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 چكيده
از جديدترين اطالعات و دانش در رابطه با موضوعات مختلف زندگى و آموزش به ديگر  با استفاده زناندر خانواده، 

هاى نوين و بهينه را جانشـين   توانند روش ها مى صحيح آن دادن اعضاى خانواده و همچنين دقت و نظارت در انجام
. يش از پيش افزايش دهندباورهاى غلط و غيراقتصادى اعضاى خانواده كنند و سطح فرهنگى و اجتماعى خانواده را ب

كرد درآمـد خـانواده، تغييـر و اصـالح      وري اقتصادي خانواده از جمله مشاركت زنان در هزينه در اين پژوهش، بهره
رفتارهاي مصرفي، نظارت زنان بر نحوة مصرف خانواده، اعمال محبت مادرانه براي ايجاد انضباط اقتصادي و آموزش 

بـراي شناسـايي   . در خانواده مد نظر اسـت ... از جنس تقسيم كار و ايفاي نقش ورفتار درست اقتصادي به فرزندان 
روش تحقيـق  . هاي منابع، قدرت، نظرية سيستمي و توانمندسازي استفاده شده اسـت  شده از نظريه هاي ذكر مؤلفه

اي بر  مرحله ي چندا گيري طبقه ها پيمايشي بود كه با استفاده از نمونه آوري و تجزيه و تحليل داده پژوهش در جمع
. اي است مرحله اي چند گيري طبقه نمونه شده گيري استفاده تكنيك نمونه. زن متأهل شهرستان اهواز انجام شد 200
كرد درآمد خانواده، تغيير و اصالح رفتارهاي مصرفي،  دهند كه متغيرهاي مشاركت زنان در هزينه ها نشان مي يافته

، اعمال محبت مادرانه براي ايجاد انضباط اقتصـادي و آمـوزش رفتـار درسـت     نظارت زنان بر نحوة مصرف خانواده
براساس نتايج حاصـل از تحليـل   . وري اقتصادي خانواده رابطة مثبت دارد اقتصادي به فرزندان با متغير وابستة بهره

رفي از كـرد درآمـد خـانواده و تغييـر و اصـالح رفتارهـاي مصـ        متغيري، مشـاركت زنـان در هزينـه    رگرسيون چند
نزديك به كه  داد نشان ونيرگرس ليتحل جينتا ،نيهمچن. وري اقتصادي خانواده معرفي شد بهره  هاي مهم كننده تبيين

  .شود وري اقتصادي خانواده از سوي متغيرهاي تحقيق تبيين مي درصد از واريانس بهره 39/0
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  مقدمه
 و گوينـد  مـي  پاسـخ  خـود  نيازهـاي  بـه  كشور يك مردم آن طي كه است فرايندي پايدار توسعة
 هاي آينده نسل به مربوط منابع ها و ظرفيت از اينكه بدون بخشند؛ مي اعتال را خود زندگي سطح

 حاضر، حال در .دهند هدر خود هاي خواست تأمين براي را آتيهاي  سرمايه و كنند سوءاستفاده
 اكوسيسـتم  كـل  شـده  سـبب  منـابع  رويـة  بي مصرف و بشر عقاليي غير و نشده حساب رفتارهاي

 توسـعة  تحقـق  بـراي . طلبـد  مي نيز جهاني را حلي راه كه است جهاني معضلي اين. ببيند صدمه
 فعـال،  مشـاركت  بـدون  تغييرات اين. آيد وجود به ما زندگي شيوة در تغييراتي است الزم پايدار

 بـار  زير رود، پيش فعلي روند با ما مصرفي جامعة اگر .نيست پذير امكان زنان متعهدانه و آگاهانه
. ماسـت  فـرداي  ساز زمينه دهيم مي انجام امروز ما آنچه .كرد خواهد خم كمر امكانات محدوديت

 آغـاز  خـويش  از را مهـم  ايـن  و گيرنـد  عهـده  بر را جامعه و خانواده مصرف مديريت بايد ما زنان
 و دانـد  اي ناپسـند مـي   سازي امـوال را پديـده   تباه) ع(با توجه به آنچه گفته شد، امام رضا .كنند

ان اهللا «: دنـ فرماي مـي  ايشـان . دارد نامبـارك بـاز مـي    ةدوستان و پيروان خويش را از ايـن پديـد  
گفتنـي  . )804، العقـول  تحـف (» دارد سازي اموال را دشمن مي اضاغة المال؛ خداوند تباه... يبغض

گسـترده دارد و هـر نـوع     يكه در اين روايت آمده، مفهوم ،ها كردن اموال و تضييع آن ت تباهاس
هـايي   اثر علت تباهي و تضييع ممكن است بر. دشو تباهي و نابودي و فساد در اموال را شامل مي

و اطالعـي   كاري و مصرف بيش از اندازه، بـي  اسراف: ند ازا عبارت اه برخي از آنچند پديد آيد كه 
كارگيري اموال و مانند  انگاري در به هاي مالي، كوتاهي و سهل نبود تخصص و مهارت در مديريت

حتـي سـير و    .حاصـل شـود  دسـتي   زندگي تباه و فقـر و تهـي   ةشوند سرماي ها كه موجب مي آن
تـرين فـرد    زنـان در نظـام خـانواده مهـم    . شـود  مـي حركت معنوي انسان نيز دستخوش تزلـزل  

وضـعيت فرهنگـي، اقتصـادي، اجتمـاعي در      ةعاطفي و مـدير ادار ـ  اي حمايتيه نقش ةايفاكنند
 بهتـر  و انـد  فعاليـت  حـال  در همـواره  ايراني زنان بيشتر .روند مي شمار به زندگي اعضاي خانواده

 بـه  تـا  شـود  بررسـي  زنان كار مستقيم غير و مستقيمهاي  جنبه بخش دو درها  فعاليت اين است
 امـر  در زنان آموزش به همين دليل، به ضرورت .برسيم جامعه كارآمد نيروي دربارة واقعي نتايج
 اقتصـادي  نظـام  در توليد مؤثر عوامل« ،»جامعه مادران« عنوان به آنان گانة سه نقش بر وري بهره

 اقتصـادي  تـوان  آگـاهي،  و سـواد  افـزايش  .شود مي تأكيد »ها خانواده داخلي مديران« و »جامعه
 در مـردان  بـه  هـاي الزم  آگاهي افزايش نيز و خانواده درآمد كرد هزينه در آنان مشاركت مادران،
 زنـان  صـورت،  اين در .]34[گيرد  قرار الزم مدنظرها  ريزي برنامه در بايد مادران، نقش به جامعه

 خـوبي ايفـا   بـه  ملي وري بهره نهايت در و خانواده سالمتي در را خود كنندة تعيين نقش توانند مي
ريـزي   اگر در امور اقتصادي و مسـائل مـالي برنامـه   «) ع(با توجه به كليت سخن امام رضا .كنند

ستدها نيـز دقـت الزم    و اي انجام نگيرد، تضييع مال خواهد بود و اگر در داد شده درست و حساب
  ».كار نرود و غبن صورت گيرد، اموال تباه خواهد شد به
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 اجتمـاعي هـاي   واقعيـت  .اسـت  خـانواده  ريو بهـره  در مـؤثر  متغيرهـاي  از يكي مرد ديدگاه
 تحميـل  فـرد  بـر  را خـود  الزامـات  كـه  حالي در ـ دهد مي شكل را او عيني دنياي كه فرد پيرامون

 ويژگـي  اين. كند منتقل مي را خود هاي نگرشي پيام و نفوذ نيز او ذهني دنياي درون به ـ كند مي
 هاي رسـمي  سازمان كار، محل تحصيل، محل خانواده، از اعم اجتماعي روابطهاي  عرصه همة در
 فـرد  تلقـي  طرز و نگرش از هايي طيف آگاهي اين. است جاري گروهيهاي  رسانه و غيررسمي و

 و بـديهي  شناختي ها آن از كه شخص را آنچه همة ها و گروه افراد، ها، پديده امور، اشيا، به نسبت
  ].12[ شود مي شامل است، عاطفي و حسي عقالني، مضاميني حاوي و دارد انگاشته قبل از

، جهت توانمندسـازي زنـان   هايي دادن ظرفيت، )ع(هاي اقتصادي امام رضا با توجه به انديشه
كـردن   هـا توانـايي الزم بـراي عملـي     كند و به آن ها تقويت مي جرئت دستيابي به هدف را در آن

وري اقتصاي خـانواده   بهرهاين پژوهش درصدد شناسايي نقش زنان در . دهد هايش را مي خواسته
  .براساس سيرة رضوي است

  پيشينة تحقيق
وري  هايي كـه تـاكنون دربـارة بهـره     در اين قسمت از تحقيق، به برخي از تحقيقات و نظرسنجي

  .شود اقتصادي در خانواده در ايران و ساير نقاط جهان انجام شده اشاره مي
بـه ايـن نتيجـه    » وري مديران فرهنگ بهرهزنان، «در پژوهش خود با عنوان ) 1376(حبيبي 

 هـا مـدنظر   ريزي برنامه در بايد جامعه در مادران اقتصادي توان آگاهي، و سواد رسيد كه افزايش
 نهايـت  در و سـالمتي  در را خـود  كننـدة  تعيـين  نقـش  توانند مي زنان صورت، اين در. گيرد قرار
 ].7[كنند  ايفا خانواده وري بهره

آمــوزش و  14و  12نفــر از مــادران منــاطق  55در بررســي ) 1377(رحمــاني و اســفرجاني 
درآمـد،   كـردن  هزينـه  چگونگي و آگاهي و دانش پرورش تهران به اين نتيجه رسيدند كه درآمد،

 وري ريزي از عوامل مـؤثر بـر بهـره    برنامه و مديريت مسئوليت خانواده، مصرفيهاي  هزينه درصد
بـه  » وري خـانواده و بهـره  «در پژوهش خود با عنوان ) 1379(عالي  ].3[است  اقتصادي خانواده

اين نتيجه رسيد كه نظارت زنان بر نحوة مصرف خانواده، ارتقاي سطح آگاهي زنان، توجه افـراد  
وري  هـا از عوامـل مـؤثر بـر افـزايش بهـره       ريـزي بـراي هزينـه    خانواده به مسئلة مصرف و برنامه

الگـوي  «در پژوهش خـود بـا عنـوان    ) 1388(اديب و حسيني  .]20[هاست   اقتصادي در خانواده
مـادران بـا مـديريت    به اين نتيجه رسـيدند كـه   » كنندة مسلمان تخصيص درآمد و رفتار مصرف

 1ويلكـي  ].1[ عهده دارند صحيح نقش مهمي در اصالح الگوي مصرف و امور اقتصادي خانواده بر
زنـان بايـد بـه    ، به اين نتيجه رسيد كـه  »يرفتارهاي مصرف«در پژوهش خود با عنوان ) 1994(

                                                        
1. Wilkie 
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نتيجه كاهش ضـايعات واقـف باشـند و     كردن و در درست مصرف بارةخود در ةدهند نقش آموزش
در ) 1998( 1سوس ].37[ گرا نباشند ها را از كودكي در خانه طوري تربيت كنند كه مصرف بچه

زنان و مـادران  يافته رسيد كه  به اين» رفتارهاي مصرفي و عملكرد بازار«پژوهش خود با عنوان 
، جـويي  تواننـد بـر مسـائل صـرفه     تري در خانه دارند، بيشـتر مـي   با توجه به اينكه حضور پررنگ

  ].38[وري اقتصادي دارند  رو نقش مؤثري در بهره اين و از نظارت كنند ،چند كوچك هر

 مالحظات مفهومي
) ع(االئمه هاي ثامن اقتصادي در انديشه وري ترين ركن بهره مهمدر تنظيم اقتصاد خانواده مهارت 

هاي فراواني بـه   نتيجه زيان خوب صورت نگيرد و در شود كه كار مي سبب نداشتن مديريت. است
پيشـرفت و شـكوفايي اقتصـادي در    . المال اقتصاد مسلمانان و اقتصاد خود شخص وارد شود بيت

 ةشـتن در كـار و حرفـ   ندا گرو تخصص و مهارت است و شخص در صـورت ناآگـاهي و تخصـص   
) ع(امـام رضـا  ]. 15[شـود   مـي گرد  عقب تنها پيشرفت نخواهد كرد، بلكه دچار ركود و خويش نه
و ايـن مسـئله را    داشـت  ميتشخيص و نـاوارد بـاز   را از سپردن كارها به دست افراد بيمسلمانان 

و آوي ... يـار البرائـة ممـن نفـي االخ   ... «: فرماينـد  مـي  ايشـان . دانسـت  ميجزئي از اسالم خالص 
، بيزار بودن از كساني كـه نيكـان را   ]جزء اسالم خالص است[استعمل السفهاء ؛ ... الطرداء اللعناء

خـردان   شـدند، در مركـز اسـالمي پنـاه دادنـد و كـم       تبعيد كردند و كساني را كه بايد رانده مي
  ».را به كار گماردند] آگاهان و غير متخصصان[

هاي يك جامعـه   مصرف قادر خواهند بود هزينه ةدر مورد نحوهاي الزم  زنان با كسب آگاهي
كـه ايـن امـر از طريـق     ؛ وري ملـي شـوند   سـطح مـديريت بهـره   ي ند و باعث ارتقـا كنرا كنترل 

چون زنان در اقتصاد خانواده بسيار مـؤثرتر  ]. 25[ شود سازي مصرف در خانواده حاصل مي بهينه
زنـان بايـد در   . نقش بيشترى در اصالح الگوى مصرف در خانواده دارنـد  ،كنند از مردان عمل مى

جـويي در   اين امر به صرفه ، زيراكردن توجيه شوند و آموزش ببينند درست مصرفة رابطه با نحو
هر اندازه دانش، آگاهي و حساسـيت زنـان بيشـتر شـود و درك     . شود جامعه و خانواده منجر مي

) ع(امـام رضـا   ].8[ شـوند  ميتر  مصرف حساس ةبيابند، به طريق اقتصادي بيشتري در اين زمينه
هـاي زنـدگي    هـا و مهـارت   از جمله دانش«: فرمايند در ضرورت مديريت اقتصادي در خانوادة مي

برقـراري تعـادل و تـوازن    » .هاي اقتصادي خـانواده اسـت   رعايت اعتدال و رفق و مدارا در برنامه
شود كه عـزت نفـس و حيثيـت     دگي به شرايطي منجر ميهاي زن مناسب ميان درآمدها و هزينه

اي به كمـال   هيچ بنده«: فرمايند مي) ع(امام رضا ].15[ كند افراد را در محيط اجتماعي حفظ مي
ريـزي در   شناسـي انـدازه و برنامـه    ديـن : رسد تا اينكه سه خصلت در او باشـد  حقيقي ايمان نمي

  ].23[» ها زندگي و شكيبايي بر سختي

                                                        
1. Seuss 
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گيري در  مفهوم قدرت خانوادگي را براي تعريف چگونگي تصميم 1ة منابع، بالد و ولفدر نظري
مالي يكي منابع زيرا  ،شود اهميت مديريت پول در خانه مشخص مي ،اينجا در .خانواده ابداع كردند

. براي ارزيـابي ميـزان توزيـع قـدرت در خـانواده تشـخيص داده شـده اسـت        هاي مهم  از مالك
اول مربوط  ةضابط. نظام تخصيص پول در خانواده تشخيص داده شده است ةضابططوركلي دو  هب«

حـدي از   ةدوم دربـار  ةيك از زوجين به منابع مـالي خانـه اسـت و ضـابط     به امكان دسترسي هر
كه  چنان ].17[ »هاي زندگي دارا هستند مسئوليتي است كه هريك از زن يا شوهر در قبال هزينه

: كننـد  در بخش مصارف زندگي دو منش دارند و از دو روش پيـروي مـي  بينيم، مردم معموالً  مي
بردن سطح زندگي و نجات  براي باال) ع(امام رضا. كردن و امساك مصرف بيهوده و اسراف؛ يا تنگ

اند كه در اين ميانه رهنمودهاي ذيـل در   بخشي را توصيه فرموده هاي نجات خانواده از فقر آموزه
گيري، و نيز توجه به قناعت حايز اهميت  ردن، يعني نه اسراف و نه تنگك زمينة اعتدال در هزينه

نقل كـرده كـه راهگشاسـت    ) ع(در اين رابطه، عالمه مجلسي حديثي را از امام رضا. فراوان است
. بين دو امر نـاخوش : ايشان فرمود. دربارة خرج زندگي دستوري خواستم) ع(از امام رضا« ].18[

داني كه خداوند عزوجل اسراف را ناخوش داشته است و  فرمود آيا نمي. شناسم گفتم من آن را نمي
كنند و نـه   كنند نه اسراف مي آناني كه وقتي خرج مي: گويد آنجا كه مي. گرفتن را همچنين تنگ

 ةهاي خانوادگي در سير مهارترو،  اين از ].18[ »گيرند و روش پايمندي بين اين دو دارند تنگ مي
در همين  .پردازد مي) ع(هاي رسيدن به يك زندگي موفق از لسان امام رضا راهبه تبيين ) ع(رضوي

هاي دروني خود آگـاه شـوند،    از نيازها و خواسته سازي، زنان ارتباط الزم است در فرايند توانمند
هـاي   كردن خواسته جرئت دستيابي به هدف را در خود تقويت كنند و از توانايي الزم براي عملي

ها بر شرم  سازي زنان يعني آن در تعريفي ديگر آمده است كه توانمند ].19[خود برخوردار شوند 
نفس و اطمينان خاطر باشد، قادر به  به مورد خود فائق آيند، كردار و رفتارشان حاكي از اعتماد بي

هاي درونـي خـويش    تارزيابي صحيح و شناخت واقعي خويشتن باشند، به استعدادها و محدودي
ها بكوشند، از اهداف مورد  ها را داشته باشند و در رفع آن آگاه باشند، قدرت رويارويي با دشواري

هاي خـويش را   ها شناختي دقيق داشته باشند، قابليت نيل به هدف ساختن آن نظر و توان عملي
 ].21[دسـت يابنـد    هاي مـورد نظـر   داشته باشند و بتوانند با افزايش توانمندي خويش به هدف

هاي مورد نياز انسان است كه او را به انتخاب صحيح  هاي زندگي همان آگاهي مهارت ،حقيقت رد
كردن مراحل ترقّي تا  تر شدن به موفقيت در زندگي و طي سازد و راهي است براي نزديك قادر مي

شـناخت آن  پـس  . رسيدن به كمال حقيقي و هدف نهايي كه انسان براي آن آفريده شده اسـت 
و از  )ع(اطهار  ةخانواده، زندگي ائم ةضروري است و از آنجا كه نمود كامل زندگي موفق در حيط

در ذيل به برخي  .الزم است از اين الگوهاي كامل در زندگي بهره گيريم است، )ع(جمله امام رضا
  :شود از اين موارد اشاره مي

                                                        
1. Blood& Wolfe  
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 رضوي ةمديريت خانواده در سير

بينيم كه به زندگي ادامه داده و پايدار مانـده   هيچ طايفه و ملتي را نمي«: مايدفر مي )ع(امام رضا
]. 28[ »مگر به وجود رئيس يا سرپرستي كه ضروريات مادي و معنوي آنان را تأمين كنـد ؛ باشد

 ةبراي ادام ،ترين نهاد اجتماعي عنوان كوچك به ،خانواده كه از زن، شوهر و فرزندان تشكيل شده
ضـروريات مـادي و    )ع(حيات و پايداري به مدير و سرپرست نيـاز دارد تـا طبـق فرمـايش امـام     

 ].15[معنوي اعضاي آن را تأمين كند 

 مديريت اخالقي و عاطفي

چنانچه مـديريتي   .مديريت خانواده است همچونتقويت و تعالي خانواده مرهون عوامل بسياري 
اعضاي يك زندگي مشترك احساس امنيت ة م باشد، همانه و جامع بر خانواده حاكرآگاهانه، مدب
يكـي از  . يابنـد  چنين آرامش خاطري، امكان رشـد و بالنـدگي مـي    ةكنند و در ساي و آرامش مي

ريزي و تنظيم زمانِ مناسـب بـراي رسـيدگي بـه كارهـا و امـور        عناصر مهم مديريت، نوع برنامه
روزتان به چهار بخـش   وشيد اوقات شبانهبك«: فرمايد مي) ع(امام رضا]. 14[ مختلف زندگي است

قسمتي مخصوص عبادت و راز و نياز با خدا، تأمين امور زندگي، صرف معاشرت بـا  : تقسيم شود
هـاي مشـروع؛    مندي از تفريحات سالم و لـذت  استراحت و بهره مخصوصدوستان و ساعاتي هم 

]. 34[ »بخشـد  انـايي مـي  تـاي ديگـر تو   مطلوب از اين قسمت است كه شما را بر آن سه ةاستفاد
توانـد   هاي مشروع در كنار خانواده، مي مندي از تفريحات سالم و لذت شخص با استراحت و بهره

 .دكناش را برطرف  نيازهاي عاطفي خود و خانواده

  مسئوليت سرپرست خانواده
: دنـ فرماي ، مـي اسـت سرپرسـت خـانواده    ةعهـد  مسئوليت تأمين معاش كه بر ةدربار) ع(امام رضا

سزاوار آن است كه شخص در زندگي خانوادگي خود توسعه بدهد تـا آنـان در انتظـار مـرگ او     «
كني صدقه  آن خرجي كه براي خود و اهل خانه مي«: اند همچنين ايشان فرموده ].33[» نباشند

همچـون   ،كشـد  شود و آن كسي كه از راه حالل براي افراد تحت تكلفش رنـج مـي   محسوب مي
  ].28؛ 6[» مجاهد راه خداست

 )ع(رضوي ةمديريت اقتصادي خانواده در سير

كـه در   اسـت يكي از عواملي كه آسايش و آرامش خـانواده مرهـون آن اسـت مسـائل اقتصـادي      
براي ايجاد انگيزه در تـأمين ايـن مسـئله     بنابراينبه آن پرداخته شده است؛ ) ع(بيانات امام رضا

 .استفاده كرد ها توان از اين فرمايش مي
خـود را اداره   ةكسي كه در پي روزي باشد تا خانواد«: دنفرماي مي) ع(امام رضا :معاشتأمين 

 ].36[ »كند، مزدش از جهاد در راه خدا بيشتر است
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زندگي خـود را قـوام    ،ريزي اقتصادي داشته باشند اگر زن و مرد برنامه :ريزي و تدبير برنامه
ايمان سزاوار است در زمسـتان از خـوراك افـراد     براي فرد با«: فرمايد مي) ع(امام رضا. بخشند مي

 ].9[ »خانواده بكاهد و به وسايل گرمايي آنان بيفزايد
انتخاب شيوة معتدل و گزينش راه ميانگين در امور معيشـت، يكـي    :عتدال در امور زندگيا

) مـورد (در ) ع(راوي گويد از حضرت امام رضـا . هاي سالم اقتصادي در امور زندگي است از برنامه
حد وسط بين دو چيزي كه ناپسند است افـراط و  : ام طلب اذن نمودم، فرمود هاي خانواده هزينه
خـدا تـو را   : فرمـود . شناسم فدايت شوم به خدا سوگند كه دو چيز مبغوض را نمي: گفتم. تفريط

يكـي از   ].22[ گيـري را  روي و سـخت  دارد زيـاده  داني كه خدا دشمن مـي  مگر نمي. رحمت كند
گـرفتن در مخـارج زنـدگي و تـأمين      ايجـاد رفـاه، توسـعه و سـهل    ) ع(اي مهم امام رضاه توصيه

خـانواده بـر    ةدادن در هزينـ  توسـعه «: از آن بزرگوار نقل شده است كـه فرمـود  . هاست نيازمندي
  ].9[» شخص داراي نعمت واجب است

زنـدگي و   گـرفتن در مخـارج   ايجاد رفاه، توسعه و سهل) ع(هاي مهم امام رضا يكي از توصيه
كار براي توسعه در زندگي خانوادگي منحصر به مرد سرپرسـت خـانواده    .هاست تأمين نيازمندي

متناسب با توان، تجربه و سـازگار  ( زمينهتوانند در اين  زن و ساير اعضاي خانواده نيز مي. نيست
باشد، سـهم  كارشان اندك ة چند نتيج آنان هر .به مسئول خانواده كمك كنند) با مصالح خانواده

كسـب  ؛ ماننـد  هاي سودمندي را در پـي خواهـد داشـت    زندگي دارند كه نتيجه ةمؤثري در ادار
خانواده و تربيت نيـروي انسـاني كـارا و متعهـد، زيـرا خـانواده        ةدرآمد به منظور كمك در هزين

ين محل پرورش نيروي انساني سالم و مولد است و ناگفته روشن است كه بهترين سرمايه نخست
هـاي فـراوان    نشيب  مديريت خانواده فراز ].22[اند  هاي انساني فرايند پيشرفت جوامع، سرمايه در

اي  ها و وظايف، به گونـه  همكاري و همياري اعضا و سازماندهي فعاليت آنان با تناسب نقش. دارد
  .شدة خود را بيابد، از وظايف مديريتي زن است كس جايگاه تعريف كه هر

در خانواده به سبب آنكه بخش بيشتري از عمر خود را در كنـار اعضـاي   ما :هدايت و رهبري
سـنجش و  . عهده گيـرد  شده بر سوي اهداف ترسيم كند، بايد هدايت امور را به خانواده سپري مي

هاي مـديري اسـت كـه بـراي      برآورد امور و آگاهي از هرز رفتن و اشتباهات احتمالي، از تيزبيني
  ].13[تالش است  وري دائماً در افزايش بهره

  وظايف اجرايي مديريت زن در خانواده
شـود، كليـة    منزلة كار درون منـزل زن تلقـي مـي    آنچه امروزه به :رفع احتياجات مادي خانواده

هـاي فرعـي بـا     در شغل اصلي آن و در نظام... امور مادي خانواده اعم از پختن، شستن، نظافت و
كارگيري هنر معقـول، تـزيين    زي محيط منزل، بهعنوان تأمين احتياجات روحي همچون زيباسا

تأمين احتياجات معنوي همچون آرامش روح و روان، تـأمين فضـاي معنـوي و ايمـان اسـت      ... و
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هـاي خـارج از    امروزه بسياري از سـازمان . شود منزلة كار درون منزل زن تلقي مي كه مجموعاً به
تالشـي رقـابتي بـا مـدير اجرايـي       منزل براي رفع اين نيازها و جـذب حـوايج اعضـاي خـود در    

  .خانواده قرار دارند
هـاي فرزنـدان در خـانواده برعهـدة مـادر       آموزش بيش از نيمي از دانسته :تربيت و آموزش

نـدرت قابـل    گيـرد و بـه   منزلة مفاهيم اولية تفكر در ذهن كودك جاي مي ها به اين دانسته. است
دت از ايـن مفـاهيم   شـ  رفتاري در طول زنـدگي بـه  هاي  العمل نوع عكس. جايي است به محو و جا

تـالش والـدين،   . خصوص مادر، القا شده است اوليه متأثر است كه در كودكي از سوي والدين، به
هـاي اتخاذشـده تـأثير     كردن مقررات و ضـوابط خـانواده و سياسـت    خصوص مادر، در مشخص به

 فرزنـدت بـه   :داينـ فرم مي )ع(ضاامام ر .هاي كودكان خواهد داشت بسزايي در شكوفايي خالقيت
  ].2[ دستور بده كه با دست خود صدقه دهد

سـالگي   4از تولد تا  درصد شخصيت فردپنجاه «: گويد ميشناس  روان 1)1913(جامين بلوم ن
مانـده از   درصـد بـاقي   20يابـد و تنهـا    سالگي سامان مي 8سالگي تا  4درصد شخصيت او از  30و 
تنگـاتنگي وجـود    ةوري رابط ترديد، بين آموزش و بهره بي» .گيرد سالگي شكل مي 17سالگي تا  7

افـراد  . وري، خانواده است شدن بهره اركان مهم آموزش افراد، براي نهادينه  بنابراين، يكي از  .دارد
گيرند و پـس   ها الگو مي بينند، از آن كنند، رفتار اطرافيان را مي رشد و نمو مي در محيط خانواده

اگـر محـيط    .گيرد مي شود و تغيير آن با دشواري صورت ها نهادينه مي رفتار در آناز چندي اين 
اي را شـاهد خـواهيم    وري جاري باشد، جامعـه  اي باشد كه در آن فرهنگ بهره ها به گونه خانواده

  ].4[ پذير خواهد بود امكان وري در بيشتر سطوح اجتماعي بود كه بهره
صحيح و فرهنگ اقتصادي درست در خـانواده بـراي   خصوص آموزش  اطالعاتي در :اطالعات
چه بهتر خانواده در اختيار زنـان قـرار بگيـرد تـا بتواننـد شـيوة صـحيح مـديريت را          مديريت هر

گوي نيازهاي تفكر فرهنگي جوانان خـود   زمان با رشد تفكر و اطالعات فرزندان بيابند و پاسخ هم
دادن به زنان نه به معناي برتري يـك فـرد    درتسازي خواستار ق هاي توانمند نظريه]. 11[باشند 

ها براي اتكاي به خود و گسـترش حـق انتخـاب در     بر فرد ديگر، بلكه به معناي افزايش توان آن
  .زندگي است

  آموزي آموزش و مهارت
به وسيلة آموزش، فقرا . سازي از ابزارهاي زيربنايي فرايند توانمندسازي هستند آموزش و ظرفيت

توانـد قـدرت    آمـوزش و تربيـت مـي   . شـوند  وري آشـنا مـي   ن با مفهوم افزايش بهرهديدگا و زيان
هـاي   بنـابراين، ارائـة آمـوزش   . ها را پرورش دهد نفس آن به زني را افزايش و آگاهي و اعتماد چانه

                                                        
1. Benjamin Bloom 
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توانـد   هاي زندگي، شهروندي و نگرش خالق به زندگي و نيز آموزش مباحث حقوقي مـي  مهارت
انـد مفيـد و    ها آموزش نديده و پرورش نيافتـه  يارويي با مشكالتي كه براي آنها در رو به خانواده
  ].16[مؤثر باشد 
هاي اساسي و مهم را در  تاورمينا بر مبناي اينكه چه كسي تصميم :گيري در خانواده تصميم
الگوي حاكميت شوهر، الگـوي حاكميـت زن و الگـوي    : است  گيرد به سه الگو رسيده خانواده مي

الگوهاي ساختار خانواده را در سطوح ذيل خالصه  بوئرمن. گيري بودن تصميم برابرانه و مشاركتي
  :كند مي

. كنند و فرزند حق اظهـارنظر نـدارد   در يا مادر بر فرزند صرفاً ديكته ميپ :ساختار مستبدانه
دهنـد، امـا خودشـان تصـميم      پدر و مادر به حـرف فرزنـدان گـوش مـي     :ساختار اقتدارگرايانه

شود، ولي تأييد  گيري داده مي به فرزند فرصت كافي براي تصميم :ساختار دموكراتيك. گيرند مي
گيـري بـه صـورت     سهم اوليا و فرزندان در تصميم :مبتني بر برابري ساختار. با اولياست  تصميم

تنهـايي   حـدي پـدر بـه    تـا  :قـدرت مسـتقالنة پـدر    .]27[) كينـگ (اسـت   50به 50مشاركت 
قـدرت  . گيرنده است تنهايي تصميم تا حدي مادر به :قدرت مستقالنة مادر. گيرنده است تصميم
حـدي پـدر و    تـا  :قدرت مشـاركتي پـدر  . اند رندهگي تنهايي تصميم تاحدي فرزندان به :فرزندان

حـدي مـادر و فرزنـدان در     تـا  :قـدرت مشـاركتي مـادر   . نـد ا گيـري سـهيم   فرزندان در تصميم
تاحدي پدر و مادر با فرزندان يـا بـدون فرزنـدان در     :قدرت مشاركتي. اند ها سهيم گيري تصميم
در ارتبـاط بـا   ) ع(هاي اقتصادي امام رضـا  انديشهرو، با توجه به  اين از ].6[اند  گيري سهيم تصميم

هاي  فرد از نيازها و خواسته سازي گيري كرد كه با توانمند توان چنين نتيجه مديريت خانواده مي
هاي الزم  ها به كسب توانايي شود و با هدف رسيدن به خواسته هاي خود آگاه مي دروني و قابليت

رهـاي اقتصـادي و غيراقتصـادي گونـاگون در سـطح      شناخت الگوهـاي رفتـاري متغي  . پردازد مي
خانواده مانند مصرف، درآمد، تربيت مخارج مصرفي و مديريت در خـانواده پيامـدهاي مهمـي را    

 .بر دارد در جهت افزايش رفاه اجتماعي و خانواده در

  روش تحقيق
نامـه   پرسـش  اطالعـات  آوري جمـع  ابـزار . است) ـ تحليلي توصيفي(روش اين پژوهش، پيمايشي 

بـراي تعيـين حجـم    . ها استفاده شده است اسنادي براي گردآوري داده است و همچنين از روش
اي بهـره   مرحلـه  بنـدي چنـد   گيــري طبقه از فرمول كوكران و از شيوة نمونه) زنان متأهل(نمونه 

اي بـا تعـداد    درصـد نمونـه  95درصد و سـطح اطمينـان   5با توجه به پذيرش خطاي . گرفته شد
بـه منظـور   . آوري اطالعات مناسب تشخيص داده شد وار به صورت تصادفي براي جمعخان 2001

                                                        
حجم  بر فرمول كوكران بنا ،بوده استمد نظر  فقط زنان متأهل يآمار ةجامعدر نكه يل ايدل هاست ب ذكر شايان .1
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نامه از  براي سنجش پايايي پرسش. تعيين اعتبار و روايي تحقيق اعتبار صوري در نظر گرفته شد
دسـت آمـد كـه بيـانگر همسـازي و پايـداري        به 75/0فرمول آلفاي كرونباخ استفاده شد و عدد 

  .نامه است پرسشدروني بسيار باالي 

  1شكل 

  تحقيق متغيرهاي عملياتيو  مفهومي تعاريف
چون مادر نقش الگويي در خانواده دارد و تربيت فرزنـدان   :آموزش رفتار درست اقتصادي به فرزندان

  :براي نمونه .جويي را از كودكي به فرزندان خود آموزش دهند بايد صرفه، هاست آن ةنيز برعهد
  ].10[كنند خانه و وسايل آن را سالم نگه دارند و از آن محافظت كنند  ـ فرزندانم سعي مي

خـود در مـورد درسـت    ة دهنـد  زنان بايد به نقش آموزش: تغيير و اصالح رفتارهاي مصرفي
ها را از كودكي در خانه طوري تربيت  نتيجه كاهش ضايعات واقف باشند و بچه كردن و در مصرف

 اين در صورتي ممكن است كه زن در زندگي روزمره الگوي صـحيح  .گرا نباشند كنند كه مصرف
خريـد مـواد غـذايي    «: توان به ايـن گويـه اشـاره كـرد     براي نمونه مي ].29[باشد  مصرف داشته

  ».گيرد براساس نياز انجام مي
  .است 79/0ضريب آلفاي كرونباخ مقياس ميزان آگاهي زنان 

شدن يعني اگـر خريـد كاالهـاي وارداتـي غيرضـروري اصـالح        اصالح :الگوي رفتار مصرفي زنان
يعنـي تقاضـاي اقتصـاد كـالن     ؛ شـود  شـود و خـوراك و پوشـاك بهتـر مـي      شود، تقاضاها واقعي مـي 

گيرد و برعكس كاالي ضروري جايگزين كـاالي غيرضـروري    تأثير كاالهاي غيرضروري قرار نمي تحت
                                                                                                                                  

هم زنان و هـم   يآمار ةاگر جامع ،صورت نير ايدر غ. دست آمد هزن ب 200 ،شده انجام يطبق برآوردها ،نمونه
  .افتي مي شيفرمول كوكران افزا يما طبق برآوردهاة حجم نمون ،گرفت مي بر مردان را در

ديوري اقتصا بهره
 خانواده

 ةنحوبر  زناننظارت 
 مصرف خانواده

آموزش رفتار درست
 فرزندان اقتصادي به

ايجاد انضباط  محبت مادرانه براي اعمال
 اقتصادي

تغيير و اصالح
 كردههزينمشاركت زنان در رفتارهاي مصرفي

 درآمد خانواده

 آگاهي زناني سطحارتقا
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هـا بـه    خيلـي  ،شـود  هـاي زائـد جلـوگيري     از هزينه و اگر الگوي مصرف اصالح .مثل مسكن؛ شود مي
رونـد و ايـن باعـث رونـق بـازار مسـكن        كردن واحـدهاي مسـكوني خـود مـي     سمت تبديل به احسن

كـه   ،كنـد و منـابع كميـاب    سازي، مصرف به سمت نيازهاي واقعي سوق پيـدا مـي   در اصالح. شود مي
گويـه براسـاس طيـف     4نجش ايـن متغيـر   بـراي سـ   ].30[ شوند سازي مي   سالم، تجديدپذير نيستند

  :اشاره كرد  توان به اين گويه براي نمونه مي. اي ليكرت در نظر گرفته شده است گزينه پنج
  .شود آوردن كاالهاي غيرضروري در خانه همكاري مي ـ براي پايين

  .است 81/0ضريب آلفاي كرونباخ مقياس تغيير اصالح رفتار مصرف از سوي زنان 
مـادران و زنـان خـانواده بـه دليـل      : مادرانه براي ايجـاد انضـباط اقتصـادي   اعمال محبت 

آميـز بـه افـراد خـانواده      توانند با توضيح و توجيه محبت زنانه مي ةبرخورداري از عواطف و روحي
 ].31[ بهينه و درست از وسايل و منابع تشـويق كننـد   ةها را به رعايت نظم، نظافت و استفاد آن

. اي ليكرت در نظـر گرفتـه شـده اسـت     گزينه گويه براساس طيف پنج 4ر براي سنجش اين متغي
  :ها اشاره كرد توان به اين گويه براي مثال مي

  .ـ ميزان مصرف كاالهاي غيرضروري براي افراد خانواده مهم است
  .كنند وري استفاده مي ام از نظر من دربارة بهره ـ اعضاي خانواده

  .است 80/0بت مادرانه ضريب آلفاي كرونباخ مقياس نقش مح
هـاي مـورد    آنچه بايد گفت اين است كه اصـالح روش  :نظارت زنان بر نحوة مصرف خانواده

زنـان و مـادران   . مندي هم دارد امور، نياز به مديريت جدي و كنترل قانون دادن استفاده در انجام
 ،جـويي  ئل صـرفه تواننـد بـر مسـا    تري در خانه دارند، بيشـتر مـي   با توجه به اينكه حضور پررنگ

اي  گزينـه  گويه براساس طيف پنج 5براي سنجش اين متغير  ].32[ نظارت كنند، چند كوچك هر
  :هاي زير اشاره كرد توان به گويه براي مثال مي. ليكرت در نظر گرفته شده است

  .شود اي براي خريد وسايل خانه و لباس در نظر گرفته مي شده ـ بودجة محاسبه
  .افتد خيلي زياد است ام اتفاق مي آنچه در خانوادهـ تأثير من بر 

  .است 72/0ضريب آلفاي كرونباخ مقياس نظارت زنان به نحوة مصرف خانواده 
گرايانه به زندگي اسـت و   وري نگرشي واقع بهره ):متغير وابسته(وري اقتصادي خانواده  بهره

و هـا   هـايش را بـا ارزش   آن انسان بـا فكـر و هوشـمندي خـود فعاليـت      يك فرهنگ است كه در
 ].35[ بهترين نتيجه را در جهت اهداف مادي و معنوي حاصـل كنـد   تا كند ميواقعيات منطبق 

بـراي نمونـه    .گويه براساس طيف ليكرت در نظر گرفتـه شـده اسـت    6براي سنجش اين متغير 
  :ها اشاره كرد  توان به اين گويه مي

  ).هفتگي يا ماهانه(شود  ـ هزينة خانواده براي زمان معيني محاسبه مي
  .شود ها براساس درآمد محاسبه مي  ـ هزينه

  .است 71/0وري اقتصادي خانواده  ضريب آلفاي كرونباخ مقياس بهره
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  تحقيقهاي  يافته
  توصيفيهاي  يافته

سـال و همسرانشـان    10/39 گو پاسخزنان ميانگين سن در بخش آمار توصيفي مشخص شد كه 
از نظــر ميــزان تحصــيالت، . فرزنــد بــوده اســت 4و  3نيــز بــين  تعــداد فرزنــدان. اســت 62/43
درصـد داراي تحصـيالت    6/23درصـد راهنمـايي،    6/18درصـد ابتـدايي،    5/7سواد،  درصد بي 1/19

درصد داراي مـدرك كارشناسـي    1درصد كارشناسي و  1/28درصد مدرك كارداني،  2دبيرستان، 
گويـان   انـد كـه پاسـخ    درصد ديگـر شـاغل   15ر و دا گويان خانه درصد پاسخ 85حدود . ارشد بودند

ور و فروشـنده قـرار    طبقـة كارمنـد سـاده، پيشـه     3شاغل نيز به ترتيـب بيشـترين فراوانـي در    
. هـزار تومـان اسـت    150هـزار تومـان و حـداكثر آن     50گويـان   حداقل درآمد پاسـخ . گيرند مي

  .هزار تومان است 280ميانگين هزينة ماهيانة زنان خانواده 

  هاي استنباطي فتهيا
. كنيم آمده از تحقيق را براساس آمار استنباطي تجزيه و تحليل مي دست در اين قسمت، نتايج به

. ، نتايج همبستگي ميان متغيرهاي مسـتقل و وابسـتة پـژوهش مطـرح شـده اسـت      1در جدول 
 ضريب همبستگي. ستون اول مربوط به همبستگي متغير وابسته با همة متغيرهاي مستقل است

 P ،143/0 >000/0(وري اقتصـادي خـانواده    كردن درآمد خانواده و بهره مشاركت زنان در هزينه
= +R( آموزش صحيح فرزندان ،)000/0 P < ،433/0=R(   ارتقاي سطح آگـاهي زنـان ،)000/0< 

P ،246/0 = +R( تغيير و اصالح رفتار مصرف ،)000/0< P ،224/0 - =R(  رفتار عـاطفي زنـان ، /
مثبـت  ) P ،443/0= +R >000/0(، نظارت زنان به نحوة مصـرف  )P ،330/0- =R >000/0(مادر 
  .هاي پژوهش مورد قبول است با توجه به اين نتايج، فرضيه. است
  

  وري اقتصادي خانواده نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي مستقل و بهره .1 جدول
  سطح معناداري  ضريب همبستگي پيرسون نام متغير

وريكرد درآمد خانواده و بهرهـ مشاركت زنان در هزينه
  000/0  +143/0 اقتصادي خانواده

وريـ آموزش رفتار درست اقتصادي به فرزندان و بهره
  000/0  +433/0 اقتصادي خانواده

  000/0  +246/0 وري اقتصادي خانوادهـ ارتقاي سطح آگاهي زنان و بهره
  000/0  - 224/0 وري اقتصادي خانوادهمصرفي و بهرهـ تغيير و اصالح رفتارهاي

وريـ اعمال محبت مادرانه براي ايجاد انضباط اقتصادي و بهره
  000/0  - 330/0 اقتصادي خانواده

وري اقتصاديـ نظارت زنان بر نحوة مصرف خانواده و بهره
  000/0  +443/0  خانواده
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  متغيرة تحقيق رگرسيون چندهاي  ها و تحليل  يافته
نقـش زنـان در   (بينـي درصـد واريـانس     متغيره، بـه تعيـين و پـيش    با استفاده از رگرسيون چند

شـود كـه    تأثير مجموعه متغيرهاي مستقل تحقيق پرداخته مي تحت) وري اقتصادي خانواده بهره
متغيره و بـرآورد   كردن متغيرهاي مستقل در رگرسيون چند در اين تحليل اين كار از طريق وارد

وري اقتصـادي   ، نتايج مربـوط بـه تحليـل رگرسـيون بهـره     2در جدول . شود انجام مي ميزان آن
متغيره نشان  نتايج مربوط به تحليل رگرسيون چند. خانواده با متغيرهاي مستقل ارائه شده است

درصـد   39/0حدود  R2دهد كه واريانس متغير وابسته با توجه به متغيرهاي مستقل از طريق  مي
  .اند را تبيين كرده وري اقتصادي خانواده از واريانس بهره

  
  هاي تحقيق متغيرة فرضيه تجزية واريانس رگرسيون چند. 2جدول  

  
  هاي تحقيق متغيرة فرضيه نتايج حاصله از رگرسيون چند. 3جدول 

 هاشاخص                                  
 B متغيرها

اشتباه
مقدار  Beta  استاندارد

T 

سطح 
  معناداري

كرد درآمد خانواده وـ مشاركت زنان در هزينه
 وري اقتصادي خانواده بهره

997/0 125/0 682/0 985/7 000/0 

ـ آموزش رفتار درست اقتصادي به فرزندان و
 خانوادهوري اقتصادي بهره

347/0 174/0 096/0 998/1 047/0 

وري اقتصاديـ ارتقاي سطح آگاهي زنان و بهره
 خانواده

137/0 068/0 169/0 009/2 046/0 

وريـ تغيير و اصالح رفتارهاي مصرفي و بهره
 اقتصادي خانواده

366/0 138/0 117/0 645/2 009/0 

ـ اعمال محبت مادرانه براي ايجاد انضباط اقتصادي
 وري اقتصادي خانواده و بهره

161/0 091/0 130/0 778/1 046/0 

وري  ـ نظارت زنان به نحوة مصرف خانواده و بهره
 اقتصادي خانواده

147/0 063/0 119/0 331/2 020/0 

   
  
  
  
  
  

  2R  رگرسيون چندگانه سطح معناداري Fكميت 
913/5 000/0 152/0  39/0  
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  وري اقتصادي خانواده تحليل مسير رابطة متغيرهاي مستقل با بهره .2شكل 

  تحليل مسير
توان نتيجه گرفـت   به آن اشاره شده است، مي 4با توجه به مقادير مدل و ضرايبي كه در جدول 

وري  كـردن درآمـد خـانواده، بـه صـورت مسـتقيم در تبيـين بهـره         كه مشاركت زنان در هزينـه 
آيد كه بيشترين تـأثير را   ترين متغيري به حساب مي منزلة مهم ت و بهاقتصادي خانواده مؤثر اس

همچنين شايان ذكـر اسـت كـه متغيـر     . دارد 68/0وري اقتصادي خانواده با ضريب بتاي  بر بهره
ارتقاي سطح آگاهي زنان از طريـق نظـارت زنـان بـر نحـوة مصـرف خـانواده و تغييـر و اصـالح          

بدين ترتيب . وري اقتصادي خانواده دارد بر بهره 336/0دل رفتارهاي مصرفي اثر غيرمستقيم معا
تري در مورد تغيير و اصالح رفتارهـاي   چه سطح آگاهي زنان باالتر باشد، وي اطالعات صحيح هر

همچنين، متغير اعمال محبـت مادرانـه   . مصرفي و نظارت بر نحوة مصرف خانواده خواهد داشت
زش رفتــار درســت اقتصــادي بــه فرزنــدان اثــر بــراي ايجــاد انضــباط اقتصــادي از طريــق آمــو

  .وري اقتصادي خانواده دارد بر بهره 357/0غيرمستقيمي معادل 
  

  تأثيرات مستقيم، غيرمستقيم و اثر كل متغيرهاي مستقل با استفاده از ضرايب رگرسيون. 4جدول 
  اثركل اثرغيرمستقيم  اثرمستقيم متغيرها

  682/0  0  682/0خانوادهكرد درآمدـ مشاركت زنان در هزينه
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  119/0  0  119/0خانوادهـ نظارت زنان بر نحوة مصرف
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  گيري بحث و نتيجه
هاي بزرگ، بايـد بسـتري مناسـب     سازي ي كوچك و هستة اصلي جامعها منزلة جامعه خانواده به
خصـوص   پروري باشد و اين امر با تـأمين نيازهـاي الزم و ضـروري، بـه     سازي و انسان براي انسان

نيازها به صورت معقول و منطقـي بـرآورده    اگر اين. شود نيازهاي رفاهي افراد خانواده، فراهم مي
بـر ايـن   . مانـد  مـي  شود و از شكوفايي و تكامل باز نشود، از اصل تداوم حيات و زندگي محروم مي

به مسائل اقتصـادي  ) ع(و ائمة اطهار) ص(هاي قرآني و سيرة پيامبر اساس، بخش بزرگي از آموزه
كه ايشان در زندگي فردي، خـانوادگي   )ع(از جمله سيرة امام رضا. و مادي اختصاص يافته است

 حضـرت  آن اقتصـادي در سـيرة  . هستندو اجتماعي خويش الگوي رفتاري و كرداري ما شيعيان 
روي را  زنـدگي فـردي و خـانوادگي خـويش همـواره راه ميانـه       در ايشـان  كـه  شـود  مي مشاهده

مســئوليت مـديريت اقتصــاد خـانواده را بــر دوش سرپرسـت خــانواده     ،همچنـين . پيمودنــد مـي 
بـه  ) ع(نگاه ويژة امام رضا. دندكر هاي خانواده تشويق مي هزينه ةايشان را بر توسعدانستند و  مي

پـذيري در روابـط    اي از لـزوم اخـالق، تعهـد و مسـئوليت     موضوع اقتصاد و روابط مـالي آميختـه  
  .اقتصادي، اجتماعي و فردي است

هـا،   اعضـاي خـانواده، ثـروت و دارايـي آن    . دارداي از منابع و امكانات  اي مجموعه هر خانواده
در اين . توان منابع و امكانات خانواده دانست ها و مجموعه وسايل در اختيار را مي درآمدها و مهارت

سو  ه از يكهاي موجود در اختيار خانواده و اعضاي آن نيز ياد كرد ك بايد از زمان و فرصت ،ميان
توجهي در استفاده از منابع و  درخوريكي از منابع مهم مد نظر است و از سوي ديگر نقش  منزلة به

ولي فرصت و زمان  باشدداشته اي امكانات و منابع زيادي  رو، اگر خانواده اين از. كند امكانات ايفا مي
. آن خـانواده پـايين خواهـد بـود    وري در  ها نداشته باشد، بهره بهينه از آن ةبراي استفاد يمناسب

. بهينه و مطلوب از امكانات، منابع و زمان در اختيار خانواده است ةوري همان استفاد بهره ،بنابراين
تك اعضا  اعضاي خانواده زمان مشترك كمتري دارند و اين زمان مشترك با زمان فراغت تك قطعاً

. وري داشته باشيم خانواده دو گونه بهرهشود تا در  همين نيز موجب مي. يكسان و منطبق نيست
اي متقابـل   اما بين ايـن دو، رابطـه   .ها وري جمعي از آن وري فردي از منابع و امكانات و بهره بهره

وري  توان انتظار داشت كه بهـره  وري فردي در خانواده مي كه با افزايش بهره طوري به؛ وجود دارد
همسر يا مادر خانواده از زمان و منابع در اختيـار خـود   وقتي . جمعي نيز در خانواده افزايش يابد

هاي مساعد رواني و عـاطفي روابـط    زمينه منزلة كند، نتيجه آن هم به بهينه و درست مي ةاستفاد
  .يابد متقابل و هم به صورت محصول و كاالي مورد نياز خانواده تبلور مي

ت در مشاغل اجتماعي و از ديگر سو فعالي از يك. جامعة زنان رسالت سنگيني به دوش دارند
شـود بـانوان در جهـاد     زمـان باعـث مـي    طـور هـم    سو، تدبير و مديريت خانه و تربيت فرزنـد بـه  

نقـش دوگانـة زنـان در خـانواده و      .اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي تالش مضاعفي داشته باشند
در پـي  مندي  وظيفهورزي و  عشقمندي از خصايص   زنان با بهره. اجتماع بر كسي پوشيده نيست
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ـ ا ايجاد آرامش براي هر دو محيط درك زنـان از مصـرف و چگـونگي اصـالح الگـوي       بنـابراين . دن
درسـت   ةزنـان بايـد در رابطـه بـا نحـو     . گـذار باشـد   هـا تـأثير   خـانواده  ةتواند در هم مصرف مي

خـانواده  جـويي در جامعـه و    اين امر بـه صـرفه   زيرا ،كردن توجيه شوند و آموزش ببينند مصرف
هاي تشـريفاتي و حـذف تجمـالت، مـازاد درآمـد       توانند با كاهش هزينه زنان مي. شود منجر مي
خيرخـواهي را در فرزنـدان خـود و حتـي سـاير       ةخرج كنند و از ايـن طريـق، روحيـ   را خانواده 
 جويي را نياموزند، الگوهاي اگر مادران در كودكي به فرزندان خود صرفه .ها پرورش دهند خانواده

اصالح الگوى مصـرف  . شود ها مي مصرف نامناسب جايگزين الگوي مصرف مناسب در زندگي آن
ضـرورى و از بعـد ايجـاب آن،     جـويى و كاسـتن از مصـارف غيـر     از بعد سلبى بـه معنـاى صـرفه   

آن امـام همـام در بيانـات    . شـود  كردن تعبيـر مـى   بهنگام مصرفو  سازى مصرف يا درست بهينه
روي و اعتدال، كسـب روزي حـالل و تـأمين     به تالش و كوشش، ميانه ديگري پيروان خويش را

هـا   اين توصيه. دارد سازي اموال برحذر مي معاش خانواده توصيه نموده و از اسراف و تبذير و تباه
ويژه بعد اقتصادي در سيرة عملي و گفتاري آن  دهندة توجه به همة ابعاد زندگي انساني به نشان

در كلية شئون زندگي افراد مـورد توجـه قـرار    ) ع(ن دستورات امام رضاحال اگر اي. حضرت است
هـا و فقرهـا    مانـدگي  گيرد، براي هر انساني در هر عصري مفيد و سازنده خواهد بود، كلية عقـب 

ها رخت برخواهد بست، زمينة پويايي، استقالل و آزادمنشي  از خانواده) فقر فرهنگي و اقتصادي(
ايـن  . گونـه بنـدگي و بردگـي نجـات خواهـد داد      كند و انسان را از هـر  افراد جامعه را فراهم مي

براساس نتايج اين تحقيق، به منظور . بهترين دستاورد تعاليم آن حضرت براي بشر امروزي است
  :شود وري اقتصادي خانواده، راهكارهايي پيشنهاد مي افزايش بهره

جـويي در   صـرفه از قبيـل  . نواده اسـت وري در خـا  هاي افـزايش بهـره   جويي يكي از راه صرفه) الف
دانـيم كـه    ايـن را نيـز مـي    مطمئنـاً . مصرف انرژي، كاالهاي مصرفي روزانه و حتي كاالهـاي اساسـي  

شـد،   ارائـه وري  از بهـره  فـي كـه  بلكـه بـا توجـه بـه تعري     .نكردن نيست جويي به معناي استفاده صرفه
 ماننـد به موقع از كاالهاي مصـرفي،   ةاستفادجويي و  صرفه. كاالهاي مورد نياز استاز درست  ةاستفاد

كننـده و ديگـر مـوارد، موجـب      كننـده و گـرم   آب، برق، گاز، وسايل صوتي و تصويري، وسـايل خنـك  
  ؛شود هاي ديگر مي در بخش شدهانداز هاي خانوار و استفاده از منابع پس كاهش بخشي از هزينه

 همـة ريـزي بـراي آينـده در     رنامـه شـك ب  بـي : اقتصـاد خـانواده   ةريزي براي آينـد  برنامه )ب
تـوان از هـم مجـزا     در بطن يك مدل سيستمي خانواده و اقتصاد آن را نمي. است الزمها  خانواده

 كنيم، ناگزيريم ديگري را نيز مدنظر ريزي مي ها برنامه يك از آن زماني كه براي هر، بنابراين. كرد
هـا و تهديـدهاي اقتصـاد     ناخت فرصـت توجه به نيازهاي آتي خانواده و همچنين شـ . قرار دهيم

تـوان   مـي . اعضاي خانواده مفيد خواهد بود همةاين كار براي  .خانواده در اين راستا اهميت دارد
  .جلسات خانوادگي را روي اين موارد متمركز كرد
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