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 چکیده

زدواج فارغ از یک پدیده اجتماعی، یک ابرسیستم پیچیده است. ا

توانند دخیل باشند. دی تا به ثمر رسیدن یک ازدواج میعوامل زیا

طرفین قابل تأمل و مرتفع شدن ابعاد فرهنگی و اجتماعی با درک 

اگر به همدیگر عالقه داشته و به قدرت پذیرش یکدیگر  ،است

ر و منجر نشدن این اما آنچه سبب اختالل، تأخی !رسیده باشند

مالی است. به همین  -شود، نظام مسائل اقتصادیپدیده مقدس می

این تحقیق بررسی نقش مدیریت درآمدها به عنوان روی، هدف در 

نماینده مؤلفه اقتصادی در مدیریت ازدواج است. بدین منظور، با 

تن از خبرگان این حوزه و با استفاده  011پیمایش و نظرسنجی از 

رسی آزمون از آمار استنباطی رگرسیون چندگانه، همزمان به بر

رتیب اشتغال تت که بهها حاکی از آن اسفرض پرداخته شد. یافته

های ازدواج، قیمت مسکن، ها، هزینهپسران، تورم و گرانی

های زندگی روزمره، تسهیالت ناکافی دولت، دستمزدهای هزینه

انداز، تصادی در کاالها، عدم توانایی پسپایین، عدم ثبات اق

های دولت و عدم توان تهیه جهیزیه در مدیریت ازدواج سیاست

 ی دارند.نقش و سهم بسزای

 هاریت درآمدها، مدیریت ازدواج، نقشمدی :واژه های کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

The marriage, regardless of a social phenomenon, 

is a complex supercar. Many factors can be 

involved in the arrival of a marriage. The cultural 

and social dimensions can be contemplated and 

remedied by understanding the parties, if they are 

interested in each other and have reached each 

other's acceptance! But what causes disruption, 

delay, and not leading to this sacred phenomenon 

is the system of economic-financial issues. 

Therefore, the purpose of this study is to 

investigate the role of revenue management as an 

economic representative in marriage management. 

To this end, the assumption test was examined by 

surveying and poll of 100 experts in the field, 

using multiple regression inferential statistics. The 

findings suggest that boys' employment, inflation 

and high costs, marriage costs, housing prices, 

daily living costs, inadequate government 

facilities, low wages, economic instability in 

commodities, inability to save, government 

policies, and inability to provide dowry in 

management Marriage has a significant role. 

Keywords: 

 Revenue management, marriage management, 
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 نقش مدیریت درآمدها در مدیریت ازدواج فاطمه زارع مویدی:

  مقدمه

واج بوده است )صادقی فسایی و اثر شرایط مدرن بر ازدبحث چگونگی ها در عرصه مطالعات خانواده، ترین مناقشهیکی از مهم
هایی است که ها دچار توقفی مدرن و پسامدرن اکنون در حداقلالبته شرایط حاکم بر پدیده ازدواج، فارغ از دنیا (.4348جمالی، بنی

های اجتماعی سهمی زمینهده است. تغییرات پنجه نرم کردن با این عنصر اجتماعی شوموانعی جدی برای دستاینها خود سبب 
توان به انواع تغییر ذائقه افراد شده است که میها و تمایالت انسانی داشته و منجر به بندی انگیزهاساسی در صورت

های ساختاری برای هماهنگی تمایالت فردی و تمایالت برساخته شده اجتماعی با های تعمدی و اتخاذ استراتژیگذاریسیاست
(. یکی از عواملی که این پدیده قرآنی و سنتی را دچار 4344ساختارهای حاکم بر آن اشاره کرد )رستمی و همکاران، فرهنگ و 

های اقتصاد ایران، شرایط را صادی است. اکنون بسیاری از مشخصهچالش کرده و اتفاق ازدواج را به تأخیر انداخته، نظام مسائل اقت
 بینی ناپذیر، رشد اقتصادی کم و کاهش درآمددر وضعیت اقتصاد ازجمله تورم پیشن بسیار با عدم قطعیت همراه کرده است. نوسا
جمالی و اپذیری در زندگی جوانان است )بنیبینی نبات و در نتیجه، عدم قطعیت و پیشثسرانه، همگی دالیلی بر وضعیت بی

خانواده و اولویت اید به همین دلیل، توجه به جایگاه ش (. بُعد مالی ازدواج یکی از نکات بسیار مهم است.4144صادقی فسایی، 
جوانان  (.4341توجه الزم به آن نشده است )امیدی و همکاران، هایی است که ازدواج یکی از مصادیق بارز سیاسترسیدگی به امر 

خصی، بلکه به منزله امری ش کنند و پدیده تأخیر در سن ازدواج نه در حکمتلف از مبادرت به ازدواج دوری میبه دالیل مخ
برون  مشکالت و وقایع درونی و بیرونی )آنچه که از درون و (.4341آقاسی و فالح مین باشی، ای اجتماعی نمود یافته است )مسئله

شوند: که در نگاه اول؛ نوع مدرن تقسیم می -سنتی و پیشرفته -گیرد( به دو دسته مقدماتیها شکل میافراد و در ساختار خانواده
د و های فامیلی، چندزنی، قابلیت فرزندآوری، پایین بودن سن ازدواج، فاصله سنی، ازدواج مجدتخاب همسر و دخالت در آن، ازدواجان

تر، ازدواج سفید، افزایش سطح طلبانهصادی، سبک زندگی واگرایانه و لذتهای ازدواج، فشارهای اقتدر نگاه دوم؛ ترس از مسئولیت
ویژه قشر یاد شده با تفاهم و درک طرفین بهنام برد. سؤال اساسی اینجاست که اگر تمامی مسائل  توانتوقع طرفین را می

ن کمرنگ است؟ بنابراین به نظر برسند، پس دیگر ایراد کجاست؟ چرا ازدواج همچناکرده مرتفع شوند و به حل بالفعلی تحصیل
ای کاربردی پیچیده نشده است و آن عامل نسخه برای آنرسد ردپای عامل دیگری در این پدیده دخیل است که تاکنون می

ها و مشاغلی که با این حوزه سروکار دارند و حاضر زدواج به دو دسته است: الف( گروهمدیریت درآمدها در ا مدیریت درآمدها است.
ب( میزان درآمد زوجین و  ،نگرندچشم بنگاه اقتصادی کالن مینیستند در این امر مبارک از منافع خود کمی بکاهند و به آن به 

آید در باب مورد دوم، این است که آیا درآمدی مکفی در جامعه جریان دارد که . سؤال اساسی دیگر که به وجود میهای آنانخانواده
های تحمیل نهتوان از پس هزیو موجود می فرد بتواند آن را مدیریت کند و سپس به ازدواج دلخواه خود برسد؟ آیا با درآمدهای رایج

ها در ه فرد درآمد خود را با کسر هزینهای هست کهای روزمره زندگی به گونهالگوی ازدواج برآمد؟ و آیا هزینهشده، نهادی و بدون 
 باشد.زدواج میبررسی نقش مدیریت درآمدها در مدیریت ا ،سودی قابل توجه برای ازدواج ببیند؟ بنابراین هدف در این پژوهش

 پژوهش مدل مفهومی
 مالک خواهد بود.بین و مدیریت ازدواج )وابسته( ش، مدیریت درآمدها )مستقل( و پیشدر این پژوه

 
: مدل مفهومی پژوهش0شکل   

 

 و پیشینه پژوهش مبانی نظری
ادی مقتضیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصها به فراخور تشکیل خانواده و تغییر در مالک های گوناگون در زمینه ازدواج،بررسی نظریه

 (:4341توان رسید )آقاسی و فالح مین باشی، به مدلی جامع به گونه ذیل می
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گونه نکردن را از نظر جامعه آماری اینبندی دالیل ازدواج ( در پژوهش خود، اولویت4341اشی )آقاسی و فالح مین ب همچنین

زدواج، باال بودن شغل، باال بودن هزینه زندگی مشترک، باال بودن هزینه تشریفات ا ترتیب کردند: نیافتن همسر دلخواه، نداشتن
گیری، باال بودن سطح ه جنس مخالف، مردد بودن در تصمیماعتمادی بآنها، ترس از ازدواج ناموفق، بی ها و مخالفتتوقعات خانواده

 های زندگی،گیزه عاطفی الزم، ترس از مسئولیتان انتظار طرف مقابل، داشتن برادر یا خواهر بزرگتر و مجرد، نداشتن
 های زندگی متأهلی، مشغول به تحصیل بودن، سن کم و سایر موارد.محدودیت

خویش و یکدیگر خود را متشکل از دو نوع مختلف زن و مرد یافت. این دو موجود با تفکر درباره  ،انسان از آغاز زندگی در کره زمین
که قه و کشش پیدا کردند و برای اینبه دالیلی به یکدیگر عالپی بردند. این دو موجود وت بین یکدیگر هایی در عین تفابه شباهت

ش مراسمی در هایی از نوع خود پدید آورند باید به یکدیگر تعهد دهند تا پایان عمر در کنار هم بمانند و این تعهد را تحت پوشانسان
کنند. این ازدواج فواید کید میأسم و اعالن زندگی مشترک دو نفر تبرپایی این مراکنند که ادیان نیز بر حضور دیگران علنی می

دارد که با توجه به  ...، رسیدن به استقالل اجتماعی، اقتصادی و تولید نسل و محافظت از آن وبسیاری ازجمله دستیابی به آرامش
ازدواج صورت نگیرد و یا اگر  ،شود تا در برخی مواردمانع میشود. اما موانعی وجود دارد که لزوم برگزاری آن درک می ،این فواید

 (.434۱، )ملکی گلندوز شوددواجی صورت گیرد به طالق منجر میاز

، عدم مجردین، عدم وجود آمادگی و تجربه در میان بین جوانان در یاعتمادشیوع بی :های آنع اجتماعی و مؤلفهموان

آزادی روابط دختر  ،از ازدواج، گریز از مسئولیت متقاضیان ازدواجنبود آموزش و ناآگاهی  ،زوجینمهارت ارتباطی و آشنایی بینابین در 
های چندگانه زمان ازدواج و تشکیل خانواده، چرخه نرسیدن جوانان به بلوغ ،و پسر ، روابط قبل از ازدواج دخترو پسر در جامعه

و انحرافات گسترش فساد  ،اجتماعی روانی، فکری، ل جنسی،ئمسا  دهد. همچنینزندگی خانوادگی فرد را تحت تأثیر قرار می
کید بر استقالل در تأ ن بیشتر اوقات با دوستان،نداگذر ،و ناامیدی در جامعه، ترس از شکست، پیدایش یأس جنسی و روابط نامشروع

 های پنهان ویژگی اجتماعی نهفته است.بین جوانان ازجمله مواردی است که در الیه

 ها، تبلیغات صدا و سیما بعضاًا و اعتقادات غلط در بین خانوادهباوره ،هارواج فرهنگ :های آنفرهنگی و مؤلفهموانع 

نمایش رابطه عاشقانه قبل از ازدواج، اشتغال به تحصیل، مخالفت والدین با امر ازدواج، ازدواج  مثالً  مخالف روش ازدواج است.
 ،پسندی جوانانو برادر بزرگتر، مشکل ازدواج نکردن خواهر ،جا از همسر آیندهه، توقعات بیناموفق والدین یا یکی از اعضای خانواد

 توان اشاره کرد.می ها در ازدواج جوانان که سعی در امتیازگیری از طرف مقابل دارند،دید خانواده تغییر عدم همراهی پدر و مادر،

سکن، عدم استقالل مالی اقتصادی به بیکاری جوانان، تهیه مهای عوامل مؤلفهدر  های آن:موانع اقتصادی و مؤلفه

 (.4144، )عالیی بوسجین اشاره شده است سنگین هایوجود مهریه و های سنگین ازدواجمین جهیزیه، وجود هزینهأجوانان، ت
ر در ازدواج را فراهم های فردی و دسترسی به همسر مناسب، موجبات تعجیل یا تأخیساختارهای کالن اقتصادی و اجتماعی، ویژگی

های ازدواج های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی را نیز به همراه داشته است.آورند. افزایش سن ازدواج در دوره معاصر، دگرگونیمی
ویژه در مقاطع باالی تحصیلی، با افزایش سن ازدواج همبستگی اند. میزان تحصیالت، بهتر، در سنین باالتری اتفاق افتادهجدید

های آزادتر، برابری بیشتر جنسیتی و نسبت خویشاوندی دورتر زوجین، داشته است. شهرنشینی، مشارکت زنان در نیروی کار، ازدواج
اند. قومیت در افزایش و کاهش سن ازدواج تأثیر داشته است. در تحلیل چندمتغیره، مدت ازدواج، اثر مستقیمی بر سن ازدواج داشته
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توانند با اند. این تأثیرات میدار خود را حفظ کردهنت، نسبت خویشاوندی با همسر و قومیت، اثر معنیمیزان تحصیالت، محل سکو
های شغلی، های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی جامعه در جهت تالش برای ارتقای موقعیت زنان، تحول در نظامتوجه به دگرگونی

، تحول در میزان دستیابی به همسر مناسب و تغییرات در هنجارها و تغییر سهم افراد آماده ازدواج و جویای کار در جمعیت
 (.4383، )محمودیان های مرتبط با ازدواج و تشکیل خانواده تفسیر شوندارزش

را باال بودن هزینه ازدواج، باال بودن هزینه زندگی، نداشتن جهیزیه مناسب،  ( در پژوهشی موانع ازدواج دختران438۱ناستی زائی )
فاصله طبقاتی دو خانواده، اعتقاد به  ره زندگی، وابستگی مالی خواستگار به والدین،خواستگار، نداشتن حداقل درآمد برای ادا بیکاری

ی ازدواج فامیلی، عدم رضایت خانواده به سکونت دختر در شهر دیگر، انتخاب خواستگار توسط والدین، عیب شمردن جلسات آشنای
تر پس از دختر بزرگتر، عیب شمردن واج، اعتقاد به ازدواج دختر کوچکتر بودن دختر از پسر در ازدکوچکقبل از ازدواج، اعتقاد به 

مطرح نمودن مسئله ازدواج توسط خانواده دختر، وضع مهریه سنگین، نداشتن شغل مناسب، برگزاری مراسم مجلل عروسی، 
چشمی در ازدواج و باال زدواج پس از اتمام تحصیالت، چشم و همگیری بیش از حد والدین، باال رفتن سطح توقعات دختران، اسخت

ازدواج با پردازش به عامل  های مطالعاتی در حوزهرسد دغدغهبنابراین به نظر می شمرد.پسر میبودن تحصیالت دختر نسبت به 
 برطرف گردد. شود، تا حد زیادیدر نحله اساسی این رکن جایابی میمحور اقتصاد که مدیریت درآمدها بنیان

 روش پژوهش
سنجی همبستگی )رگرسیون( توصیفی و در گروه میزان -پیمایشیها آوری دادهظر هدف کاربردی و از نظر نوع جمعاین تحقیق از ن

ای استاندارد در طیف لیکرت از گذاری پرسشنامهای و به اشتراکپس از گردآوری مطالعات کتابخانه قابل انجام بوده و بدین منظور
بر اینکه نقش مدیریت درآمدها در مدیریت تن از اساتید، خبرگان و فعالین حوزه ازدواج با نگاه اقتصادی سؤالی مطرح شد مبنی 444
 شود.رو اجرایی میج چگونه است؟ بنابراین تحقیق پیشازدوا

 هایافته

 فرضیه پژوهش:
 در مدیریت ازدواج نقش دارد. مدیریت درآمدها -

 بررسی آزمون فرض:
 براساس ماهیت فرضیه پژوهش، آزمون آماری رگرسیون چندگانه همزمان خواهد بود.
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 پسران

3۱/4 24/4 42/4 22/
11 

24/4 2۱/4 83/1 - 

هاهزینه
 ی ازدواج

31/4 42/4 4۱/4 14/
32 

48/4 48/4 24/1 444. 

هاهزینه
ی زندگی 

 روزمره

33/4 44/4 44/4 42/
33 

42/4 2۱/4 41/۱ 444. 

عدم 
توانایی 

 اندازپس

24/4 4۱/4 48/4 48/
44 

44/4 48/4 42/1 444. 

تورم و 
 هاگرانی

23/4 41/4 41/4 42/2 48/4 44/4 28/2
- 

444. 

عدم ثبات 
اقتصادی در 

 کاالها

84/4 41/4 44/4 44/
34 

41/4 32/4 28۱/
2 

444. 

 .448/444 1۱/4 41/42/4 44/4 4۱/4 43/4هاسیاست
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تسهیالت 
 ناکافی دولت

28/4 44/4 41/4 4۱/
28 

43/4 28/4 423/
4 

444. 

دستمزدها
 ی پایین

1۱/4 48/4 42/4 43/
42 

41/4 24/4 228/
4 

444. 

قیمت 
 مسکن

۱4/4 44/4 44/4 48/
24 

42/4 44/4 44/2 444. 

عدم توان 
 تهیه جهیزیه

18/4 42/4 43/4 43/
21 

42/4 44/4 84/1 444. 

  
قرار  یعنی مدیریت درآمدها توان یافت که همه عواملی که در زیرمجموعه متغیر مستقل تحقیقاز نتایج جدول فوق می

ترین به کمترین همچنین به لحاظ سهم یا درصد بیش معناداری دارند. بیننقش پیشازدواج گیرند در متغیر وابسته یعنی مدیریت می
ازدواج های درصد، هزینه 41ها با درصد، تورم و گرانی 24پسران با  های اشتغالگیری مدیریت درآمدها مؤلفهعامل دخیل در شکل

 8درصد، دستمزدهای پایین با  4های زندگی روزمره و تسهیالت ناکافی دولت با درصد، هزینه 44صد، قیمت مسکن با در 42با 
درصد و عدم توان تهیه جهیزیه با  ۱های دولت با انداز و سیاستپسدرصد، عدم توانایی  1درصد، عدم ثبات اقتصادی در کاالها با 
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 گیریبحث و نتیجه
رسد مسائل فردی و جمعی در ازدواج دخیل هستند. مسائل فرهنگی مانند آداب، معاشرتی و قومیتی یا اجتماعی مانند به نظر می

نشدنی و یا مانع  سواد، سن و امثالهم در صورتی که طرفین به درک پذیرش یکدیگر برسند، قابل حل است؛ لذا آنچه که حل
این ادعا قابل اثبات است که عقبه و صبغه  پوشی کرد، نظام مسائل اقتصادی است.توان از آن چشمگونه نمیاساسی است و هیچ

فرهنگی و اجتماعی طرفین با رسیدن به عالقه مشترک و درک مشترک از ازدواج صحیح قابل حل است که کنترل این عوامل تا 
ویژه مدیریت درآمدها که خود شامل ارکان بسیاری است، غیرقابل کنترل ان است. اما در مباحث اقتصادی بهحد زیادی دست خودش

ت، طور که بیشترین درصد یافته این تحقیق به اشتغال پسران اختصاص یافته اسهده و توان طرفین خارج است. هماناست و از ع
دی سیستم تشکیل ه شود به روند درآمدی و اشتغال پسر به عنوان وروباشد که یک مرور سادبه همین روی، خالی از لطف نمی

 2۱دس سربازی به سنی حدود رو، با فرض اینکه یک پسر با اتمام تحصیل خود در مقطع لیسانس و اتمام دوره مقخانواده؛ از همین
یا شاید اصالً در حال و هوای آن قرار رسد، خب پرواضح است که از طرفی شاید به پختگی متناسب با ازدواج نرسیده باشد سال می

های روزمره تورم و گرانی، قیمت مسکن، هزینه نگیرد، از طرف دیگر با استارت شروع به کار در این سن با عوامل دیگری ازجمله
سال و با چه که در این پژوهش یافت شد، باید چند  انداز و عدم ثبات اقتصادی کاالهادستمزدهای پایین، عدم توانایی پسزندگی، 

کند؟ اگر به فرد انگیزه نمیحس و بیفرد را بیمدیریت کند که به ازدواج دلخواه خود برسد! تأخیر در ازدواج آیا  سبکی درآمد خود را
بحث قانع بودن  الناس به گردن چه کسی خواهد بود؟الناس نیست و آیا این حقبا مانعی چون درآمد، آیا این حق دلخواه خود نرسد

کننده ازدواج حداقل درآمد راحتی با وجود مدارک عالیه نداشته باشد، این بحث بر اینکه پسر به عنوان شروع فاهم یک چیز است،و ت
وامل بیرونی مانند دولت یا ریشه در چه دارد؟ آیا توانایی و استعداد فردی اینجا مطرح است یا ساختار و بنیان ناشی از ع

اطل نیست و اتفاقاً یک دور قوی است، چرا که با عدم ازدواج ما با عدم فرزندآوری و عدم افزایش هایش؟ لذا این یک دور بسیاست
در زایی خواهیم رسید. پس آنچه از همه شویم که باز به عامل اشتغالرو میم برخورداری از افراد متخصص روبهجمعیت و با عد

 است.تر است، اشتغال پسران مدیریت درآمدها در ازدواج مهم
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