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و نقش بررسي زنان در تحقق حماسه سياسي

1اقتصاديحماسه 

 چكيده

حماسـه«عنوان سـالبه 1392با توجه به نامگذاري سالهگزارش پيش رو تالش كرد

و حماس در ايـن. به بررسي نقـش زنـان در ايـن راسـتا بپـردازد» اقتصاديهسياسي

نگ مصرف كاالهـاي فرهنوشتار نقش زنان در راستاي افزايش توليدات ملي، گسترش 

و پرهيز از مصرف توليد داخلي، صرفه و اقتصـاديهگرايي جهت تحقـق حماسـ جويي

. است همچنين نقش آنها در تحقق حماسه سياسي مورد مطالعه قرار گرفته

 مقدمه

و حماسه اقتصادي«با عنوان سال 1392نامگذاري سال ازسوي» حماسه سياسي

آنـ رهبر معظم انقالب اسالمي، داراي ابعاد اجتماعي و سياسي است كه در فرهنگي

ت و دولت در كنار يكديگر بر نقش پراهميت دولت عالوه. كيد شده استأبر نقش مردم

و بهدر حمايت از توليد ملي عنوان مخاطبان برگزاري انتخابات، آحاد ملت ايران نيز

 
به 1392سال«.� و حماسه سال حماسه«عنوان را مي»اقتصادي سياسي و اميدواريم به فضل نامگذاري كنيم

و حماسه پروردگار، حماسه به اقتصادي و مسئوالن دلسوز سياسي در اين سال كشور دست مردم عزيزمان

.»تحقق پيدا كند

 31/12/1391بيانات مقام معظم رهبري،
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و سياسي باشند توانند زمينه اين پيام، مي در اين ميان. ساز خلق حماسه اقتصادي

و بررسي است نقش زنان به .عنوان نيمي از آحاد جامعه قابل توجه

حماسه اقتصادي«زنان در تحقق نقش به بررسي شودميگزارش تالش در اين

. پرداخته شود»و حماسه سياسي

 نقش زنان در ايجاد حماسه اقتصادي.1

رهبر معظم انقالب، مهمترين خصيصه خلق حماسه اقتصادي را توجه دولتمردان،

و سرمايه ايراني مي و حمايت از كار و آحاد جامعه به توليد ملي زنان1.دانند مجلس

ه مينيمي از جمعيت و بدين ترتيب نقش آنها در توسعهر كشور را تشكيل دهند

و افزايش توليد به اقتصادي كشور و ملي عنوان بخشي از سرمايه ناخالص داخلي

مي. انساني حائز اهميت است يك نگاه كلي، توان نقش زنان را در تحقق حماسه در

:بخش تقسيم كردسه اقتصادي به 

ملي) الف ،افزايش توليدات

،گسترش فرهنگ مصرف كاالهاي توليد داخلي)ب

و پرهيز از مصرف صرفه)ج ،گرايي جويي

 انجامهمييكارها البته.بود گذشته سال شعاردركه همچنان شود؛ توجه بايد ملي توليدبه اقتصاد، عرصهدر«.1

 سرانجامبه ساليكدر است؛ مدت بلند مسئلهيك ايراني، سرمايهو كاراز حمايتو ملي توليد ترويج منتها گرفت؛

 اين درواقع يعنيــشد ابالغوشد تصويب ملي توليد هاي سياست 1391 سال دوم نيمهدر خوشبختانه.رسد نمي

و كنند آغازرا خوبي حركتو كنند ريزي برنامه توانندمي دولتو مجلس آن، براساسكهــشد گذاري ريل كار

.30/12/1392 رهبري، معظم مقام نوروزي پيام.»بروند پيش پشتكارباو بلند همتبا ...شاءاان
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1نقش زنان در افزايش توليدات ملي.1-1

و مسكن سال5/49زنان  1390درصد از جمعيت كشور را در سرشماري نفوس

به6/12اين درحالي است كه تنها2،دهند تشكيل مي و درصد آنها لحاظ اقتصادي

شوند كه با متوسط نرخ محسوب مي3مركز آمار ايران، فعال اقتصاديهاي شاخص

علل. فاصله زيادي دارد4ـ درصد�30فعاليت اقتصادي زنان در جهان  در جستجوي

توان به مواردي چون دسترسي پايين بودن نرخ اشتغال زنان در مقايسه با مردان مي

كم نابرابر به فرصت و مردان، هاي شغلي تنوع بودن فرصت هاي شغلي بين زنان

احتمال بيشتر اخراج يا5،زنان، كندتر بودن سير جريان ارتقاي شغلي براي زنان

 
 حاال.شود نمي تمام ساليكدركه قضيه اين.ايرانى سرمايهو كاراز حمايت گفتيم گذشته سالماب،وخ«.1

باكه كارىهربه خداوند خوب، خيلى است؛ گرفته انجام كارها اينكه دهندميىيها گزارش مسئوالنو دوستان

 مردم همه عهدهبه اين شود؛ دنبال محورىو جدى صورتبه كار بايد ولى بدهد؛ بركت گيرد،مي انجام صحيح نيت

.اينجاست مهمش بخشيك كرديم، عرضكه سازى فرهنگ اين.است

 همانى ملى؛ توليداز است عبارت بنيانى،و اصلى عالج.ملى توليداز است عبارت امروز قضيه، اساس لبتها

 اينرا توليد برد،مي بيناز اينرا گرانى.ايرانى سرمايهو كار ملى، توليد:كرديم عرض سال شعاردرما كه

 اندازد،مى كاربهرا ملى هاى سرمايه برد،مي بيناز اينرا بيكارى آورد،مى وجودبه اينرا اشتغال دهد،مي افزايش

 توليد مسئلهبه توانند،مي هرچه بايد مختلف سطوحدر كشور مسئولين.كندمي تقويترا ايران ملتاستغنا روحيه

 مجلس،درچه كشورى؛ باالى سطوحدر استيك درجه مسئولينبه اول درجهدرما خطاب البته.كنند توجه ملى

 مردم ديداردر بيانات(»كنند توجه بايد همه استانى، سطوح ينى،يپا سطوح بعدى، سطوح لكن دولت؛در چه

.)19/7/1391، بجنورد

.1390، كار نيروي آمارگيري نتايج ايران، آمار مركز.2

 قبل تقويمي هفتهدركه)شده تعيينسن حداقل( بيشترو سالهده افراد تمام ايران، آمار مركز تعريف براساس.3

 قابليتازيا)شاغل( داشته مشاركت خدماتو كاال توليددر كار، تعريف طبق)مرجع هفته( آمارگيري هفته از

.شوندمي محسوب اقتصادي فعال جمعيت)بيكار( اند بوده برخورار مشاركت

.1385 آراستي، زهرا.4

.1386 زكليكي، بابايي محمدعلي.5
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و فشارهاي دوگانه اشتغال انصراف از اشتغال در بين زنان به ،علت فرزنددار شدن

و مادري، نگرش خانه هاي سنتي حاكم بر جامعه چون ناخوشايند دانستن داري

و .اشاره كرد... اشتغال زنان

و 1390براساس آمار ارائه شده ازسوي مركز آمار ايران در سال ، افراد شاغل

ميدهدرصد از جمعيت9/36بيكار، در مجموع و بيشتر را تشكيل اين. دادند ساله

و براي زنان7/60نسبت در جامعه مزبور براي مردان  درصد بوده6/12درصد

فر. است و خدمات براساس تعاريف مركزينآبدين ترتيب سهم زنان در د توليد كاال

.چندان پررنگ نيستآمار ايران

و بيشتر برحسب وضع فعاليت به تفكيك جنسدهتوزيع نسبي برآورد جمعيت.1جدول  ساله

و زن وضع فعاليت  زن مرد مرد

 100 100 100 جمع

9/367/606/12)از لحاظ اقتصادي( جمعيت فعال

3/323/540/10 شاغل

5/44/66/2 بيكار

1/633/394/87)از لحاظ اقتصادي( جمعيت غيرفعال

0/218/211/20 محصل

4/303/00/61 دار خانه

5/64/105/2 داراي درآمد بدون كار

و اظهارنشده 2/57/68/3 ساير

.1390،نتايج آمارگيري نيروي كار،مركز آمار ايران:أخذم
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و10آيد برمي1طور كه از جدول همان 6/2درصد زنان فعال اقتصادي، شاغل

و در مقابل درصد زنان جامعه، جمعيت فعال4/87درصد آنها بيكار هستند

مي) درصد61( دار غيراقتصادي هستند كه بخش اعظم آنها را زنان خانه .دهند تشكيل

و بيشتر،دهاز جمعيت شاغل 1390در سال صد را كاركنان بخشدر6/82ساله

و حقوق(خصوصي  و كارفرمايان، كاركنان مستقل، مزد بگيران بخش خصوصي

و حقوق4/17و) تعاوني، كاركنان بدون مزد بگيران بخش عمومي درصد را مزد

به اين نسبت. اند تشكيل داده و در جامعه4/84،6/15ترتيب ها در جامعه مردان درصد

در بخش بدين ترتيب بخش اعظم زنان شاغل،. است درصد بوده2/27و8/72زنان 

.كار هستند خصوصي مشغول به

و بيشتر برحسب وضع شغلي به تفكيك جنسدهتوزيع نسبي برآورد شاغالن.2جدول  ساله

و زن وضع شغلي  زن مرد مرد

 0/100 0/100 0/100 جمع

0/45/40/1 كارفرما

0/333/350/20 كاركن مستقل

و حقوق 8/381/415/26 بگير بخش خصوصي مزد

و حقوق 1/01/00/0 بگير بخش تعاوني مزد

7/64/32/25 كاركن فاميلي بدون مزد

و حقوق 4/176/153/27 بگير بخش عمومي مزد

.همان:أخذم




	��� �و��________________________________________���������را�ا 


آيد، تنها يك درصد از زنان شاغل، در مقام براساس آنچه از جدول فوق برمي

و صاحبان كسب بهو كارفرما دهنده حضور كار هستند، امري كه نشان كار مشغول

به25 بر اين عالوه. بسيار كمرنگ زنان در امور مديريتي است صورت درصد زنان

م مشغول به1»كاركن فاميلي بدون مزد« ثريؤكار هستند كه اگرچه در امر توليد، نقش

و مزاياي شغلي بهره،كنند را ايفا مي .دمند نيستن اما از دستمزد

مي براساس آنچه نتايج برخي از پژوهش و ها نشان دهد، تبعيض در دستمزد

تر از بخش دولتي است، امري فقدان امنيت شغلي در بخش خصوصي بسيار پررنگ

را كه در نهايت به ضرر زنان شاغل در بخش خصوصي كه جمعيت قابل مالحظه اي

.دهند، خواهد بود تشكيل مي

تالش شده سهم اشتغال زنان در هريك از سه بخش كشاورزي،3در جدول

براساس تعاريف مركز آمار ايران، بخش كشاورزي. شودصنعت، خدمات محاسبه 

و شيالت، بخش صنعت شامل شامل فعاليت هاي كشاورزي، شكار، جنگلداري

ت ميأاستخراج معدن، صنعت، ساختمان، و گاز و برق خد. شود مين آب مات نيز بخش

و خرده هاي عمده شامل فعاليت فروشي، تعمير وسايل نقليه موتوري، فروشي

و رستوران، حمل و خانگي، هتل و كاالهاي شخصي نقل، انبارداري،و موتورسيكلت

و فعاليت گري ارتباطات، واسطه كار، آموزش،و هاي كسب هاي مالي، مستغالت، اجاره

و مددكاري اجتماعي، سازمان و هيئت بهداشت مرزي، دفاتر مركزي، هاي برون ها

 
 كننـد، مـي كار دارند، خويشاوندي نسبتويباكه خود خانوار اعضاياز يكي براي مزد دريافت بدون افراد اين.1

.كار نيروي آمارگيري ايران، آمار مركز
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و فعاليت هاي غيرقابل تفكيك خانوارها، اداره امور خانوارهاي معمولي داراي مستخدم

ت و ميأعمومي، دفاع .گردد مين اجتماعي اجباري

سه درصد شاغلين بخش.3 جدول  گانه اقتصادي ايران به تفكيك جنس هاي

 1390-1365هاي طي سال

 سال
 خدمات صنعت كشاورزي

 زن مرد زن مرد زن مرد

1365 31/2963/2638/1291/214/4503/42

1370 67/2592/128/2775/2553/4633/61

1375 91/2366/1617/305/3484/4892/45

1380 01/2624/292/3019/3379/4356/37

1385 5/194/254/325/331/481/41

1390 3/7829/2620/3530/2361/4739/50

.همان:أخذم

درصد شاغل در بخش29/26، 1390زن شاغل در سال 3137919از

و30/23كشاورزي،  درصد شاغل در بخش39/50درصد شاغل در بخش صنعت

مي همان. خدمات هستند در طور كه مالحظه شود درصد زنان شاغل در بخش خدمات

و در مقابل در بخش صنعت، شاهد رشد 1385مقايسه با سال  چشمگيري يافته

بدين ترتيب بيش از نيمي از زنان شاغل در امور. كاهش چشمگير زنان شاغل هستيم

و خرده هاي عمده خدماتي نظير فعاليت و مددكاري فروشي فروشي، آموزش، بهداشت

و مي... اجتماعي صنعتگر پردازند؛ امري كه در كنار كاهش درصد زنان به ايفاي نقش
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ميبه. در بخش صنعت به معناي سهم اندك زنان در توليد ملي است رسد بيشتر نظر

به كارفرمايان بخش صنعت به دليل موقعيت خاص زنانه چون بارداري كه منجر

بر(شود مرخصي آنها در برخي از ايام مي و امري كه به معناي غيبت نيروي كار

به) زمين ماندن كار است بر كارگيري زنان در اين بخش ندارند، عالوههب عالقه چنداني

و در نتيجه اين نگرش سنتي حاكم بر جامعه، فعاليت در بخش صنعت را امري مردانه

و توجه.داند حضور زنان را در اين بخش الزم نمي امري كه نيازمند تحوالت نگرشي

.باشد بيشتر مسئولين مي

زنان در توليد ملي حائز اهميت است، آنچه در زمينه آمارهاي مرتبط با نقش

مي هايي كه عمدتاً توجه به اين نكته است كه فعاليت به توسط زنان صورت دليل گيرد،

به شناسي در پژوهش مشكالت روش ها، مشكالت اجرايي كار، مشكالت مربوط

و ناديده گرفتن كار زنان در روش فعاليت آوري اطالعات هاي جمع هاي اقتصادي

م .شود حاسبه نميآماري،

مي مشكل محاسبه كار زنان به : شود ويژه در دو بخش حاد

مانند فعاليت زنان روستايي) بدون دستمزد( هاي خانوادگي كار در كارگاه) الف

و كارهاي غيرزراعي مانند انبار در كشاورزي همچون مسئوليت مراقبت از دام ها

و و بازاريابي محصوالت، بافندگي فرش ....كردن

مي كارهاي خانگي شامل فعاليت)ب شود هايي كه در خانه ازسوي زنان انجام

و 1. ...مانند خياطي، آرايشگري

ص 1390 برقي، حميد.1 ،169.
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ها در آمار، سبب شده روي محاسبه اين قبيل فعاليت بدين ترتيب مشكالت پيش

كنند، فعاليت بخش كثيري از جامعه كه سهم مهمي را در توسعه اقتصاد كشور ايفا مي

.فته شودناديده گر

با با توجه به مطالب ذكر شده، درحال حاضر زنان سهم كمرنگ تري در مقايسه

كه. ويژه در بخش صنعت دارا هستند مردان در افزايش توليد ملي به اين درحالي است

و گرايش آنها به تحصيالت  با توجه به افزايش حضور زنان در آموزش عالي

به دانشگاهي، برنامه مي كارگيري ريزي جهت م اين سرمايه انساني، راؤتواند نقش ثري

و اجتماعي دارا باشدآدر فر يك. يند توسعه اقتصادي سو طراحي الزمه اين امر از

هايي كه در فضاي هاي توليدي زنان ازجمله فعاليت هايي است كه تمامي فعاليت گويه

مي چون خياطي، خانه به اينكه شود را محاسبه نمايد؛ ازسوي ديگر با توجه انجام

بخش دولتي توانايي جذب نيروي كار بيشتر را ندارد، لذا ضروري است كه دولت 

و توسعه مشاغل خانگي فراهم كند به.شرايط مناسبي را براي خوداشتغالي اين امر

و فراهم آوردن شرايط كار در  و اجتماعي زن مسلمان معناي توجه به هويت فرهنگي

و كمك به اقتصاد ملي بدون اعمال كنار محيط خانواده براي خودشكو فايي فردي

. فشار مضاعف جهت اشتغال بر زنان است

بهو امروزه كسب و كارهاي خانگي عنوان راهكاري مهم براي ايجاد اشتغال

درو قابليت انجام اين نوع كسب. گردند درآمد در سراسر جهان محسوب مي كار

مي سبب ايجاد مزاياي بسياري براي شاغلين» منزل« مي آنها به شود، كه ازجمله توان

و اشتغال آنان، حذف هزينه به ايجاد توازن بين مسئوليت خانوادگي زنان هاي مربوط

و ذهاب، استفاده از نيروي كار ساير اعضاي  و اياب و اجاره كارگاه خريد، رهن
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و ايجاد زمينه هاي كار خانوادگي، امكان انتقال تجارب از طريق آموزش خانواده

ويشاگردي بين اعضاـ غيررسمي به شيوه استاد .دكراشاره ... خانواده

دليل تحوالت عظيم در بخش فناوري بايد توجه داشت كه در ساليان اخير به

و ايجاد مشاغل جديد، امكان اشتغال خانگي براي بسياري از افراد  اطالعات در جهان

كه. استشده نيز فراهمITهاي در زمينه روزانه در سراسر جهان تعداد اين مشاغل

و تنوع مي مي آنها روبه فزوني تا باشد اين امكان را فراهم بتوانند در زنان آورد

و وسايل جانبي مورد نياز، به انجام كسب كارهايو محيط خانه با استفاده از رايانه

و تخصيص1.گوناگون در اين حوزه بپردازند بدين ترتيب حمايت دولت از اين مشاغل

.ضروري استاي از آنهاو حمايت بيمهبودجه براي آن 

ساماندهي«قانون 22/2/1389ذكر است مجلس شوراي اسالمي در تاريخ الزم به

در اين قانون صاحبان مشاغل. را به تصويب رساند»و حمايت از مشاغل خانگي

:شددنمند خواه زير بهرهيخانگي از مزايا

از.1 .شهرداري جهت عرصه محصوالت خانگيمحلي بازار استفاده

. وكار خانگي اي تخصصي كسب عضويت در شركت سهامي عام خوشه.2

و مصوب شوراهاي اسالمي.3 و تجاري تعييني معافيت از عوارض اداري

و روستاها .شهرها

. عدم نياز به تغيير كاربري مسكوني.4

 www.mashaghel khanegi.ir سامانه حمايت از مشاغل خانگي.1
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ق تسهيالت حمايتي در زمينه.5 حقرضهاي ماليات، تأمين وام الحسنه اشتغال،

و سوخت مصر بيمه خويش ـ تحقق اين ضوابط فرما، تعرفه مصرف آب، برق في

و تأمين اعتبار آن در بودجه سنواتي خواهد بودحمايتي، بنا . بر پيشنهاد دولت

به.6 و صندوق مهر امام الحسنه بانك ويژه قرض استفاده از تسهيالت بانكي ها

).ع(رضا 

و حمايت از مشاغل خانگي«ي دستورالعمل اجراي نيز در تاريخ» قانون ساماندهي

. به تصويب رسيد 23/8/1389

عنوانبه. گردد اجرايي نميكامل صورت با اين همه برخي از مواد اين قانون به

ني در رسا قانون دستورالعمل اجرايي با موضوع تشكيل پايگاه اطالع)10(مثال ماده 

فروش الكترونيكي محصوالت خانگي ازسوي وزارت هاي بازاريابي، خريدو زمينه

از20دستورالعمل با موضوع اختصاص)19(ماده،بازرگاني منابع صندوق درصد

و حمايت از مشاغل خانگي، ماده ساله به طرحهر)ع(مهر امام رضا  هاي ساماندهي

با موضوع تأسيس بازارهاي محلي موقت براي عرضه محصوالت خانگي)30(

. گردد كامل اجرايي نميصورت به

كشور عالوه بر اين اعتبار اختصاص يافته براي اين موضوع در بودجه سنواتي

مو 1392در اليحه بودجه سال: با كاهش روبرو شده است وجوه اداره«وعضبراي

و يارانه سود تسهيالت  و)80(كار خانگي موضوع موادو براي گسترش كسبشده

با 186,550،»برنامه توسعه) 104( ميليون ريال اختصاص داده شده كه در مقايسه

ميدرصد كاهش25،)ميليون ريال 250,000( 1391قانون سال  امري دهد؛ را نشان

. وكار خانگي خواهد شود از كسبدولت كه سبب كاهش حمايت 
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در گسترش فرهنگ مصرف كاالهاي توليد داخلي.2-1 1نقش زنان

اتشويق آحاد مردم به مصرف در لويتوكاالي داخلي تنها يكي از هاي سياستگذاري

با توجه به نقش مصرف كاالي داخلي در ارتقاي. جمهوري اسالمي ايران نيست

و توسعه اقتصادي، بسياري از كشورها  را» گرايي مصرفملي«صنعت هر كشور

. اند شعار خود قرار داده

كنندگان به محصوالت الملل درباره نگرش مصرف در تحقيقات بازاريابي بين

و نحوه تصميم و خارجي : گيري آنها در مورد خريد، دو ديدگاه وجود دارد داخلي

كنندگان، يكي الگوي منطقي پردازش اطالعات كه بر اين نگاه مبتني است كه مصرف

 
و.توليد داخلى؛ كار ايرانى، سرمايه ايرانى:ما گفتيم«.1 به هاى فرنگى چشم برق ناماين معنايش اين است كه زرق ها را

مي. خودش جلب نكند مي همه بدانند كه اين محصولى كه دارند مي خرند، او تواند يك كارگر ايرانى را برخوردار كند؛ تواند

خ. را محروم كند، يك كارگر خارجى را برخوردار كند ب كارگر ايرانى داردوالبته ما همه بشريت را دوست داريم، اما

ميبراى سر جز بلندى اين كشور تالش و عزيز پيكره اين ملت است؛ او را بايد تأييد كرد، او را بايد تقويتءكند؛ مغتنم

و درك نمي ها اين را نمي بعضى. كرد و توليد خارجى فرق نمي فهمند كند؛ يا حتّى كنند، يا برايشان نشانه توليد ايرانى

بهالب گردند؛ اين انحراف است، اينمي توليد خارجى هاى انى بگردند، دنبال نشانهجاى اينكه دنبال نشانه توليد اير عكس،

مي. همه مردم مخاطب اين بيانند. خطاست مي من تأكيد مي كنم، اصرار به كنم، از همه ملت ايران درخواست كنم، برويد

كمتوليدات داخلى سمت مصرف بيانات در ديدار(» اهميتى نيست؛ اين يك كار بزرگ است؛ اين كار كوچكى نيست، اين كار

و فعاالن بخش توليد كشور،  .)7/2/1392كارگران

كه بعضى فقط براىـهاى معروف خارجىى با ماركيرا بر مصرف كاالها توليد داخلى آحاد مردم هم مصرف«

و نشان، براى پز دادن، براى خودنما مي هاى مختلف دنبال ماركى كردن، در زمينهينام . ترجيح بدهندـروند هاى خارجى

).3/5/1391بيانات در ديدار با كارگزاران نظام،(» خود مردم راه مصرف كاالهاى خارجى را ببندند

بهـسهم مردم« ما بايد عادت كنيم، براى. مصرف توليدات داخلى استـاينها مهمتر است نظر من از همه كه

و توليد داخلىيكاالخودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان يك فريضه بدانيم كه هر  ى كه مشابه داخلى آن وجود دارد

و از مصرف توليدات خارجى بجد پرهيز كنيم؛ در همه  متوجه به آن است، آن كاال را از توليد داخلى مصرف كنيم

و زمينه زمينه:ها زمينه و مهمتر هاى عمده هاى مصارف روزمرّه با اين بنابراين ما اميدوار هستيم كه با اين گرايش،. تر

و رويكرد، ملت ايران در سال  و مكر بدخواهان در زمينه هم بتواند بر توطئه 1391جهتگيرى اقتصادى دشمنان، بر كيد

).1391پيام نوروزي به مناسبت آغاز سال(» فائق بيايد
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تآمحصول مورد نياز خود را طي يك فر و تحت مأيند عقالني هاي شناختي لفهؤثير

و انتخاب مي م. كنند ارزيابي ميلفهؤازجمله اين توان به انتخاب كاال براساس كيفيت، ها

و الگوي ديگر انتخاب. اشاره كرد...قيمت، ميزان دسترسي، خدمات پس از فروش

ت ثير عوامل عاطفي بر انتخابأكاال، الگوي عاطفي پردازش اطالعات است كه بيانگر

ي. كنندگان است مصرف ا اخالقي با خريد محصوالت عواملي مانند مخالفت هنجاري

و ميهن خارجي به پرستي از دسته عوامل عاطفي است كه ممكن است دليل حس عالقه

بر عنوان مثال در مصرف مبتني به1.شودباعث ترجيح محصوالت داخلي به خارجي 

به الگوي عاطفي، مصرف كنندگان اعتقاد دارند كه خريد محصوالت خارجي منجر

ميهاي شغلي كاهش فرصت و ت شده امري كه2.ثير منفي بر اقتصاد ملي بگذاردأتواند

مي» گرايي مصرفملي«از آن تحت عنوان  شود، تحريم محصوالت كشاورزي ياد

و آفريقاي جنوبي ازجمله مواردي است كه گوياي توجه به3اسرائيلي ازسوي حماس

دا. الگوي عاطفي پردازش اطالعات است خل كشور ما تحريم محصوالت اسرائيلي در

. اي از اين موارد است نيز نمونه

و ترويج فرهنگ آن، بدون حمايت دولت از اگرچه حمايت از مصرف كاالي داخلي

و بهره و توليدات داخلي م صنايع ثر در كنار ارتقاي كيفيت توليداتؤگيري از تبليغات

ك،داخلي ميسر نيست و نقشي و اما در اين ميان، زنان با توجه به جايگاه ه در خانواده

توانند پيشتاز حمايت از توليد ملي از طريق مصرف كاالي داخلي جامعه دارند، مي

 
.1388 زاده، حسين ماشاالهو حقيقي محمد.1

.همان.2
3. http://www.yjc.ir/fa/news/4101267 
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به.باشند) گرايي مصرفي ملي( علت در اختيار داشتن مديريت اقتصاد خانواده، نقش زنان

اين نقش در مقاطع. بسيار مهمي در مصرف كاالي توليد شده در داخل كشور دارند

و پس از فتواي ميرزاي.ز ديده شده استمختلف تاريخي ني در زمان ناصرالدين شاه

ها قدرت خود را در امر شيرازي درخصوص تحريم تنباكو، زنان دربار با شكستن قليان

و جهت .امروزه نيز اين نقش بسيار حائز اهميت است. دهي آن نشان دادند مصرف

م داؤنقش و پررنگ زنان را در حمايت از مصرف كاالي ميثر دو خلي توان در

:بخش خالصه كرد

اگرچه خريد كاالي ايراني نيازمند ارتقاي كيفيت: كاالي ايراني) خريد(مصرف.1

و مسئوليت اين حوزه بيشتر متوجه مسئولين مي در كاالهاي داخلي است گردد، اما

م عنوان مصرف اين ميان، زنان به درؤكننده اصلي بسياري از كاالها، نقش ثري

هايي كه عمده مخاطب تحريم كاالهاي خارجي در بخش. از توليد ملي دارند حمايت

و بهداشتي، پوشاك، لوازم آرايش، خريد آن كاالها زنان مي باشند مانند مواد شوينده

و روي آوردن به نمونه ايراني اين كاالها مي و لوازم صوتي نقش لوازم خانگي تواند

وؤم آنچه در اين راستا. نيروي كار ايراني ايفا كندثري را در حمايت از اقتصاد ملي

:حائز اهميت است، افزايش آگاهي زنان از لزوم مصرف كاالي ايراني است

عنوان مثال براساس آمار گمرك جمهوري اسالمي ايران، گروه كااليي پوشاك به

در رتبه دوم اقالم مكشوفه 1389و 1388پس از مشروبات الكلي در مجموع در دو سال 

به17قرار دارد كه  با توجه به1.خود اختصاص داده است درصد قاچاق كل كشور را

اينكه مخاطب عمده پوشاك وارداتي زنان هستند، تحريم پوشاك خارجي ازسوي زنان، 

 
.1390 كاوياني، زهرا.1
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از عالوه و حمايت از صنعت نساجي خواهد شد، مانع بر اينكه سبب رشد صنايع داخلي

است بدانيم براساس گزارش منتشر شده ازسوي جالب. شودميخروج ارز از كشور نيز 

كار هستندبه اشتغالداراي پروانه در ايران واحد نساجي 9393هاي مجلس مركز پژوهش

مي15كه  اشتغال مستقيم ايجاد شده توسط1.دهند درصد كل صنعت كشور را تشكيل

افزايش آگاهي زنان از اين نكته كه مصرف. هزار نفر است 250اين صنعت در حدود 

و ورشكستگي صنعت داخلي است مي تواند پوشاك خارجي به معني بيكاري اين افراد

م . ثري را در مصرف پوشاك ايراني ازسوي زنان داشته باشدؤنقش

و جامعه.2 م زنان و پدر هر دو مسئول:گرايي مصرفليپذيري اگرچه مادر

به،تربيت كودكان هستند و وابستگي اما زنان علت حضور بيشتر در كنار كودك

و هاي اوليه زندگي، نقش پررنگ كودك به او در سال تري را در تربيت كودكان

در. كنند آموزش شيوه زندگي كردن ايفا مي آموزش فرهنگ مصرف كاالي توليد شده

و پيامدهاي سوءمصرف كاالي خارجي بر صنعت كشور به كودكان  داخل كشور

م مي در اين حوزه. ثري را در افزايش مصرف توليدات داخلي ايفا نمايدؤتواند نقش

و اسباب والدين مي از توانند با تهيه اقالم مورد مصرف كودكان مانند پوشاك بازي

شبه(نوع ايراني  و عنوان مثال كاالهاي توليد ده كانون پرورش فكري كودكان

و آموزش غيرمستقيم مصرف كاالي توليد در جامعه) نوجوانان پذير كردن كودك

بازي تن اسباب 1771، 1389كافي است بدانيم در سال. داخل به كودك نقش ايفا كنند

2.ميليارد ريال بوده است35وارد كشور شده كه ميانگين ارزش ريالي آن در هر ماه 

.همان.1

 http://www.toycouncil.com/pdf/miyangin89.jpg بازي اسباببر نظارت شوراي.2
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ا در بازي ايراني عالوه سبابخريد بر بازگشت اين سرمايه به كشور نقش مهمي

بر اين با توجه به اينكه والدين مهمترين عالوه.پذيري كودكان ايفا خواهد كرد جامعه

و الگوي كودكان محسوب مي در شوند مصرف كاالي ايراني ازسوي آنها گروه مرجع

م آموزش كودكان نسبت به ملي ميؤگرايي مصرف نقش .كند ثري را ايفا

در صرفه.3-1 از مصرف نقش زنان و پرهيز 1گرايي جويي

يك رفتار اقتصادي تابع نيازهاي ضروري افرادبه مصرف در گذشته صرفاً عنوان

و تمايز بخش كه دارايص اجتماعيبراي ابراز تشخّامري به اما امروزه،مطرح بود

و حتي سياسيابعاد سبك زندگي ايرانيان. شده استاست، تبديل فرهنگي، اجتماعي

و مصرف محور شده است شيوع. در طي چند سال گذشته تحوالت چشمگيري يافته

 
 غنىو فقير بين شكافويطبقاتيها شكاف روز روزبه اسراف،.استيبزرگيبال جامعهيبرايگراي مصرف.1

.است اسرافاز اجتناب بدانند، وظيفه خود براى مردم است الزمكه چيزهايىاز يكى.كندمىتر عميقو بيشتر را

ـ صداوسيما ويژهبهـ فرهنگىو تبليغاتى هاى دستگاه خصوصهب دولتى، مختلف هاى بخش ولِئمس هاى دستگاه

 عكس، جهتدر بلكه ندهند؛ سوق گرايى تجملو گرايى مصرفو اسرافبه فقطنهرا مردم بدانند خود وظيفه بايد

 سوقو كنند دعوت اسرافو روى زيادهاز اجتنابو كردن مصرف الزم اندازهبهو اكتفا قناعت، سمتبهرا مردم

 هاى ميداندر باشد، بيشتر توليدشازآن مصرفكهاى جامعه.آورد درمى پاىازرا جامعه گرايى، مصرف.دهند

در بيانات(.بزنيمها زياديازو كنيمكمو تعديلرا خود مصرف كنيم عادت بايدما.خورد خواهد شكست مختلف

).15/9/1381 فطر، عيد نماز هاي خطبه

 مثالً انقالب اوايلدريا بود، شدهكم يواش يواشما جامعهدر بودها مدتكه گرايى تجملبه گرايش اين

درـ شودمى شنيدهكه طورآنـ چيزها اين باز متأسفانه كردند، نمى اعتنايى زيورهاوزرو تجمالتبهها خانم

به زنان نبايد.بدانند خطررا اين بايدما جامعه بامعرفتو بافكرو انديشمند زنان.كندمى رشد داردما جامعه

 زيادتر امكانشو بيشتر زناندر منتها هست؛هم مردان براى خطر اين البته.كنند پيدا سوق گرايى تجمل سمت

 اينبا بايد واقعاً شماها.گيرندمى قرار زنانشان تأثير تحت مردان بسيارى، موارددر قضيه، ايندر وانگهى.است

 زنان، اجتماعي فرهنگي شوراي اعضايبا ديداردر بيانات( نماييد مراقبتهم خودتان كنيد؛ مبارزه قضيه

4/10/1370.(
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كم و و خاصيت، افزايش آمار جراحي مصرف غذاهاي آماده، چرب افزايش هاي زيبايي

و لوكس در سبد سهم مصرف مصرف مواد آرايشي، افزايش  كاالهاي تجملي

.است ايرانيان موارد تحول در الگوي مصرفجملهاز...و ادههاي خانو هزينه

و مقايسه آن با نگاهي به مصرف سرانه برخي از كاالهاي اساسي در كشور

دهد مصرف سرانه برخي از كاالها در ايران نسبت به متوسط مصرف دنيا نشان مي

و امري كه نشان از مصرفسرانه آنها در جهان بسيار بيشتر است؛  در گرايي اسراف

.جامعه ايراني دارد

به ازجمله اين موارد مي عنوان قوت غالب اشاره توان به ضايعات نان در كشور

: كرد

بررسي ساختار«پيرامون 1391ها در سال براساس گزارش مركز پژوهش

و ارائه راهكارها آسيب در ضايعات نان» شناسي چرخه توليد نان در كشور هاي رايج

و مصرف نان، در مرحلهكشور  هرچند1.درصد برآورد شده است16تهيه، توزيع

مي ها ضايعات نان را به عللي چون نامرغوب خانواده كنند، اما بودن پخت نان توجيه

بهبياين امر،  را» اخالق مصرف«و حتي ضعف كردن مصرف درست فرهنگ توجهي

تر جان كه نانش نامرغوبما، آذربايهكافي است بدانيم در كشور همساي. دهد نشان مي

و واجب االحترام از كشور ماست، ضايعات نان وجود ندارد؛ زيرا نان را بركت خداوند

و كاهش آن بسيار مؤثر استينقش زنان در مد2.دانند مي افزايش. ريت اين ضايعات

و خساراتي كه با تبديل نان به ضايعات  آگاهي زنان از نحوه نگهداري بهينه نان

 
نص.1 و همكاران،يمهران برادران ص 1391ري ،40.

.33 شماره،مصرف الگوي اصالحو خانواده زن،، ويژه گاه حوراء،.2
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مي شود از طريق رسانه متوجه اقتصاد كشور مي تواند در اين راستا مؤثر هاي جمعي

بيباشد،  و برق اين امر در زمينه مصرف رويه منابع انرژي در كشور چون آب، گاز

.كند نيز صدق مي

در،كاالهاي اساسي مسرفانهبر مصرف عالوه رو آوردن به برخي كشور ما

رتبه بااليي داراي تبعات منفي بر سالمت انسان استكه برخي نيز غيرضروري امور

و نوع جراحيبه. را در جهان داراست هاي عنوان مثال اگرچه درخصوص ميزان

مي،زيبايي در ايران، آمار رسمي وجود ندارد كه اما آمارهاي ژورناليستي نشان دهد

اس برخي براس.ها در بين زنان افزايش يافته است هاي اخير اين جراحي در سال

1.هاي بيني در دنيا در مقام اول است آمارهاي غيررسمي ايران از نظر تعداد جراحي

و زيبايي 60�70اين درحالي است كه بنابر گفته رئيس انجمن جراحان پالستيك

بر عالوه. ويژه جراحي بيني غيرضروري است درصد از تقاضاي جراحي زيبايي به

.بسيار باالي لوازم آرايش در ايران است اين آمارهاي غيررسمي گوياي مصرف

و پير را مخاطب اگرچه امروزه تبليغات تمامي افراد جامعه از كودك، جوان

و بازا زنان مخاطبان اصلي رسانه اند، اما گرايي قرار داده مصرف ميرا يابيراي . دهند تشكيل

از در حقيقت زنان رابطه دوسويه با مصرف دارند، ازسويي جمعيت انبوهي

مي مصرف و ازسوي ديگر زنان بر الگوي مصرف كنندگان را زنان تشكيل دهند

ت ديگران به امري كه گوياي نقش مهم زنان در اصالح. ثيرگذارندأويژه افراد خانواده

مي. الگوي مصرف است جويي را در درون خانواده نهادينه توانند فرهنگ صرفه زنان

در كنند كه اين خود به فرهنگ شدسازي .كل جامعه منجر خواهد

1. http://hamshahrionline.ir/details/146492 
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زنان. نكته مهم در اصالح الگوي مصرف ازسوي زنان افزايش آگاهي آنان است

و آموزش ببينند؛ هر اندازه  بايد در رابطه با نحوه درست مصرف كردن توجيه شوند

و درك اقتصادي بيشتري در اين زمينه  و حساسيت زنان بيشتر شود دانش، آگاهي

مي طريقه مصرف حساسبيابند، نسبت به  .شوند تر

گرايي بر خانواده ازجمله تضعيف بر اين آگاهي از پيامدهاي سوءمصرف عالوه

شدت نهي شده است، اثرات سوء برخي از مواد فرهنگ ديني كه در آن اسراف به

و نوشابه ها بر سالمت خانواده، اثرات سوء جراحي مصرفي چون غذاهاي آماده

تر شدن احساس آرامش در خانواده سالمت زنان، كمرنگزيبايي چون بوتاكس بر 

در به كاهش خاطر گسترش روزافزون نيازهاي غيرضروري، نقش مهمي

. گرايي زنان خواهد داشت مصرف

در بدين ترتيب زنان با كسب آگاهي مورد نحوه مصرف قادر خواهند هاي الزم

و باعث ارتق بود كه هزينه يك جامعه را كنترل نمايند وري سطح مديريت بهرهياهاي

مي ملي شوند كه اين امر از طريق بهينه 1.شود سازي مصرف در خانواده حاصل

.1389 همكاران،و اديب يوسفاز نقلبه،1385 رضايي، برادران.1
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)مشاركت سياسي(1نقش زنان در ايجاد حماسه سياسي.2

يند توسعه پايدار جامعه محسوبآمشاركت سياسي زنان، شاخص مهمي در فر

مي. شود مي و اگر برنامه نيمي از مردم ايران را زنان تشكيل و دهند ريزان

سياستگذاران نتوانند جايگاه زنان در مناصب سياسي را تثبيت كنند جامعه به توسعه 

و پايدار دست نمي همه . يابد جانبه

خآمشاركت سياسي عبارت است از فر و تقاضاهاي واستهيندي كه شهروندان ها

و از اين طريق خود را در قالب انتخاب كارگزاران حكومتي وارد سيستم سياسي مي كنند

و سياست بر فعاليت ت ها ميأهاي عمومي كشور و گاهي در جهت تغيير دادن ثير گذارند

فر. آنها هستند درآبنابراين مشاركت شهروندان در و نفوذ يند انتخابات به معني دخالت

و جهت دادن به تصميمات در راستاي منافع» گيري نظام سياسي تصميم«يندآرف

هرچند مصاديق مشاركت سياسي محدود به شركت شهروندان در2.شهروندان است

و ملموس مشاركت با قرار گرفتن در معرض محرك و انواع عيني هاي انتخابات نيست

گو(سياسي  ش دادن يا شركت در مباحث مثل خواندن يا گوش دادن به اخبار سياسي،

ر) سياسي و به و اقدامات انتخاباتي فعالأشروع شده وي دادن تر تا تالش براي دستيابي

 
ويياجرا مقدرات درواقعكه است؛ جمهوري رياست انتخابات، 1392 سال بزرگ كار سياسي، امور زمينهدر.1

با مردم ...شاءاان.كندمي ريزي برنامه آينده سال چهار برايرا كشور عمومي مقدرات معنايكبهو سياسي،

 البته.بزنند رقم خودشان برايو كشور برايرا نيكي آينده توانست خواهندهم ميدان ايندر خودشان حضور

 شورباو حماسهبا.باشد جهادي حضور مردم حضور سياست، زمينهدرهم اقتصاد، زمينهدرهم است الزم

باوشدها ميدان وارد بايد پرنشاطو پراميددلبا شد، وارد بايد اميدوارانه نگاهو بلند همتبا شد، وارد بايد

.31/12/1391 رهبري، معظم مقام»رسيد خود اهدافبه بايد آفريني حماسه

.1388 محمدرضا شمسا،.2
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يابد با اين وجود مشاركت در انتخابات، آشكارترين نوع حفظ مشاغل سياسي تداوم مي

و تظاهر علني اراده مشاركت سياسي براي اغلب شهروندان در جوامع مردم ساالر است

1.باشد مردم براي تعيين سرنوشت جمعي خود مي

و زنان نيز حق و مشاركت سياسي امري مردانه نيست در نگاه اسالمي، فعاليت

مي. هايي در اين زمينه دارند يا مسئوليت به مسئوليت سياسي زنان را توان با توجه

و نهي از منك71برخي متون ديني ازجمله آيه  ر را از سوره توبه، كه امر به معروف

م ميؤصفات زنان م3سوره احزاب36آيه2،شمارد من من را همچون مردانؤكه زنان

و اجتماعي موظف مي 4. داند، اثبات نمود به هماهنگي با رسول خدا در امور حكومتي

و)س(ازسوي ديگر فعاليت سياسي فاطمه زهرا چه در قالب مراجعه به منزل اصحاب

م و چه شكل ايراد خطبه سياسي در مسجد)ع(نانمؤدرخواست بيعت براي امير

ام)س(و تبليغات سياسي زينب كبري)ص(پيامبر و)س( كلثومو در مجلس ابن زياد

ازسوي ديگر لزوم. يزيد، بر اهميت فعاليت سياسي زنان در سيره عملي داللت دارد

در)ص( توان در بيعت پيامبر اكرم مشاركت سياسي زنان در تصميمات كالن را مي

.همان.1

يقيمونَ الصالةَو الْمؤْمنُونَ.2 و عنِ الْمنْكَرِ ينْهونَ و رُوفعبِالْم يأْمرُونَ بعضٍ ياءلأَو مضُهعب ناتؤْمالْم ؤْتُونَوي و

كيمح عزيزٌ إِنَّ اللَّه اللَّه مهمرْحيس كأُولئ ولَهسر و ونَ اللَّهطيعي و ز، الزَّكاةَ و وو مردان و ياور نان باايمان دوست

و شرع(سرپرست يكديگرند، به هر كار نيك  و از هر كار زشت) از نظر عقل و شرع(فرمان مي دهند ) از ديدگاه عقل

ميمي باز و نماز را برپا مي دارند و زكات مي كنند و فرستاده او فرمان و از خدا به دهند زودي برند آنهايند كه خداوند

ميمورد رحمتشان  و با حكمت قرار و جزا(دهد، كه همانا خداوند غالب مقتدر و تشريع . است) در مرحله تكوين

3.مرِهأَم منْ لَهم الْخيرَةُ يكُونَ أَنْ أَمراً ولُهسر و قَضَى اللَّه إِذا مؤْمنَةٍ ال و لمؤْمنٍ فَقَو ما كانَ ولَهسر و صِ اللَّهعي منْ ود

مبيناً ضَالالً و پيامبرش امري را الزم بدانند، اختياري،ضَلَّ و زن با ايماني حق ندارد هنگامي كه خدا در برابر(هيچ مرد

و رسولش را كند، به گمراهي آشكاري گرفتار شده است) فرمان خدا و هر كس نافرماني خدا !داشته باشد

صص34 شماره، حوراء نشريه.4 ،4-17.
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و غديرخم و همچنين فتح مكه  بيعت دوم با اهل يثرب پيش از هجرت

 اما نقش زنان در افزايش مشاركت سياسي چيست؟1.د

 نيمي از جمعيت جامعه نيز نقش مهمي در افزايش مشاركت

شد مشاركت سياسي طور كه ذكر همان.ح مختلف دارا هستند

د كه از عدم درگيري تا عضويت فعال حزبي يا گرفتن مقام رسمي
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و در بيع عقبه اولي

با زنان مالحظه كرد

عنوان زنان به

سياسي در سطوح

ه مراتبي داردلسلس

.متغير است

.همان.1

•,

•

•
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هاي مشاركت زنان، حضور زنان در مناصب سياسي يكي از مهمترين جلوه

اي نزديك به يك قرن در كشور ما نيز گرچه بحث مناصب سياسي زنان سابقه. است

و احراز 1340در منصب نمايندگي مجلس، به اوايل دهه اما حضور آنان،دارد

درحال حاضر ميزان مشاركت زنان1.گردد مناصب مديريتي به اندكي پس از آن برمي

درصد از نمايندگان1/3هاي حكومتي بسيار ناچيز است به نحوي كه تنها در سمت

و مياني، درصد از مديران3ازسوي ديگر تنها. دهند را زنان تشكيل مي2،مجلس عالي

و5/1 و روستا در كل كشور درصد اعضاي12درصد از اعضاي شوراي شهر

3. دهند شوراي كالنشهرها را زنان تشكيل مي

و روستا طي سه دوره گذشته نشان مي دهد بررسي آمار منتخبين شوراي شهر

. اند دار اين سمت شده زنان در مقايسه با مردان كمتر عهده

و روستا مقايسه بررسي.4جدول  اي درصد حضور زنان در ادوار شوراي شهر

 درصد تعداد زنان درصد تعداد مردان دوره

84/0 16/991375 162605 اول

5/1 49/982336 152983 دوم

36/1 63/981491 107645 سوم

.1389 ارديبهشت،34 شماره حوراء،.1

زن 432 نهم دورهدر.دارند حضور نماينده 286اززن نماينده9 تنها اسالمي شوراي مجلس نهم دورهدر.2

 مجلسبه مردمي آرا براساسزن9 تنها نهايتدرو شدند صالحيت ييدأت نفر 230 ميان اينازكه شدند داوطلب

،7/3/1391 اسالمي، شوراي مجلسدوره نهمين انتخابات درخصوص كشور محترم وزير گزارش.يافتند راه

.اسالمي شوراي مجلس اول جلسه

.1389 پور، قلي آرينو الهاشم رضوي بهزاد.3
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و روستا زنان توانستند كرسي هاي با اين همه در انتخابات چهارمين دوره شهر

به بيشتري را در در مقايسه با سنوات گذشته به خود اختصاص دهند، عنوان مثال

از6كرمان  مي15نفر 4در بوشهر. دهند عضو منتخب شوراي شهر را زنان تشكيل

از4نفر، رودهن11زن از از3نفر، شهركرد13زن در11زن نفر موفق به حضور

از چون ساري هيچاگرچه در برخي از شهرها نيز. اند شوراي شهر گشته يك

.اند اعتماد مردم را كسب كنند كانديدهاي زن نتوانسته

تري را در پيشبرد حضور زنان در فرآيند مديريت شهري فضاي گسترده

در. مطالعات زنان در فضاي شهر فراهم ساخته است با توجه به نيازهاي خاص زنان

و لزوم تدوين طرح در برطرف ساختني جهت مديريت فضاي شهريها فضاي شهري

و خيابان،  نيازهاي زنان ازجمله امنيت آنها در فضاي شهر، ساماندهي كودكان كار

و اوقات فراغت آنها  نقش زنان در .... توجه به فضاي كافي جهت ورزش بانوان

امري كه در صورت استفاده بهينه از اين ظرفيت. باشد شوراي شهر حائز اهميت مي

ب و مسائل مرتبط با زنان در محيط شهري فراهم خواهده شتر دغدغهيامكان طرح ا

. گشت

عليرغم گسترش حضور زنان در چهارمين دوره شوراي شهر همچنان حضور

و بايسته بوده، نيست زنان در مناصب سياسي آن امروز تعداد زنان. گونه كه شايسته

ع همدر سطوح باالي آموزش و به الي قابل توجه است طور ميانگين زنان بيش اكنون

به درصد از صندلي60از  در همان. اند خود اختصاص داده هاي دانشگاه را طور كه

بخش اول گزارش نيز ذكر شد تعداد زنان در فضاي اشتغال نيز روز به روز در حال 

زنان در كسب مناصب سياسي هماهنگ با افزايش با اين همه پيشرفت. افزايش است
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و آگ ؛داليل بسياري براي اين مسئله وجود دارد. اهي آنان نيستسطح تحصيالت

اي موجود در ساختارهاي جامعه كه مانع دستيابي زنان به مراتب باالي سقف شيشه

كمتر مديريتي زنان، توانايي كمتر زنان در ايجاد شبكه تجربه،گردد حكومتي مي

و خانهارتباطي مناسب جهت دستيابي به مراتب باال، مسئوليت خانواد داري آنان، گي

و ماد به نفس ضعيفاعت . جمله علل اين مسئله استاز... تر زنان

بر لزوم ارتقاي برنامه پنجم توسعه مبتني) 230(با توجه به تأكيد ماده

اس توانمندي و نخبه الزم برت طرحي تهيه گردد كه در آن عالوههاي زنان مدير

طر گسترش مهارت بيهاي سياسي زنان از هاي آموزشي در مساجد، رگزاري كالسق

ا مدارس، دانشگاه و و فرهنگسراهاي وابسته به شهرداري ظرها فيت ستفاده از

از هاي جمعي، موانع ساختاري پيش رسانه روي گسترش مشاركت سياسي زنان

1.طريق اعمال تبعيض مثبت حذف گردد

توسط سران 2000 كه سند آن در سالهزاره بر اين يكي از اهداف توسعه عالوه

و در سال  بار جمهور ايران در اجالس با حضور رئيس 2005كشورها به امضا رسيد

شدديگر از طبق اين. بودتوانمندسازي زنان،سوي دولت ايران بر آن مهر تأييد زده
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ملي به زنان هاي مجالس درصد كرسي30د بالغ بر باي) 2015( 1394سند تا سال

1.اختصاص يابد

و افزايش توانمندي سياسي زنان در نظر گرفتن كارآمدترين اقدام در اين راستا

م سهميه ازهايي براي ميناصب سياسي بدين ترتيب تمامي. باشد جمله شوراي شهر

ايشوراهاي شهر در تمام هرچند. مند خواهند گشت عضويت زنان بهرهزشهرها

اببجان همهو الزمه اين موضوع بررسي كارشناسي  و محدوديته هاي عاد اين مسئله

. كه احتماالً در اين راستا وجود دارداست قانوني 

 بندي جمع

و اقتصادي همان را طور كه ذكر شد مشاركت زنان در تحقق شعار حماسه سياسي

:توان در چند بخش خالصه كرد مي

مليـ و نقش آنها در افزايش توليدات ،زنان

دـ و نقش آنها فزنان  رهنگ مصرف كاالي داخلي،ر ارتقاي

و پرهيز از اسرافـ ،گرايي نقش زنان در مديريت مصرف خانواده

،نقش زنان در افزايش مشاركت سياسيـ

و سياست فراهم ساختن الزمه نقش آفريني گسترده زنان در عرصه اقتصاد

:ها ازسوي دولت است هاي الزم براي اين مشاركت زيرساخت

.1388بهزاد، رضوي الهاشم،.1
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رفع.1 و تبعيض هرگونه حمايت قانوني از زنان شاغل در بخش خصوصي

،شغلي در اين بخش

و.2 در نظر تدوين طرحي درخصوص ارائه تسهيالت به زنان سرپرست شاغل

.، كاهش ساعات كار، مرخصي تشويقياز آنها حمايت ماليگرفتن 

و تخصيص اعتبارات ويژه براي اين موض.3 ،وعحمايت از زنان كارآفرين

،سيس بانك اطالعاتي جامع زنان كارآفرينأت.4

و گسترش كسب.5 1،وكار خانگي افزايش اعتبارات در راستاي حمايت

افزايش آگاهي زنان از طريق رسانه ملي از نقش آنها در گسترش مصرف.6

و پرهيز از مصرف  گرايي، توليدات داخلي

با برگزاري كارگاه.7 هاي آموزشي مديريت مصرف توسط نهادهاي مردمي

و خانواده،   مشاركت مركز امور زنان

و مدير تهيه طرحي در راستاي ارتقاي توانمندي.8 برطبق ماده(هاي زنان نخبه

درو حذف موانع ساختاري پيش) برنامه پنجم) 230( روي گسترش حضور زنان

 مناصب سياسي، 

و روستا در كل كشور به زنان تخصيص.9 بخشي از سهميه شوراهاي شهر

به().تبعيض مثبت( آن اين موضوع و الزمه تحقق يك امكان، پيشنهاد شده است عنوان

و قانوني اين موضوع مي  ). باشد بررسي ابعاد اجتماعي، فرهنگي

 كارو كسب گسترش براي تسهيالت سود يارانهو شده اداره وجوه كشور،كل 1392 سال بودجه اليحهدر.1

 1391 سال بودجه قانوندر ريالميليون 250000 رقماز توسعه، پنجم برنامه) 104(و)80( مواد موضوع خانگي

.شد خواهد خانگي كارو كسباز حمايت كاهش سببكه امري است؛ يافته كاهش ريال ميليون 186550به
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و مĤخذ  منابع

تي زنان كارآا شبكه هاي ارتباط بررسي شيوه.آراستي، زهرا.1 و درأفرين ايراني ثير آن

سو اندازي كسب راه .1385، زمستان3، شماره4ال كار، مطالعات زنان،

ماهنامه مهندسي فرهنگي، سال سوم،.پورطهماسبيو سياوش تاجورآذر،اديب، يوسف.2

دي36و35ره شما و .1388، آذر

در.بابايي زكليكي، محمدعلي.3 و نيازهاي شغلي مديران زن مطالعه نوع مشاغل مديريتي

سا،هاي دولتي سازمان .1386، زمستان3، شماره5ل مطالعات زنان،

نص.4 و«رادفر، رامين، گزارش؛معماريان، حميدرضا؛ري، مهرانيبرادران بررسي ساختار

و ارائه راهكار آسيب زيربنايي مركز، دفتر مطالعات»شناسي چرخه توليد نان در كشور

.1391ماه، خرداد12400: هاي مجلس شوراي اسالمي، شماره مسلسل پژوهش

هاي اقتصادي اي اشتغال زنان در بخش هاي پايه بررسي توزيع فضايي فعاليت.برقي، حميد.5

.1390، زمستان3، شماره9شناختي زنان، سال كشور، مطالعات اجتماعي روان

در.زاده حسين ...اءو ماشا حقيقي، محمد.6 مقايسه ميزان تمايل به مصرف كاالهاي داخلي

و ترجيح محصوالت،  و بررسي پيامدهاي آن بر ارزيابي تهران با ساير مناطق جهان

.1388، زمستان4، شماره13هاي مديريت در ايران، دوره پژوهش

و اصالح الگوي مصرفحوراء،.7 .1388 ماه، بهمن33، شماره زن، خانواده

.1389 ماه، ارديبهشت34خانواده، سياست، شماره حوراء، زن،.8

مهندسي فرهنگي، ضرورت نهادي شدن فرهنگ.پور قليو آرين الهاشم، بهراد رضوي.9

و40و39مشاركت سياسي زنان، ماهنامه مهندسي فرهنگي، سال سوم، شماره  ، فروردين

.1389ماه ارديبهشت

ـ تحليل جايگاه مشاركت زنا. رضوي الهاشم، بهزاد.10 ن در فرآيند توسعه سياسي

.1388، آذرماه21اجتماعي انقالب اسالمي ايران، كتاب ماه علوم اجتماعي، شماره

.سوره احزاب.11

.سوره توبه.12
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هاي راهكارهاي مشاركت سياسي در انتخابات دهم، مركز پژوهش.شمسا، محمدرضا.13

.9658:، شماره مسلسل1388 ماه مجلس شوراي اسالمي، ارديبهشت

 .http:// www. toycouncil. com/ pdf/ miyangin89:بازي شوراي نظارت بر اسباب.14
jpg.

هاي مجلس گزارش بررسي قاچاق پوشاك در ايران، مركز پژوهش.كاوياني، زهرا.15

.10987:، شماره مسلسل1390 ماهشوراي اسالمي، مرداد

مجلـس شـوراي اسـالمي، دوره گزارش وزير محترم كشور درخصوص انتخابات نهمين.16

.، جلسه اول مجلس شوراي اسالمي7/3/1391

.كل كشور 1392اليحه بودجه سال.17

.1390،مركز آمار ايران، نتايج آمارگيري نيروي كار.18

ز.19 و سياست، شماره نشريه حوراء، .34ن، خانواده

در ويژه.20 الگوي نامه اصالح الگوي مصرف، بررسي تطبيقي تركيب هزينه كاالهاي خوراكي

و كشور طي دوره  و 1386-1375مصرفي خانوارهاي استان ، سازمان امور اقتصادي

.1388 دارايي استان زنجان، معاونت اقتصادي،
21. http://farsi.khamenei.ir  .
22. http://hamshahrionline.ir  .
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و نقش بررسي:عنوان گزارش اقتصاديحماسه زنان در تحقق حماسه سياسي

و خانوادهگروه( فرهنگيمطالعات:نام دفتر )زنان

و تدوين  آسيه ارحامي:تهيه

 اديبانمهدي، اكرم باجالن:انهمكار

 سينا كلهر:ناظر علمي

و اسالمشــهر در مجلــس( رهبــرفاطمــه: متقاضــي نماينــده تهــران، ري، شــميرانات

)شوراي اسالمي

 ـــ:ويراستار تخصصي

 ـــ: ويراستار ادبي

:هاي كليدي واژه

 سياسي حماسه.1

 حماسه اقتصادي.2

 زنان.3

 12/5/1392: تاريخ انتشار


