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کمتر مورد توجه  يو خارج يداخل يهاجامع در پژوهش يريعنوان متغبه "ت اقتصاد خانوادهيريمد"
 يهاخانواده يت اقتصاديريمختلف مد يهاسبک ييق حاضر شناسايتحق يبوده است. هدف اصل

. جامعه استق يبا ابزار مصاحبه عم يانهيزم يتئور يمورد بررس قياست. روش تحق يمشهد
 01 ين بررسيکه در ا هستند 0231ه سرپرستان خانوار ساکن در شهر مشهد در سال ي، کليآمار

را  ييرعقاليو غ ييت عقاليريدست آمده، دو سبک مدهج بينمونه به روش هدفمند انتخاب شد. نتا
ت، توجه به ي، مطلوبيو معنو يج منابع ماديبس"مفهومن يط به امربو ياصل يهانشان داد. مؤلفه

 نيترمهم "تيو مطلوب ينگرندهيآ "ن ين بي. در اهستند "يبحران، تعادل در دخل و خرج و عادات مال
شوند. در هر يدر خانواده را موجب م يت اقتصاديريمد يهاهستند که تنوع در سبک ييهامؤلفه

 ييعقال يت اقتصاديريمد يهاشد. سبک ييز شناساين يگريد ياهپيها، تن سبکيک از اي
 تيريمد ييرعقاليغ يهاگرا(. سبکندهيآ ييگرا، عقالتيمطلوب ييجانبه، عقالهمه ييعبارتند از )عقال

 ييرعقاليگرا و غتيطلوبـم ييرعقاليبه، غـجانهمه ييعقالريارتند از )غـز عبيخانواده ن ياقتصاد
 گرا(. ندهيآ

، ييرعقاليغت يري، مدييعقالت يريمد خانواده، ياقتصاد تيريمد يهاسبک 
  .ييگراندهي، آتيمطلوب
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ها جهت ر سازمانيدر نظر گرفت که همانند سا يک سازمان اجتماعيتوان يخانواده را م
و...  ي، اقتصادي، روانيه اي، تغذي، بهداشتيمختلف آموزش يازهاين نيشبرد اهداف و تأميپ

 دن بهيرس يست برايباير خانواده مياز دارد. مديها و منابع خود نتينه فعاليت بهيريبه مد
نه ين درآمد و هزيتعادل ب ي، نظارت، اجرا و برقراريزيربرنامه ياقتصاد يازهاياهداف و ن

 يواده با تمام اعضار خانياست مد ين منظور ضروريخانواده را در نظر داشته باشد. به ا
کند که بتواند به  يزيربرنامه ياگونهها مطلع باشد و بهآن يهاازيخانواده در ارتباط باشد، از ن

بتواند نيازهاي افراد خانواده که  يعنيابد. يت است دست ين هدف خانواده که مطلوبيترمهم
 يهاها و دغدغهينگراناز  يکي .(67:0276، يريهمواره در حال گسترش است را پاسخ دهد)عب

نه ين درآمد و هزيتعادل ب يبرقرار يچگونگ يعنين موضوع يخانواده ها هم يبزرگ تمام
ست ين يرانياز جامعه ا ييهاا بخشيو  يرانيمربوط به جامعه ا ن مشکل صرفاًياست. البته ا
 يدرآمد نييپا يهاکه در دهک ييهاخانواده ناًيقيع است. ياست که عام و شا يبلکه موضوع

که در  ييحال، خانوارهانيانند با ابانيشتر دست به گرين مشکالت بيجامعه قرار دارند با ا
ن مشکالت را تجربه يا يگريز به نحو ديقرار دارند ن يدرآمد يمتوسط و باال يهادهک

بوده  مواجه يد اقتصاديران با نوسانات شدير که جامعه ايژه در چند سال اخيکنند. بويم
-ک خانواده کميتواند از يدر خانواده م يح اقتصاديت صحيرينست که مديت ايواقعاست. 

ک خانواده يتواند يت ناکارامد ميريبسازد و بر عکس مد يک خانواده با نشاط و راضيدرآمد 
 "تيمطلوب" يعنيو ناخشنود کند که به هدف خود  يناراض يل به افراديبا درآمد باال را تبد

ت يرياز مد يباشد که ناش ينادرست اقتصاد يهاتواند رفتارين امر مياند. علت ادهينرس
 يت اقتصاديريتوان گفت مدين اساس ميخانواده است. بر ا يهانهيناکارامد منابع و هز

 اند. ليز در آن دخين يگريمهم د يرهايست و متغيزان درآمد نيوابسته به م خانواده صرفاً

خانواده در شهر  يت اقتصاديريگر مديعبارت دو به شود رفتارين مقاله تالش ميدر ا
ها در م خانوادهيابيشود دريتر تالش معبارت سادهرد. بهيقرار گ يو بررس يمشهد مورد واکاو

چون  يل مختلفيبه دالکنند. يت ميرياقتصاد خود را مد يوه و سبکيشهر مشهد به چه ش
 ين شهر، تنوع بااليط ايفضا و مح با ييها و آشنابه نمونه يشهر بودن، دسترسکالن



 
 
 

  

 

  

ق يعنوان بستر تحق، شهر مشهد بهيريل مهاجرپذيدلهآن ب يو قوم ي، فرهنگياجتماع
 د.شانتخاب 

 کنند؟ يت ميريچگونه اقتصاد خود را مد يمشهد يهاخانواده

 

 يمصرف يد کااليخر يبرام يخانواده را در تصم ي( نقش اعضا0213) ين و نقديدجواديس
مات يها بر تصمآن يزان اثرگذاريافتند که اشتغال زنان بر ميکردند. آنها در يبادوام بررس

 يالت اعضايسن فرزندان، سطح تحص يهارين متغيخانواده اثر ندارد همچن ياقتصاد
 .مؤثر بوده است يجمع يريگمين بر تصميخانواده، سطح درآمد، قدمت خانواده و سن والد

انداز کردن و ل پسيدال يبررس"ق خود با عنوان ي( در تحق0213) و همکاران يصدرنبو
هستند که  ينگاه مسلط مصرف يشتر افراد دارايافتند که بيدر "آن نزد مردم مشهد يهاوهيش

 يريدوران پ يها براآن يهايگذارهيدهد و سرمايدان نمياستوار و با دوام م ياندازهابه پس
ست برخالف کارخانجات و مؤسسات بزرگ ين ين نسلياست که قابل استمرار ب يعز از نوين

 است.  ين نسليمهم آن ها تداوم ب يژگيکه و ياقتصاد

 با مرتبط فرهنگي و اجتماعي عوامل( با عنوان 0231) يو عبدالله يق پورجبليج تحقينتا

و  يمصرف حاتيترج نيب رابطهنشان داد  تبريز هاي شهرخانواده بين در مصرفي ترجيحات
 غاتيتبل و اقتصادي گاهيو پا يمصرف حاتيترج نيب نحال رابطهيبا ا .ستين داريمعن سن

 است. داريمعن يجمع هايرسانه

ن يب يروابط اقتصاد يدر ازدواج به بررس ينگيبه"با عنوان  يا( در مقاله0231) يمهربان
ن يافتد که ازدواج در سنياتفاق م يطينه در شرايافت که ازدواج بهيدر يپرداخت. و "نيزوج

شتر باشد و تفوق ين بين زوجين درجه تفاهم بيچنفتد تعداد فرزندان و هميتر اتفاق بنييپا
 آموزش مرد بر زن حاکم باشد. 



 
 
 
 

 

پرداختند.  يتهران يهاخانواده يسطح سواد مال ي( به بررس0231زاده )فهيو حن يانتيد
 رشته درآمد، زانيم الت،يتحص زانيم )به نفع مردان(،جنس  سن، چون يافتند عوامليآنها در

 رابطه دارد.  ير سواد ماليسکونت با متغ و محل هيسرما انباشت ،يليتحص

 اقتصادي رفتارهاي ها ونگرش يبا عنوان ناهمسان يا( در مقاله0231) يو بالل يجعفر
از و يپول را رافع ندند که زنان شاغل يجه رسين نتيهمدان به ا شهر غيرشاغل و زنان شاغل

مصرف  نهيت بهيريمد يرند. هر دو گروه برايگيرفاه در نظر م لهيشاغل آن را وسريزنان غ
د در هر دو گروه مشترک است يخر نهيت بهيرين مديآورند. همچنيم يانداز روپول به پس

زنان شاغل در  يدو گروه با هم تفاوت دارد. وجه غالب نگرش اقتصاد يهاسمينکه مکانيبا ا
 است.  ييرگرايرشاغل تقديزنان غ يو برا ييگراتالش

 "گيرد؟چه کسي در تورهاي گروهي تصميم مي"( در مقاله 3113) 0همکاران و کوچينگ
 و مسئله نياز شناسايي مرحله در مشترک يريگميتصم به خانواده اعضاي گرايشند ـافتيدر

 گردآوري اطالعات مرحله در رزيبا صورت به و گيريتصميم پاياني مراحل چنينهم و

 است. بوده

مربوط به  يهايريگميخانواده در تصم يبه نقش اعضا يا( در مقاله3111) 3اردوغان
گر يعبارت دنه دارند بهين زميدر ا يير بسزايافت فرزندان تأثيالت پرداخت. او دريتعط
ن ياد که فرزندان در سننشان د ين بررسيرود. البته ايالت قلمرو فرزندان به شمار ميتعط

کنند گرچه ينه هم توجه ميچون مقصد، زمان و هز يبه موارد يريگمين تصميمختلف در ا
 يتواند اثرگذارينه مين زميمشترک در ا يزندگ يهاپدر خانواده با توجه به تجربه و سال

 ر فرزندان غلبه کند. يتواند به تأثيالت مرد مين تحصيداشته باشد. همچن يشتريب

 "کنند؟مي خريد متفاوت طورب واقعاً و مردان زنان آيا" اش به سؤال( پاسخ3107مورتو )
 آنان و دارند ديخر مراکز به نسبت تريمثبت هاينگرش زنان کل درن بود که يا
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 و زمان و نگرنديم شتريب مردان اما کنند.يم دارييخر مردان از شتريب را روزه محصوالت ب
 .کننديم خرج آن براي شترييب پول

ن يد والديخر يهايريگمير کودکان در تصميتأث"با عنوان  يقي( در تحق3101) شاکويا
مربوط به  يهايريگميدرصد بر تصم 11حدود  يير بااليافت فرزندان تأثيدر "در پاکستان

ن يمات والديفرزندان بر تصم يگذارريش تأثيد در خانواده دارند و عوامل مؤثر بر افزايخر
 .يمجاز يلم و فضاي، فيشهر ين، زندگيها، احساس گناه والدارتند از؛ رشد رسانهعب

ن يا به ايدر اسپان يبازنشستگ يهاطرح يبررس ي( در تالش برا3107مورنو دلورز )
 يهاتيعبارتند از؛ محدود يبازنشستگ يانداز بران موانع پسيترد که مهميجه رسينت

خانواده مانند نگرش  يرفتار يهايژگي، وياعتبار يهاتين، محدوديي، سن پاينگينقد
الت ين بودن سطح تحصيي، پاي، فقدان سواد محاسباتيسک، نبود دانش مالينسبت به ر

 ت.يو جنس ي، خوداشتغاليرسم

ت يريانجام شده در حوزه مد يهادهد که پژوهشيق نشان مينه تحقيشيپ يبررس
ر جامع يک متغيعنوان خانواده به يت اقتصاديرينکه به موضوع مديش از اياقتصاد خانواده ب

ده و چند يچين موضوع پياز ابعاد ا يگوناگون نگاه کنند برخ يهاو کالن با ابعاد و شاخص
م به درک ياند که معتقدو مطالعه قرار داده يمورد بررس يت اقتصاديريه را با عنوان مديال

و روابط  ينگرندهي، آي، نگرش ماليال، سواد ميشود. رفتار مالين موضوع منجر ميناقص از ا
از هم  يصورت مجزا و جدابه اند که غالباًبوده ييهاخانواده شاخص ين اعضايدر ب ياقتصاد

اند. نکته خانواده گزارش شده يت اقتصاديرير کالن مديعنوان متغاند اما بهدهيگرد يبررس
قات يء و ضعف انجام تحقن خالياست و ا يکم يهان بر روشيشيقات پيگر تمرکز تحقيد
ر ين متغيق حاضر تالش شده است تا به ابعاد مختلف ايسازد. در تحقيم يرا ضرور يفيک

پرداخته  يفيک يهاق روشيها احصاء شده از طرو مصاحبه يکه از خالل مطالعات اسناد
 شود.



 
 
 
 

 

( معتقدند 0232) يبانو شع ييخانواده وجود دارد. رضا ياقتصاد تيرياز مد يف مختلفيتعار
 ينه از منابع خانوادگيخانواده و استفاده به ياعضا يت خانواده دانش و هنر هماهنگيريمد

دن به اهداف در يرس يو احساس( برا ي، عاطفيو مال يه انسانيسرما -اعتقادات -)باورها
 يريگميخانواده تصم يت اقتصاديري( مد0212) يباشد. به باور افشارين ميمع يزمان يدوره

 يهات منابع خانه است. در اقتصاد خانواده به جنبهيريو مد يسازمانده يدر جهت چگونگ
ج منابع و امکانات يشود تا فرد با بسيخانواده توجه م يت اقتصاديريمد يمهم و کاربرد

 يت مالي، کنترل و هدايزير، برنامهيسازمانده يي؛ توانايخانواده در چارچوب مصالح اقتصاد
خانواده کسب کند  ياعضا يو معنو يش مادين آسايامور خانواده را با هدف تأم يصادو اقت

ت يدن به مطلوبيدر خانواده رس يگفته شده هدف اصل يگريد ي(. در جا02: 0231 )فرزانه،
کوشد، تا مسائل اقتصادي خانواده را مورد (. اقتصاد خانواده مي67: 0276، يرياست )عب

اي تکوين يابد که بتواند نيازهاي افراد اقتصاد خانواده بايد به گونه ارزيابي قرار دهد. نظام
ن هدف ي(. بقا اول0212، ي)افشار خانواده که همواره در حال گسترش است را پاسخ بگويد

دن به يرس يابد و برايز دوام بيخواهد قبل از هر چيم يهر سازمان يعنياست،  يهر سازمان
دن به هدف تداوم يرس يدارد که برا ييرد. خانواده اعضايگيم يز پين ييهان هدف روشيا

از دوام خود مطمئن شد به فکر  يپس از آن که تا حد يکنند. هر سازمانيات تالش ميو ح
باشد. خانواده پس از رفع ينم ين قائده مستثنيز از ايافتد. خانواده نيشرفت ميو پ يترق

باشد. طبق نظر مازلو پس از يگر خود ميد ياهازيدن به نيرس يه در تالش براياول يازهاين
رسد. يم ييشکوفاچون حس تعلق و خود ياهيثانو يهاازيه نوبت به نياول يازهايرفع ن

ح منابع، مخارج و يت صحيريو مد يروانهيم يز اقتصاد خانواده را به معناي( ن0231)يضيف
 داند. يم يگردش مال

ده، چند يچيپ ير مفهومين متغيدهد اينشان م ت خانوادهيريف مربوط به مديمرور تعار
است.  ت و...يري، مديشناساز جمله اقتصاد، جامعه يو مورد توجه علوم مختلف اجتماع يبعد
ق ين تحقينظر قرار داده است. در ار کالن را مدين متغياز ا يک بخشيف موجود، هر يتعار



 
 
 

  

 

  

 خانواده يت اقتصاديرياساس مدن ين مفهوم ارائه شود. بر اياز ا يف جامعيشده تعر يسع

نگرانه و هوشمندانه از منابع ندهيح، متعادل، آياستفاده صح ق عبارت است از:ين تحقيدر ا
خانواده در مواقع  يت اعضاين سطح مطلوبيدن به باالتريبا هدف رس يمادريو غ يماد
 . يو بحران يعاد

ج يخانواده عبارتند از: بس يادت اقتصيريم مستتر مرتبط با مديف ارائه شده مفاهيدر تعر
، توجه به بحران، تعادل در دخل و ينگرندهيت، آي، مطلوبيج منابع معنوي، بسيمنابع ماد

 . يخرج و عادات مال

ا ي ي( منابع معنو0212) يشوند. افشاريف ميتعر م مختصراًيک از مفاهي در ادامه هر
اعضا در  ييداند. استفاده از توانايها مآن يهايخانواده و توانمند يرا اعضا يمادريغ

ن حفظ روابط يچنها همآنان، مراوده و گفتگو با آن يهاازياز ن يت خانواده و آگاهيريمد
ر خانواده را نشان يمد يتواند مهارت انسانياست که م يخانواده از موارد يمانه با اعضايصم

شود يداند که باعث مير شونده متکرا يمال يرا رفتارها يز عادات مالي( ن0273دهد. سرباز )
ح يبدون توجه و تفکر طبق عادت عمل کند هر چند صح يمال ير رفتارهايکنشگر در سا

خانواده بايد به  ياست. نظام اقتصاد 3تيدن به مطلوبيدر خانواده رس ينباشد. هدف اصل
سترش است اي تکوين يابد که بتواند نيازهاي افراد خانواده را که همواره در حال گگونه

ن يت در بهترين رضايخانواده است و ا يت اعضايت خانواده در رضايپاسخ بگويد. مطلوب
ن يشان بهترياقتصاد يازهايها و نشود که تمام اعضا به خواستهيحاصل م يحالت زمان

مازلو  يهاازين پژوهش با سلسله مراتب نيت در اي(. مطلوب0276 ،يري)عب پاسخ داده شود
 يازهايه عالوه بر نيثانو يازهايت توجه داشتن به نين نگاه منظور از مطلوبيا وند دارد. ازيپ

 مديريتي اقدامات و هاتصميم مجموعه را ت استراتژيکيرياست. مد يولوژيزيه و فياول
توان يکند. خانواده را هم ميم تعيين را سازمان يک بلندمدت که عملکرد اندکرده تعريف
ز مانند هر يکند. خانواده نيم يرا ط يات خود مراحلير طول حدر نظر گرفت که د يسازمان
ها دن به آنيرس يداشته باشد که برا يمدت و اهدافانداز بلندک چشميتواند يم يسازمان
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 ميريشده را بپذ يسازف معادلين تعريالزم است از اکنون و در زمان حال تالش کند. اگر ا
 يانداز کردن تالش در زمان حال است برا ت. پسک اسيت استراتژيريک نوع مديانداز پس
 يت اقتصاديريگر از ابعاد مديد يکين، يا دور. بنابرايک ينزد ياندهيدر آ يدن به اهدافيرس

تالش نظام  3ت بحرانيريباشد. مديم 0ندهيا نظر داشتن به آيک بودن يخانواده جنبه استراتژ
از  يريشگيرج از سازمان، در جهت پنفعان خايسازمان همراه با ذ يافته توسط اعضاي

ت بحران بر ضرورت يرين مديت اثربخش آن در زمان وقوع است. بنابرايريا مديها و بحران
د يکأت يو خارج يبا آن دسته از مسائل داخل ييارويرو يبرا يمنظم و کسب آمادگ ينيبشيپ

 کنند. يد ميات را تهديا حيو  يشهرت، سودآور يطور جددارد که به

 هارا در خانواده يت اقتصاديريز وجود دارند که ممکن است سبک مدين يگريد يهاريغمت
 خانواده، چرخه خانواده، منابع خانواده. ياعضا ير قرار دهند مانند روابط اقتصاديتحت تأث

 يسه نوع رابطه را در خانواده معرف 1کرياز ب يريگ( با الگو3102) 2لوت و استونيهام
ت از نوع يريباشند و مديت واحد ميريمد يهستند که دارا ييهاخانواده کند. دسته اوليم

ن منابع خانواده نقش دارند يهم در تام يگرياگر افراد د ين حالت حتيپدرساالرانه است. در ا
خانواده  ياعضا يندارند. در خانواده نوع دوم چانه زن يمصرف نقش يبرا يريگمياما در تصم

 يا حتين منابع دارند و يکه در تأم يخانواده به نسبت نقش ياعضا ن نوع،يم. در ايرا شاهد
گفته  باشند. همانگونه که قبالًيخود م يدن به اهداف شخصيهم ندارند به دنبال رس ينقش

گر يدارد که برخالف د ييدانست اما اعضا يک بنگاه اقتصاديتوان يشد گرچه خانواده را م
باشند و ممکن است به نفع  يخود نم يمنافع شخص دنبالبه ًصرفا ياقتصاد يهابنگاه

 يجمع يهان اساس نوع سوم خانواده که مدليکنند. بر ا يگر از منافع خود چشم پوشيکدي
ک و يدموکرات يريگميها تصمن دسته از خانوادهيم. در اينام دارند را شاهد هست يا مشارکتي

خانواده را در  يانواده نظر همه اعضار خين حالت مديرفته شده است. در ايپذ يامر يمشارکت
 مصرف منابع در نظر دارد.
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 ريثأدر درآمد خانواده دارند ت يشتريکه سهم ب يتوان گفت کسانيه منابع ميبراساس نظر 
شوند. يم ميتقس يها به انواعز خانوادهين منظر نيمات خانواده دارند از ايز بر تصمين يشتريب

کننده ه مصرفيننده است و بقکديک نفر تولي يعنيند هست يمنبعها تکخانواده يبعض
ز در ياز فرزندان ن يکيا يبر پدر، مادر عالوه يعنيهستند  يها دو منبعخانواده ي. بعضهستند

ش يکه ب ييهاباشند خانوادهيم يچندمنبع يهام هستند. دسته سوم خانوادهيد درآمد سهيتول
( هر چه 0211گران، يان و ديه منابع )منصوريطبق نظرکنند. ياز دو نفر درآمد وارد خانواده م

 دارد.  يشتريب يريگميد منابع خانواده داشته باشد قدرت تصميدر تول يشتريفرد نقش ب

 است ياداند: چرخه اول: مرحلهيسه چرخه م  يرا دارا يخانوادگ ي( زندگ0276) ياعزاز
هدف خانواده مشخص شده است،  اندمشترک خود را آغاز نموده يخانواده زندگ يکه اعضا

د )فرزند( يوارد کردن عضو جد يگر کرده و خود را برايکديرا صرف  ياعضا ساعات طوالن
ش اعضاء يشوند و با افزايد به خانواده اضافه ميجد يسازند. در چرخه دوم اعضايآماده م

ن يان( در ارد )پدر، مادر، فرزنديگيدر خانواده شکل م يو سلسله مراتب يقدرت يهاپست
شبرد اهداف ير مقتدر را در جهت پيک مدياز به يش نيش از پيخانواده ب يمرحله اعضا

د مانند يجد يکنند. چرخه سوم با ازدواج فرزندان و اضافه شدن اعضايخانواده احساس م
تر دهيچيد و پيجد يهان مرحله نقشيرد. در ايگيها در خانواده شکل معروس، داماد و نوه

ل يبه خانواده تحم يديجد يهانهيد و هزيآيد ميادرزن، پدرزن، داماد و عروس پدمانند م
تواند يگردد. چرخه خانواده ميدر خانواده احساس م يت قويريبه مد يشترياز بيشده و ن

 در خانواده باشد. يت اقتصاديريرگذار در اتخاذ روش مديثأر تيک متغي

 

 يهات اقتصاد خانواده و سبکيريم )ابعاد مديروبرو هست يبا دو مفهوم اصل ين بررسيدر ا
شد به  يسع "ابعاد" يعنيدر خانواده( در واقع با استفاده از مفهوم اول  يت اقتصاديريمد

 م.  يابيدست  "هاسبک" يعنيکشف مفهوم دوم 

ن يدهد. ايمرتبط با آن را نشان م يرهايخانواده و متغ يت اقتصاديري( ابعاد مد0) نمودار
 شرح داده شد. يساخته شد که در مرور مفهوم يو اکتشاف يمدل با استفاده از مطالعات نظر

 



 
 
 
 

 

ق است از يتحق يت که هدف اصليرين مديا يا الگوهايها انواع سبک ييشناسا ياما برا
 سه از هاداده و تحليل تجزيه ق استفاده شد. براييو ابزار مصاحبه عم يروش گراندد تئور

 کليه متن باز، کدگذاري مرحله در شد. استفاده انتخابي و باز، محوري کدگذاري مرحله
 استخراج هاآن هايمقوله و سپس مفاهيم مطالعه شد، قيدق و جداگانه صورتبه هامصاحبه

 با و با هم مصاحبه هر از شده استخراج هايمقوله ،کدگذاري محوري در مرحله د.يگرد
 لزوم صورت در هاک از مقولهيهر  يبرا يکپارچه شد. مقايسه و هامصاحبه ساير هايمقوله

 دهد. يرا نشان م ياز کدگذار يا( نمونه0) شد. جدول تعريف ابعاد ها، خصوصيات وزيرمقوله

و  ييعقال يت اقتصاديريشد )مد ييها شناسان مصاحبهيدر ا يت اصليريدو سبک مد
ن يها را در احاصل از مصاحبه ي( مدل ها2( و )3(. نمودار )ييرعقاليغ يت اقتصاديريمد
 دهد.ينه نشان ميزم

باشد يم 37در سال  يمشهد يهاه سرپرستان خانوادهيکل ين بررسيدر ا يجامعه آمار
 مورد نياول ق بود کهين طريبد نفر به روش هدفمند مصاحبه شد. انتخاب نمونه 01که  با 

 طبقه
 اجتماعي

 نوادهخا

 حيات چرخه
 خانواده

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

 

 هايويژگي
 مدير ايزمينه

 خانواده

 منابع بسيج
 معنوي

 مطلوبيت

تعادل ورودي و 
 خروجي

 بحران مديريت

 نگري آينده

 عادات مالي

بسيج منابع 
 مادي

 



 
 
 

  

 

  

 فراهم آمده هايدر داده دقت با سپس .ديگرد آوريجمع او به مربوط هايداده و شد نيمع

 اول مورد با ممکن حد تا که ن شدييطوري تع دوم مورد آن، يمقدمات ليتحل و اول مورد از

در  وهيش نيهمکند.  کمک هاداده شمول به تا باشد داشته تفاوت يبررس در موضوع مورد
گر در يعبارت دت شد. بهيرعا "و اشباع يت نظريکفا"دن به يها تا رسر نمونهيانتخاب سا

 حاصل نشد. قبل هايداده با افته متفاوتيچ يه آخر، مورد چند يبررس

 

ت يريمد
 ييعقالريغ

 ييبايت زيارجح
 تيفيبر ک

گه نگاه يظاهرش قشنگ باشه توو تنم قشنگ باشه د يه لباسيد يشا عادات
 .کنهيه چقدر کار مين جنسش چينم ايکنم ببينم

ت يريمد
ييعقال

د از مراکز يخر
 ديخر

دم يبرم که چون پول نقد م يفروشيکل يکنم از جايم يشتر سعيب عادات
تومن ارزونتر بخرم خب  111 ييلويک شه مثالًکه راه داشته با ييتا جا

 .اديدرم يلو سبزيک کيحداقل پول 

ت يريمد
ييعقال

تعادل در دخل 
 و خرج

د بسنجم که خب ين بايون درآمد دارم ايليم 3 يحقوقت مثال در ماه يبندبودجه
خرج  يد چجورينو بايون و پانصد خرجمه ايليک ميحداقل  يمن ماه

اشه هم پول رفت و اومدم باشه خانومم اگه نم بيکنم که هم پول بنز
د خودم ينو باياد ايک روز مهمون ميکار کنم يخواست بره حرم اونو چ

 د از درآمدم نگه دارم که اگه چهاريهم من با يک مقداريبسنجم بعد 
 روز نتونستم برم سر کار افتادم خونه، الاقل پول دکتر داشته باشم.

ت يريمد
ييرعقاليغ

 غلبه احساسات
 تيبر عقالن

 يگه مثال االن درخت کاشتم وليست دياصال بحث درازمدت هم ن عادات
نداره  يومده دراز مدتيهمش خراب شده نهال کاشتم هنوز درن

ک نهال بکام برام ارزشمند تره تا يگم من اونجا ينه ميستمم هميس
 .رميبگ ينيک زمينجا يام ايب

ت يريمد
ييعقال

ش يک سال کيک سال برنامه سفرمون هست. مثال ي يشه تويهم يتمنديرضا تيمطلوب
 .ميريدوبار م يک سال قشم باشه شمال رو حتما ساليباشه 

د چند نفر از ييأهاي مصاحبه به تپرسش پژوهش، پايايي و روايي از اطمينان براي
 اعتمادپذيري، معيارهاي به کيفي مطالعات در ارزيابي د.ين حوزه رسين ايمتخصص

نکلن و گوبا، ي)ل شده است اشاره پذيريتصديق پذيري وانتقال پذيري،اطمينان باورپذيري،



 
 
 
 

 

 شد؛ پياده انجام زير اقدامات موارد، اين به دستيابي (. براي131: 0217 فليک، از نقل 0311
 ها،مصاحبه انجام طول در گردآوري داده با همراه و مداوم تحليل و هامصاحبه سازي

درستي  از اطمينان براي ديگر نيمتخصص توسط هاحبهکدگذاري مصا نحوه بررسي
 .هامضمون مصاحبه از محقق درک نبودن ايسليقه و کدگذاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 لوبيتمط

 جانبههمهعقاليي  گراآينده عقاليي گراعقاليي مطلوبيت

 گراييآينده

دخل ، تعادل در ينگرندهيآ
 ،ج منابعي، بسو خرج

 ت بحرانيريت، مديمطبوب

، ينگرندهيآ
 تعادل در

 دخل و خرج

ج منابع، يبس
ت يريمد

 بحران

مطوبيت، 
 تعادل در

 دخل و خرج

ج منابع، يبس
ت يريمد

 بحران

 

 اقتصاد خانواده  ييت عقاليريمد
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خانواده  يت اقتصاديريمد يهاک سبکيدر تفک يت دو مفهوم اصليبو مطلو ييگراندهيآ
ف شد. يمازلو تعر يازهايمراتب نت با توجه به سلسلهيق مطلوبين تحقيباشند. در ايم

ت يامن يازهاينوبت به رفع ن يو جسمان کيولوژيزيف يازهايه بعد از رفع نين نظريبراساس ا
رسد. يم ييخودشکوفا تاًياز به عزت نفس و نهايو عشق، در مرحله بعد ن ياز وابستگيسپس ن

 ييازهايه است. نيو اول يکيولوژيزيف يازهايفراتر از ن ييازهاينجا توجه به نيت در ايمطلوب
 هاخانواده يو موارد مشابه. بعض يآموزش يهاح، سفر، کالسي، تفريچون خوراک سالم و کاف

کنند و به گفته يم يبقا زندگ يها تنها برادهن خانوايکنند. ايه توجه مياول يازهايتنها به ن
سفر  طور مثال کالًدهد. بهير موارد توجه کنند را نمينکه به سايخودشان درآمدشان کفاف ا

مطوبيت،  عدم
 تعادل درعدم 

دخل و خرج، 
 عادات مالي

 جانبههمهغيرعقاليي  گراغير عقاليي آينده گرا تيمطلوبغيرعقاليي 

 گراييآينده مطلوبيت

عدم ، ينده نگريآعدم 
 ،دخل و خرجتعادل در 

عدم  عدم بسيج منابع،
ت يريمدعدم ت، يمطبوب

 ، عادات ماليبحران

 ندهيآعدم 
، ينگر
تعادل عدم 

دخل و  در
خرج، 
عادات 

 مالي

 جيبسعدم 
عدم منابع، 

ت يريمد
، بحران

عادات 
 مالي

ج يبسعدم 
عدم منابع، 

ت يريمد
، بحران

 عادات مالي

 

 اقتصاد خانواده  ييعقالغير تيريمد



 
 
 
 

 

که  7ت آخر شده است. نمونه شماره يل به اولويا تبديشان حذف شده است ياز برنامه زندگ
در تمام دوران " ديگويباشد، ميل( م)به صورت مستق يافتيباز يکاالها يآورجمع يو شغل

 يگاه ."امم که پولش را قرض کردهياک بار با همسرم سفر رفتهيسال( فقط  1مشترک ) يزندگ
ماند يم يرند و در عوض آنچه از درآمدشان باقيگيده ميه را ناديثانو يازهاين نيا هاخانواده

قرار دارند  يزندگ يجوان که در ابتدا يهاکنند. خانوادهيانداز منامعلوم پس ينده ايآ يرا برا
 تيرا به مطلوب يتصادـت اقيريمربوط به مد يهاريتغـر مياند و سانگونهين ايريش از سايب

-حات کميحاتمونم تفريتفر": داردينه اذعان مين زميز در اين 1دهند. نمونه شماره يح ميترج

پسه يک پفک و چيم در حد يبخر يزيم چيبخوام. اگه يزنيم فقط قدم ميريما پارک م ه مثالًيخرج
م نه به يپس دارينه به چ ياچ عالقهيم چون هيريگيک دونه واسه همه ميم يريگيم يما تازه هر چ

م يم فالسک داريبريرو از خونه م يدنيرضا ..عه ... نوشياونم تازه به خاطر عل يچيم هيل داريپف ف
تم چون ما مصرف ييسکويم بعد بيبريم از خونه ميبخوا يزينو نسکافه هر چيم کاپوچيآب جوش دار

که االن دارم  يميم. تصميبريم باز از خونه ميخونه دار يشه تويباالست هم يليتمون خييسکويب
د پوال رو يبا ندارم که حتماً يانداز به اون معنا اعتقاد اونجوربه پس يليراه بندازم خ يه کارينه که يا
 ."رو مشغول کنم يارم باهاش کار کنم اگر بتونم و موفق باشم چند نفرجمع کنم دوست د ييه جاي

ها به گفته خودشان در حال ت است. آنيت در اولويها مطلوباز خانواده يبخش ياما برا
اد يها وجود دارند که با تکرار زن خانوادهيدر ب يمال ياز رفتارها ياريکنند. بسيم يزندگ
ت کارامد يرين عادات خانواده ها را از مديشود که ايده ميد يشوند گاهيل به عادت ميتبد

بدون  يهاديباال، خر يهااز و با درصديمانند گرفتن وام بدون ن ييسازند. رفتارهايدور م
سه نکردن يق و مقاي، عدم تحقيررقابتيد از مراکز غي، خرييگراو تجمل ييگرابرنامه، لوکس

تعادل در دخل و خرج  ين عادات ماليا يره. گاهيغ و يچشمها، چشم و هممتيها و قکاال
 هيها و وارد شدن به سرماخانواده يش از حد بعضيب يريپذسکين ريزند. همچنيرا به هم م

شونده مصاحبه ن تعادل را به هم بزند.يز ممکن است ايرمطمئن نينامعلوم و غ يهايگذار
دهد او يح ميت ترجيرج را به مطلوبکه در چرخه  سه قرار دارد تعادل در دخل و خ 6شماره 

گفتن به يا ميميکه ما خب به قول قد يشترش به خاطرياما خب ب "کند يان مينه بين زميدر ا
لو يک 3 يبر که مثالً يچقدر درآمد دار ينيبب يد نگاه کنيات باهيبه سرما يد نگاه کنيه نبايهمسا

چه  يريميم ي. نون نخوريريميمن يخب پرتقال هم نخور يدرآمد ندار يوقت يپرتقال بخر



 
 
 

  

 

  

ب يلو سيک 0فته اما چرا اگه ينم ياتفاق يتومن اگه نخر 31 لويموز ک ا االن مثالًيداره  ياشکال
 ".د خب تو ابگوشتت باشه تو خورشتت باشهيکه با يبرا يريميخب م ينداشته باش ينيزم

 يه با هرگونه اتفاقمواجه يها آمادگکند که خانوادهياقتضا م ياقتصاد ييت عقاليريمد
دن با ـا مواجه شيو  يعيطب يايتار شدن در بالـا گرفيرپرست خانوار ـمانند از دست دادن س

مه عمر و يتواند با داشتن بيم ين آمادگينه را داشته باشند. ايو پرهز يناگهان يهايماريب
نشان داد که در  جيد. اما نتايها و مستقالت بوجود آييره پول نقد، دارايها، ذخمهير بيسا

کمتر وجود  ين آمادگين ايين و طبقات پاييبا مشاغل آزاد، درآمد پا يهااز خانواده يبخش
د يگويندارد م يتين موقعيچن يبرا يچ گونه آمادگيکه ه 3دارد. مانند مصاحبه شونده شماره 

ن يچنکه در  يحلو راه "ميکنيم يک فکريد همان وقت يايش بيپ يت بحرانيهر وقت موقع"
 باشند. يم "قرض گرفتن "انتخاب خواهند کرد  يتيموقع

 

خانواده  يت اقتصاديريمد يانجام شده نشان داد که در مجموع دو سبک اصل يهايبررس
. در ادامه به انواع ابعاد 3ييرعقاليت غيريو مد 0ييت عقاليريوجود دارد که عبارتند از مد

 شود.  يکه ذکر شد پرداخته م يک از دو سبک اصليل هر يذ شده ييشناسا

پ يتوان گفت تيت است و ميرين سبک مديترالگو کامل نيا ؛
بحران،  يبرا ي، آمادگينگرندهين الگو آيباشد. در ايخانواده م يت اقتصاديريآل مددهيا

خود قرار دارد و  يت در حد اعاليو مطلوب يو، معنيج منابع ماديخرج، بسو تعادل در دخل 
 باشد.ين حد خود ميغلط در کمتر يعادات مال

ن حال که تمام يت است که در عيرياز مد ين الگو نوعيا ؛
ت بحران، تعادل در يري، مدينده نگريمانند آ يت اقتصاديريل دهنده مديتشک يرهايمتغ

ر ابعاد يار باالتر از سايبس يتياهم يدارا "تيمطلوب"ع وجود دارد ج منابيدخل و خرج، بس
باشند. يم ييت باالياهم يدرجه سه دارا يدرجه دو و حت يازهاين نيمأن سبک تياست. در ا

                                                           
1- Rational economic management 
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حات و يازها مانند تفرير نيه ساياول يازهايعالوه بر ن ييهان خانوادهيچن يگر برايعبارت دبه
ک يواضح است که پرخرج بودن  ر موارد دارد.يش از سايب يتيز اهميپرخرج ن يسفرها

ت يشتر صرف مطلوبيرا که دارد ب يک خانواده درآمد کمياست. ممکن است  يمفهوم نسب
 يهان خانواده جزء خانوادهين صورت ايرد در ايده نگيز نادير موارد را نيت سايکند اما با درا

ار يگر بسيک خانواده ديکه نسبت به باشد هر چند ممکن است يم ييعقال يگراتيمطلوب

قرار دارد عروس و داماد(  يخانواده دارا يعني)که در چرخه سه  1کمتر خرج کند. نمونه شماره 
خوام انجام بدم يکه واجبه رو م ييزهايه اول چينجوريم هميکال زندگ" د:يگوينه مين زميدر ا

ه. چه از يزندگ 3ا درجه يه يزندگ 3حه يگه اون اليشه ديم 3درجه  يک کار مقدماتيانداز حاال پس
گن يکه حق به گردن دارن هم از نظر بدن، بدن از نظر علم روز م ياخب زن و بچه ينظر شرع

د توو سبد يبا ييگروه غذا 6وگرنه  ييگروه غذا 1تون حداقل، حداقل ييتوو سبد غذا د حتماًيبا
کردم يم يشتر سعياره من بيم ييذاضعفه، فقر غ يش نباشه خب به نحويکيهر روز باشه  ييغذا
نا يبه دنبال پس انداز ا يعنيامد ياضافه آمد که آمد اگر ن يزينه من چيکردم همين باشه االنم رويهم
ن با يبشه ا ينا بوده که حاال الزم نبوده به نحويکه پس انداز شده مازاد بر ا ييستم موردهايبا نيتقر

 11 يليگه خيشه گفت که ديم ين داشتم به نحوياشنکه خانه داشتم مسکن داشتم ميتوجه به ا
 ."م حل بودهيدرصد زندگ

فرزند( و چرخه  يدو)زن و شوهر داراجوان در چرخه  يهاخانواده 
ن سبک يقرار دارند. افراد در ا يتيرين سبک مديدر ا ک)زن و شوهر بدون فرزند( معموالًي

عبارت است. به ينييت در سطح پايانداز هستند و مطلوبفکر پسز به يش از هر چيب يتيريمد
ه يثانو يازهاياز ن يبخش تاًيه و نهاياول يازهاين الگو افراد به برطرف کردن نيگر در ايد

بر  ينگرندهيت، آيرين سبک از مديدر اباشند. يانداز مشتر به فکر پسيکنند و بيبسنده م
که  3س شماره يکشود.يده گرفته نميز نادير موارد نيمقدم است هر چند سا يگريز ديهر چ

 م من اصالًيکن يحال زندگ يم توياگه بخوا ": ديگوينه مين زميک قرار دارد در ايدر چرخه 
 يعنيم يبه فردا ندار يديچ امينه که ما هيلشم ايست دلين ينطوريستم خانومم هم اين ينجوريا

ره ياز پولمونو ذخ يشتريک مقدار بيم يکنيم يه ناخواه سعن خوايخاطر همم فردا چه خبره بهيدونينم
م مسافرت يتونيم يط کنونيما در شرا يعنيم يديدرصد از دست م 61 -11حالمونو ما  يعنيم يکن



 
 
 

  

 

  

ه ياد به ازاش بقينش کم دربيم هزيبر يا دو تا داخليه مسافرت در سال يم يگيم ميرينم يم وليبر
 ."م يدا نکنيپ يشه باز مشکلين بدتر مياز يط اقتصاديبعد که شرا يهام ساليپولو بذار

ت بدون مرز و يريمد ين دسته قرار دارند دارايکه در ا يافراد
 يدر زندگ يزيرن افراد هرگز برنامهيتوان گفت ايواقع مباشند. دريبدون چهارچوب م

ندارد.  يتيچ اهميهت يمطلوبو  ينگرندهي. آندارند يتيچ اولوياند و هخود نداشته ياقتصاد
ت را ين اهميترت کميرين مديتر آنچه در اوجود دارد. از همه مهم داًيغلط شد يعادات مال

اورند و ين تعادل را بوجود بيتوانند اين افراد هرگز نميدارد تعادل در دخل و خرج است. ا
 يحسابل بديدلباشند و بهيشوند. دائم در حال قرض کردن ميشه دچار مشکل ميهم

 ينييار پايبس يه اجتماعيتوان گفت سرمايگر ميعبارت دگران ندارند. بهين ديدر ب ياعتبار
ن يب ياعتماديها وجود ندارد و بن خانوادهيا ين اعضايج منابع در بيو بس يدارند. همبستگ

 شود. يده ميها دآن

ابد ييت کاهش ميرين سبک از مديدر ا ييعقال يرفتارها ؛
 يهاداست. رفتاريشدت هوز بهيغلط ن يمال يهات دارد اما رفتاريت در حد اعال اهميمطلوب

د ي، چانه نزدن در خرييشود. مانند برندگرايده مياد ديپ زين تيگونه در ااحساس يمال
ه يثانو يهاازيرار دارند نن سبک قيکه در ا ي. افراديو چشم و هم چشم ييگراکردن، تجمل

 يخارج يو سفرها ييگراکه درآمدش را در تجمل يدهند. مانند کسيح ميه ترجيرا به اول
در  1شونده شماره کند. اظهارات مصاحبهيد مسکن نميخر يبرا يکند اما تالشينه ميهز

از  يکي": باشديگرا متيمطلوب ييرعقاليغ يت ويريدهد که سبک مدينه نشان مين زميا
هم نداشته  يکارم ممکن هست بازدهيخرم نهال مين مين هست که زميکه من دارم ا ييهاعالقه

رم چرا زعفرون برام سود داره اما يدم اما دکتر نميخوبه ده تومن م يباشه اما حالم از لحاظ روح
  ."شهير مير به يگش مثل آبش يد يزايبا خرج چ گه نه مثالًيد يزايچ

مارگونه و بدون يانداز به شکل بت، پسيرين نوع از مديدر ا ؛
آنچه جمع شده است  يه قرار دارد و گاهياول ياز هايت در حد نيابد. مطلوبييهدف شدت م

ج منابع يبحران، تعادل در دخل و خرج و بس يبرا يرد. آمادگيگيهرگز مورد استفاده قرار نم



 
 
 
 

 

ن سبک، يست( در اين ييت عقاليريد داشته باشد در جهت مدوجود ندارد )اگر هم وجو
ندارد.  يتيت بحران اهميريمد

بر  .بود يمشهد يهاخانواده يت اقتصاديريمد يهاسبک ييق شناساين تحقيا يهدف اصل
 يي)عقال يپ جزئيو شش ت ييعقالريو غ ييعقال يج حاصل شده، دو سبک کلياساس نتا

 ييعقالريجانبه، غهمه ييعقالريگرا، غندهيآ ييگرا، عقالتيمطلوب ييهمه جانبه، عقال
 ياست که دارا يتيري، مدييشدند. سبک عقال ييشناسا گرا(ندهيآ ييعقالريگرا و غتيمطلوب

ن يع بحران باشد. در يخرج و آماده براوگرا، متعادل در دخلتينگر، مطلوبندهيج منابع، آيبس
خانواده،  يهايريگميدر تصم "احساسات"ت ياهم يعني "نادرست يالعادات م"حال مفهوم 

 ييت عقاليريگر در مديعبارت دتر خواهد کرد. بهييرعقاليخانواده را غ يت اقتصاديريمد
ش يب ييرعقاليت غيريباشد اما در مديم يل منطقيه و دليتوج ير خانواده دارايمد يرفتارها

 ييت عقاليريک خانواده با مديحکمفرماست.  نادرست يهااز همه احساسات و عادت
بدون  يدهاي، خرييغلط چون برندگرا يدارد، عادات مال يگونه کمتراحساس يرفتارها
 ييرهايمتغ ينگرندهيت و آيشود. مطلوبيده ميتر دها کمن آني، اسراف و ... در بيزيربرنامه

که  ياکند. خانوادهير مييتغت در خانواده يريشتر شود نوع مديهستند که وزن هر کدام ب
تمکن  ين حال دارايش مهم است اگر در عياعضا برا يهاازيبه ن يدگيز رسيش از هر چيب

 ييعقال يگراتيت مطلوبيريمد يانداز در حداقل خود باشد داراازش به پسيباشد و ن يمال
نده و ين آيتأم يبرا ييهامهيو بدون داشتن ب يزيرن خانواده اگر بدون برنامهيباشد. هميم

درجه دوم و سوم خانواده  يازهايبه ن يدگيبحران تمام درآمد خود را صرف رس يبرا يآمادگ
 يگراتيت مطلوبيريمد ينده خانواده نکرده باشد دارايآ يبرا ين حال فکريکند و در ع

 است. ييعقالريغ

آنچه از درآمدش انداز است، اگر جوان باشد و ز به فکر پسيش از هر چيکه ب ياخانواده
 يل، آمادگيد اتومبيد مسکن، خريخانواده مانند خر يهاازيرفع ن يشود را برايانداز مکه  پس

است.  ييعقال يگراندهيت آيريمد يگر در نظر گرفته باشد دارايورود فرزند و موارد د يبرا
از آن  شيکه به جمع کردن  درآمد و خرج نکردن آن عادت کرده است و ب ياخانواده يول



 
 
 

  

 

  

انداز پس يهاپول يکند و برايه خانواده بپردازد فقط جمع مياول يازهايبه رفع ن يکه حت
 باشد.يم ييرعقاليغ يگراندهيت آيريمد ينداشته باشد دارا ياشده هم برنامه

 يدر زندگ يا منطقي يزيرگونه برنامهچيت آن است که خانواده هيريگر مدينوع د
انداز. هم پس يو گاه يگذارهيسرما يشود گاهيت مهم ميمطلوب يخود ندارد گاه ياقتصاد

ط اطراف و ير محيشدت تحت تأثندارند و به يخود چهارچوب ين دسته از خانواده ها برايا
در دخل و  ين است که تعادليها ان ضعف آنيتررند و مهميگيگران قرار ميحرف د

شد.  ينام گذار "جانبهمهـه ينرعقاليـغ"ت، يرين سبک مديدارد. اـنخرجشان وجود 
 يهايزيرتر هستند و با برنامهموفق ياند در زندگدهيرا برگز ييت عقاليريکه مد ييهاخانواده

 ييهانده خانواده را رفع کنند. اما خانوادهيآ يهاازيو هم ن يکنون يهاازيتوانند هم نيم يمنطق
ت ينداشته و هرگز احساس رضا يشرفتيپ يباشند در زندگيم يرعقالنيت غيريمد يکه دارا
ن ياستخراج شده ا يهاو در نظر داشتن سبک يکم يهاينخواهند داشت. با بررس يدر زندگ

ن يا يشناسوعيها را مشخص کرد. بعد از شپين تيک از ايوع هر يزان شيتوان ميق ميتحق
، به بهبود ياو رسانه يربط آموزشيذ يها و نهادهاق سازمانيتوان از طريها مسبک

 ها کمک کرد.آن يتمنديجه ارتقاء رضايها و در نتخانواده يت اقتصاديريمد

 



 
 
 
 

 

 

 .دانشگاه الزهرا، مرکز امور زنان و خانواده. تهران: ( 0212) ي، زهراافشار -

،  (0213) ، شهاليعزاز -
 تهران: نشر روشنگران و مطالعات زنان.

 يحات مصرفيمرتبط با ترج يو فرهنگ يعوامل اجتماع يبررس (0233ال )ي، لي، ربابه و عبداللهيپورجبل -
 .71-11، 01( 2، )ز. يتبر يهان خانوادهيب

 شهر غيرشاغل و زنان شاغل اقتصادي رفتارهاي ها ونگرش يناهمسان (.0231ا. ) ،ي، راحله و بالليجعفر -

 71-11، 07( 67،  ) همدان.

و عوامل  يتهران يهاخانواده يسطح سواد مال ي(. بررس0231زاده، محمد )فهي، زهرا، و حنيلميد يانتيد -
 .023-001 ،1( 36، )ل اوراق بهاداريتحل يمرتبط با آن. دانش مال

و پارسنز نسبت  ييعالمه طباطبا يهادگاهيد يقيکرد تطبيرو يبررس (0232) مي، مري، احمد و شعبانييرضا -
 .033-63، 01( 33، )ت خانواده. يريبه مد

 . مشهد: نشر کاتبان. (0273) سرباز، زهرا -

م يخانواده در تصم ي( مطالعه نقش اعضا0213من )سيدجوادين، سيدرضا، صمدي، منصور، و نقدي، به -
 .371-317، 3( 7، )با دوام.  يمصرف يد کااليخر يبرا

( 0213غالمرضا ) ،يق اورعيمحمدرضا و صد ،پوريلطفعل ؛وشيگوند، داريب يدريح ؛، رامپوريصدر نبو -
«. رويش نظريه»ي آن نزد مردم مشهد به روش هاانداز کردن و شيوهشناختي داليل پسبررسي جامعه

( ،1 )1  ،63-12. 

 .17-12(، 67، )ا مدرن، ي ياقتصاد خانواده: سنت(0276) ، غالمرضايريعب -

 مازندران. يمازندران: جهاد دانشگاه .( 0231فرزانه، م. ) -
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