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 نقش زنان در تحقق اقتصاد مقاومتي

P٠Fحاتميزهره پور 
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  مقدمه) 1
ندن و مصادره انقالب، پس از پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي و عدم توفيق آمريكا براي به انحراف كشا

ن نشان داده است و اي داز خواش بدليل از دست رفتن منافعاز سوي اين كشور ناپذيري لجاجت آشتي
در مقابل اتخاذ چنين رويكردي از . هاي مختلف ظهور و بروز كرده استي در سه دهه بگونهلجاجت و دشمن

سوي غرب، مقام معظم رهبري بحث اقتصاد مقاومتي را مطرح و آن را به عنوان يك روش مهم و استراتژيك 
نيز  سالمامبين هاي دين آموزه در فرهنگ مبتني بر. در تغيير مسير حركت اقتصادي كشور عنوان كردند

ن و به عنوان پرفضيلت تري دارد و له مجاهدت اقتصادي، كار و تالش مستمر ارزشي هم وزن جهاد في سبيل ا
بدون شك اگر اين مجاهدت عالوه بر پاسخ دهي به نيازهاي شخصي . شودترين عبادات محسوب ميبرجسته

ارزش و اعتبار آن نيز  ،ح همگاني باشدمين ضروريات اجتماعي، منافع ملي و مصالٴاو خانوادگي، در راستاي ت
هاي اقتصادي و اشتغال زنان نيز در كنار امر بس خطير مديريت خانه و فعاليت. غايت، فزوني خواهد يافت به

ظام مقدس جمهوري اسالمي در ن. شودوسعه اقتصادي و اجتماعي محسوب ميهاي پايدار تلفهؤخانواده از م
هنگي و ي زنان در رونق اقتصادي و توسعه فرال و تعيين كنندهحضور فععنوان نظامي كارآمد، ايران به 

نبايد خويش ... زنان در عين حال كه از مقام معنوي، مادري، همسري و . باشدسياسي جامعه نقش آفرين مي
. ندي توليد تالش نمايتوانند براي موفقيت در عرصهنقش مكمل و همپاي آقايان نيز مي غافل باشند، به عنوان

 

 اقتصاد خانوادهان در مديريت زننقش ) 2
نوع بشر همراه  زندگي ترين مسائلي است كه همواره با، كسب و معاش از ابتدايي و ضروريمسئله اقتصاد 

اي دي حاكم بر خانواده بايد به گونهنظام اقتصا. دهداي از حيات انساني را تشكيل ميبوده و قسمت عمده
بدون ترديد هر . ت زندگي بشر در هر عصري مشكالت و موانع موجود را برطرف كندشد كه بتواند با پيشرفاب

در اين ميان . اقتصادي خانواده نقش جدي دارند يك از اعضاي خانواده با تدابير درست خويش در مديريت
.  توجه به جايگاه و مسئوليت آنان بيشتر است نقش زنان  با

: ند از كاربردي در اين بخش عبارتمفاهيم برخي 
خانواده  )الف

از ديدگاه . كندنقش را در جوامع انساني ايفا مي خانواده در جايگاه كوچك ترين نهاد اجتماعي، بزرگترين
زن و شوهر، پدر و : قرآن خانواده نهادي است اجتماعي كه هدف آن تأمين سالمت رواني براي سه دسته است

P١Fيارويي با پديده هاي اجتماعي استمادر و فرزندان و نيز آمادگي براي برخورد و رو

2
P  .

اقتصاد  ) ب
مفهوم . اقتصاد در لغت به معناي قصد يعني استقامت در راه حفظ و اعتدال در مقابل كژي و انحراف است

در . هاي مربوط به توليد، توزيع و مصرف نيز به كار مي روده مسائل مالي و سازماندهي فعاليتفوق دربار
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توان برداري را ميكانات بيشترين بهرهدهد چگونه از حداقل امراهي است كه نشان مياقتصاد  هاصطالح امروز
P٢Fنمود

3
P  .

مديريت  )ج
باشد كه براي سازمان در نظر گرفته شده است و يا به عبارت ديگر ديريت، روش دستيابي به اهدافي ميم

خانواده همچون سازماني در نظر اگر . باشدبراي رسيدن به مقاصد و اهداف مي كاركردن با افراد و گروهها
اده قرار ريزي آينده خانواده و اداره امور كنوني خانوكه در رأس آن عنصري براي برنامه گرفته شود، الزم است

P٣Fتوان مديريت خانواده ناميدگيرد كه اين عنصر را مي

4
P   .

كثريت خانواده ها درآمد ا. قتصاد خانواده به معناي چگونگي ساماندهي و مديريت منابع خانه استا
افراد براي ادامه . محدود است و همچنين خانواده مخارجي دارد كه هزينه آن از اين درآمد پرداخت مي شود

، آموزش زندگي به كاالهاي زيادي نياز دارند و بيشتر درآمد آنها به مصرف كاالهايي مثل غذا، پوشاك، مسكن
ي خانواده شكل ترين وظايفي است كه با تدبير همه اعضا مديريت منابع مالي خانواده از مهم. رسدمي... و

امكانات بيشترين  ترينتوانند از كمد اعضاي خانواده ميتدابير اصولي و صحيحي انديشه شواگر. گيردمي
همواره براساس مطلوبيت خانوار و  اقتصاد خانواده نقش زن نيز در. وري را داشته باشنداستفاده و بهره

صرف همان زمان  اجتماعي و صرف وقت در محيط خانه براي تأمين نيازمنديهاي خانوار يا ،ترجيحات فرهنگي
. حتي كارهاي اقتصادي داخل منزل بايد مورد توجه مديران ارشد جامعه قرار گيرد در محيط خارج از خانه يا

بر  ان ناپذيريهاي جبرهاي زن ضربههاي فرعي و حاشيهپرداختن به نقشبديهي است غفلت از اين امر يا 
  .گيري اجتماعي از توان خدادادي او خواهد شدشخصيت وي و نيز كاهش بهره
P۴Fاقتصاد خانواده عبارتند از مديريت  مهمترين نقشهاي زنان در

5
P   :

مديريت بودجه ي خانوار   •
ز ي بهينه ااستفاده. شودو خانواده تعيين ميهاي خانواده با توجه به ترجيحات فرد مديريت دارايي

نگهداري و حتي قرار دادن وسايل، مراقبت از  وشاك و لوازم شخصي هر فرد، نظافت،پ، وسايل منزلامكانات، 
آيد و فقط مي به حساب  بي قدري سرمايه هاي هر خانوار ناچيز و سالمت آنان در مجموعه مينٴفرزندان و تا

نكته توجه داشت كه  شود، اما بايد به اينمي به عنوان سرمايه در نظر گرفته ... اوراق مشاركت، پول و ،سهام
وسايل شخصي و جمعي خانواده ها كه نگهداري  توليد موادغذايي، البسه و ديگر مايحتاج و نيز جمع آوري و

ترين هزينه، باالترين مطلوبيت را در پي ي خانه با كمي صحيح دارد به دست مدير شايسته نياز به يك برنامه
جايگزين مناسبي را  ،انواده بايد بتواند در مواقع كمبود يا حذف بعضي امكاناتمدير خوب خ. خواهد داشت

بين درآمد و هزينه ها منبع انتخاب نمايد، بدون آنكه تغييري در مطلوبيت ايجاد شود تا ضمن برقراري تعادل 
 .مين گردد و البته مطلوبيت اعضاي خانواده نيز مهم استٴاي افراد خانواده تاتغذيه

سازي رفاه و مطلوبيت خانواده  حداكثر •
مين كند، از اين رو ٴتواند درصدي از نيازهاي افراد خانواده را تابه اينكه درآمد خانواده تنها مي توجه با

نياز به انتخاب در تمام طول زندگي وجود . انتخاب به عمل آيد ترينضروريها بهترين و ميان خواسته بايد از
هرچه درآمد محدود باشد، . بستگي به درآمد خانواده و تشخيص آنها دارد انتخاب كاالهاي مختلف. دارد
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نتيجه بايد انتخاب ها صحيح و بهينه باشد تا بيشترين رضايت خاطر و  گردد و درنيز محدود ميترجيحات 
 براي رسيدن به اين سطح، همكاري پدر و مادر الزم و ضروري. آورد مطلوبيت را براي افراد خانواده به بار

 هاريخت و پاش. تر استحساسپدر نقش توجه به مسئوليت مادري و همسري از  نقش مادر با گمانبي. است
دهد، وري اعضاي خانواده را كاهش ميآور، نه تنها سطح بهرهگاهي زيانيا  يضرور و مخارج فرعي و غير

تواند با مهيا كردن ادر ميم. گرددمطلوب به نسل هاي آينده منتقل ميبلكه به صورت فرهنگ و عادت نا
شرايط صحيح براي افراد خانواده به حداكثر سازي رفاه و مطلوبيت افراد خانواده بپردازد تا تمامي افراد 

ي انساني خود را ليم و تربيت و آموزش صحيح سرمايهخانواده با عزت نفس، تندرستي روح و جسم و تع
. ه نيز افراد مفيدي براي جامعه باشندآيند گيرند و در جهت اعتال و رضاي خدا به كار

مديريت و نقش تغذيه   •
توجه به بهداشت و سالمتي روحي، . مدير اليق و قوي براي تغذيه سالم و كافي نيز برنامه ريزي مي نمايد

روش تربيتي و اخالقي . رواني و جسمي افراد خانواده، افرادي سالم و نيرومند را به جامعه تحويل مي دهد
ي پاك و حالل و نيز لقمه. ن نسلي پاك و سعادتمند استبهترين شيوه و تجربه براي ساخت) س(حضرت زهرا

مين مواد غذايي الزم، سالمت روحي و جسمي فرزند را در پي دارد، آرامش و آسايش افراد خانواده به دنبال ٴتا
، زمان زيادي گي بيشتر باشددر اختيار داشتن امكانات فراوان نيست بلكه بالعكس هرچه امكانات و لوازم زند

در نتيجه دلواپسي و نگراني ها رو به افزايش . ف مي گرددوصرماز آنها و مراقبت عمر انسان براي استفاده  از
. دهدي افراد را نيز افرايش ميو دغدغه ي رسيدگي ونگهداري وسايل، اضطراب و استرس روزانهرفته 

و انسان بهتر مي تواند به  هديگردتر فراهم آسايش و آرامش بيشور از تجمالت، بنابراين با زندگي ساده و د
. پيشرفت معنوي و روحي بپردازد رشد و

بهداشت و درمان  •
حفظ تندرستي و سالمتي افراد خانواده از مهم ترين وظايف خانواده است و بايد بخشي از درآمد خانواده 

ت مي تواند از بسياري از هزينه هاي درمان مصرف بخشي از درآمد براي بهداش. به اين مهم اختصاص يابد
. در سالمت خانواده موثر است... در برابر بيماري، استفاده از وسايل بهداشتي و . بيماري ها جلوگيري نمايد

  .توجه و مراقبت مادر و برنامه ريزي و عمل نمودن به آن مي تواند ميزان مطلوبيت و رفاه خانواده را باال ببرد
 

 در اجتماع انصادي زنوظايف اقت)3

توسعه فرهنگي  وخانواده به عنوان واحد كوچكي از اجتماع در پيشرفت زنان در كانون همانگونه كه 
ميزان، چگونگي . دندر توسعه و رشد اقتصادي جامعه نيز نقش اساسي را ايفا مي كن ،دنجامعه نقش اول را دار

خي از مهمترين از اين رو به بر .تاثيرگذار استهاي اقتصاد كشور در عملكرد و چرخه زنان و نوع حضور
 P۵F6.كنيمحوزه اشاره مياين هاي زنان در نقش
   بقاي نسل و تربيت نيروي انساني

 .يكي از اساسي ترين اهداف تشكيل خانواده بقاي نسل و تربيت نيروي انساني مورد نياز جامعه است
ثر در ؤ، بنابراين يكي از عوامل ماست حصيل كردهتوسعه و رشد اقتصادي جامعه در گرو نيروي كار فعال و ت

 .هاي انساني استنيروي انساني يا سرمايه ،توسعه اقتصادي
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مي بخشد و در نتيجه رشد و  پيشرفت علم و دانش، نگرش و مهارت افراد، ظرفيت توليدي جامعه را ارتقا
تواند در دو سطح ين نظريه ميا. ل و تسريع مي گرددي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تسهيتوسعه

 .خرد و كالن آثار مطلوب خود را نشان دهد
در مقطع خرد، بازدهي خصوصي را افزايش مي دهد و در سطح كالن رشد و توسعه ي جامعه را به همراه 
دارد و چون پرورش منابع انساني از كانون خانواده آغاز مي شود و مادران نقش اساسي را در زمينه تربيت و 

دراين زمينه بر هيچ فردي پوشيده نان اثرگذاري قابل توجه آقدر مسلم ورش فرزندان ايفا مي كنند، پر
 . نيست
   بهره وري و توليد ناخالص ملي

با زنان به عنوان عامل پرورش و رشد نيروي كار، در جريان بهره وري و توليد ناخالص ملي سهم دارند، كه 
اين ارزش افزوده خواهد شد، بنابراين به ها و مهارت هاي زنان نگرشها، گذاري در اطالعات، دانشسرمايه

نيروي دارد، زيرا هرگاه ر وتالش حاكمان و نظارت و توجه ملي به اين امر بازخورد مستقيم در پيشرفت كش
اعت با عزت نفس و من ،ش يابدرپرو... خيرخواهي و ،عاطفه، احساسات انساني در محيط سالم و با انگيزه،

زنان با فراهم كردن و . تري در چرخش امور اقتصادي و اجتماعي خواهد داشتي را بگذراند، نيروي قويزندگ
مين نيازهاي مادي و معنوي و توجه به بهداشت روحي، ٴختن محيطي با نشاط و صميمي براي تاآماده سا

 .گذارنده اثر مستقيم بر اقتصاد جامعه ميجسمي و رواني اعضاي خانواد
 رفه جويي  ص قناعت و

امعه را از راه سپرده گذاري، خريد اوراق مشاركت، جخانواده ها بخش مهمي از سرمايه فيزيكي اقتصاد 
از سوي ديگر حقوق . دهندمي و سرمايه خود را در راه توليد و كسب و كار قرار  ردهفراهم ك... اوراق سهام و 

از كاالها و خدمات  روش استفاده صحيح، شودمي كاالها و خدمات توليد شده در جامعه صرفخانواده 
چنان كه اگر فرهنگ . كندرفتن  امكانات و دستاوردها جلوگيري ميوري را باال مي برد و از هدر ميزان بهره

ها رعايت شود، به سطح جامعه نيز كشيده شده و نيروي انساني در ناعت و صرفه جويي از سوي خانوادهق
المال و سرمايه هاي ملي و يا زي و به سوي حيف و ميل بيت كشاور و سطح مختلف اداري، صنعتي

خواهد له نتايج بسيار با خير و بركتي به همراه ٴاندازي به اموال ديگران حركت نخواهد كرد و اين مسادست
 .داشت

جانب ركن تربيتي ها و آن هم از كشور در قالب فرهنگ سازي خانوادهي به عبارت ديگر رشد و توسعه
 .پذير استامكان ،زني نعيآن 

 

 جهاني  اقتصاد ازسهم زنان ) 4
تر فهمرتحقيقات نشان داده است كه هرچه اشتغال زنان در اقتصاد بيشتر باشد، جهان ثروتمندتر و 

 خواهد شد و اين در حالي است كه سهم زنان از مشاغل جهان عمدتاً مربوط به مشاغل سخت و كم درآمد
هاي اخير سهم اشتغال و نقش آفريني زنان در اقتصاد جهاني بسيار بيشتر از در دههبا اين حال  .باشدي م

عالوه بر اين درصد دانشجويان دختر در دانشگاههاي جهان، نسبت به مردان . نسل پيشين بوده است
 .ولي هنوز تا كم رنگ شدن دنياي مردانه فاصله بسياري باقي است. بيشتر شده است

قتصاد كشورها، زمينه مساعدي براي بهبود شاخص هاي كالن اقتصادي به با افزايش اشتغال زنان در ا
 .گرددخلي و سطح رفاه اجتماعي فراهم ميويژه توليد ناخالص دا
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نه تمام  (وقتزنان به آنها به سمت كارهاي پارهدر بسياري از موارد فراهم آمدن فرصت كاركردن براي 
عيت در مورد مردان كامالً برعكس است، پرواضح است آنكه وض حال دهندگرايش بيشتري نشان مي) وقت

 .خواهد داشت GDPكه افزايش مشاغل پاره وقت در مقايسه با تمام وقت تاثير بسيار كمتري بر افزايش 
از سوي ديگر افزايش اشتغال زنان موجب خواهد داشت تا بسياري از كارها و خدماتي كه هم اكنون به 

م مي شود، مانند نگهداري از كودكان، درست كردن غذا و تميز كردن خانه، صورت رايگان از سوي زنان انجا
به خدمات پولي تبديل شوند كه زنان در قبال ارائه آنها، دستمزد خاصي را طلب مي كنند، هرچند كه اين 

نخواهند داشت، اما به هرحال،  GDPثير چنداني بر ٴنوع خدمات داراي دستمزدهاي اندكي هستند و تا
. جاي خواهند گذاشت رات خاصي را بر وضعيت كالن اقتصادي بثيرٴتا

نرخ اشتغال زنان مي تواند به ابزاري كارآمد براي مقابله با مشكالت و معضالت ناشي از پير شدن  افزايش
ازنشسته به كارگران شاغل، نسبت افراد بافراد بطور طبيعي، با افزايش تعداد. جمعيت كشورها نيز بدل گردد

بر كاهش  يثير ملموسٴاز سوي ديگر، بر خالف عقيده عوام، افزايش اشتغال زنان هيچ تا. يابدمي فعال كاهش
كنند اشتغال زنان موجب كاهش انگيزه د و لذا نگراني افرادي كه فكر مينرخ زاد و ولد در ميان زنان ندار

اده اند هرچه شكاف بين بررسي هاي جامع نشان د. شود، كامالً بي مورد استدار شدن ميبراي بچهآنها 
 .دهنددار شدن نشان ميه بيشتري به بچهسهم زنان و مردان از بازار كار و اشتغال كمتر باشد، زنان عالق

باالست ) مشاغل زنان(آنها ماليات بر مشاغل ثانويه  دليل اين مسئله آن است كه در كشورهايي كه در
و كاركردن يكي را شدن  دارلذا زنان مجبورند بين بچهو  گرددكودك ارزان قيمت دشوارتر مياريافتن پرست

هزينه به دادن مالياتهاي سنگين نيستند برگزينند، اما در جوامعي كه زنان شاغل در مشاغل ثانويه، مجبور 
 . شوددن در ميان زنان بيشتر مشاهده ميدار شيين بوده و لذا گرايش به سمت بچهنگهداري از نوزادان پا

شود، اما گويا زنان قصد دارند اقتصاد جهان حال حاضر در سمت مردان اداره مي در نجها اگر چه اقتصاد
۶Fرا  از دست مردان نجات دهند

7  .
 

 غرب  ديدگاه اسالم و  اشتغال زنان از ) 5
زنان از ديرباز از مباحث چالش برانگيز بسياري از كارشناسان اجتماعي، ديني و فرهنگي در اشتغال  

. و هركس بنا به اعتقاد و ديدگاه خود درباره آن اظهارنظر و راهكارهايي ارائه كرده است جهان بوده است
اسالم و انديشمندان اسالمي و غربي نيز در اين خصوص مباحث زيادي را مطرح كرده اند كه در اين بخش به 

٧Fپردازيممي اسالمو  غرببررسي اشتغال زنان از منظر 

8 .
ديدگاه غرب اشتغال زنان از ) الف       

بدون اين  مردان است، حقوقي از جميع جهات باامروزه ديدگاه غرب نسبت به زنان، مبتني بر تساوي 
هاي فمينيستي در براساس ديدگاه برخي جريان. باشد هاي طبيعي ميان آنان شدهكه توجهي به تفاوت

اينجا  كلي نفي مي شود و دربلكه مقوالت زن و مرد به طور  ،جهان، تنها مسئله تساوي حقوق مطرح نيست
اين ديدگاه افراطي در حمايت از حقوق زنان، نسخ انسانيت . آيده حقوق زن و مرد بيشتر به چشم ميتشاب

طرف  را در پي دارد و آن جدا كردن زن از هويت زنانه و هويتي است كه به عنوان همسر يا مادر دارد و از
زنان در غرب بعد از اشتغال . ان پدر و مرد خانواده قرار نداردديگر، مرد هم در جايگاه واقعي خودش به عنو

دي و اشتغال افزايش مشاركت زنان در عرصه فعاليت اقتصا. ، بصورت گسترده شكل گرفتانقالب صنعتي
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به سبب نياز شديد جوامع صنعتي به نيروي كار ارزان بود نه به علت گسترش مشاركت زنان در جهت 
رصه هاي مختلف اقتصادي فعاليت از آغاز انقالب صنعتي تاكنون، زنان در ع. انرعايت شخصيت و منزلت آن

 و مرد نبوده و اين امري است كه باكنند، ولي رفتار غرب با آنها هيچ گاه مبتني بر تساوي حقوق زن مي
دو در . توجه به اطالعات مشهود و آمارهاي رسمي منتشره توسط مجامع بين المللي و ملي قابل توجه است

. تر از مردان قرار دارندحراز شده زنان در مرحله اي پايينبعد مقدار دستمزد و كيفيت شغل ا
اشتغال زنان از ديدگاه اسالم  ) ب         

مطرح شده است كه در  "حقوق جنسيتي زن"در شاكله حقوق انسان در اسالم، مسئله اي تحت عنوان      
تمامي قوانين اقتصادي، جزايي، عبادي، سياسي و اجتماعي به منظور حفظ توان اجتماعي و اجراي عدالت، 

در عصري كه . تساري و جاري است و امتيازات و تسهيالت اشتغال زنان، الهام گرفته از قانون الهي اس
جوامع بشري براي زن هيچ گونه حقوق اقتصادي و اشتغال قائل نبودند و حتي زن از حقوق اوليه انساني 

به شكلي ) ص(اشتغال زنان در عصر پيامبر. محروم بود، اسالم براي زن، حقوق مالي و اقتصادي قائل بود
يل ن حضور داشتند و به مشاغلي از قبهاي رايج آن زمان، زناخورد و درتمامي شغلمي گسترده به چشم

مطلب عمده در فرهنگ اشتغال زنان از منظر اسالم، حفظ . پرداختندپزشكي، تجارت و صنايع دستي مي
در تفكر اسالمي، حفظ و گسترش . جايگاه و منزلت زن است و اين امر بايد در اشتغال زنان ملحوظ گردد

ي زن و مرد، اولويت و اهميت خاصي دارد و در كنار آن، بر نهاد خانواده برپايه ويژگي هاي فطري و طبيع
. امكان اشتغال و استقالل مالي زنان تأكيد شده است

پذيرد و مت خانواده و رفاه و آسايش آن ميداند، بلكه آن را در خداسالم اشتغال را براي زن هدف نمي 
نان و درجهت تعالي وكمال آنان ستعداد زهاي افزايش قابليت و شكوفايي اوان يكي از راهاشتغال را به عن

. پذيردمي
 

مفهوم اقتصاد مقاومتي  )6
هاي كالن سياسي و امنيتي نظام اقتصاد مقاومتي يك نظام اقتصادي است كه هماهنگ با سياست

ها گيرد تا بتواند در برابر ضربات اقتصادي تحريمميمت در برابر اقدامات تخريبي شكل و براي مقاو  اسالمي
هاي گوناگون اقتصادي نظام استكبار مقاومت كرده و توسعه و پيشرفت خود را ادامه دهد و روند رو توطئه و

اقتصاد مقاومتي رابطه نزديكي با . اي و جهاني حفظ كندبه رشد همه جانبه خود را در ابعاد ملي، منطقه
فعال و پوياست نه يك اقتصاد  منظور از اقتصاد مقاومتي واقعي يك اقتصاد مقاومتي. انسجام ملي دارد

منفعل و بسته به طوري كه كشور ضمن مقاومت در مقابل موانع و ناماليمات مسير خود، روند پيشرفت 
٨Fپايدار خود را حفظ كند

9 .
 

 زنان و تحقق اقتصاد مقاومتي) 7
قدرت ها اقتصاد ايران و اهداف راهبردي نظام جمهوري اسالمي در تعارض با منافع استكبارجهاني و ابر

تحريم اقتصادي دشمنان عرصه اقتصاد كشور . ادامه خواهد داشت اسالمي است و دشمني ها با كشور ايران
له با اين الگوي مقاومتي براي مقابرا دچار چالش جدي نموده است و با توجه به دستور مقام معظم رهبري 

چنين . ي سازي اين اقتصاد استژه اقتصاد مقاومتي، مردمترين الگوي ويمهم. وضع مطرح شده است
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كند كه در بدنه مردم فعال ميو حداكثر مقاومت اقتصادي زماني ورود پيدا  ناپذير بودهاقتصادي تحريم 
به عنوان طاليه داران اين بخش مي توانند نقش زنان نقش مهمي در اقتصاد مقاومتي دارند، آنان . شود

ه و با اتخاذ الگوي مصرف مبتني بر آموزه هاي ديني مي توانند با زنان با تدبير خردمندان. كليدي را ايفا كنند
خانواده و تربيت كننده فرزندان  مديران اقتصاديآنان . درمان جنون خريد،گام موثر در اين عرصه بردارند

 مين نيازهايٴدر دنياي رقابتي امروز كه همه بايد براي پيشرفت جامعه تالش كنند، بانوان نيز در تا. هستند
يت هاي اقتصادي هم بپردازند خانواده سهيم هستند و عالوه بر نقش مديريتي در خانواده مي توانند به فعال

از مهمترين نقشهاي زنان درتحقق اقتصاد مقاومتي . كنندان خود همكاري ي با همسرگتامين معاش زندو در
 : توان به موارد ذيل اشاره نمود مي
 فعاليت اقتصادي  

نوان در اسالم نفي نشده است، اين اسالم بود كه براي زن سهم مالكيتي قائل شد و موضوع اشتغال با
د اسالم به ايران شخصيت رواين در حالي بود كه قبل از اسالم زنان حق مالكيت چيزي را نداشتند و با و

فعاليتهاي  در اسالم به. زنان ارج نهاده شد و زنان توانستند در ارث سهيم و فعاليت اقتصادي داشته باشند
كيدات ٴتوانند مشمول اين تااين خصوص مردان و زنان هر دو مي كيد شده درٴاقتصادي براي همه مردم تا

 ٩F10.باشند
  مديريت منابع و اصالح الگوي مصرف 

زنان كانون خانواده هستند و مي توانند با مديريت منابع و جلوگيري از اسراف و تبذير در كمك به 
در بهبود اقتصاد جامعه مؤثر مر باشند و از امكانات به طور بهينه استفاده كنند و اقتصاد خانواده مثمر ث

. هاي مهم زن مسلمان مي داندت، احتياط و حسابگري را از ويژگيخصلت متان 3) ع(حضرت علي . باشند
ر آن حضرت به زنان حسابگر ارج مي نهد و متذكر مي شود كه زنان حسابگر و دقيق از مال و آبروي همس

ا و تربيت فرزند ضمن گرمبه عنوان فعال در عرصه خانواده  به اين ترتيب زن. خويش مراقبت مي كنند
، خانواده را نيز دخل و خرجدقت نظر در نهاد خانواده به عنوان مهمترين وظيفه با حسابگري و  بخشيدن به

جلوگيري از اسراف، آموزش  يكي از مهمترين ابزار و برنامه هاي جهت صرفه جويي و. رساندبه سامان مي
در همين راستا تهيه برنامه هاي . آموزشي كه منجر تغيير نگرش و اصالح باور و كردار نامناسب شود. است

١٠Fخواهد بودآموزشي و استفاده از ابزار رسانه بسيار مفيد 

11 .
  ساده زيستي در برابر تجمل گرايي

يك زن ايراني مي تواند جايگزين الگوهاي فخر ساده اما زيبا زيستن يكي از شيوه هاي مناسبي است كه 
به طور معمول . فروشي، اشرافي گري و تجمل گرايي علي الخصوص تحت تأثير برنامه هاي ماهواره اي سازد

بيشترين خريد مورد نياز لوازم خانگي توسط زنان صورت مي گيرد، چشم و هم چشمي كردن در تأمين 
تنوع "ض فصلي و سالي لوازم طبق مد روز در قالب گول زننده لوازم غير ضروري و لوكس منزل و تعوي

١١Fبه وسيله زنان، براي بسياري از خانواده ها دردسر ساز بوده است "طلبي

12. 
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   پس انداز، وام قرض الحسنه به جاي قرض و ربا
ار انداز كردن را مورد توجه قريك زن ايراني با امتناع از اسراف و زياده روي، سرمايه گذاري و پس 

گذاري كه چگونه پس انداز كند و سرمايه  دهدش صحيح خرج كردن به كودكش ياد ميدهد و با آموزمي
هم چنين . آينده اي كه هميشه محتاج بودن و مقروض بودن را نويد نمي دهد. براي آينده اش سودمند است

م قرض الحسنه به جاي با تشكيل هيئت هاي كوچك قرض الحسنه در ميان خانواده ها و اقوام، هم سنت وا
گر جويا شده و دست ياري به هم حال يكديهم با صله رحم از  شود وهاي حرام ربوي اجرا ميقرض

. رسانندمي
  ترجيح كاالي ايراني بر كاالي خارجي

. حاصل ترفند مصرف گرايي كاالهاي بي كيفيت و نامرغوب خارجي، وابستگي و عدم خود باوري است
فزايش مصرف كاالهاي وارداتي با برندهاي معروف يا ناآشنا در جريان مهم تشكيل ارجحيت دادن دادن و ا

تهيه جهيزيه به وسيله توليدات داخل، توجه مستقيم به .ازدواج بانوان ايراني بسيار مشهود است خانواده و
ي نسل ارزشي كه برا. توليد ملي است وبه دور از شعار و يك هدف و وظيفه مي تواند يك ارزش تلقي شود

١٢Fهاي بعد هم بماند

13. 
  انتقال ارزش هاي اخالقي

 مادر. بعد است به نسلاخالقي  ييكي از وظايف زن به عنوان مسئول خانه و خانواده انتقال ارزش ها
مادري كه نگرش اقتصادي دارد، فرهنگ اقتصاديش را به خانواده و . كندتربيت مي صرف جو صرفه جو فرزند

 نقش اقتصادي مادر در كل خانواده جاري. پاش هاي بي مورد مي شودريخت و ز فرزندان منتقل و مانع ا
رفتار در  و از مربي است و از طريق گفتار، كردار متربيبه طور كلي بخش اعظمي از تربيت، الگوپذيري . است

١٣Fنقش مي گيرد فرزندانوجود 

14  .
 

موانع مشاركت اقتصادي زنان  ) 8
١۴Fنان در مشاركت اقتصادي مي شود عبارتند ازازجمله موانعي كه باعث كاهش سهم ز

15  :
 باالبودن هزينه نيروي كار زنان براي كارفرمايان ) الف          

مديريت خانه و امور عاطفي افراد خانواده خطير ي نقش همسري كه وظيفهزنان به علت نقش مادري و 
شود تا ايبند بمانند، اين امر موجب ميپ را بر عهده دارند، كمتر از مردان مي توانند بر تعهدات كاري خود

باعث شده اين امر  نيز نتواند بر روي همكاري دايم اين زن برنامه ريزي كند، البته از سوي ديگر كارفرما
يا  يك سطح باشد و دو  در ، هرچد كه كار هرر باشددان هم سطح خود پايين تاست كه دستمزد زنان از مر

. شدحتي كار زن بهتر از كار مرد با
كم تنوعي فرصتهاي شغلي ) ب         

در جوامع در حال توسعه بيشتر كارهاي ساده و به اصطالح دم دستي را به زنان پيشنهاد مي دهند، 
البته به دو دليل؛ يكي اينكه زنان دستمزد پاييني دارند و مردان حاضر به قبول كار با چنين دستمزدي 

 .نظر افراد جامعه پايين است دوم اينكه شأن اجتماعي كار از نيستند،
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صاحب سرمايه نبودن زنان ) ج         
و اين باعث مي شود نتوانند در ) خواه پدر، خواه همسر(بيشتر زنان در جوامع نيازمند مردان هستند

امور اقتصادي خوب جلوه كنند، چرا كه كارآفريني و ايجاد اشتغال نيازمند سرمايه و هزينه است كه اكثر 
. آن محرومندزنان از 

  عدم تخصص هاي خاص در زنان ) د         
باتوجه به عدم حمايت از زنان در بيشتر كشورها و با حاكم بودن ديد مرد ساالري كه همچنان وجود 

دارد، زنان نمي توانند به مشاغل خوب دست پيدا كنند، اين در كنار عدم تجربه در اين زمينه، عاملي مي 
سازي شد تا زنان هم دوشادوش مردان كاركنند، به جهت عدم تجربه عمالً از شود كه اگر روزي بستر 

. مردان عقب بمانند
 

 و راهكارهاي افزايش حضور زنان در مشاركت اقتصادي نتيجه گيري ) 9
در اين برهه از زمان، نظام در و ثر و زير سيستم در اقتصاد مقاومتي ٴبا توجه به بررسي همه عوامل مو

كند و با توجه به تجارب طوالني را اتخاذ مي قدامي از ناحيه سلطه جهاني تدابير مناسب خودمقابل هرنوع ا
است و همچنين هماهنگي همه  كه در زمينه مقابله با تهاجم ها از قبيل فرهنگي، نظامي و اقتصادي پيدا كرده

ساماندهي و  ريم را نيزاي كه اكنون در قواي مختلف ايجاد شده است، به راحتي مي تواند مسئله تحجانبه
رسد براي مديريت صحيح اين مسئله توسط مجموعه نظام، صنعت و مردم وظايفي به نظر مي. مديريت كند

وجود دارد و با اجراي صحيح آن مي تواند كشور را در گذر اين پيچ تاريخي به سالمت عبور دهد و به وضعيت 
از كار و سرمايه ايراني و بحث اقتصاد مقاومتي در امروز در موضوع توليد ملي و حمايت . مطلوب برساند

مقابل بيگانگان خود نگهدار و و در چنين شرايط اقتصادي بايد در كشور، نقش زنان روشن و برجسته است 
 . خويشتن دار بود

تعيين كننده اي را  زنان هم بايد چند جبهه را مديريت كنند هم بعنوان مديران اقتصادي خانواده به نقش
ريزي و ساماندهي منابع مالي خانواده بر عهده دارند و هم به عنوان تربيت كننده نسل آينده ر برنامههم د

از اين نظر نقش زنان بسيار . وظيفه خطير تربيت و فرهنگ سازي كودكان و نوجوانان را بر عهده دارند
ت زندگي ياتوجه به ضرورو ارج بندي مخاولويت. باشددان و هم سو و هم جهت با آنان ميتر از نقش مرپررنگ

منابع محدود نيازهاي متعدد يك خانواده را توجه به چرا كه بايستي با . در وهله نخست مورد توجه زنان است
. آورده سازد و عهده پاسخگويي به نياز خانواده، موجبات آسودگي خاطر همسر فرزندان را نيز فراهم آوردبر

صوصيات ذاتي زنان است درمان شود عنوان پديده اي كه يكي از خاگر تنوع طلبي و ارضاء حس خريد به 
توليد ملي و . كندكمك بزرگي به اقتصاد مقاومتي مي هاي اقتصادي اثر بخش نخواهد بود وتحريم ٴيقينا

ها حمايت از توليد داخلي در خانوادهباالبردن كيفيت توليد داخل به صورت جهادي برعهده مردان و 
زن ايراني و هويت بازيابي . چرا كه مادران در خانواده نقش فرهنگسازي را برعهده دارند ،تمسئوليت زنان اس

هاي نامناسب و توجه زنان به اين نكته كه بايد روي توليد ملي كار ز از تجمل گرايي و چشم و هم چشميپرهي
الت توليد داخل به شود و از خريد محصوالت خارجي حتي المقدور خودداري كنند و اين كه با خريد محصو

اقتصادي  دن شاءاله در اين جهاإ شود تا زنانمان كمك كنند سبب ميتوسعه و پيشرفت اقتصادي كشور
.  موفق باشند
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تري داشته باشند، به شرط آنكه موانع موجود ه اقتصادي فعاليت مطلوبتر و كيفيتوانند در عرصزنان مي
. الزم شود تاچالشها به فرصتها مبدل گردد از سر راهشان برداشته و به موارد زير توجه

ش طبيعي و نقش زنان كارگر، كارمند و كارفرما در مراحل حمل و زايمان و مراقبت از كودك، يك نق      .1
ويتهايي بايست به منظور ايجاد تعادل در اين وضعيت چندگانه و همزمان اولبنابراين مي. فطري است

 .در نظر گرفته شودمتفاوت از مردان براي آنان  ٴكامال
دار خصوص نقش و حضور معنيتگزاران درهاي سياسهاي قابل توجه براي باالبردن سطح آگاهيتالش .2

 .زنان در مشاركت اقتصادي در سطح ملي صورت گيرد
ياري سازمانهاي دولتي براي برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي مربوطه در جهت كاهش بيكاري زنان و  .3

كارآفرينهاي اران منزل، زنان سرپرست خانوار و فاقد امتياز بويژه خدمتكحمايت از گروههاي 
 .اقتصادي كوچك

هاي اقتصادي زنان بويژه در خصوص نقش آنها در توليدات طرفداري و حمايت از توسعه كارآفريني .4
 .داخلي و بازار صادرات

يت اقتصادي، آموزش هاي آموزشي براي زنان در زمينه مديرراهم كردن زمينه تحصيل و طي دورهف .5
 .امور حقوقي و راهكارهاي قضايي

 .تالش براي افزايش مهارتها و شرايط كاري به منظور حفاظت زنان و كودكان از بهره كشي .6
اقتصادي كوچك و لزوم در نظرگرفتن كسب اطمينان از امنيت كاري تجاري زنان بويژه كارآفرينيهاي  .7

١۵Fآن دسته از زنان شاغل در بخش غير رسمي
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