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Economic culture is considered the basis of development, and women play
an important role in shaping the economic culture of society. The coaching
role of women in society causes their economic attitudes and attitudes,
especially in consumption, to provide educational platform for community
development. The main uses of consumption, the level of consumption and
how the consumption is consumed in the family bed and by mothers. This
paper investigates the role of women in shaping the desired economic culture
according to the concepts in the resistive economy policies. The findings
indicate that, by improving and promoting the culture of women's
consumption, production will also increase among them. The modification of
consumer culture and enhancing the morale of Productivity is the basis for
economic development and this is consistent with the objectives of the
resistive economy policies.
Key words: minority shareholders, corporate governance system, stock
companies, legal system, iran legal system.
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نقش زنان در فرهنگسازی اقتصاد مقاومتي
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چكيده
فرهنگ اقتصادی زیربنای توسعه محسوب میشود و زنان در شکلدهی به فرهنگ اقتصادی جامعه
نقش مهمی ایفا مینمایند .نقش مربیگری زنان در جامعه موجب میشود تا رفتارها و نگرشهای
اقتصادی ایشان خصوصاً در بعد مصرف ،بستر تربیتی را برای توسعه جامعه فراهم نماید .مؤلفههای
اصلی مصرف یعنی سطح مصرف و چگونگی مصرف در بستر خانواده و توسط مادران شکل میگیرد.
این مقاله نقش زنان را در شکلگیری فرهنگ اقتصادی مطلوب با توجه به مفاهیم موجود در
سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،بررسی نموده است .یافتهها بیانگر آن است که با بهسازی و ارتقاء فرهنگ
مصرفی زنان ،تولیدگرایی نیز در میان ایشان افزایش مییابد .اصلاح فرهنگ مصرفی و افزایش روحیه
تولیدگرایی ،زمینهساز توسعه اقتصادی بوده و این با اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی همسو
میباشد.
واژگان کليدي :فرهنگ اقتصادی ،مصرف ،اقتصاد مقاومتی ،تربیت اقتصادی.

* دانشآموخته کارشناسی ارشد ،رشته مطالعات زنان ،دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.
Marzieh.azari7@gmail.com
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مقدمه

مطالعه در خصوص توسعه و پیشرفت همواره مدنظر برنامهریزان اقتصاادی و اجتمااعی
کشورهای پیشرفته بوده است .به همین جهت برای رسیدن به جایگااه برتار در عرصاه
اقتصادی ،اقدام به مطالعه و پژوهش در خصوص رشد و توسعه بار اسااا ارزشهاای
مطلوب خود کردهاند .دایرۀالمعارف بینالمللی علوم اجتمااعی ،ارزشهاا را هنجارهاای
اصلی جامعه دانسته که ایدههای کلیدی برای تولید یک فرهناگ را دارا باوده و موجاب
تعریااو ویااایو مشاای

باارای افااراد جامعااه ماایشااود

INTERNATIONAL

 .)ENCYCLOPEDIA OF THE SOCIAL SIENCE, 2ND EDITION; 581پارسونز
نیز معتقد است ارزشها قادر به حفظ تعادل و ثبات جامعه هستند .از نظر او فرهناگ و
نظام ارزشی یکی از ابعاد اجتماعی میباشد که موجب شکلگیری سااختار اجتمااعی و
دستیابی به اهداف جامعه میشود .از نظر وی ارزشها باید باه شیصایت افاراد منتقال
شااده و ساا ر رفتااار مناسااب را هاادایت نماینااد  Parsons 1951بااه نقاال از:

INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF THE SOCIAL SIENCE, 2ND
 .)EDITION; 581بر اساا این تعریو ،رمز موفقیت سیاستهای توساعهای حمایات

مردمی میباشد ،لذا مشارکت زنان از این فرایند تفکیکناپذیر بوده و میتوان گفات کاه
پیشرفت اقتصادی جامعه معلول مشارکت زنان میباشد .قطعاً عملکارد زناان باه عناوان
نیمی از جمعیت جامعه و مربیان نیم دیگر آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار اسات و
این مسئله در جامعه خانوادهمحور ایران پر رنگتر میباشد .در حقیقات سابک زنادگی
زنان انتقالدهنده ارزشها ،نگرشها و رفتارهای اقتصادی به نسلهای آینده میباشد.
با توجه به مطالب فوق مبنی بر نقش فرهنگ و مشارکت زنان در فرایند توسعه ،این
مقاله به بررسی نقش زنان در فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی پرداخته است.
 .9ضرورت مسئله

در سالهای اخیر اهمیت برنامههای فرهنگی در سیاستهای اقتصادی کاملاً روشن شده
و اجرای برنامهها و الگوهای اقتصادی بدون بررسی مؤلفههای فرهنگی اماری نادرسات
قلمداد میشود ،چرا که هر نظام اقتصادی فرهنگ و مبانی خااص خاود را دارد کاه بار
اساا همان ،بیشی از فرهنگ جامعه حاصل میشاود و از ساوی دیگار مسااال قابال
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توجهی در عرصههای فرهنگ موجود است که در بررسی عوامل شکلگیری آن باید باه
حوزه اقتصاد و سیاست و عملکرد آن ب ردازیم .یکی از تلاشهایی که در سالهای اخیر
برای دستیابی به توسعه و پیشارفت انجاام شاده اسات سیاساتهای اقتصااد مقااومتی
میباشد که در پی تشدید یافتن تحریمهای اعمال شده از طرف غرب بر کشاورمان ،باا
عنایت به ارزشهای ایرانی ا اسلامی طراحی شده است .قطعااً قارار گارفتن در شارایط
تحریم ،میبایست زنان جامعه ما را بر آن میداشات تاا باا اتیاات رفتارهاای اقتصاادی
مناسب از شدت فشارهای حاصل از تحریم کاساته و زمیناه رشاد و توساعه کشاور را
فراهم نمایند .با این حال با نگاهی گذرا به فرهناگ اقتصاادی موجاود در جامعاه و باا
توجه به وضعیت کنونی کشور ،شاهد بروز رفتارهای نامناسب اقتصادی هساتیم کاه ناه
تنها با شرایط اقتصادی کشاور هماهناگ نیسات بلکاه رفتارهاای نامناساب در عرصاه
مصرف به اقتصاد کشور زیان نیز میرساند .در تحقیقی که کاریم خاان زناد  )5731در
خصوص «روند تجملگرایی در ایران بین سالهای  »5731-5735انجام داده اسات ،باه
بررسی سبک زندگی جوانان و مصرف پرداخته و به این نتیجه رسایده اسات کاه ساهم
کالاهای تجملی در طول جنگ روند نزولی داشته ولی پر از پایان جنگ به شدت سایر
صعودی یافته است ،روند سهم مصرف کالاهای تجملی از کل مصرف خانوارهاا نشاان
میدهد که گرایش به مصرف کالاهای لوکر به شدت افزایش یافته اسات کاریم خاان
زند ،5731 ،ص .)531 .همچنین در تحقیقی که مرکز افکارسنجی دانشاجویان ایاران در
سال  5735با عنوان «ارزیابی نظر شهروندان تهرانی از پدیده تجمالگرایای» انجاام داده
است؛ گویای این مطلب است که عناصر نظاام ارزشای جامعاه از وضاعیت ماذهبی ا
معنوی به اولویت و غلبه عناصر مادی و انتظارات مصرفی جابجاا شاده اسات .در ایان
تحقیق  35درصد از افراد کسب ثروت و درآماد اقتصاادی را اولاین هادف در زنادگی
دانستهاند علییواه ،5733 ،ص )112 .و این در صورتی است که ثروت در اسلام وسیله
دستیابی به اهداف میباشد .بعد تولیدی فرهنگ اقتصادی نیز همانناد بیاش مصارف از
وضعیت مناسبی برخوردار نمیباشد ،به عنوان مثال در تحقیقی کاه صاندوق بینالمللای
پول در سال  1253انجام داده است ،رشد ایران معادل  7/83درصد بوده و این کشاور را
در رتبه  13دنیا و دوم در منطقه غرب آسیا قرار داده است .این در حاالی اسات کاه در
پایان همین سال عراق رشدی  3/51درصدی را تجربه کارده و از ایان لحاای بیشاترین
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توسعه اقتصاادی را در میاان کشاورهای غارب آسایا باه خاود اختصااص داده اسات
 .)http://article.irna.ir/fa/cl_11841//همین امر یعنی تغییار ارزشهاای اقتصاادی و
جایگاه نامناسب ایران در شاخ

های اقتصادی دنیا ،لزوم بررسی این مسئله را ضروری

کرده است که چرا با وجود آیات و احکام دقیق اقتصادی و با وجود تلاشهای صاورت
گرفته پر از انقلاب ،ایران از جایگاه مناسابی در عرصاه جهاانی برخاوردار نیسات .از
طرفی با مطالعه تاریخ کشاورمان شااهد فعالیات و ح اور پار رناگ زناان جامعاه در
عرصههای سیاسی و فرهنگی جامعه هستیم؛ از اینرو به نظر میرسد کاه زناان تواناایی
ح ور فعال در عرصههای اقتصادی جامعه را نیز داشته باشند؛ لذا این مقاله با توجه باه
نقش مربیگری زنان و مؤلفههای اقتصاد مقاومتی ،تلاش مایکناد تاا نقاش زناان را در
بسترسازی مفاهیم اقتصاد مقاومتی به عنوان راهکاری بارای دساتیابی باه توساعه ماورد
مطالعه قرار دهد.
 .2روش تحقيق

این مقاله که با استفاده از مطالعات کتابیانهای و با توجاه باه نتاایا پایاانناماه «الگاوی
مفهومی نگرش و ارزشهای زنان درباره فرهنگ اقتصادی با تأکید بر اقتصاد مقاومتی از
دیدگاه اساتید زن هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهاران :مطالعاه کیفای» آتری
موفق ،)5783 ،نگارش شده است؛ با استفاده از روش توصیفی ا تحلیلی باه تکار نقاش
زنان در فرهنگسازی مفاهیم اقتصاد مقاومتی در فرایند توسعه میپردازد .در ایان روش
«محقق علاوه بر تصویرسازی آنچه هست باه تشاریح و تبیاین دلایال چگوناه باودن و
چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن میپردازد .از ویژگیهای تحقیق توصیفی این است که
محقق دخالتی در موقعیت ،وضعیت و نقش متغیرها ندارد و آنها را دستکاری یاا کنتارل
نمیکند و صرفاً به توصیو و تشریح آنچه که وجود دارد ،میپردازد .به طور کلی ،ایان
گونه تحقیقات میتواند به کشو حقایق و ایجاد شناخت کلی و تادوین ق اایای کلای
در تمامی علوم و معارف بشری منجر شود».
)http://www.iranresearches.ir/%D8%AF%D8%A7... %D8%9F.html
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 .3سؤال تحقيق

زنان در فرهنگسازی سیاستهای اقتصاد مقاومتی چه نقشی داشته و در این راستا چاه
ارزشها و رفتارهایی را میتوانند به فرزندان خود آموزش دهند؟
 .0پيشينه تحقيق

در خصوص موضوع تحقیق ،میتوان به کتابها ،مقالات و پایاننامههایی کاه در چهاار
حوزه ،نقش زنان در توسعه اقتصادی ،نقش فرهنگ در توساعه اقتصاادی ،نقاش سابک
زندگی و رفتار مصرفکننده در توسعه اقتصادی و نقش رسانه در شکلدهی به فرهناگ
مصرفی نگارش شده ،مراجعه نمود.
در بررسی نقش زنان در توسعه میتوان باه تحقیاق فاطماه حساینزاده سرشاکی و
همکاران  )5781مراجعه نمود .ایشان در کتاابی باا عناوان «تربیات اقتصاادی کاود »
راههای ایجاد تفکر اقتصادی در کودکان و نحوه تربیت اقتصادی ایشاان را خصوصااً در
حوزه مصرف را مورد بررسی قرار میدهند .همچنین خدیجه رضایی قاادی  )5737در
پایاننامه خود با عنوان «بررسی راههاای جلاب مشاارکت اقتصاادی ا اجتمااعی زناان
روستایی با تأکید بر نهادهای سنتی و مطالعه موردی ا شهرستان سوادکوه» نقش زنان را
در توسعه اقتصادی در حوزه تولید مورد بررسی قرار داده است.
در بررسی نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی مایتاوان باه رسااله «الگاوی مطلاوب
فرهنگ اقتصادی در قرآن کاریم» ،صاالح کریمای مهرآباادی )5781؛ کتااب «تعلایم و
تربیت اقتصادی» ،مهدی طغیانی و عادل پیغامی )5781؛ تحقیق «سنجش اثر مذهب بار
رفتار مصرفکننده ا مطالعه موردی زنان متاهل اصفهان» ،داود دساتجردی و محمادنقی
نظر پور  )5787و کتاب «دین ،توسعه و فرهنگ» میثم موسایی  )5782مراجعاه نماود؛
ایشان در تحقیقات خود نقش مذهب و ارزشهای نظاام اقتصاادی اسالام را در توساعه
اقتصادی مورد مطالعه قرار دادهاند.
در بررسی سبک زندگی و پیامدهای رفتار مصرفکننده ،میتاوان باه کتاب «نظریاه
طبقه تنآسا» ،تورستین وبلن )5781؛ «الگوی اسلامی مصرف ا مروری بار بایساتههای
مصرف در تحقق الگوی ایرانی اا اسالامی پیشارفت» ،عاادل پیغاامی )5781؛ «اقتصااد
خانوار در اسلام ا مؤلفههای سبک زندگی» ،محمد نعمتی و همکاران  )5781و مقالات
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و تحقیقاتی چون «توسعه اقتصادی و ضرورت پرداختن به فرهنگ ملی» ،ابراهیم رزاقای
)5733؛ «پیامدهای سیاسی مصرفگرایی» ،فردین علییواه )5733؛ «شابیهساازی تااب
مصرف و پیشبینی میزان مصرف ایران تا افق  5121باا اساتفاده از الگاوریتم ینتیاک و
الگوریتم بهینهسازی انبوه ترات  ،»)PSOسایدعبدالمجید جلاایی و همکااران )5781؛
«بررسی تأثیر ارزشهای لذتجویانه بر رفتار خرید مصرفکنندگان» ،کاامبیز حیادرزاده
و الهام حسنیپارسا  )5785و ...مراجعه نمود .ایشان در تحقیقات خود با بررسی سابک
زندگی افراد جامعه ،ارزشهای فرهناگ اقتصاادی را خصوصااً در بعاد مصارف ماورد
مطالعه قرار دادهاند.
نهایتاً در بررسی نقش رسانه در شکلدهی به فرهنگ مصارفی ،مایتاوان باه «نقاش
پیامهااای تبلیغاااتی رسااانه باار اساااا  )A.I.D.Aباار روی رفتااار مصاارفکننااده؛ در
فروشگاههای عرضهکننده لوازم خانگی ،غرب تهاران)» ،هماا درودی )5781؛ «رساانه،
جنسیت و مصرفگرایای» ،مجیاد موحاد و همکااران )5738؛ «بررسای تاأثیر عوامال
اجتماعی ا فرهنگی بر الگاوی مصارف اناریی در خانوارهاای شاهر یازد» ،اکبار زارع
شاااهآبااادی و همکاااران )5781؛ «نقااش تبلیغااات رسااانهای در الگااوی مصاارف
مراجعهکنندگان فروشگاههای شهروند تهران» ،محمد خانباشی و غلامرضاا بساتانمانش
 )5787و ...مراجعه نمود .ایشان در تحقیقات خود به نقش مؤثر رسانهها در شاکلدهی
به فرهنگ اقتصادی جامعه پرداختهاند.
 .2تعاریف و مفاهيم فرهنگ اقتصادی و اقتصاد مقاومتي

از آنجا که این مقاله بر فرهنگ اقتصادی و اقتصاد مقاومتی تأکید دارد ،در اداماه ایان دو
مفهوم توضیح داده میشود.
 .9-2فرهنگ اقتصادی

فرهنگ ،مجموعهای است از نگرشها ،اعتقادات ،آداب و رساوم ،عرفهاا ،ارزشهاا و
اعمالی که بر حسب جغرافیا ،سیاست ،قومیت و ...تقسیم و گروهبندی شده و با استفاده
از نمادها ،متون ،زبان ،سنتهای شفاهی و کتبی و ...و ایجاد حداقل مشارکت ،به تاأمین
ابزاری میپردازد که اع ای گروه به وسیله آن خود را از اع ای دیگر گروههاا متماایز
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مینمایند؛ لذا میتوان به فرهنگ آسیایی ،فرهناگ مشاارکتی و ...اشااره کارد تراسابی،
 ،5731ص.)11 .
در تعریفی دیگر ،فرهنگ محیطی ساخته شده توسط انساانهاسات کاه دارای جنباه
مادی و معنوی میباشد .جنبه غیرمادی فرهنگ ،شاامل مجموعاه دیادگاهها ،ارزشهاا،
اعتقادات و باورهای یک جامعه است که بر رفتار اع ای آن حاکم میباشد .بعد معنوی
فرهنگ نقشی پایهای و اساسی در همه رفتارهای انسانی داشاته لاذا زیربناای تحولاات
اجتماعی محسوب میشود موسایی ،5782 ،ص .)15 .بعاد ماادی فرهناگ نیاز شاامل
تمامی آداب و رفتاری میباشد که همسو با بعد معنوی در جهت نیل به اهداف توساعه،
توسط افراد جامعه در قالب تعاملات اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و ...شکل میگیرد.
با پذیرش تعاریو فوق از فرهناگ ،باه صاورت عماومی و خیلای سااده ،فرهناگ
اقتصادی مجموعه دیدگاهها ،ارزشها ،اعتقادات و باورهای اقتصاادی پذیرفتاه شاده از
طرف اکثریت جامعه بوده که در رفتارهای اقتصادی مردم از جمله اشاتغال ،پاراناداز،
مصرف و ...یهور پیدا میکند .هر یک از بیشهای مذکور نیز ،به طاور جداگاناه دارای
ارزشها ،نگرشها و ویژگیهای خاص خود بوده و مایتواناد در قالاب یاک فرهناگ
جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد.
 .2-2اقتصاد مقاومتي

همانگونه که تکر شد ،دستیابی به توسعه از مسیر فرهنگ و ارزشهای حاکم بر جامعاه
میگذرد .از اینرو اندیشمندان هر جامعهای تلاش میکنند تاا باا توجاه باه ارزشهاای
جامعه خود ،برنامهای برای توسعه و مشارکت مردمی در دستیابی به آن طراحی نمایناد.
پر از انقلاب تلاشهایی در خصوص برنامهریازی و اراااه راهکارهاای مناساب بارای
دستیابی به پیشرفت و توسعه انجام شاده اسات .یکای از ایان راهکارهاا سیاساتهای
اقتصاد مقاومتی میباشد .این سیاستها که در پی تشدید یافتن تحریمهای اعماال شاده
از طرف غرب بر کشورمان ا که با هدف ت عیو و جلاوگیری از تحقاق اهاداف نظاام
جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته ا اولاین باار در دیادار مقاام معظام رهباری باا
کارآفرین مطرح شده است ،و پر از مشورت با نیبگان کشور در بیسات و چهاار بناد
طراحی و پر از تأیید مجم تشیی

مصلحت نظام برای خنثیسازی فشار اقتصاادی
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دشمنان و جهش کشور ،ابلاغ گردید .منظور از «اقتصااد مقااومتی یاک نظاام اقتصاادی
است که هماهنگ با سیاستهای کلان کشور و برای مقاومت در برابر اقدامات تیریبای
دشمنان شکل بگیرد تا بتواند در برابر ضربات اقتصادی تحریمهاای گونااگون مقاومات
کرده و توسعه و پیشرفت خود را نیز ادامه دهد و روند رو به رشد همه جانباه خاود را
در ابعاد ملی ،منطقهای و جهانی حفظ نمایاد .منظاور از اقتصااد مقااومتی واقعای یاک
اقتصاد مقاومتی فعال و پویا است و نه یک اقتصاد منفعل و بسته باه طاوری کاه کشاور
ضمن مقاومت در مقابل موان و ناملایمات مسیر خاود روناد پیشارفت پایادار خاود را
حفظ کند .اقتصاد مقاومتی یعنی تشیی

حوزههای فشار یا شرایط کنونی تحریم و باه

دنبال آن تلاش برای کنترل و بیاثر کردن این فشارها و در شرایط آرمانی تبادیل چناین
فشارهایی به فرصت که قطعاً باور و مشارکت مردمی و اعماال مادیریتهای عقلاانی و
مدبرانه پیششرط و الزام چنین موضوعی است» تیرگر و آقاالری ،5781 ،ص .)13 .در
ایاان تحقیااق تلاااش ماایشااود تااا آن دسااته از رفتارهااای اقتصااادی را کااه در راسااتای
سیاستهای اقتصاد مقاومتی بوده و زنان با رعایات آنهاا موجاب شاکلگیری فرهناگ
اقتصادی مطلوب در جامعه میشود را تکر نماایم.
 .6نقش زنان در بستر سازی اقتصاد مقاومتي

در اسلام ،خانواده بیشترین تاأثیر و بالااترین مسائولیت را در بااب تربیات و «پارورش
سرمایه انسانی» جامعه بر عهده دارد .ارتقاء مهارتها و توانمندسازی فرزندان برای حل
مساال زندگی ،بیشی از کارکردهای تربیتی خانواده مایباشاد و زناان باه دلیال نقاش
مادری خود در فرایند تربیت نقاش مهامتاری ایفاا ماینمایناد .در ایان راساتا «تربیات
اقتصادی» فرزندان ،جزء کارکردهای خانواده و ویایو تربیتی مادران محسوب میشود.
شکلگیری رفتار و مباحث مربوط به آن در روانشناسی و جامعهشناسی باه شاکلهای
میتلو مورد بررسی قرار گرفته است .در مباحث تربیتی یادگیری مشاهدهای بهتارین و
کارآمدترین نوع آموزش میباشاد؛ از ایانرو پایبنادی عملای ماادران باه شااخ

های

صحیح اقتصادی در کنار «تبیین و آموزش رفتارهای اقتصادی» ،موجاب «الگاودهی» باه
فرزندان و شکلگیری رفتارهای مناسب در ایشان میشاود .در جامعاهشناسای نیاز ایان
مسئله مورد توجه قرار گرفته است .در نظریه رفتار برنامهریزی شاده آجازن  )1223از
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سه عامل ارزیابی مطلوب یا غیرمطلوب از رفتار نگرش به ساوی رفتاار) ،ادرا فشاار
اجتماعی برای انجام یا عادم انجاام رفتاار هنجاار تهنای) و ساودمندی دربااره رفتاار
دریافت کنترل رفتاری) به عنوان عوامل مؤثر بار رفتاار ناام بارده شاده اسات .آجازن
 )1223این سه عامل را در بررسی رهیافت خرید و رفتار مصرفکنناده ماورد بررسای
قرار داده است .فرض این نظریه بر این اسات کاه نگارش باه ساوی خریاد ،محصاول
باورهای هنجاری فرد میباشد .منظور از باورهای هنجااری هماان انتظارهاای رفتااری
دریافت شده از اشیاص یا گروههاای مرجا مانناد خاانواده ،دوساتان ،همکااران و...
میباشد .این باورهای هنجاری ،هنجارهای تهنی غالب برای خرید را تعیین میکند کاه
سازنده تصمیمگیری برای خریاد باوده و مسائله ساوم یعنای کنتارل ممکان اسات باا
محدودیت مالی یا قابلیت محصول همراه شود .به طور کلی نگارش نسابت باه رفتاار،
هنجار تهنی و دریافت کنترل رفتاری یک قصد رفتاری را ایجاد کرده آجزن ،1223 ،به
نقل از :صافی دستجردی و نظرپور ،5787 ،ص

 ،)13-11 .کاه نهایتااً باه شاکلگیری

رفتار مصرفی میانجامد .در حقیقات آجازن باورهاا و انتظااراتی را کاه فارد از محایط
پیرامون خود دریافت میکند را سازنده هنجارهایی میداند که در درون فرد شکل گرفته
و بر رفتار مصرفی وی تأثیر میگذارد .بناابراین رفتارهاای اقتصاادی ماادران ،باورهاا و
انتظارات اقتصادی خانواده را تعیین ماینمایاد کاه بار اسااا آن نگارش و رفتارهاای
اقتصادی فرزندان شکل میگیرد .به عبارت دیگر پایبندی مادران به ارزشهای اقتصاادی
موجب شکلگیری هنجارهای تهنی از طریق الگودهی به فرزندان و شاکلگیری رفتاار
میشود .نکته قابل توجه در عرصه رفتارهای اقتصادی ،لزوم هماهنگی ایان رفتارهاا باا
شرایط جامعه میباشد ،این مسئله در کشور ما که با تحریمهای گوناگون مواجه میباشد
از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد زیرا عدم هماهنگی رفتارهای اقتصادی با موقعیات
جامعه ،میتواند جامعه را با بحران مواجه نموده و زمینهسااز وابساتگی کشاور خواهاد
شد .بنابراین به نظر میرسد زنان با ارتقااء انگیزههاا و «بهساازی» رفتارهاای اقتصاادی
خویش ،زمینه شکلگیری فرهنگ اقتصادی مطلوب را در فرزندان فراهم نمایند.
در راستای آماوزش رفتارهاای اقتصاادی یکای از مهمتارین مفااهیمی کاه ماادران
میتوانند به فرزندان خود منتقل نمایند ،بحاث کمیاابی و محادودیت منااب مایباشاد.
مادران میتوان از طریق رفتارهایی چون «الویتبندی و انتیاب نیازهاا» مادیریت منااب
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در اختیار را به فرزندان آموزش دهند .در این راستا فرزندان باید بیاموزند در مقابال هار
انتیابی که انجام میدهند لاجرم گزینههایی را از دسات مایدهناد طغیاانی و پیغاامی،
 ،5781ص .)131 .از اینرو میبایست با تفکری منطقی به اولویتبندی نیازهاای خاود
پرداخته و مناسبترین انتیاب را نمایند .این مسئله را میتاوان باا تقویات ارزشهاا و
اعتقادات مذهبی در فرزندان تثبیت نمود .به عنوان مثال مادران میتوانند در کناار بحاث
کمیابی مناب  ،مسئله حقوق اموال و واگذاری ایان منااب باه نسالهای آیناده را مطارح
نمایند .بحث حقوق اموال ریشه در جهاان بینای و اعتقاادات ماذهبی داشاته ،مادیریت
مصاارف را در فرزناادان ارتقاااء ماایبیشااد .در مناااب اساالامی و در کلااام امااام سااجاد
علیهالسلام) ،حق اموال بدینگونه تعریو شده است« :در حرام صارف نکنای ،از جاای
لازم دریغ ننمایی و به جای غیرلازم خرج ننمایی و در صورتی که مال خداست جاز باه
راه خدا مصرف نکنی» ابن شعبه ،5731 ،ص ،117 .به نقل از :نعمتی و دیگران،5781 ،
ص .) 533 .در این تعریو علاوه بر برخورد عاقلانه با اموال کاه هماان عادم امساا و
پرهیز از اسراف میباشد ،بحث امانتداری اموال نیز مطرح شاده اسات .در اینجاا وقتای
شناخت کود بر این اساا شکل بگیرد که نعمات الهی صرفاً متعلق به خدا مایباشاد
در نتیجه احساا مالکیت به این مناب پیدا نکرده و خود را صرفاً امانتدار نعمات الهی
دانسته که باید این نعمات را به دست دیگاران بسا ارد در نتیجاه باا مادیریت منااب و
استفاده بهتر از آنها ،زمینه قناعت و صارفهجاویی و پرهیاز از اساراف در ایشاان شاکل
میگیرد .بنابراین میتوان گفت که از جمله نتایا آشنا کردن فرزندان باا بحاث کمیاابی،
«مصرف عقلایی» و توجه به «اقتصاد خانواده» از طریق بهباود برناماهریزی ماالی و بالاا
بردن سطح هزینه کردن اموال میباشد .بار اسااا نتاایا تحقیاق انجاام شاده ،مصارف
عقلایی و توجه به اقتصاد خانواده را میتوان با اتیات رفتارهایی چون «تنظایم میاارج»،
«ماادیریت خریااد»« ،ماادیریت مصاارف» و توجااه بااه ارزشهااایی چااون «قناعاات» و
«صرفهجویی و پرهیز از اسراف» به فرزندان آموزش داد .در کنار موارد فاوق «اکتفاا باه
نیازهای عرفی» و «احتراز از تجملگرایی» نیز از جمله رفتارهای مصرفی محسوب شاده
که موجب بهسازی فرهنگ اقتصادی و توجه به «مصرف بهینه» در افراد میشود.
«مدیریت بازیافت» از دیگر ارزشهایی است که زناان مایتوانناد در عرصاه فرهناگ
مصرفی به فرزندان خود آموزش دهند .امروزه مسائله بازیافات شاکلی تجااری باه خاود
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گرفته و به عنوان یکی از راههای تولید ثروت محسوب میشود .این مسائله کاه اصاطلاحاً
«لجستیک معکوا» نامیده میشود ،به معنای بازگرداندن ماواد قابال احیاا بازیافات) باه
زنجیره تأمین رو به جلو میباشد .هدف اصلی لجستیک معکوا طولاانیتر نماودن عمار
مواد و محصولاتی است که دارای مزیت زیستمحیطی هساتند .ایان تلاشهاا تنهاا دارای
مزایای زیستمحیطی نیستند ،بلکه فرصاتهای اقتصاادی و ماالی مناسابی را نیاز فاراهم
مینمایند .بر اساا آمارهای موجود ،روزانه در حدود  7/1میلیون تن زباله در سراسر دنیاا
تولید میشود که سهم کشور ما در تولید آن در حدود  12هزار تن در روز است فصلنامه
علمی ا پژوهشی مدیریت پسماندها .)5731 ،همچنین بر اساا آمارهای به دسات آماده،
انریی لازم برای بازیافت زباله 11 ،درصد میزان انریی لازم برای تولیاد کالاا از ماواد خاام
است .این امر بیانگر آن است که با سارمایهگاذاری مناساب بارای برناماهریزی و اجارای
لجستیک معکوا میتوان سرمایه پنهان بسیاری کسب نمود خواجهزاده دزفاولی،5781 ،
ص

 .)11-15 .امروزه این مسئله به اندازهای مهم است که برخی از کشاورهای صانعتی

اقدام به واردات زباله مینمایند ،از اینرو به زباله ،طلاای کثیاو گفتاه مایشاود .بار ایان
اساا اجرای لجستیک معکوا با سیاستهای اقتصاد مقاومتی همسو باوده و زمیناهسااز
توسعه میباشد و زنان با اقداماتی مانند «کاهش تولیاد زبالاه» و «تفکیاک زبالاه در مباد »،
شیوه بهرهمندی صحیح از مناب در اختیار را به فرزندان خود آموزش میدهند.
از آنجا که تولید و مصرف ،دو بعد اقتصاد بوده و بر یکدیگر اثرگذار میباشاند ،لاذا
بهسازی نگرشها و رفتارهای مصرفی بر تولید نیز اثر میگذارد .به عنوان مثال زناان باا
«خرید کالای ایرانی» و «پرهیز از برندگرایی» موجب «حمایت از تولید ملی» مایشاوند.
حمایت از تولید ملی موجب اشتغالزایی و رونق بیش تولید و خودکفایی در محصاول
تولیدی را فراهم مینمایناد؛ ضامن اینکاه مایتاوان باا بالاا باردن کیفیات و صاادرات
محصولات تولیدی موجب ارزآوری و توسعه اقتصادی برای کشور شد.
همانگونه که تکار شاد تولیاد و مصارف ،دو بعاد اقتصااد باوده و بار یکادیگر اثار
میگذارند ،از اینرو نقشآفرینی زنان در فعالیتهای تولیدی ،موجب در ارزش پاول و
در نتیجه ارتقاء فرهنگ مصرفی در ایشان میشود آتری موفاق .)5783 ،از آنجاا کاه بناد
اول سیاستهای اقتصاد مقاومتی کارآفرینی و مشارکت عمومی مردم را مورد توجاه قارار
داده است ،به نظر میرسد فعالیت زنان در عرصه تولیاد در چاارچوب قواعاد اسالامی ا
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ایرانی ،مطلوب جامعه و همسو با سیاستهای اقتصااد مقااومتی مایباشاد؛ یکای از ایان
فعالیتها «اشتغال خانگی» میباشد .در مباحث مربوط به زنان و توساعه ،اشاتغال خاانگی
موضوعی است که برای جلوگیری از آثار منفی مشاغل رسامی ماورد توجاه قارار گرفتاه
است .از آنجا که اشتغال زنان در مشاغل رسمی به معنای افزایش مسائولیت بارای ایشاان
میباشد؛ لذا خستگی ناشی از کار میتواند آستانه تحمل زنان را کاهش داده و در صاورت
تأهل زمینه افزایش مشاجرات و کاهش ارتباط کلامی و عاطفی و یهور طلااق عااطفی در
میان زوجین شود .از آنجا که اشتغال زنان و کسب درآمد برای خانواده رفاهآور میباشاد و
همچنین به دلیل موفقیتهای حاصل از اشتغال ،زنان کمتر به تر شغل خود تمایل نشان
میدهند؛ در این حالت در صورت باروری و فرزنادآوری و جادایی فرزنادان از ماادر در
ساعات کاری خصوصاً در سه سال اول زنادگی زمیناه شاکلگیری مشاکلات روحای از
جمله اضطراب جدایی در فرزندان میشود .همچنین بر اساا مطالعات هافمن
 ،5838به نقال از)http://hawzah.net/fa/Magazine/View/3992/7218/88717 :
زمانی که یک مادر شاغل با فرزند خود س ری میکند  5/7زنان خانهدار مایباشاد .ایان
مسئله موجب کاهش نظارت والدین بر فرزنادان شاده و ایان زمیناه یهاور انحاراف و
لغزش را در کودکان ایجاد مینماید .یهور چنین پیامدهایی بیانگر این مطلب اسات کاه
چنین اشتغالی مدنظر اسلام و سیاستهای اقتصاد مقاومتی نمیباشد .اسلام تأمین معااش
را از زنان نیواسته هر چند که وی را در خانه محدود نکرده اسات؛ بناابراین اسالام در
صورتی از اشتغال زنان حمایت میکند که بتواند بین کاار و زنادگی خاانوادگی تاوازن
برقرار کند به گونهای که بتواند علاوه بر اشاتغال ،وییفاه تربیات فرزنادان و گارم نگاه
داشتن کانون خانواده را نیز به خوبی انجام دهد .در راستای ایجاد ایان تاوازن ،اشاتغال
زنان در مشاغل خانگی این مزیت را دارد تا علاوه بر تولید ثروت ،زمینه ح اور بیشاتر
زنان را در خانواده و نظارت و همراهی بیشتر با فرزندان را فراهم نماید .در ایان راساتا
میتوان از تجربیات کشورهای دیگر نیز استفاده نمود .باه عناوان مثاال در کشاور هناد
بسیاری از زنان خانهدار توانستهاند از طریق اشتغال خانگی و انجام کارهاای دساتی باه
تولید پارچههای نفیر پرداختاه و تحات حمایات گروههاای اجتمااعی ،در بازارهاای
جهانی سهمی برای محصولات خود ایجاد نماید .یکی از پیامدهای مثبت اشتغال زنان و
تلاش ایشان برای کسب درآمد ،اصلاح فرهنگ مصرفی ایشان به دلیل در ارزش پاول
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میباشد که موجب مدیریت مالی بهتر در ایشان میشود.
با شکلگیری نگرش و یهور رفتارهای اقتصادی ،آنچه موجب تداوم و تثبیات ایان
رفتارها در فرزندان میشود ،تقویت این رفتارها میباشد .بنابراین ماادران مایتوانناد از
طریق تقویت مثبت ،به تثبیت و نهادینه شادن ایان رفتارهاا در فرزنادان ب ردازناد .ایان
مسئله در روانشناسی به قانون اثر معروف است که توسط ثرندایک  )5872مطرح شد.
وی به دنبال بررسی رفتار کنشگر و قوانین یادگیری به این نظریه رسید که اگر محرکای
به پاسیی منجر شود که تقویت مثبت به دنبال داشته باشد ،پیوند باین محار و پاساخ
نیرومند میشود .از سوی دیگر اگر محرکی به پاسیی منجر شود کاه تقویات منفای یاا
تنبیه به دنبال داشته باشد ،پیوند این دو ضعیو شاده و رفتاار از باین مایرود سایو،
 ،5787ص

 .)551-528 .منظور آنکه مادر با استفاده از تقویاتکننادهها بار روی بعاد

عاطفی نگرش فرزندان اثر گذاشته و میتواند زمینه انجاام یاا تار عمال را در ایشاان
تقویت نماید مثلاً مادر با تشویق تقویتکننده مثبت) رفتار پرانداز در کود  ،میتواند
به تثبیت این رفتار و جلوگیری از ایجاد مصرفگرایی تقویت عنصار عااطفی) در وی
کمک نماید .به عنوان مثال زمانی که کود از میان اساباب بازیهاای موجاود در یاک
فروشگاه به سراغ یک وسیله ایرانی میرود با تشویق و تکر این نکتاه کاه باا ایان کاار
می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک نماید یا مطرح کردن این رفتاار او در جمعای از
افراد میتواند این رفتار را در فرزند تقویت نماید .یا زمانی که کود با خاروج از اتااق
چراغ خود را خاموش مینماید ،بلافاصله با یادآوری این مسئله که او یک رفتار صاحیح
مصرفی از خود نشان داده میتوان به تقویت این رفتار در او کمک نمود .البته آنچاه در
مورد تقویت مثبت و تشویق مهم میباشد ،زمان انجام آن میباشد یعنی بر اساا اصول
روانشناسی در صورتی این تشویق مؤثر میباشد کاه بلافاصاله پار از مشااهده رفتاار
صحیح ،فرد مورد تشویق قرار بگیرد .بدین شکل با تکرار این نوع تشویق ،آن رفتاار در
فرد تثبیت مایشاود .بار اسااا نظریاه شارطیساازی اساکینر  )5831مایتاوان اثار
تقویتکنندهها را از پیامد رفتار کنشاگر شناساایی کارد ،در حقیقات در شارطی شادن
کنشگر ،تأکید بر رفتار و پیامدهای آن است به شکلی که پاسخ باید به گونهای باشد کاه
محر  ،تقویتکننده را تولید نماید سیو ،5735 ،ص )133 .یعنی اثر تقویتکنندههای
مادر که از طریق رفتارهایی چون تشویق و ...صورت مایگیارد ،بایاد باه شاکل اتیاات
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رفتارهای مناسب مصرفی یا بهبود الگوی مصرف در عملکرد فرزندان نشاان داده شاود.
در حقیقت با مشااهده تصامیات و رفتارهاای اقتصاادی فرزنادان ،مایتاوان کارآمادی
تقویتکننده را سنجید و در صورت کارآمدی با ادامه و تکرار این روناد فرزنادان را باا
تقویت محر ها برای انجام رفتارهای صحیح مصرفی شرطیسازی کرد.
نتيجهگيری

این نوشتار نقش زنان را در توسعه اقتصادی با عنایت به مفاهیم ایرانی ا اسلامی موجود
در سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،مورد بررسی قرار داد .بر اساا مطالب پیش گفته و باا
عنایت به نتایا تحقیق مذکور ،میتوان گفت که توسعه و پیشرفت اقتصاادی کشاور در
حال حاضر از طریق ارتقاء و بهبود فرهنگ اقتصادی افراد جامعاه باهدسات مایآیاد و
مادران به عنوان مربیان جامعه ،باا تبیاین و پایبنادی باه ارزشهاای صاحیح اقتصاادی،
موجب شکلگیری رفتارهای صحیح اقتصادی در فرزندان خود مایشاوند .شاکلگیری
این فرهنگ ،منوط باه بهساازی رفتارهاای مصارفی در ایشاان مایباشاد؛ باا بهساازی
رفتارهای مصرفی ،زمینه تولیدگرایی نیز در زنان تقویت میشاود .بناابراین شاکلگیری
فرهنگ اقتصادی مطلوب از طریق بهسازی و ارتقاء فرهنگ تولید و مصرف و باا اتیاات
رفتارهایی چون اولویتبندی و انتیاب نیازها ،مصرف عقلایی ،تنظیم میاارج ،مصارف
بهینه ،مدیریت بازیافت ،تولیدگرایی و حمایت از تولید ملی باا خریاد کالاای ایرانای و
پرهیز از برندگرایی به دست میآید.
پيشنهادات تحقيق

 -5پیشنهاد میشود جهت تشویق مادران برای تربیت اقتصادی فرزندان ،خانوادههاایی
که در عرصه رفتارهای مصرفی و استفاده از مناب  ،جازء خانوادههاای کام مصارف
محسوب میشوند ،شناسایی و به شکلهای میتلو مورد تشویق قارار گیرناد .ایان
تشویقها میبایست از قدرت کافی برای افزایش تمایل اع ای خانواده در اصلاح و
بهبود رفتارهای مصرفی برخوردار باشد .قرار دادن جاوایز میتلاو مانناد سافر باه
مناطق توریستی داخل کشور و یا بهرهمندی از اماکن تفریحااتی ،مایتواناد یکای از
این مشوقها باشد .ضمن اینکه این نوع تشویق ،موجب تقویت صنعت گردشاگری
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و کمک به گردش مالی در داخل کشور مینماید.
 -1پیشنهاد مایشاود جهات ارتقااء فرهناگ اقتصاادی در عرصاه تولیاد ،باا کماک
شهرداریها و دیگر نهادهای اجتماعی مانناد خاناه محلاات و ....کارگاههاایی بارای
آموزش زنان ایجاد شود .این آموزشها میتواند توسط زناان موفاق عرصاه تولیاد،
مانند کارآفرینان و اسااتید دانشاگاه و ...در ایجااد فرهناگ تولیادگرایی در زناان و
فرزندان ایشان نقش مهمی ایفا نماید.
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