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"مديريت اقتصاد خانواده" بهعنوان متغيري جامع در پژوهشهاي داخلي و خارجي کمتر مورد توجه
بوده است .هدف اصلي تحقيق حاضر شناسايي سبکهاي مختلف مديريت اقتصادي خانوادههاي
مشهدي است .روش تحقيق مورد بررسي تئوري زمينهاي با ابزار مصاحبه عميق است .جامعه
آماري ،کليه سرپرستان خانوار ساکن در شهر مشهد در سال  0231هستند که در اين بررسي 01
نمونه به روش هدفمند انتخاب شد .نتايج بهدست آمده ،دو سبک مديريت عقاليي و غيرعقاليي را
نشان داد .مؤلفههاي اصلي مربوط به اين مفهوم"بسيج منابع مادي و معنوي ،مطلوبيت ،توجه به
بحران ،تعادل در دخل و خرج و عادات مالي" هستند .در اين بين " آيندهنگري و مطلوبيت" مهمترين
مؤلفههايي هستند که تنوع در سبکهاي مديريت اقتصادي در خانواده را موجب ميشوند .در هر
يک از اين سبکها ،تيپهاي ديگري نيز شناسايي شد .سبکهاي مديريت اقتصادي عقاليي
عبارتند از (عقاليي همهجانبه ،عقاليي مطلوبيتگرا ،عقاليي آيندهگرا) .سبکهاي غيرعقاليي مديريت
اقتصادي خانواده نيز عبـارتند از (غيرعقاليي همهجانـبه ،غيرعقاليي مـطلوبيتگرا و غيرعقاليي
آيندهگرا).
سبکهاي مديريت اقتصادي خانواده ،مديريت عقاليي ،مديريت غيرعقاليي،
مطلوبيت ،آيندهگرايي.
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خانواده را ميتوان يک سازمان اجتماعي در نظر گرفت که همانند ساير سازمانها جهت
پيشبرد اهداف و تأمين نيازهاي مختلف آموزشي ،بهداشتي ،تغذيه اي ،رواني ،اقتصادي و...
به مديريت بهينه فعاليتها و منابع خود نياز دارد .مدير خانواده ميبايست براي رسيدن به
اهداف و نيازهاي اقتصادي برنامهريزي ،نظارت ،اجرا و برقراري تعادل بين درآمد و هزينه
خانواده را در نظر داشته باشد .به اين منظور ضروري است مدير خانواده با تمام اعضاي
خانواده در ارتباط باشد ،از نيازهاي آنها مطلع باشد و بهگونهاي برنامهريزي کند که بتواند به
مهمترين هدف خانواده که مطلوبيت است دست يابد .يعني بتواند نيازهاي افراد خانواده که
همواره در حال گسترش است را پاسخ دهد(عبيري .)67:0276 ،يکي از نگرانيها و دغدغههاي
بزرگ تمامي خانواده ها همين موضوع يعني چگونگي برقراري تعادل بين درآمد و هزينه
است .البته اين مشکل صرفاً مربوط به جامعه ايراني و يا بخشهايي از جامعه ايراني نيست
بلکه موضوعي است که عام و شايع است .يقيناً خانوادههايي که در دهکهاي پايين درآمدي
جامعه قرار دارند با اين مشکالت بيشتر دست به گريبانانند با اينحال ،خانوارهايي که در
دهکهاي متوسط و باالي درآمدي قرار دارند نيز به نحو ديگري اين مشکالت را تجربه
ميکنند .بويژه در چند سال اخير که جامعه ايران با نوسانات شديد اقتصادي مواجه بوده
است .واقعيت اينست که مديريت صحيح اقتصادي در خانواده ميتواند از يک خانواده کم-
درآمد يک خانواده با نشاط و راضي بسازد و بر عکس مديريت ناکارامد ميتواند يک خانواده
با درآمد باال را تبديل به افرادي ناراضي و ناخشنود کند که به هدف خود يعني "مطلوبيت"
نرسيدهاند .علت اين امر ميتواند رفتارهاي نادرست اقتصادي باشد که ناشي از مديريت
ناکارامد منابع و هزينههاي خانواده است .بر اين اساس ميتوان گفت مديريت اقتصادي
خانواده صرفاً وابسته به ميزان درآمد نيست و متغيرهاي مهم ديگري نيز در آن دخيلاند.
در اين مقاله تالش ميشود رفتار و بهعبارت ديگر مديريت اقتصادي خانواده در شهر
مشهد مورد واکاوي و بررسي قرار گيرد .بهعبارت سادهتر تالش ميشود دريابيم خانوادهها در
شهر مشهد به چه شيوه و سبکي اقتصاد خود را مديريت ميکنند .به داليل مختلفي چون
کالنشهر بودن ،دسترسي به نمونهها و آشنايي با فضا و محيط اين شهر ،تنوع باالي

اجتماعي ،فرهنگي و قومي آن بهدليل مهاجرپذيري ،شهر مشهد بهعنوان بستر تحقيق
انتخاب شد.
خانوادههاي مشهدي چگونه اقتصاد خود را مديريت ميکنند؟

سيدجوادين و نقدي ( )0213نقش اعضاي خانواده را در تصميم براي خريد کاالي مصرفي
بادوام بررسي کردند .آنها دريافتند که اشتغال زنان بر ميزان اثرگذاري آنها بر تصميمات
اقتصادي خانواده اثر ندارد همچنين متغيرهاي سن فرزندان ،سطح تحصيالت اعضاي
خانواده ،سطح درآمد ،قدمت خانواده و سن والدين بر تصميمگيري جمعي مؤثر بوده است.
صدرنبوي و همکاران ( )0213در تحقيق خود با عنوان "بررسي داليل پسانداز کردن و
شيوههاي آن نزد مردم مشهد" دريافتند که بيشتر افراد داراي نگاه مسلط مصرفي هستند که
به پساندازهاي استوار و با دوام ميدان نميدهد و سرمايهگذاريهاي آنها براي دوران پيري
نيز از نوعي است که قابل استمرار بين نسلي نيست برخالف کارخانجات و مؤسسات بزرگ
اقتصادي که ويژگي مهم آن ها تداوم بين نسلي است.
نتايج تحقيق پورجبلي و عبداللهي ( )0231با عنوان عوامل اجتماعي و فرهنگي مرتبط با
ترجيحات مصرفي در بين خانوادههاي شهر تبريز نشان داد رابطه بين ترجيحات مصرفي و
سن معنيدار نيست .با اينحال رابطه بين ترجيحات مصرفي و پايگاه اقتصادي و تبليغات
رسانههاي جمعي معنيدار است.
مهرباني ( )0231در مقالهاي با عنوان "بهينگي در ازدواج به بررسي روابط اقتصادي بين
زوجين" پرداخت .وي دريافت که ازدواج بهينه در شرايطي اتفاق ميافتد که ازدواج در سنين
پايينتر اتفاق بيفتد تعداد فرزندان و همچنين درجه تفاهم بين زوجين بيشتر باشد و تفوق
آموزش مرد بر زن حاکم باشد.

ديانتي و حنيفهزاده ( )0231به بررسي سطح سواد مالي خانوادههاي تهراني پرداختند.
آنها دريافتند عواملي چون سن ،جنس (به نفع مردان) ،ميزان تحصيالت ،ميزان درآمد ،رشته
تحصيلي ،انباشت سرمايه و محل سکونت با متغير سواد مالي رابطه دارد.
جعفري و باللي ( )0231در مقالهاي با عنوان ناهمساني نگرشها و رفتارهاي اقتصادي
زنان شاغل و غيرشاغل شهر همدان به اين نتيجه رسيدند که زنان شاغل پول را رافع نياز و
زنان غيرشاغل آن را وسيله رفاه در نظر ميگيرند .هر دو گروه براي مديريت بهينه مصرف
پول به پسانداز روي ميآورند .همچنين مديريت بهينه خريد در هر دو گروه مشترک است
با اينکه مکانيسمهاي دو گروه با هم تفاوت دارد .وجه غالب نگرش اقتصادي در زنان شاغل
تالشگرايي و براي زنان غيرشاغل تقديرگرايي است.
کوچينگ و همکاران )3113( 0در مقاله "چه کسي در تورهاي گروهي تصميم ميگيرد؟"
دريافتـند گرايش اعضاي خانواده به تصميمگيري مشترک در مرحله شناسايي نياز و مسئله
و همچنين مراحل پاياني تصميمگيري و به صورت بارزي در مرحله گردآوري اطالعات
بوده است.
اردوغان )3111( 3در مقالهاي به نقش اعضاي خانواده در تصميمگيريهاي مربوط به
تعطيالت پرداخت .او دريافت فرزندان تأثير بسزايي در اين زمينه دارند بهعبارت ديگر
تعطيالت قلمرو فرزندان به شمار ميرود .البته اين بررسي نشان داد که فرزندان در سنين
مختلف در اين تصميمگيري به مواردي چون مقصد ،زمان و هزينه هم توجه ميکنند گرچه
پدر خانواده با توجه به تجربه و سالهاي زندگي مشترک در اين زمينه ميتواند اثرگذاري
بيشتري داشته باشد .همچنين تحصيالت مرد ميتواند به تأثير فرزندان غلبه کند.
مورتو ( )3107پاسخاش به سؤال "آيا زنان و مردان واقعاً بطور متفاوت خريد ميکنند؟"
اين بود که در کل زنان نگرشهاي مثبتتري نسبت به مراکز خريد دارند و آنان
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محصوالت به روز را بيشتر از مردان خريداري ميکنند .اما مردان بيشتر مينگرند و زمان و
پول بيشتري براي آن خرج ميکنند.
ايشاکو ( )3101در تحقيقي با عنوان "تأثير کودکان در تصميمگيريهاي خريد والدين
در پاکستان" دريافت فرزندان تأثير بااليي حدود  11درصد بر تصميمگيريهاي مربوط به
خريد در خانواده دارند و عوامل مؤثر بر افزايش تأثيرگذاري فرزندان بر تصميمات والدين
عبارتند از؛ رشد رسانهها ،احساس گناه والدين ،زندگي شهري ،فيلم و فضاي مجازي.
مورنو دلورز ( )3107در تالش براي بررسي طرحهاي بازنشستگي در اسپانيا به اين
نتيجه رسيد که مهمترين موانع پسانداز براي بازنشستگي عبارتند از؛ محدوديتهاي
نقدينگي ،سن پايين ،محدوديتهاي اعتباري ،ويژگيهاي رفتاري خانواده مانند نگرش
نسبت به ريسک ،نبود دانش مالي ،فقدان سواد محاسباتي ،پايين بودن سطح تحصيالت
رسمي ،خوداشتغالي و جنسيت.
بررسي پيشينه تحقيق نشان ميدهد که پژوهشهاي انجام شده در حوزه مديريت
اقتصاد خانواده بيش از اينکه به موضوع مديريت اقتصادي خانواده بهعنوان يک متغير جامع
و کالن با ابعاد و شاخصهاي گوناگون نگاه کنند برخي از ابعاد اين موضوع پيچيده و چند
اليه را با عنوان مديريت اقتصادي مورد بررسي و مطالعه قرار دادهاند که معتقديم به درک
ناقص از اين موضوع منجر ميشود .رفتار مالي ،سواد مالي ،نگرش مالي ،آيندهنگري و روابط
اقتصادي در بين اعضاي خانواده شاخصهايي بودهاند که غالباً بهصورت مجزا و جداي از هم
بررسي گرديدهاند اما بهعنوان متغير کالن مديريت اقتصادي خانواده گزارش شدهاند .نکته
ديگر تمرکز تحقيقات پيشين بر روشهاي کمي است و اين خالء و ضعف انجام تحقيقات
کيفي را ضروري ميسازد .در تحقيق حاضر تالش شده است تا به ابعاد مختلف اين متغير
که از خالل مطالعات اسنادي و مصاحبهها احصاء شده از طريق روشهاي کيفي پرداخته
شود.

تعاريف مختلفي از مديريت اقتصادي خانواده وجود دارد .رضايي و شعباني ( )0232معتقدند
مديريت خانواده دانش و هنر هماهنگي اعضاي خانواده و استفاده بهينه از منابع خانوادگي
(باورها -اعتقادات -سرمايه انساني و مالي ،عاطفي و احساس) براي رسيدن به اهداف در
دورهي زماني معين ميباشد .به باور افشاري ( )0212مديريت اقتصادي خانواده تصميمگيري
در جهت چگونگي سازماندهي و مديريت منابع خانه است .در اقتصاد خانواده به جنبههاي
مهم و کاربردي مديريت اقتصادي خانواده توجه ميشود تا فرد با بسيج منابع و امکانات
خانواده در چارچوب مصالح اقتصادي؛ توانايي سازماندهي ،برنامهريزي ،کنترل و هدايت مالي
و اقتصادي امور خانواده را با هدف تأمين آسايش مادي و معنوي اعضاي خانواده کسب کند
(فرزانه .)02 :0231 ،در جاي ديگري گفته شده هدف اصلي در خانواده رسيدن به مطلوبيت
است (عبيري .)67 :0276 ،اقتصاد خانواده ميکوشد ،تا مسائل اقتصادي خانواده را مورد
ارزيابي قرار دهد .نظام اقتصاد خانواده بايد به گونهاي تکوين يابد که بتواند نيازهاي افراد
خانواده که همواره در حال گسترش است را پاسخ بگويد (افشاري .)0212 ،بقا اولين هدف
هر سازماني است ،يعني هر سازماني ميخواهد قبل از هر چيز دوام بيابد و براي رسيدن به
اين هدف روشهايي نيز پي ميگيرد .خانواده اعضايي دارد که براي رسيدن به هدف تداوم
و حيات تالش ميکنند .هر سازماني پس از آن که تا حدي از دوام خود مطمئن شد به فکر
ترقي و پيشرفت ميافتد .خانواده نيز از اين قائده مستثني نميباشد .خانواده پس از رفع
نيازهاي اوليه در تالش براي رسيدن به نيازهاي ديگر خود ميباشد .طبق نظر مازلو پس از
رفع نيازهاي اوليه نوبت به نيازهاي ثانويهاي چون حس تعلق و خودشکوفايي ميرسد.
فيضي( )0231نيز اقتصاد خانواده را به معناي ميانهروي و مديريت صحيح منابع ،مخارج و
گردش مالي ميداند.
مرور تعاريف مربوط به مديريت خانواده نشان ميدهد اين متغير مفهومي پيچيده ،چند
بعدي و مورد توجه علوم مختلف اجتماعي از جمله اقتصاد ،جامعهشناسي ،مديريت و ...است.
تعاريف موجود ،هر يک بخشي از اين متغير کالن را مدنظر قرار داده است .در اين تحقيق

سعي شده تعريف جامعي از اين مفهوم ارائه شود .بر اين اساس مديريت اقتصادي خانواده
در اين تحقيق عبارت است از :استفاده صحيح ،متعادل ،آيندهنگرانه و هوشمندانه از منابع

مادي و غيرمادي با هدف رسيدن به باالترين سطح مطلوبيت اعضاي خانواده در مواقع
عادي و بحراني.
در تعريف ارائه شده مفاهيم مستتر مرتبط با مديريت اقتصادي خانواده عبارتند از :بسيج
منابع مادي ،بسيج منابع معنوي ،مطلوبيت ،آيندهنگري ،توجه به بحران ،تعادل در دخل و
خرج و عادات مالي.
در ادامه هر يک از مفاهيم مختصراً تعريف ميشوند .افشاري ( )0212منابع معنوي يا
غيرمادي را اعضاي خانواده و توانمنديهاي آنها ميداند .استفاده از توانايي اعضا در
مديريت خانواده و آگاهي از نيازهاي آنان ،مراوده و گفتگو با آنها همچنين حفظ روابط
صميمانه با اعضاي خانواده از مواردي است که ميتواند مهارت انساني مدير خانواده را نشان
دهد .سرباز ( )0273نيز عادات مالي را رفتارهاي مالي تکرار شونده ميداند که باعث ميشود
کنشگر در ساير رفتارهاي مالي بدون توجه و تفکر طبق عادت عمل کند هر چند صحيح
نباشد .هدف اصلي در خانواده رسيدن به مطلوبيت 3است .نظام اقتصادي خانواده بايد به
گونهاي تکوين يابد که بتواند نيازهاي افراد خانواده را که همواره در حال گسترش است
پاسخ بگويد .مطلوبيت خانواده در رضايت اعضاي خانواده است و اين رضايت در بهترين
حالت زماني حاصل ميشود که تمام اعضا به خواستهها و نيازهاي اقتصاديشان بهترين
پاسخ داده شود (عبيري .)0276 ،مطلوبيت در اين پژوهش با سلسله مراتب نيازهاي مازلو
پيوند دارد .از اين نگاه منظور از مطلوبيت توجه داشتن به نيازهاي ثانويه عالوه بر نيازهاي
اوليه و فيزيولوژي است .مديريت استراتژيک را مجموعه تصميمها و اقدامات مديريتي
تعريف کردهاند که عملکرد بلندمدت يک سازمان را تعيين ميکند .خانواده را هم ميتوان
سازماني در نظر گرفت که در طول حيات خود مراحلي را طي ميکند .خانواده نيز مانند هر
سازماني ميتواند يک چشمانداز بلندمدت و اهدافي داشته باشد که براي رسيدن به آنها
1- Houshold economic management
2- utility

الزم است از اکنون و در زمان حال تالش کند .اگر اين تعريف معادلسازي شده را بپذيريم
پسانداز يک نوع مديريت استراتژيک است .پس انداز کردن تالش در زمان حال است براي
رسيدن به اهدافي در آيندهاي نزديک يا دور .بنابراين ،يکي ديگر از ابعاد مديريت اقتصادي
خانواده جنبه استراتژيک بودن يا نظر داشتن به آينده 0ميباشد .مديريت بحران 3تالش نظام
يافته توسط اعضاي سازمان همراه با ذينفعان خارج از سازمان ،در جهت پيشگيري از
بحرانها و يا مديريت اثربخش آن در زمان وقوع است .بنابراين مديريت بحران بر ضرورت
پيشبيني منظم و کسب آمادگي براي رويارويي با آن دسته از مسائل داخلي و خارجي تأکيد
دارد که بهطور جدي شهرت ،سودآوري و يا حيات را تهديد ميکنند.
متغيرهاي ديگري نيز وجود دارند که ممکن است سبک مديريت اقتصادي را در خانوادهها
تحت تأثير قرار دهند مانند روابط اقتصادي اعضاي خانواده ،چرخه خانواده ،منابع خانواده.
هاميلوت و استون )3102( 2با الگوگيري از بيکر 1سه نوع رابطه را در خانواده معرفي
ميکند .دسته اول خانوادههايي هستند که داراي مديريت واحد ميباشند و مديريت از نوع
پدرساالرانه است .در اين حالت حتي اگر افراد ديگري هم در تامين منابع خانواده نقش دارند
اما در تصميمگيري براي مصرف نقشي ندارند .در خانواده نوع دوم چانه زني اعضاي خانواده
را شاهديم .در اين نوع ،اعضاي خانواده به نسبت نقشي که در تأمين منابع دارند و يا حتي
نقشي هم ندارند به دنبال رسيدن به اهداف شخصي خود ميباشند .همانگونه که قبالً گفته
شد گرچه خانواده را ميتوان يک بنگاه اقتصادي دانست اما اعضايي دارد که برخالف ديگر
صرفا بهدنبال منافع شخصي خود نمي باشند و ممکن است به نفع
ً
بنگاههاي اقتصادي
يکديگر از منافع خود چشم پوشي کنند .بر اين اساس نوع سوم خانواده که مدلهاي جمعي
يا مشارکتي نام دارند را شاهد هستيم .در اين دسته از خانوادهها تصميمگيري دموکراتيک و
مشارکتي امري پذيرفته شده است .در اين حالت مدير خانواده نظر همه اعضاي خانواده را در
مصرف منابع در نظر دارد.
1- futurism
2- Crisis management
3- Himmelweit, S., Santos
4- Baker

براساس نظريه منابع ميتوان گفت کساني که سهم بيشتري در درآمد خانواده دارند تأثير
بيشتري نيز بر تصميمات خانواده دارند از اين منظر نيز خانوادهها به انواعي تقسيم ميشوند.
بعضي خانوادهها تکمنبعي هستند يعني يک نفر توليدکننده است و بقيه مصرفکننده
هستند .بعضي خانوادهها دو منبعي هستند يعني عالوهبر پدر ،مادر يا يکي از فرزندان نيز در
توليد درآمد سهيم هستند .دسته سوم خانوادههاي چندمنبعي ميباشند خانوادههايي که بيش
از دو نفر درآمد وارد خانواده ميکنند .طبق نظريه منابع (منصوريان و ديگران )0211 ،هر چه
فرد نقش بيشتري در توليد منابع خانواده داشته باشد قدرت تصميمگيري بيشتري دارد.
اعزازي ( )0276زندگي خانوادگي را داراي سه چرخه ميداند :چرخه اول :مرحلهاي است
که اعضاي خانواده زندگي مشترک خود را آغاز نمودهاند هدف خانواده مشخص شده است،
اعضا ساعات طوالني را صرف يکديگر کرده و خود را براي وارد کردن عضو جديد (فرزند)
آماده ميسازند .در چرخه دوم اعضاي جديد به خانواده اضافه ميشوند و با افزايش اعضاء
پستهاي قدرتي و سلسله مراتبي در خانواده شکل ميگيرد (پدر ،مادر ،فرزندان) در اين
مرحله اعضاي خانواده بيش از پيش نياز به يک مدير مقتدر را در جهت پيشبرد اهداف
خانواده احساس ميکنند .چرخه سوم با ازدواج فرزندان و اضافه شدن اعضاي جديد مانند
عروس ،داماد و نوهها در خانواده شکل ميگيرد .در اين مرحله نقشهاي جديد و پيچيدهتر
مانند مادرزن ،پدرزن ،داماد و عروس پديد ميآيد و هزينههاي جديدي به خانواده تحميل
شده و نياز بيشتري به مديريت قوي در خانواده احساس ميگردد .چرخه خانواده ميتواند
يک متغير تأثيرگذار در اتخاذ روش مديريت اقتصادي در خانواده باشد.

در اين بررسي با دو مفهوم اصلي روبرو هستيم (ابعاد مديريت اقتصاد خانواده و سبکهاي
مديريت اقتصادي در خانواده) در واقع با استفاده از مفهوم اول يعني "ابعاد" سعي شد به
کشف مفهوم دوم يعني "سبکها" دست يابيم.
نمودار ( )0ابعاد مديريت اقتصادي خانواده و متغيرهاي مرتبط با آن را نشان ميدهد .اين
مدل با استفاده از مطالعات نظري و اکتشافي ساخته شد که در مرور مفهومي شرح داده شد.

ويژگيهاي
زمينهاي مدير
خانواده

بسيج منابع
مادي

بسيج منابع
معنوي

آينده نگري

مطلوبيت

مديريت بحران

تعادل ورودي و
خروجي

طبقه
اجتماعي
خانواده
چرخه حيات
خانواده

عادات مالي

نوع روابط اقتصادي خانواده (پدر ساالرانه ،چانه زني و يا مشارکتي)

اما براي شناسايي انواع سبکها يا الگوهاي اين مديريت که هدف اصلي تحقيق است از
روش گراندد تئوري و ابزار مصاحبه عميق استفاده شد .براي تجزيه و تحليل دادهها از سه
مرحله کدگذاري باز ،محوري و انتخابي استفاده شد .در مرحله کدگذاري باز ،متن کليه
مصاحبهها بهصورت جداگانه و دقيق مطالعه شد ،مفاهيم و سپس مقولههاي آنها استخراج
گرديد .در مرحله کدگذاري محوري ،مقولههاي استخراج شده از هر مصاحبه با هم و با
مقولههاي ساير مصاحبهها مقايسه و يکپارچه شد .براي هر يک از مقولهها در صورت لزوم
زيرمقولهها ،خصوصيات و ابعاد تعريف شد .جدول ( )0نمونهاي از کدگذاري را نشان ميدهد.
دو سبک مديريت اصلي در اين مصاحبهها شناسايي شد (مديريت اقتصادي عقاليي و
مديريت اقتصادي غيرعقاليي) .نمودار ( )3و ( )2مدل هاي حاصل از مصاحبهها را در اين
زمينه نشان ميدهد.
جامعه آماري در اين بررسي کليه سرپرستان خانوادههاي مشهدي در سال  37ميباشد
که با  01نفر به روش هدفمند مصاحبه شد .انتخاب نمونه بدين طريق بود که اولين مورد

معين شد و دادههاي مربوط به او جمعآوري گرديد .سپس با دقت در دادههاي فراهم آمده
از مورد اول و تحليل مقدماتي آن ،مورد دوم طوري تعيين شد که تا حد ممکن با مورد اول
در موضوع مورد بررسي تفاوت داشته باشد تا به شمول دادهها کمک کند .همين شيوه در
انتخاب ساير نمونهها تا رسيدن به "کفايت نظري و اشباع" رعايت شد .بهعبارت ديگر در
بررسي چند مورد آخر ،هيچ يافته متفاوت با دادههاي قبل حاصل نشد.

عادات

ارجحيت زيبايي مديريت
بر کيفيت غيرعقاليي
خريد از مراکز مديريت
عقاليي
خريد

شايد يه لباسي ظاهرش قشنگ باشه توو تنم قشنگ باشه ديگه نگاه
نميکنم ببينم اين جنسش چيه چقدر کار ميکنه.
بيشتر سعي ميکنم از جاي کليفروشي برم که چون پول نقد ميدم عادات
تا جايي که راه داشته باشه مثالً کيلويي  111تومن ارزونتر بخرم خب
حداقل پول يک کيلو سبزي درمياد.
حقوقت مثال در ماهي  3ميليون درآمد دارم اين بايد بسنجم که خب بودجهبندي تعادل در دخل مديريت
عقاليي
و خرج
من ماهي حداقل يک ميليون و پانصد خرجمه اينو بايد چجوري خرج
کنم که هم پول بنزينم باشه هم پول رفت و اومدم باشه خانومم اگه
خواست بره حرم اونو چيکار کنم يک روز مهمون مياد اينو بايد خودم
بسنجم بعد يک مقداري هم من بايد از درآمدم نگه دارم که اگه چهار
روز نتونستم برم سر کار افتادم خونه ،الاقل پول دکتر داشته باشم.
اصال بحث درازمدت هم نيست ديگه مثال االن درخت کاشتم ولي عادات غلبه احساسات مديريت
بر عقالنيت غيرعقاليي
همش خراب شده نهال کاشتم هنوز درنيومده دراز مدتي نداره
سيستمم همينه ميگم من اونجا يک نهال بکام برام ارزشمند تره تا
بيام اينجا يک زميني بگيرم.
مديريت
هميشه توي يک سال برنامه سفرمون هست .مثال يک سال کيش رضايتمندي مطلوبيت
عقاليي
باشه يک سال قشم باشه شمال رو حتما سالي دوبار ميريم.

براي اطمينان از روايي و پايايي پژوهش ،پرسشهاي مصاحبه به تأييد چند نفر از
متخصصين اين حوزه رسيد .در ارزيابي مطالعات کيفي به معيارهاي اعتمادپذيري،
باورپذيري ،اطمينانپذيري ،انتقالپذيري و تصديقپذيري اشاره شده است (لينکلن و گوبا،

 0311نقل از فليک .)131 :0217 ،براي دستيابي به اين موارد ،اقدامات زير انجام شد؛ پياده
سازي مصاحبهها و تحليل مداوم و همراه با گردآوري داده در طول انجام مصاحبهها،
بررسي نحوه کدگذاري مصاحبهها توسط متخصصين ديگر براي اطمينان از درستي
کدگذاري و سليقهاي نبودن درک محقق از مضمون مصاحبهها.
مديريت عقاليي اقتصاد خانواده
عقاليي همهجانبه

آيندهنگري ،تعادل در دخل
و خرج ،بسيج منابع،
مطبوبيت ،مديريت بحران

عقاليي مطلوبيتگرا

آيندهنگري،
تعادل در
دخل و خرج

مطلوبيت

بسيج منابع،
مديريت
بحران

عقاليي آيندهگرا

مطوبيت،
تعادل در
دخل و خرج

بسيج منابع،
مديريت
بحران

آيندهگرايي

مديريت غيرعقاليي اقتصاد خانواده
َ
غيرعقاليي همهجانبه

عدم آينده نگري ،عدم
تعادل در دخل و خرج،
عدم بسيج منابع ،عدم
مطبوبيت ،عدم مديريت
بحران ،عادات مالي

غيرعقاليي مطلوبيتگرا

عدم آينده
نگري،
عدم تعادل
در دخل و
خرج،
عادات
مالي

عدم بسيج
منابع ،عدم
مديريت
بحران،
عادات
مالي

مطلوبيت

غير عقاليي آيندهگرا

عدم مطوبيت،
عدم تعادل در
دخل و خرج،
عادات مالي

عدم بسيج
منابع ،عدم
مديريت
بحران،
عادات مالي

آيندهگرايي

آيندهگرايي و مطلوبيت دو مفهوم اصلي در تفکيک سبکهاي مديريت اقتصادي خانواده
ميباشند .در اين تحقيق مطلوبيت با توجه به سلسلهمراتب نيازهاي مازلو تعريف شد.
براساس اين نظريه بعد از رفع نيازهاي فيزيولوژيک و جسماني نوبت به رفع نيازهاي امنيت
سپس نياز وابستگي و عشق ،در مرحله بعد نياز به عزت نفس و نهايتاً خودشکوفايي ميرسد.
مطلوبيت در اينجا توجه به نيازهايي فراتر از نيازهاي فيزيولوژيکي و اوليه است .نيازهايي
چون خوراک سالم و کافي ،تفريح ،سفر ،کالسهاي آموزشي و موارد مشابه .بعضي خانوادهها
تنها به نيازهاي اوليه توجه ميکنند .اين خانوادهها تنها براي بقا زندگي ميکنند و به گفته
خودشان درآمدشان کفاف اينکه به ساير موارد توجه کنند را نميدهد .بهطور مثال کالً سفر

از برنامه زندگيشان حذف شده است يا تبديل به اولويت آخر شده است .نمونه شماره  7که
شغل وي جمعآوري کاالهاي بازيافتي (به صورت مستقل) ميباشد ،ميگويد "در تمام دوران
زندگي مشترک ( 1سال) فقط يک بار با همسرم سفر رفتهايم که پولش را قرض کردهام" .گاهي
خانوادهها اين نيازهاي ثانويه را ناديده ميگيرند و در عوض آنچه از درآمدشان باقي ميماند
را براي آينده اي نامعلوم پسانداز ميکنند .خانوادههاي جوان که در ابتداي زندگي قرار دارند
بيش از سايرين اينگونهاند و ساير مـتغيرهاي مربوط به مديريت اقـتصادي را به مطلوبيت
ترجيح ميدهند .نمونه شماره  1نيز در اين زمينه اذعان ميدارد" :تفريحاتمونم تفريحات کم-
خرجيه مثالً ما پارک ميريم فقط قدم ميزنيم .اگه بخوايم چيزي بخريم در حد يک پفک و چيپسه
ما تازه هر چي ميگيريم يک دونه واسه همه ميگيريم چون هيچ عالقهاي نه به چيپس داريم نه به
پف فيل داريم هيچي اونم تازه به خاطر عليرضا ..عه  ...نوشيدني رو از خونه ميبريم فالسک داريم
آب جوش داريم کاپوچينو نسکافه هر چيزي بخوايم از خونه ميبريم بعد بيسکوييتم چون ما مصرف
بيسکوييتمون خيلي باالست هميشه توي خونه داريم باز از خونه ميبريم .تصميمي که االن دارم
اينه که يه کاري راه بندازم خيلي به پسانداز به اون معنا اعتقاد اونجوري ندارم که حتماً بايد پوال رو
يه جايي جمع کنم دوست دارم باهاش کار کنم اگر بتونم و موفق باشم چند نفري رو مشغول کنم".
اما براي بخشي از خانوادهها مطلوبيت در اولويت است .آنها به گفته خودشان در حال
زندگي ميکنند .بسياري از رفتارهاي مالي در بين خانوادهها وجود دارند که با تکرار زياد
تبديل به عادت ميشوند گاهي ديده ميشود که اين عادات خانواده ها را از مديريت کارامد
دور ميسازند .رفتارهايي مانند گرفتن وام بدون نياز و با درصدهاي باال ،خريدهاي بدون
برنامه ،لوکسگرايي و تجملگرايي ،خريد از مراکز غيررقابتي ،عدم تحقيق و مقايسه نکردن
کاالها و قيمتها ،چشم و همچشمي و غيره .گاهي اين عادات مالي تعادل در دخل و خرج
را به هم ميزند .همچنين ريسکپذيري بيش از حد بعضي خانوادهها و وارد شدن به سرمايه
گذاريهاي نامعلوم و غيرمطمئن نيز ممکن است اين تعادل را به هم بزند .مصاحبهشونده
شماره  6که در چرخه سه قرار دارد تعادل در دخل و خرج را به مطلوبيت ترجيح ميدهد او
در اين زمينه بيان ميکند " اما خب بيشترش به خاطري که ما خب به قول قديميا ميگفتن به
همسايه نبايد نگاه کني به سرمايهات بايد نگاه کني ببيني چقدر درآمد داري که مثالً بري  3کيلو
پرتقال بخري وقتي درآمد نداري خب پرتقال هم نخوري نميميري .نون نخوري ميميري چه

اشکالي داره يا االن مثالً موز کيلو  31تومن اگه نخري اتفاقي نميفته اما چرا اگه  0کيلو سيب
زميني نداشته باشي خب ميميري براي که بايد خب تو ابگوشتت باشه تو خورشتت باشه".

مديريت عقاليي اقتصادي اقتضا ميکند که خانوادهها آمادگي مواجهه با هرگونه اتفاقي
مانند از دست دادن سـرپرست خانوار يا گرفـتار شدن در بالياي طبيعي و يا مواجه شـدن با
بيماريهاي ناگهاني و پرهزينه را داشته باشند .اين آمادگي ميتواند با داشتن بيمه عمر و
ساير بيمهها ،ذخيره پول نقد ،داراييها و مستقالت بوجود آيد .اما نتايج نشان داد که در
بخشي از خانوادههاي با مشاغل آزاد ،درآمد پايين و طبقات پايين اين آمادگي کمتر وجود
دارد .مانند مصاحبه شونده شماره  3که هيچ گونه آمادگي براي چنين موقعيتي ندارد ميگويد
"هر وقت موقعيت بحراني پيش بيايد همان وقت يک فکري ميکنيم" و راهحلي که در چنين
موقعيتي انتخاب خواهند کرد " قرض گرفتن" ميباشند.

بررسيهاي انجام شده نشان داد که در مجموع دو سبک اصلي مديريت اقتصادي خانواده
وجود دارد که عبارتند از مديريت عقاليي 0و مديريت غيرعقاليي .3در ادامه به انواع ابعاد
شناسايي شده ذيل هر يک از دو سبک اصلي که ذکر شد پرداخته ميشود.
؛ اين الگو کاملترين سبک مديريت است و ميتوان گفت تيپ
ايدهآل مديريت اقتصادي خانواده ميباشد .در اين الگو آيندهنگري ،آمادگي براي بحران،
تعادل در دخل و خرج ،بسيج منابع مادي ،معنوي و مطلوبيت در حد اعالي خود قرار دارد و
عادات مالي غلط در کمترين حد خود ميباشد.
؛ اين الگو نوعي از مديريت است که در عين حال که تمام
متغيرهاي تشکيل دهنده مديريت اقتصادي مانند آينده نگري ،مديريت بحران ،تعادل در
دخل و خرج ،بسيج منابع وجود دارد "مطلوبيت" داراي اهميتي بسيار باالتر از ساير ابعاد
است .در اين سبک تأمين نيازهاي درجه دو و حتي درجه سه داراي اهميت بااليي ميباشند.
1- Rational economic management
2 -Irrational economic management

بهعبارت ديگر براي چنين خانوادههايي عالوه بر نيازهاي اوليه ساير نيازها مانند تفريحات و
سفرهاي پرخرج نيز اهميتي بيش از ساير موارد دارد .واضح است که پرخرج بودن يک
مفهوم نسبي است .ممکن است يک خانواده درآمد کمي را که دارد بيشتر صرف مطلوبيت
کند اما با درايت ساير موارد را نيز ناديده نگيرد در اين صورت اين خانواده جزء خانوادههاي
مطلوبيتگراي عقاليي ميباشد هر چند ممکن است که نسبت به يک خانواده ديگر بسيار
کمتر خرج کند .نمونه شماره  1که در چرخه سه (يعني خانواده داراي عروس و داماد) قرار دارد
در اين زمينه ميگويد" :کال زندگيم همينجوريه اول چيزهايي که واجبه رو ميخوام انجام بدم
حاال پسانداز يک کار مقدماتي درجه  3ميشه ديگه اون اليحه  3زندگيه يا درجه  3زندگيه .چه از
نظر شرعي خب زن و بچهاي که حق به گردن دارن هم از نظر بدن ،بدن از نظر علم روز ميگن
بايد حتماً توو سبد غذاييتون حداقل ،حداقل  1گروه غذايي وگرنه  6گروه غذايي بايد توو سبد
غذايي هر روز باشه يکيش نباشه خب به نحوي ضعفه ،فقر غذايي مياره من بيشتر سعي ميکردم
همين باشه االنم رويکردم همينه من چيزي اضافه آمد که آمد اگر نيامد يعني به دنبال پس انداز اينا
تقريبا نيستم موردهايي که پس انداز شده مازاد بر اينا بوده که حاال الزم نبوده به نحوي بشه اين با
توجه به اينکه خانه داشتم مسکن داشتم ماشين داشتم به نحوي ميشه گفت که ديگه خيلي 11
درصد زندگيم حل بوده".
خانوادههاي جوان در چرخه دو(زن و شوهر داراي فرزند) و چرخه
يک(زن و شوهر بدون فرزند) معموالً در اين سبک مديريتي قرار دارند .افراد در اين سبک
مديريتي بيش از هر چيز به فکر پسانداز هستند و مطلوبيت در سطح پاييني است .بهعبارت
ديگر در اين الگو افراد به برطرف کردن نيازهاي اوليه و نهايتاً بخشي از نيازهاي ثانويه
بسنده ميکنند و بيشتر به فکر پسانداز ميباشند .در اين سبک از مديريت ،آيندهنگري بر
هر چيز ديگري مقدم است هر چند ساير موارد نيز ناديده گرفته نميشود .کيس شماره  3که
در چرخه يک قرار دارد در اين زمينه ميگويد " :اگه بخوايم توي حال زندگي کنيم من اصالً
اينجوري نيستم خانومم هم اينطوري نيست دليلشم اينه که ما هيچ اميدي به فردا نداريم يعني
نميدونيم فردا چه خبره بهخاطر همين خواه ناخواه سعي ميکنيم يک مقدار بيشتري از پولمونو ذخيره
کنيم يعني حالمونو ما  61 -11درصد از دست ميديم يعني ما در شرايط کنوني ميتونيم مسافرت

بريم ولي نميريم ميگيم يه مسافرت در سال يا دو تا داخلي بريم هزينش کم دربياد به ازاش بقيه
پولو بذاريم سالهاي بعد که شرايط اقتصادي ازين بدتر ميشه باز مشکلي پيدا نکنيم ".

افرادي که در اين دسته قرار دارند داراي مديريت بدون مرز و
بدون چهارچوب ميباشند .درواقع ميتوان گفت اين افراد هرگز برنامهريزي در زندگي
اقتصادي خود نداشتهاند و هيچ اولويتي ندارند .آيندهنگري و مطلوبيت هيچ اهميتي ندارد.
عادات مالي غلط شديداً وجود دارد .از همه مهمتر آنچه در اين مديريت کمترين اهميت را
دارد تعادل در دخل و خرج است .اين افراد هرگز نميتوانند اين تعادل را بوجود بياورند و
هميشه دچار مشکل ميشوند .دائم در حال قرض کردن ميباشند و بهدليل بدحسابي
اعتباري در بين ديگران ندارند .بهعبارت ديگر ميتوان گفت سرمايه اجتماعي بسيار پاييني
دارند .همبستگي و بسيج منابع در بين اعضاي اين خانوادهها وجود ندارد و بياعتمادي بين
آنها ديده ميشود.
؛ رفتارهاي عقاليي در اين سبک از مديريت کاهش مييابد
مطلوبيت در حد اعال اهميت دارد اما رفتارهاي مالي غلط نيز بهشدت هويداست .رفتارهاي
مالي احساسگونه در اين تيپ زياد ديده ميشود .مانند برندگرايي ،چانه نزدن در خريد
کردن ،تجملگرايي و چشم و هم چشمي .افرادي که در اين سبک قرار دارند نيازهاي ثانويه
را به اوليه ترجيح ميدهند .مانند کسي که درآمدش را در تجملگرايي و سفرهاي خارجي
هزينه ميکند اما تالشي براي خريد مسکن نميکند .اظهارات مصاحبهشونده شماره  1در
اين زمينه نشان ميدهد که سبک مديريت وي غيرعقاليي مطلوبيتگرا ميباشد" :يکي از
عالقههايي که من دارم اين هست که زمين ميخرم نهال ميکارم ممکن هست بازدهي هم نداشته
باشه اما حالم از لحاظ روحي خوبه ده تومن ميدم اما دکتر نميرم چرا زعفرون برام سود داره اما
چيزاي ديگه نه مثالً با خرج چيزاي ديگش مثل آبش ير به ير ميشه".
؛ در اين نوع از مديريت ،پسانداز به شکل بيمارگونه و بدون
هدف شدت مييابد .مطلوبيت در حد نياز هاي اوليه قرار دارد و گاهي آنچه جمع شده است
هرگز مورد استفاده قرار نميگيرد .آمادگي براي بحران ،تعادل در دخل و خرج و بسيج منابع

وجود ندارد (اگر هم وجود داشته باشد در جهت مديريت عقاليي نيست) در اين سبک،
مديريت بحران اهميتي ندارد.

هدف اصلي اين تحقيق شناسايي سبکهاي مديريت اقتصادي خانوادههاي مشهدي بود .بر
اساس نتايج حاصل شده ،دو سبک کلي عقاليي و غيرعقاليي و شش تيپ جزئي (عقاليي
همه جانبه ،عقاليي مطلوبيتگرا ،عقاليي آيندهگرا ،غيرعقاليي همهجانبه ،غيرعقاليي
مطلوبيتگرا و غيرعقاليي آيندهگرا) شناسايي شدند .سبک عقاليي ،مديريتي است که داراي
بسيج منابع ،آيندهنگر ،مطلوبيتگرا ،متعادل در دخلوخرج و آماده براي بحران باشد .در عين
حال مفهوم "عادات مالي نادرست" يعني اهميت "احساسات" در تصميمگيريهاي خانواده،
مديريت اقتصادي خانواده را غيرعقالييتر خواهد کرد .بهعبارت ديگر در مديريت عقاليي
رفتارهاي مدير خانواده داراي توجيه و دليل منطقي ميباشد اما در مديريت غيرعقاليي بيش
از همه احساسات و عادتهاي نادرست حکمفرماست .يک خانواده با مديريت عقاليي
رفتارهاي احساسگونه کمتري دارد ،عادات مالي غلط چون برندگرايي ،خريدهاي بدون
برنامهريزي ،اسراف و  ...در بين آنها کمتر ديده ميشود .مطلوبيت و آيندهنگري متغيرهايي
هستند که وزن هر کدام بيشتر شود نوع مديريت در خانواده تغيير ميکند .خانوادهاي که
بيش از هر چيز رسيدگي به نيازهاي اعضا برايش مهم است اگر در عين حال داراي تمکن
مالي باشد و نيازش به پسانداز در حداقل خود باشد داراي مديريت مطلوبيتگراي عقاليي
ميباشد .همين خانواده اگر بدون برنامهريزي و بدون داشتن بيمههايي براي تأمين آينده و
آمادگي براي بحران تمام درآمد خود را صرف رسيدگي به نيازهاي درجه دوم و سوم خانواده
کند و در عين حال فکري براي آينده خانواده نکرده باشد داراي مديريت مطلوبيتگراي
غيرعقاليي است.
خانوادهاي که بيش از هر چيز به فکر پسانداز است ،اگر جوان باشد و آنچه از درآمدش
که پسانداز ميشود را براي رفع نيازهاي خانواده مانند خريد مسکن ،خريد اتومبيل ،آمادگي
براي ورود فرزند و موارد ديگر در نظر گرفته باشد داراي مديريت آيندهگراي عقاليي است.
ولي خانوادهاي که به جمع کردن درآمد و خرج نکردن آن عادت کرده است و بيش از آن

که حتي به رفع نيازهاي اوليه خانواده بپردازد فقط جمع ميکند و براي پولهاي پسانداز
شده هم برنامهاي نداشته باشد داراي مديريت آيندهگراي غيرعقاليي ميباشد.
نوع ديگر مديريت آن است که خانواده هيچگونه برنامهريزي يا منطقي در زندگي
اقتصادي خود ندارد گاهي مطلوبيت مهم ميشود گاهي سرمايهگذاري و گاهي هم پسانداز.
اين دسته از خانواده ها براي خود چهارچوبي ندارند و بهشدت تحت تأثير محيط اطراف و
حرف ديگران قرار ميگيرند و مهمترين ضعف آنها اين است که تعادلي در دخل و
خرجشان وجود نـدارد .اين سبک مديريت" ،غـيرعقالني هـمهجانبه" نام گذاري شد.
خانوادههايي که مديريت عقاليي را برگزيدهاند در زندگي موفقتر هستند و با برنامهريزيهاي
منطقي ميتوانند هم نيازهاي کنوني و هم نيازهاي آينده خانواده را رفع کنند .اما خانوادههايي
که داراي مديريت غيرعقالني ميباشند در زندگي پيشرفتي نداشته و هرگز احساس رضايت
در زندگي نخواهند داشت .با بررسيهاي کمي و در نظر داشتن سبکهاي استخراج شده اين
تحقيق ميتوان ميزان شيوع هر يک از اين تيپها را مشخص کرد .بعد از شيوعشناسي اين
سبکها ميتوان از طريق سازمانها و نهادهاي ذيربط آموزشي و رسانهاي ،به بهبود
مديريت اقتصادي خانوادهها و در نتيجه ارتقاء رضايتمندي آنها کمک کرد.
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