اناد؛   ترين ميزان ميانگين را به خود اختصاا  داده   پايين

هاي فناي اقتصاادي     ا مهارتهاي مشهدي دانس مالي ي خانواده

و  ديلماه  باا پاشوهس دياانتي   تاحادي  پاييني دارند. اين يافتاه  

ميازان   ۀتهاران در زمينا  در  ( تطابق دارد كاه 1910) زاده حنيفه

 شده است. هاي تهراني انجام   سواد مالي خانواده

ي وجاود  هاي مختلف  ها راه براي افزايس سواد مالي خانواده

هاا   تواند آماوزش خاانواده   مي راهبردترين اقدام و  دارد كه مهم

د نا توان هاا ماي   در امور مالي و اقتصاادي باشاد. ايان آماوزش    

هاا باا زبااني سااده منتقال       ازطريق نظام آموزش رسمي رسانه

افاراد   هماۀ ترين نيازهاي   كه سواد مالي از مهم در حالي ؛دنشو

موجاود   هااي  ور پاشوهس باا مار   .ساابن اسات   بازرگ  ويشه به

جز آموزش صرف  هاي درسي به  كه در كتاب شود مشخص مي

شاود و باه     مفاهيم اقتصادي، محتاواي ديگاري مشااهده نماي    

وياشه در   هسواد ماالي با   ،طور كلي بههاي فني يا   تقويت مهارت

مهم مديريت اعتبار و بدهي و مديريت ريسک توجه  ۀدو مؤلف

( ياا در صاورتي كاه    1910، انو همکاار  احمدي) شود مناسب نمي

و  يسات كامل نباشد، صورت آكادميک اط عاتي منتقل شده  به

، قاالمق و همکااران  ) هااي ماالي افاراد نادارد      تأثيري بر موفقيات 

ارتقاي سواد مالي افراد حتاي از هماان دوران   ؛ بنابراين، (1915

ك ن و دقياق   راهبردار مؤثر است و با داشتن يک كودكي بسي

هاا و   هاا، فايلم   شااد، باازي  مختلاف  هاي  ازطريق توليد برنامه

هاي اقتصادي زندگي   افراد جامعه براي چالس همۀ ،ها انيميشن

 شوند. ميسالي آماده  بزرگ

توجاه باه ساواد     ،در كنار تأكيد بر افزايس سواد اقتصاادي 

امعه نيز در اين امر مهم كارساز فرهنگي و اجتماعي اعضاي ج

اي با سواد اقتصادي و فرهنگاي و اجتمااعي     جامعه . يقيناًاست

مناسب و با روابط همدبنه و دموكراتيک در سط  خاانواده و  

اقتصاد خاانواده را ماديريت    يبهتر ۀگون با بار تکفل مناسب به

رفاه و آسايس و رضايتمندي بيشاتري   ،خواهد كرد و در نتيجه

هماراه   طور عام براي جامعه به و به   طور خا  براي خانواده به

 خواهد داشت.

اثار منفاي تعادد مناابع      ،از نتاي  مهم ديگر ايان پاشوهس  

كه براسااس   چنان؛ درآمدي بر مديريت اقتصادي خانواده است

اين متغير اثرگذارترين عامال باوده اسات. در     ،نتاي  رگرسيون

ايس تعاداد مناابع درآمادي،    ابتدا تصور بر اين است كه با افاز 

موثرتري به مديريت مناابع ماالي خاود اقادام      گونۀ خانواده به

اثر منفي اين متغير بر ماديريت   دهند نشان مياما نتاي   ؛كند مي

 ايان پاشوهس ايان    پشوهشگراناقتصادي خانواده است. فرض 

گيري و مشاركت  ست كه اين نتيجه حاصل ضعف در تصميما

كردن مناابع ماالي    ها در هماهنگ  خانوادههمدبنه در برخي از 

له ئد و حتي اين مسنشو متعددي است كه وارد نهاد خانواده مي

هاايي در محايط     و تانس  هاا  تعاارض سبب ايجادشدن نوعي  به

 شود. خانواده مي

منابع، كساني كه در تأمين منابع نقاس دارناد    ۀمطابق نظري
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ي اعضا در اين گيري هم مؤثرند. ناتواني در هماهنگ  در تصميم

مشااركت در  »جااي   به «گيري دخالت در تصميم» سببشرايط 

كاه ايان دو موضاوع باا هام       در حالي؛ شود مي «گيري  تصميم

 سابب ايجااد  تواناد   گياري ماي    ند. دخالت در تصاميم ا متفاوت

تعااارض و  ايجااادروابااط چناادحاكميتي در نهاااد خااانواده و  

كت در امااا مشااار  ؛هاااي خااانواده شااود   هاادررفت ساارمايه 

 ،شادن فضااي دموكراتياک در خاانواده     گيري و حااكم  تصميم

افزايي و استفاده از حداكثر توان براي مديريت بهتر و  هم سبب

 شود. رفاه بيشتر خانواده مي

نيااز  هاي بيشتري   پشوهس بهاگرچه براي تعميم اين نتيجه 

چگاونگي   باارۀ تواند ناشي از ناآگااهي در   اين نتيجه ميداريم، 

اعضاي خانواده و مديريت روابط در زماني باشد كه دو تعامل 

هاي قبال    كنند. آموزش  يا چند نفر درآمدي را وارد خانواده مي

تواناد   مي اند، كه هر دو شاغل هايي براي زوج ويشه بهاز ازدواج 

بسي  منابع با هدف افزايس رضاايتمندي   سببكارساز باشد و 

هاا عا وه بار اينکاه       و مطلوبيت در خانواده شود. اين آموزش

دهد، روابط دموكراتيک را  منابع ورودي خانواده را افزايس مي

هااي ناشاي از خطاهااي     و از آسيب كند ميدر خانواده تقويت 

به عباارت   ؛كاهد گيري، چندمديريتي و موارد مشابه مي تصميم

آموزش و تقويات رواباط دموكراتياک در فضااي نهااد       ،ديگر

تواند يکي ديگر از راهکارهاي   منابع ميخانواده همراه با بسي  

 تر اقتصاد خانواده باشد. مؤثر در مديريت مناسب

 منابع

 .(1910)ي، ل. كتنلااوئ زادهيااعل م. وجمعااه  امااام ي، غ؛احمااد

 يو اقتصااد  يسواد مال يها مؤلفه توجه به  زانيم يبررس»

پاشوهس در   ،«ييابتادا  ۀدور يدرس يها كتاب يدر محتوا
-يتا ي)دانس و پاشوهس در علاوم ترب   يسدر يزير برنامه

 .171-111،   14ش  ،(يدرس يزير برنامه

، «خانواده و نقس آن در اقتصاد مقااومتي . »(1919. )م ،اصغري

-16 ،  141، ش 14 د. هاي اجتماعي اسا مي  پشوهس

71. 

 .دانشگاه الزهراتهران:  .اقتصاد خانواده .(1989افشاري، ز. )

 تهران: نشر ني. .مديريت عمومي .(1970) م.الواني، 

 يجهات سانجس ساواد ماال     ييالگو ۀارائ .(1910) .ايزديار، ز

ونقال باا اساتفاده از روش      آهن حمال   كاركنان شركت راه
دانشگاه آزاد ، ارشد، تهران يكارشناس ۀنام  يانپا .يفاز يدلف

 .يواحد تهران مركز ي، دانشکدۀ مديريت،اس م

 يمطالعه و تحليل الگوهاا ( »1919و جعفري، ر. ) ، الف.يب ل

مطالعاات و   ،«كودكان شهر همدان ياقتصاد يپذير  جامعه

 .911-965،   1، ش 9، د تحقيقات اجتماعي در ايران

همساااني و ۀ مقايساا» .(1910عفااري، ر. )ج و الااف. ،يب لاا

 ۀفصالنام ، «زنان ياقتصاد يها و رفتارها  ناهمساني نگرش
، 68، ش 17د شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خاانواده،  

  149-157. 

 .داناس ماالي رفتااري و ماديريت داراياي     . (1988پمپين، م. )

 احمد بدري، تهران: كيهان. ۀترجم

بررساااي عوامااال » .(1911)عباااداللهي، ل. و پاااورجبلي، ر. 

اجتماعي و فرهنگي مارتبط باا ترجيحاات مصارفي باين      

، 14، د مطالعات علوم اجتماعي ايران ،«هاي تبريز  خانواده

 .54-74،   9ش 

پذيري اقتصاادي و    جامعه» .(1910) جعفري، ر. و ب لي، الف.

 يعلاوم اجتمااع   ۀمجلا  ،«انداز در مياان كاودك    رفتار پس
، مشهد يدانشگاه فردوس ي،علوم انسانادبيات و  ۀدانشکد

 .104-174 ،  1 ، ش11د 

تعام ت سواد » .(1917نوروزآباد، م. ) يجليلوند، الف. و رستم

گذاران، ادراك ريسک و تمايل به   ، احساسات سرمايهيمال

 ،«شواهدي از بورس اوراق بهاادار تهاران   ي؛گذار  سرمايه

 .101-161 ،  17، ش 7، د يگذار دانس سرمايه

بررسي سط  سواد » .(1910زاده، م. ) ديلمي، ز. و حنيفه ديانتي

داناس  ، «هاي تهراني و عوامل مارتبط باا آن    مالي خانواده

 .191-115 ،  16، ش 8، د مالي تحليل اوراق بهادار

. تئوري سازمان: ساختار و طرح ساازماني  .(1918رابينز، اس. )

تهاران:  فارد،    داناايي  سان الاواني و ح  مهادي  ۀ سيدترجم
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 صفار.

 يپيامادها » .(1918، الاف. ) ينوروزآباد، س. و محمد يرحمان

گااذاران و عملکاارد   باار تصااميمات ساارمايه يسااواد مااال

)مطالعات  تحليل اوراق بهادار يدانس مال ،«يگذار  سرمايه

 .119-119 ،  01، ش 11د  (،يمال

بررسي رويکرد تطبيقاي  » .(1919رضايي، الف. و شعباني، م. )

طباطبايي و پارسنز نسبت باه ماديريت      هاي ع مه  ديدگاه

 .190-111 ،  141، ش 19 د، معرفت ۀمجل ،«خانواده

 .تهران: سمت .اصول مديريت .(1915يان، ع. )يرضا

 ياازانو م يسااواد مااال طااۀراب يبررساا. (1910زناادي، الااف. )

 ۀناما  پاياان  اناداز.   پاس  رفتاار  و ساهام  باازار  در مشاركت

 .واحد غرب ،ور تهرانن گاه پيامدانش ،ارشد كارشناسي

 مشهد: كاتبان. .مهارت مديريت خانواده(. 1971سرباز، ز. )

 ۀمطالعا ( »1981، ب. )ي، م. و نقاد يسيدجوادين، ر؛ و صامد 

نقس اعضااي خاانواده در تصاميم باراي خرياد كاابي       

، 7، ش 1، د وكار  مديريت كسب ۀفصلنام ،«مصرفي بادوام

  178-157. 

اورعااي، غ.  مجاادي، ع. و صااديق  .ي، حشااکفته، ر؛ ميرزاياا 

هاااي  هاااي مااديريت اقتصااادي خااانواده ساابک» .(1918)

 دتبريز،  ۀشناسي اقتصادي و توسع جامعه ۀمجل ،«مشهدي

 .911-991 ،  1، ش 8

انداز  تأثير پس» .(1981شهركي، م؛ بهبودي، د. و قادري، س. )

اقتصااد   ،«اياران  گاذاري و مصارف در    خانوار بر سارمايه 

 .67-10 ،  9، ش 7 ، ديمقدار

پاااور، م. و  لطفعلاااي .بيگوناااد، د صااادرنبوي، ر؛ حيااادري 

دبيال   يشناخت جامعهي بررس» .(1914اورعي، غ. ) صديق

آن نزد مردم مشاهد باه روش    يها  انداز كردن و شيوه  پس

 ،  9، ش 0، د مطالعات اجتمااعي  ۀمجل ،«رويس نظريه

89-61. 

 يتحليال انتقااد  » .(1915) .لاف ، ايباصير ي، م. و مراديطغيان

از منظاار  يساواد مااال  يمتعااارف آماوزش عمااوم  يالگاو 

-117،   1 ، ش8، د يمطالعات اقتصاد اس م، «اقتصاد

164. 

هاي   تازه، «اقتصاد خانواده: سنتي يا مدرن» .(1976عبيري، غ. )

 .09-07 ،  67، ش اقتصاد

تحلياال جنساايتي ». (1910) نشاد، س. و خاااكپور، س.يرضاااعل

زن در  ،«هاي تهراني  انداز پول در خانواده  كرد و پس هزينه
 .151-174،   1 ، ش19د ، توسعه و سياست

 .(1919) مجتباي، ز.  مظفاري، الاف. و آل  ؛ پ ،آشاتياني  غفاري

 ،«كنناده در پاي تحاريم اقتصاادي     تغييرات رفتار مصرف»

 .1-17،   10، ش 1، د مديريت بازاريابي

. مازندران: جهاد دانشاگاهي  ادهاقتصاد خانو .(1914) فرزانه، م.

 مازندران.

 .ستانهتهران:  .سازمان و مديريت (1971ف. ) فخيمي،

هاااي   هاااي اقتصاااد خااانواده و راه  آساايب .(1910فيضااي، ح. )
دكتااري،  ۀناماا . پايااانرفاات از آن از دياادگاه قاارآن باارون

 دانشگاه قم.

ر تاأثي » .(1915شمس، م. ) نشاد، الف. و ف ح قالمق، ك؛ يعقوب

گاذاران باورس     هاي رفتاري سارمايه   سواد مالي بر تورش

 ،  16، ش 6د  ،مديريت مالي زاندا  چشم ،«اوراق بهادار

10-75. 

 ۀرابطاا يبررساا» .(1919زاده، ش. )  گنجااوي، الااف. و نايااب 

در دانشاجويان   ياسا م  يو ساواد ماال   ياعتقادات مذهب

، د رتحليل اوراق بهادا يدانس مال ،«ارشد يمقطع كارشناس

 .05-55 ،  9، ش 7

بحااران و » .(1910) و محمدشاافيعي، الااف. .محمدشاافيعي، م

المللاي   ، دوماين كنفارانس باين   «راهکارهاي ماديريتي آن 

 ، تهران.پشوهس در علوم و تکنولوژي

تبارشناساي معنااي   » .(1919لواساني، ش. و وثاوقي، م. )  مدني

، 7، د اياران  يتحقيقاات فرهنگا   ۀفصلنام، «انداز زنانه  پس

 .75-15 ،  1ش 

آمااري هماراه باا     ۀهاي پيشارفت   روش. (1985منصورفر، ك. )
 تهران: دانشگاه تهران.. هاي كامپيوتري  برنامه

. (1988زاده، ل. ) منصاااوريان، م؛ پورافکااااري، ن. و معصاااوم
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