دو فصلنامه علمی پژوهشی دین و سیاست فرهنگی /شماره پنجم /پاییز و زمستان1394

مطالعة تجارب زنان در اجرای الگوی مطلوب مصرف در خانواده
(با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری دربارة مصرف)
چکیده

مصرفگرایی و نبود یک الگوی صحیح در مصرف ،امروزه بسیاری از کشورها را با چالش فرهنگی ،اجتماعی
و اقتصادی مواجه ساخته است .اهمیت اصالح الگوی مصرف در کشور ،با توجه به اهتمامی که در سالهای
اخیر ،مقام ّ
معظم رهبری به اين مهم داشتهاند ،بر کسی پوشیده نیست .این مقاله تجارب زنان خانواده در اجرایی
کردن الگوی مطلوب مصرف ،اعم از صرفهجویی ،پرهیز از اسراف و مصرف کاالی داخلی را از زبان آنان،
بررسی کرده است .انجام این مطالعه از طریق «بررسی اسناد» و روش «فوکوس گروپ» صورت گرفته است.
یافتههای تحقیق نشان میدهد با توجه به جزئینگر بودن روحیة زنانه ،اّ
خلقیت ،لطافت ،و تأثیرگذاری بسیار
بر همسر و فرزندان ،زنان نقش زیادی در اجرای مصرف مطلوب در خانواده دارند .این تجارب هرچند جزئی
میتواند تغییراتي اساسی در الگوی مصرف خانواده و جامعه ایجاد کند .مطرح شدن این تجارب در سطح جامعه،
میتواند دو پیامد مثبت داشته باشد :از یک سو ،موجب میشود دیگر زنان نیز آن را بهکار گیرند ،و از سوي دیگر،
موجب خواهد شد سیاستگذاران هم از توانمندی زنان آگاه شده ،عالوه بر اتخاذ سیاستهایی مبتنی بر آموزش
خانواده و نیز حمایت از تجارب موفق به عنوان الگویی فرهنگی ،از توانایی و تجارب زنان ،در زمینة ظرفیتهای
سیاستگذاری مصرف در خانواده و اجرای آن ،برای تحقق الگوی مصرف مطلوب در جامعه ،بهره گیرند.
واژگان كليدي
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 .1مقدمه

مصرف امروزه به یکی از مسائل مهم جهانی تبدیل شده است .در دنیای نوين امروز ،جایگاه
مصرف تا آنجاست که برخی سبک زندگی را بر اساس آن تعریف میکنند .ابعاد مصرف اکنون از
جنبههای مادی فراتر رفته و عمیقاً در فرهنگ و هویّت افراد و جوامع نفوذ کرده است.
با رشد روزافزون مصرف ،تبعات آن ،یعنی مصرفگرایی و رفاهزدگی نیز گسترش یافت .این
مسئله ابتدا در کشورهای غربی و سپس در کشورهای جهان سوم ،بهويژه کشورهای اسالمی رواج
پیدا کرد ،به گونهاي که امروزه گاه مشاهده میشود مصرفگرایی در این کشورها ،حتی گوی
سبقت را از کشورهای غربی نیز ربوده است.
کشور ما نیز از این مسئله مستثنا نبوده است و رشد روز افزون مصرف در جامعه ،سبب شده
سیاستگذاران و اندیشمندان جامعه نسبت به این موضوع حسّ اسیت نشان دهند و آن را در

78

سیاستهای کالن کشور ،مدّ نظر قرار دهند.
یکی از ابعاد پویایی اقتصاد ،نحوه و میزان مصرف است .قطعاً مصرفگرایی ،که به نوعی مصرف
بیش از نیاز و اسراف و زیادهروی در مصرف است ،به اقتصاد کشور لطمهای جبرانناپذیر خواهد زد.
این لطمه ،هم در جهت اتالف منابع و هم در جهت وابستگی به بیگانگان است .در عین حال ،باید
گفت :الگوی مصرف بیش از آنکه تابع عناصر مادی باشد ،متأثر از عناصر فرهنگی است .ازاینرو،
الزم است الگویی هماهنگ با دین و فرهنگ ملّی طرّاحی شود که کشور را از تبعات مصرف نادرست
مصونیت ببخشد و اقتصاد کشور را در راه اقتصاد خودبنیاد و مقاومتی پیش ببرد ،که البته انجام
این کار نیاز به پژوهشها و تحقیقات بنیادین بسیاری دارد.
مقام معظّ م رهبری با توجه به همین امر ،جامعة علمی کشور را در محافل گوناگون ،به تحقیق
در مورد مسائل فرهنگی و اجتماعی دعوت کردهاند.
دربارة مشكالت اجتماعى ،كه در كشور وجود دارد ،تحقيق كنيم و راه ريشهكن كردن
اينها را پيدا كنيم و به دنبال اين برويم كه راه مبارزه با اسراف چيست؟ اسراف يك
بيمارى اجتماعى است .راه مبارزه با مصرفگرايى چيست؟ راه مبارزه با ترجيح كاالى
خارجى بر كاالى ساخت داخل چيست؟ اينها تحقيق مىخواهد .در دانشگاهها پروژههاى
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تحقيقى بگيريد ،استاد و دانشجو كار كنيد ،نتيجة تحقيق را به مسئوالن كشور بدهيد.
به رسانهها بدهيد تا سرريز شود و فرهنگسازى شود (حسيني خامنهاي.)1385/8/18 ،

انجام این تحقیق نیز با توجه به همین مهم صورت گرفته است .به عبارت دیگر ،از آنرویی
که مصرف به شدت متأثر از فرهنگ است ،باید مسئله را از زاویة فرهنگی بررسی نمود .در میان
نهادهای موجود در جامعه ،نهاد خانواده مهمترین نهاد فرهنگی محسوب میشود؛ زیرا افراد از
اولين لحظة وجود خود در این دنیا ،در دریافت و پذیرش فرهنگ ،تحت تأثیر خانواده هستند.
خانواده سبب انتقال فرهنگ ،پرورش نسل و جامعهپذیری افراد است .در میان اعضای خانواده نیز
زنان عنصري فرهنگساز ،تلقّی میشوند .آنان با تأثیرگذاری بر همسران و فرزندان خود ،میتوانند
فرهنگی را نهادینه کنند یا از بین ببرند .بسياري از بزرگان و اندیشمندان نیز به این ویژگی زنان
اشاره کردهاند؛ از جمله حضرت امام خميني در بیانات خود ،به این نقش زنان توجه ویژهای
داشتهاند .ایشان زن را مبدأ همة سعادتها و خیرها میدانستند و معتقد بودند :زن مرب ّی جامعه
است (موسوي خمینی ،1385 ،ج ،6ص )187و همچون قرآن ،انسانساز است (همان ،ج ،5ص.)153
ازاینرو ،به نظر میرسد اگر قرار است در زمینة اصالح الگوی مصرف و نهادینهسازی الگوی
مطلوب گامی برداشته شود باید از زنان و خانواده آغاز کرد .با توجه به همین امر ،این تحقیق در
پی یافتن راهکارها و تجارب زنان در جهت اجرایی کردن الگوی مطلوب مصرف ،در خانواده است.
هدف از این تحقیق ارائة راه حلهای عملی و آزمودة بانوان از زبان خودشان است که برای
اصالح الگوی مصرف و پویایی اقتصاد در خانواده انجام دادهاند .ارائة این تجارب موجب الگوگیری
دیگر زنان جامعه خواهد شد؛ عالوه بر آنکه نمایش تواناییهای زنان در اجرای این شیوهها موجب
میشود سیاستگذاران توجه بیشتری به سیاستگذاری در حوزة مصرف خانواده اعمال کنند و
نیز از ظرفیت بانوان جامعه آگاه و در جهت سیاستگذاری و اجرا ،از آنان استفاده نمایند.
بحث نقش زنان در اجرای الگوی مطلوب مصرف را در پژوهشهای دیگری نیز میتوان یافت؛
از جمله :مقالة «نقش زنان در اصالح الگوی مصرف» (علی کرابی .)1391 ،نویسنده در این مقاله،
نتیجه گرفته است که زنان میتوانند فرهنگ صرفهجویی را در خانواده نهادینه کنند که این خود
به فرهنگسازی در کل جامعه منجر خواهد شد.
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تعدادی دیگر از تحقیقات نیز موجودند که به صورت موردی ،نقش زنان را در مصرف انرژیهایی
مانند برق و آب ،بررسی کردهاند؛ مانند مقالة «بررسی جامعهشناختی نقش زنان در اصالح الگوی
مصرف (مطالعه موردی :برق خانگی)» (صادق صالحی و آرزو محمدی ،)۱۳۸۹ ،ارائه شده در
دومین کنفرانس سراسری «اصالح الگوی مصرف انرژی الکتریکی» .یافتة تحقیق نشان میدهد
زنان به عنوان قشری که زمان بیشتری را در خانه سپری میکنند ،از جایگاه واالیی در شکلدهی
و اصالح فرهنگ مصرف در زمینة انرژی برخوردارند.
اما آنچه در تحقیق پیش رو انجام شده ،ارائه راهکارهای مناسب در جهت اجرای الگوی مطلوب
مصرف ،اعم از صرفهجویی ،پرهیز از اسراف و مصرفگرایی ،و همچنین مصرف کاالی داخلی است
که با روشی متفاوت ،و از زبان خود زنان در خانواده بیان شده است.
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 .2مفاهیم تحقیق
 .2-1مصرف

1

«مصرف» در اصطالح اقتصادی ،عبارت است از« :ارزش پولی کاالها و خدماتی که از سوی افراد
خریداری و تهیه میشود» (اخوی ،1376 ،ص .)151برخی دیگر در تعریف «مصرف» ،معتقدند:
ثروت ،منبع درآمد است و درآمد خالص منهای استهالک ،به دو منظور استفاده میشود :بخشی
از آن به انباشت ثروت و پسانداز اختصاص مییابد ،و بخش دیگر صرف تحصیل لذت میشود.
آن قسمت از درآمد که صرف به دست آوردن لذت میگردد ،مصرف نام دارد (قدیری اصل،
 ،1366ص .)280بدین روي ،میتوان گفت :مصرف به معنای عام ،عبارت است از :استفاده از کاال
یا خدمات برای تأمين یک نیاز.
مصرف را میتوان از جهتی به دو بعد «مادی» و «فرهنگی» تقسیم کرد و از این دو زاویه آن
را بررسی نمود:

1. Consumption.
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اول بعد مادی مصرف که آشکارتر و مربوط به تنظیم دخل و خرج و خرید بر مبنای درآمد
است .دوم بعد فرهنگی مصرف که تعیین میکند چه چیزی باید مصرف شود و چگونه و چه مقدار
باید آن را مصرف کرد .این بعد ،از اوّلی مهمتر است؛ زیرا ناظر به الگوی مصرف است.
اگر به بعد فرهنگی مصرف توجه نشود جامعه دچار «مصرفگرایی» خواهد شد .و چون
مصرف بر شئون گوناگون زندگی فرد و جامعة ما تأثیرگذار است .اگر الگوی صحیحی به عنوان
الگوی معیار ،تبیین نشود کشور دچار زیانهای بیشماری خواهد شد .این زیانها در چهار جنبة
اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی متصور است .در جنبة اقتصادی ،اگر روش مصرفی نادرستی
در جامعه باب شود ،سبب فقر ،توسعهنيافتگي و نابرابری اقتصادی میشود .از سوي ديگر ،مصرف
بیرویة کاالهای خارجی و بياقبالي به کاالهای داخلی سبب کسادی تولید در کشور خواهد شد.
همچنين منابع خدادادی و بهويژه منابع تجدید ناپذیر از بین خواهد رفت و نسل آینده با مشکالت
عمیقی در زمینة اقتصاد مواجه خواهد شد.
در جنبة فرهنگی نیز مصرف بیرویة کاالهای خارجي و به عبارت دیگر ،مصرفزدگی ،سبب
تسلط فرهنگ بیگانه خواهد گرديد.
اما در جنبة اجتماعی ،مصرف بیحساب و نادرست سبب میشود افراد جامعه رفاهزده و
بیمسئولیت شوند.
همچنین در جنبة سیاسی هم هنگامی که جامعه از لحاظ اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی،
ال وابآسته خواهد شد و زمینة تسلط بیگانگان فراهم
دچار آسیب شد از نظر سیاسی نیز کامـ ً
میشود.
 .2-2الگو

1

«الگو» در اصطالح علوم ،معانی گوناگون و البته تا حدّ ی شبیه به هم دارد .در علوم اجتماعی،
الگوها شیوههایی از زندگی هستند که از فرهنگ نشئت میگیرند و افراد هنگام عمل ،به طور
طبیعی با این الگوها سروکار دارند و اعمال آنها با این الگوها تطابق مییابد (بیرو ،1380 ،ص.)260
الگوی مطلوب در هر جامعهای با توجه به ارزشهای فرهنگی آن جامعه تعیین میشود ،و در
1. Pattern.
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این تحقیق ،بر اساس شاخصههایی که در رویکرد دینی و توصیههای مقام معظّ م رهبری دربارة
مصرف وجود دارد ،تعریف ميگردد.
 .3شاخصههای الگوی مطلوب مصرف

در رویکرد دینی ،شاخصههایی وجود دارد که رعایت آنها سبب میشود الگوی مصرف به سمت
اصالح و مطلوبیت پيش برود:
 .3-1مصرف مطلوب در رویکرد اسالمی و سیرة معصومان:

مصرف در رهیافت اسالمی ،متأثر از رویکردهای معرفتشناسی ،انسانشناسی و هستیشناسی
دینی است .ازاینرو ،قوانین دقیقی دربارة مصرف ارائه شده است ،و اینکه چه چیزی ،چگونه و به
چه میزان مصرف شود و اين همه تحت عنوان «مصرف حالل و حرام» قاعدهمند شده است .در

82

مصرف مطلوب اسالمی ،عالوه بر امر به استفاده از روزی حالل و تشویق به قناعت ،بر پرهیز از
اسراف ،تجمّ الت و زندگی اشرافی تأکید گرديده است.
در منابع دینی ،اسراف و زیادیروی در مصرف و نابجا مصرف کردن نکوهش شده استُ ( :کلُوا
َو اش َرب ُوا و التُس ِر فُوا) (اعراف)31 :؛ بخوريد و بياشاميد و زيادهروي نکنيد.
امام صادق میفرمایند« :یکی از نشانههای مؤمن پرهیز از اسراف است» (کلینی،1407 ،
ج ،2ص.)231
روایات زیادی از این دست موجود است که دربارة مصرف و دوري از اسراف وارد شدهاند.
همچنین در سیرة معصومان :مشاهده میکنیم که سادهزیستی به عنوان یک ارزش مطرح
میشود و تفاخر و تجمّ ل ،امری ناپسند و مردود تلقّی میشود.
در روایتی از پیامبر اکرم آمده است« :هر کس لباسی بپوشد و در آن اظهار بزرگی کند،
خداوند به وسیلة آن ،او را به دوزخ فرومیکشد و او همراه قارون خواهد بود» (طبرسی،1368 ،
ص.)569
بر این اساس ،معصومان :سیاستهایی در قبال مصرف نادرست اتخاذ میکردند که با مراجعه
به سیره و گفتار آن بزرگواران ،میتوان شیوههای برخورد آنان را به صورت ذیل ،گونهشناسی نمود:
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ـ نکوهش شدید مصرف نادرست؛
ـ تشویق به مصرف صحیح (جوادی آملی ،1391 ،ص)633؛
ـ ارائه الگو در مصرف؛ براي مثال ،آنان همواره بهمشی اعتدال و میانه توصیه کردهاند و برای
اینکه راه میانه مشخص شود هم بخل و خست را نکوهش و مصادیق آن را مشخص نمودهاند و هم
اسراف را تبیین کردهاند و برای تشخیص درست آن ،مصادیقی ارائه دادهاند .از جملة ،در روایتی
از امام صادق آمده است که فرمودند :کمترین اسراف ،دور ریختن مانده آب و استفاده نابجا
از لباس مهمانی و دور افکندن هستة خرماست (کلینی1407 ،ق ،ج ،6ص.)460
ـ تبیین زیانهای مصرف نادرست؛ روایات زیانهایی برای مصرف نادرست برشمردهاند؛ از
جمله :فقر ،مستجاب نشدن دعا ،و منع از خود سازی (جوادی آملی ،1391 ،ص.)630
 .3-2شاخصههای مصرف مطلوب در کالم مقام معظم رهبری

پس از پشت سر گذاشتن سالهای جنگ ،فضای بیشتری برای توجه به مسائل عمومی جامعه،
اقتصاد و فرهنگ ایجاد شد .ازاینرو مقام معظّ م رهبری ،بهويژه در سالهای اخیر ،بر مسئلة مصرف
تأکید فراوان کردند و در سخنرانیهای متعدد ،به اهمیت و راههای دستیابی به الگوی درست
مصرف اشاره نمودند .این اهمیت را در نامگذاری سالها که توسط ایشان هر ساله انجام میشود،
میتوان فهمید .ایشان از ابتدای دهة هفتاد ،مباحث اقتصادی را در نامگذاری سالها به کار بردند .از
جملة این نامها ،سال «صرفهجویي»« ،اصالح الگوی مصرف»« ،جهاد اقتصادی»« ،حماسة سیاسی
و حماسة اقتصادی»« ،اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مدیریت اقتصادی»« ،اقتصاد و فرهنگ با
عزم ملی و مدیریت جهادی»« ،اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» است .در حقیقت ،ایشان بیش
از بیست سال است که در محافل و سخنرانیهای خود ،بر مسئلة اصالحات اقتصادی و الگوهای
مصرف تأکید کرده است .ایشان «مصرف» مطلوب را رکن مهمی از جهاد اقتصادی میدانند:
یك جمله خطاب به همة ملت ايران است ،و آن اينكه در اين جهاد اقتصادى همه شريكند.
در ادارة اقتصاد يك ملت ،مصرف هم يك ركن عمده است؛ مصرف درست ،مصرف خوب
(حسيني خامنهاي.)13۹۰/۱/8 ،
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با توجه به مروری که بر سخنرانیهای ایشان و نیز نامگذاری سالها انجام شد ،چند مؤل ّفه به
عنوان شاخصههای اصلی الگوی مصرف مطلوب در نظریات ایشان ،تعیین گرديد:
الف .صرفهجویی و پرهیز از اسراف :ایشان صرفهجویى و دورى از اسراف را يكى از راههايى
میداند كه ميتواند الگوى مصرف را به معناى واقعى كلمه اصالح كند (حسيني خامنهاي.)1390/1/1،
ما هنوز خيلى فاصله داريم .تا وقتى الگوى مصرف را اصالح نكنيم ،تا وقتى ندانيم آب را
چه جور بايد مصرف كرد ،برق را چه جور بايد مصرف كرد ،نان را چه جور بايد مصرف
كرد ،پول را چه جور بايد مصرف كرد ،تا اينها را درست مصرف نكنيم ،راههاى مصرف را
ندانيم ،مشكالت ما به حال خود باقى خواهند ماند (همان).

در همین زمينه ،از «صرفهجویی» به عنوان یک «سیاست فرهنگی» نام میبرند و از نبود
الگویی درست در زمینة فرهنگ مصرف ،اظهار تأسف میکنند:
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الزم است به عنوان يك سياست ،ما مسئلة صرفهجويى را در خطوط اساسى
برنامهريزىهايمان در سطوح مختلف اعمال كنيم .مردم عزيزمان توجه داشته باشند
كه «صرفهجويى» به معناى «مصرف نكردن» نيست« ،صرفهجويى» به معناى «درست
مصرف كردن ،بجا مصرف كردن ،ضايع نكردن مال ،مصرف را كارآمد و ثمربخش كردن»
است .اسراف در اموال و در اقتصاد اين است كه انسان مال را مصرف كند ،بدون اينكه
اين مصرف اثر و كارايى داشته باشد .مصرف بيهوده و مصرف هرز در حقيقت ،هدر دادن
مال است .جامعة ما بايد اين مطلب را به عنوان يك شعار هميشگى در مقابل داشته
باشد؛ چون وضع جامعة ما از لحاظ مصرف ،وضع خوبى نيست .اين را من عرض ميكنم؛
ما بايد اعتراف كنيم به اين مسئله .عادتهاى ما ،سنتهاى ما ،روشهاى غلطى كه از
اين و آن ياد گرفتهايم ،ما را سوق داده است به زيادهروى در مصرف به نحو اسراف.
 ....اسراف ،هم لطمة اقتصادى ميزند ،هم لطمة فرهنگى ميزند .وقتى جامعهاى دچار
بيمارى اسراف شد ،از لحاظ فرهنگى هم بر روى او تأثيرهاى منفى ميگذارد .بنابراين،
مسئلة صرفهجويى و اجتناب از اسراف ،فقط يك مسئلة اقتصادى نيست؛ هم اقتصادى
است ،هم اجتماعى است ،هم فرهنگى است؛ آيندة كشور را تهديد ميكند.

من يكى دو تا از اين آمارهاى تكاندهنده را عرض بكنم؛ اسراف در قلمهاى مهم مصرفى
كشور ،از جمله اسراف در نان :بر حسب بررسى ميدانىاى كه در تهران و بعضى از مراكز استانها
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شده است ،گفته ميشود كه  ۳۳درص ِد نان ضايعات است .يك سوم همة نانى كه در اين شهرها
توليد ميشود دور ريخته ميشود ...چهقدر تأسفآور است! متأسفانه اين واقعيت دارد ،اين هست.
در مورد آب ،بررسىهايى كه كردهاند ،ميگويند :تلفات آب در مصرف خانگى تا حدود  ۲۲درصد
است» (حسيني خامنهاي.)1388 /1/1 ،
ب .پرهیز از تج ّملگرایی :ایشان در وهلة اول ،مسئوالن را از زندگی اشرافی و گرایش به تجمّ الت
نهی میکند؛ زیرا آن را آفت بزرگی میداند و معتقد است :اگر مسئوالن اهل تجمّ ل و اشرافيگرى
باشند مردم نیز به سمت اشرافيگرى سوق داده میشوند (حسيني خامنهاي .)۱۳۸۸/2/22 ،در
کنار آن ،به عموم مردم سفارش میکند که از تجمّ لگرایی بپرهیزند:
 ...وسايل تجمّالت ،وسايل آرايش ،مبلمان خانه ،تزئينات داخل خانه؛ اينها چيزهايى
است كه ما براى آنها پول صرف ميكنيم؛ پولى كه ميتواند در توليد مصرف شود،
سرمايه گذارى شود ،كشور را پيش ببرد ،به فقرا كمك كند ،ثروت عمومى كشور را زياد
كند .اين را ما صرف ميكنيم به اين چيزهاى ناشى شدة از هوس ،چشم و همچشمى،
آبرودارى هاى خيالى .مسافرت ميروند ،مىآيند ،ميهمانى درست ميكنند .گاهى خرج
آن ميهمانى ،از مسافرت مكهاى كه رفتهاند ،بيشتر است! عروسى ميگيرند ،عزا ميگيرند؛
هزينهاى كه براى اين ميهمانىها مصرف ميكنند ،هزينههاى گزافى است .انواع غذاها!
چرا؟ چه خبر است؟! در كشور ما هنوز هستند كسانى كه از اوّليات هم محرومند .بايد
كمك كنيم كشور پيش برود .نميگوييم پول را برداريد برويد حتم ًا انفاق كنيد  -البته
اگر انسان انفاق بكند ،بهترين كار است  -اما حتى اگر انفاق هم نكنند ،همين پولى كه

صرف اين تجمّالت ميشود ،در توليد ،براى خودشان به كار بيندازند (حسيني خامنهاي،
.)1388 /1/1

ج .مصرف کاالی داخلی :با مطرح کردن «اقتصاد مقاومتی» ،بحث روي آوردن به مصرف کاالی
داخلی ،به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی نیز به میان آمد .ایشان در تبیین این امر میفرماید:
همه سعی بکنند محصوالت داخلی را مصرف بکنند ،کارگر ایرانی را حمایت بکنند،
کارگاه تولیدی داخلی را با مصرف کردن [محصول] آن رونق بدهند (حسيني خامنهاي،
.)1394 /1/1
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ایشان عالوه بر این بیانات عمومی ،که سبب آگاهیبخشی به آحاد جامعه در جهت یک تحوّل
فرهنگی ،برای تحقق ایجاد الگوی مطلوب مصرف میشود ،بر همکاری دولت و مجلس تأکید
کرده و توصیه میکند که قوة مقنّنه قوانین مناسب این الگو را تصویب کند و دولت نیز اجرا نماید
(حسيني خامنهاي .)1389/1 /1 ،در کنار آن ،از دستگاههای تبلیغاتی و فرهنگی ،بهويژه صدا و
سيما ،میخواهد که مردم را نه فقط به اسراف و مصرفگرايى و تجمّ لگرايى سوق ندهند ،بلكه
در جهت عكس ،مردم را به سمت قناعت و اجتناب از زيادهروى و اسراف دعوت كنند؛ زیرا از
دیدگاه ایشان ،مصرفگرايى براى جامعه ،بالى بزرگى است و جامعه را از پاى درمىآورد (حسيني
خامنهاي.)1381/9/15 ،
با توجه به آنچه ذکر شد ،شاخصههای مصرف مطلوب عبارت است از :پرهیز از اسراف ،پرهیز
از تجمّ لگرایی ،توجه به صرفهجویی ،و استفاده از کاالی داخلی .در این تحقیق ،نحوة عملی شدن
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این شاخصهها در تجارب زنان بررسی میشود.
 .4روش تحقیق

در این تحقیق ،از روش «فوکوس گروپ» 1یا «گروه کانونی» استفاده شده است« .گروه کانونی»
یکی از روشهای مصاحبة کیفی به شمار میآید که از طریق آن ،جنبههای گوناگون یک بحث،

به طور عمیق بررسی میشود .در معنای این روش ،تعاریف متعددي ارائه شده است .مورگان

2

گروههای کانونی را شکلی از مصاحبة گروهی میداند که شامل مصاحبة همزمان تعدادی از افراد
بوده ،تمرکز اصلی بر پرسشها و پاسخهای مطرح شده بین محقق و مصاحبه شوندگان است
(مورگان ،1394 ،ص .)18فیلیک اووه 3آن را استفادة صریح از تعامل گروهی برای تولید دادهها و
شناخت مسئله ،میداند (اووه ،1391 ،ص.)220
از نظر برخی دیگر« ،روشهای متمرکز» ،مجموعهای مبسوط و غنی از دادهها دربارة ادراکات ،افکار،
احساسات و برداشتهای اعضای گروه را از زبان خودشان فراهم میکند (بیکمن و راگ ،1392 ،ص.)552
1. focus group.
2. Morgan.
3. Flick uwe.
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گروه کانونی بر تعامل در گروه تأکید دارد ازاینرو ،در این شیوه ،گروهی از افراد انتخاب میشوند
که بتوانند در کانون بحث ،متمرکز شده ،مشارکت داشته باشند ،سپس از طریق مصاحبة گروهی،
عقاید و تجربههای خود را بازنمایی کنند.
 .5نحوة برگزاری جلسات

مباحث این پژوهش در دو جلسة گروه کانونی ،که هر کدام با توجه به مدت زمان استاندارد
در این روش ،به مدت یک ساعت طول کشید ،ارائه گرديد (مورگان ،1394 ،ص / 96محمّ دپور،
 ،1390ص.)188
از آنرو که انتخاب شرکتکنندگان گروههای کانونی بیشتر مبتني بر نمونهگیری هدفدار
است( ،مورگان ،1394 ،ص ،)75سعی شد متناسب با موضوع تحقیق ،افرادی انتخاب شوند که
در جهاتی با يکديگر متجانس و مشترک باشند و از جهاتی نیز برای اینکه بتوان نتیجه تحقیق
را با شمول بیشتری ارائه داد ،تمایزاتی داشته باشند .ازاینرو ،افراد شرکتکننده همه از بانوان
انتخاب شدند ،اما در شغل و تحصیالت و سن با يکديگر متفاوت بودند .البته از این نظر که موضوع
پژوهش به نوعی با مدیریت منزل ارتباط داشت ،شرط تأهّل نیز به این انتخاب ،اضافه شد .ردة
سنّی شرکتکنندگان بین  30الی  40سال تعیین شد که تحصیالت آنان نیز بین کارشناسي و
کارشناسيارشد بود.
ال با توجه و عمد صورت گرفت؛ زیرا
انتخاب شرکتکنندگان بر اساس سن و تحصیالت ،کام ً
در این ردة سنّی ،هم انتهای سن جوانی وجود داشت و هم ابتدای سن میانسالی .ازاينرو ،برخی
نیز کودکی و نوجوانی خود را در ایام جنگ و سالهای شروع توسعه گذرانده بودند؛ سالهایی که
هنوز مصرفگرایی در جامعه به عنوان یک ارزش تلقّی نمیشد .بنابراین ،سختیها و نحوة مصرف
آن دوران را به یاد داشتند و میتوانستند نمونهای از تجارب مادران خود را نیز بیان کنند .سعی
شد افراد شرکت کننده دارای تحصیالت ردة باال باشند؛ کسانی که با استفادة علمی از رسانهها و
بهويژه نشریات نسبت به سیاستهای مصرف آگاهی داشته و بتوانند دربارة نحوة عملکرد رسانهها
نسبت به مصرف سخن بگویند.
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همچنین شرکتکنندگان از دو قشر کارمند و خانهدار انتخاب شدند که در میان کارمندان،
تعدادی از فرهنگیان حضور داشتند .انتخاب این افراد به این دالیل از نظر محققان پژوهش ،مناسب
بود :قشر خانهدار ساعات بیشتری را در منزل سپری میکنند و در مدیریت مصرف خانواده و
آموزش صحیح مصرف به فرزندان خود میتواند با فراغت خاطر بیشتری عمل کند .قشر کارمند
به دلیل شغل خود ،ممکن است ساعاتی از روز را در منزل حضور نداشته باشند ،و شاید همین
امر موجب شود نحوة مصرف آنان متفاوت از ديگران باشد .انتخاب فرهنگیان نیز از آن نظر که
نمایندة رسمی فرهنگ یک کشور محسوب میشوند و میتوانند در انتقال فرهنگ صحیح ،حتی
فراتر از خانواده ،مؤثر باشند ،مطمح نظر قرار گرفت.
تعداد افراد شرکت کننده در تحقیقات گروه کانونی متغیّر است .برخی آن را بین شش تا
ده نفر و برخی بین شش تا دوازده نفر شمردهاند (مورگان ،1394 ،ص .)88از این نظر ،محققان
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تصمیم گرفتند برای اجرای این پژوهش ،هشت تن را انتخاب کنند که متناسب با موضوع تحقیق،
برای معرفی تجربة آزمودة آنان در زمینة مصرف خانواده ،همة هشت تن از بانوان بودند .یکی
از شرکتکنندگان به صورت آنالین در بحث شرکت داشت .علت انتخاب وی این بود که محل
زندگی او در یکی از مناطق مرزی و آزاد کشور بود؛ مناطقی که به سبب ورود و خروج کاال ،بیشتر
در معرض مصرف کاالی خارجی هستند و معموالً اجناس نیز به با قیمت نازلتری در دسترس
آنان قرار میگیرد.

جدول ( :)1مشخصات جمعیتشناختی افراد شرکتکننده در تحقیق

ردیف

شغل

تحصیالت

سن

تعداد فرزندان

1

فرهنگی

کارشناسی ارشد

32

2

2

فرهنگی

کارشناسی

34

1

3

فرهنگی

کارشناسی ارشد

35

2

4

خانهدار

کارشناسی

40

2

5

خانهدار

کارشناسی

39

3

6

خانهدار

کارشناسی

34

2

7

کارمند

کارشناسی

34

4

8

کارمند

کارشناسی ارشد

37

3

مطالعة تجارب زنان در اجرای الگوی مطلوب مصرف در خانواده

در این روش تحقیق ،گروه مشارکتکننده به وسیلة سازماندهندة تحقیق هدایت
میشود تا موضوعاتی برای بحث مطرح شود و به گروه ،در یک بحث زنده و طبیعی در
میان خودشان ،کمککند (محمّ دپور ،1390 ،ص .)181ازاینرو ،یکی از محققان به
عنوان هدایتکنندة تحقیق ،فضای جلسه را به گونهاي سازمانیافته اداره میکرد .البته
برای آنکه مشارکتکنندگان احساس راحتی بکنند و بتوانند نظرات خود را در کمال
آرامش بیان نمایند ،همانند همة تحقیقات کیفی ،که محقق باید نگاه همدالنه داشته
باشد ،در اینجا نیز محققان سعی کردند نحوة طرح موضوع و ادارة جلسه را با همدلی
برگزار کنند.
برای این پژوهش ،از «مصاحبة نیمهساختاریافته» استفاده شد تا با توجه به ویژگی این نوع
مصاحبه ،محققان در عین کنترل جلسه ،اختیار الزم را برای تغییر سؤاالت و انعطاف بیشتر بحث،
داشته باشند (ایمان ،1390 ،ص .)320سؤاالت مصاحبه نیز بیشتر از نوع سؤاالت باز بود .ویژگی
این نوع سؤاالت آن است که پاسخگو در پاسخ محدود نیست و به راحتی میتواند مطالب منظور
خود را بیان کند (رفیع پور ،1389 ،ص)206
در ابتدای جلسه ،با یک مقدّ مه ،موضوع بحث به طور کامل برای شرکتکنندگان توضیح
داده شد .نيز اهداف تحقیق بیان شد تا شرکتکنندگان انگیزة کافی برای پویایی و فعالیت در
جلسه داشته باشند .همچنين سعی شد همة شرکتکنندگان به طور هماهنگ و مساوی در بحث
شرکت کنند ،و هر جا احساس میشد شرکتکنندهای ساکت است ،نظر او خواسته میشد تا
جلسه پویایی خود را از دست ندهد .برای آنکه مباحث به طور شفّاف و کامل بیان شود ،در خالل
جلسه ،از شرکتکنندگان درخواست میشد مثال و توضیح بیشتری دربارة نظراتشان بدهند .در
کنار آن ،برای اینکه همة مطالب و واکنش شرکتکنندگان به طور کامل ثبت شود ،مباحث ضبط
و یادداشتبرداری میشد و پس از پایان هر جلسه ،محققان به صورت مکتوب ،گزارشی از جلسه
تهیه میکردند .در نهایت ،پس از انجام جلسات ،محققان دادههای کیفی را بر اساس محتوایی که
از سوی مشارکتکنندگان ارائه شده بود ،مقولهبندی کردند ،مقوالت تکراری حذف گرديد و سپس
تجارب و راهکارهای اصلی در چهار مصرف خوراک ،پوشاک ،انرژی و سایر مصارف دستهبندی شد.
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 .6یافتههای توصیفی تحقیق

در این نوع تحقیقات ،باید از سؤاالت مقدّ ماتی بحث را آغاز کرد ،و سپس به سؤاالت کلیدی
و اصلی رسید .ابتدا از احساس و نظر آنان دربارة تحقیق سؤال شد که نظرات افراد ،مثبت ارزیابی
گرديد و همگی از اینکه در این تحقیق مشارکت میکنند ،احساس رضایت و خشنودی داشتند.
در مرتبة بعد ،سؤال شد که مدیریت مصرف در منزل خودتان و اطرافیان شما به عهدة کیست:
آقا یا خانم خانواده؟ منظور از «مدیریت مصرف» انتخاب نوع کاال در سبد خرید خانواده ،شیوة
مصرف ،کنترل مصرف و آموزش الگوی مصرف به فرزندان است .در پاسخ این سؤال نیز اختالف
نظر چندانی وجود نداشت و همه میگفتند مدیریت به عهدة خانم است .خانم فرهنگی 35
ساله در ادامة پاسخ خود ،معتقد بود :خانمها تأثیر زیادی بر مصرف خانواده و مدیریت آن دارند؛
زیرا هم خودشان بیش از دیگر اعضای خانواده مصرف میکنند و هم تعیین کنندة سبد مصرف
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ال در مصرف ،تابع
خانواده هستند .خانم خانهدار  40ساله نیز در ادامة پاسخ خود گفت« :آقایان ک ً
خانمها هستند».
پرسش بعدی دربارة اطالع از بیانات رهبری دربارة مصرف بود که تقریباً همة افراد از آنچه در
سخنرانیها و شعار سالهای اخیر بیان شده بود ،مطّ لع بودند .نحوة اطالع نیز عمدتاً با استفاده
از رسانة تلويزیونی بود .البته در ادامة پاسخ به همین سؤال ،یکی از شرکتکنندگان ابراز داشت:
«تبلیغات برای ابالغ شعارهای سال و مخصوصاً پخش محتوای سخنرانیهای بعد از آن ،که بر
نحوة الگوی مطلوب مصرف تأکید میکنه در ابتدای سال خوبه ،ولی در ادامه ،خیلی کمرنگ میشه،
در حالیکه تکرار و یادآوری باعث میشه انگیزهها برای اجرای آن در فرد و خانواده بیشتر بشه».
در سؤال بعدی ،از شرکتکنندگان خواسته شد که نظر خود را در این باره بیان کنند که
برای حل مشکل الگوی مصرف ،کار فرهنگی مهمتر است یا اقتصادی؟ در این زمینه ،نظرات به
سه دسته تقسیم شد:

مطالعة تجارب زنان در اجرای الگوی مطلوب مصرف در خانواده

جدول ( :)2مشکل الگوی مصرف در جامعه از نگاه مشارکتکنندگان
ردیف

نظرات

دالیل

نمونهای از گزارههای کالمی

1

مسائل فرهنگی
مهمتر هستند

 .1صرفهجویی و مصرفگرایی و نیز
مصرف کاالی داخلی هر س��ه امور
فرهنگی هستند.
 .2اف��راد ،اموال خود را متناس��ب
با فرهن��گ و ارزشهایی که دارند،
هزینه میکنند.
 .3اس��راف در خانوادههای با سطح
مال��ی متوس��ط و حت��ی پایین نیز
وجود دارد.

خانم کارمند  34ساله« :مشکل فرهنگیه؛
گذشتگان ما با اینکه وضعیت مالیشان از
ما بدتر بوده ،نه اس��راف میکردن و نه ولع
مصرف داشتن .از نظر روانی هم در اقتصاد
خیلی بیشتر از ما آرامش داشتن .من فکر
میکنم اگر ما مشکل فرهنگ مصرف را حل
کنیم مسئله راحتتر حل میشه».
خانم فرهنگی  32س��اله« :اگر مس��ئله را
از جهت فرهنگ��ی حل کنیم مردم حاضر
هس��تن ولو اینک��ه کاالی ایرانی گرونتر
باشه بازم خارجی نخرن .مشکل اینجاست
که م��ا برخالف غرب ،که س��بک زندگی
مصرفی داره و به مصرف از جهت فرهنگی،
اجتماعی و روانشناس��ی ن��گاه میکنه ،ما
هنوز نگاه سنتی اقتصادی داریم»

2

مسائل اقتصادی
مهمتر هستند

 .1مشکالت اقتصادی مانع آموزش
و یادگی��ری امور فرهنگی همچون
روشهای صرفهجویی میشوند.
 .2مشکالت اقتصادی سبب استقبال
از کاالی ارزان قیمت خارجی است.

خان��م کارمند  37س��اله« :اصل مش��کل
اقتصادیه .به طور مثال ،تا اقتصاد درس��ت
نشه .منی که خانم هستم ،نمیتونم درآمد
ک��م خانواده را مصرف کاالی گرون ایرانی
کن��م که واقع��اً از کیفیت��ش هم مطمئن
نیستم»

3

اقتصاد و فرهنگ
هردو به نسبت
مساوی دخیل
هستند

 .1اقتص��اد و فرهنگ ب��ه یکدیگر
وابستهاند.
 .2مس��ئلة «فرهن��گ مصرف» دو
بخش دارد ک��ه هر کدام از اين دو
آس��یب ببیند بخش دیگر نیز اجرا
نخواهد شد.

خانم فرهنگی  34ساله« :به نظرم ،این دو
ت��ا باید با هم پیش ب��رن و هردو به اندازة
 50درصد تأثیر دارن سیاستهای فرهنگی
و اقتصادی باید با هم دنبال بش��ن .مشکل
اصلی م��ا همینه که یه طرف را میگیریم
و ط��رف دیگه را رها میکنی��م .تا اینها با
ه��م پیش نرن ،مش��کل به طور اساس��ی
حل نمیشه»

در سؤال بعدی از مشارکتکنندگان خواسته شد تجربههای خود را در زمینة اصالح الگوی
مصرف ،و به طور خاص مؤل ّفة «صرفهجویی»« ،پرهیز از اسراف و تجمّ ل» ،و «مصرف کاالی داخلی»
را بیان کنند .در این سؤال از آنان خواسته شد جزئیترین تجربهها را بیان کنند و اگر جواب کلی
میدادند از آنها خواسته میشد پاسخ خود را با مثال شرح دهند.
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جدول ( :)3تجارب مشارکتکنندگان در صرفهجویی ،پرهیز از اسراف و تجمّل ،و مصرف کاالی داخلی
ردیف

مصارف

راهکارها

1

مصرف
خوراک

 .1خرید مواد خوراکی به
صورت عمده و با همسایگان که
موجب پایین آمدن هزینهها و
صرفهجویی در وقت میشود؛
 .2تهیة مواد غذایی در منزل؛
 .3خرید مواد غذایی به صورت
روزانه و به اندازة همان روز؛
 .4پرهیز از سفرههای رنگارنگ؛
 .5استفاده از مواد غذایی
ساخت و تولید داخل.
 .6کشیدن غذا به اندازة مناسب
برای کودکان و آموزش این امر
به آنان؛
 .7پودر کردن نان خشک شده
برای استفاده در کتلت و به
عنوان پودر سوخاری؛
 .8استفاده از میوههای مانده
برای لواشک و مربا؛
 .9آموزش به فرزندان برای
اسراف نشدن میوه و غذا.

مصرف
پوشاک

 .1استفاده از پوشاک فرزند
بزرگتر برای فرزند کوچکتر؛
 .2یادگیری خیاطی برای دوخت
و ترمیم لباس فرزندان؛
 .3استفاده نکردن از
سفیدکنندهها که سبب پوسیدن
لباس میشود؛ در عوض،
گذاشتن لباسها در آبي که
مواد شوينده در آن حل شده ،به
مدت چند ساعت؛
 .4استفاده از پارچة البسة
مستعمل برای دستگیره و
استفاده از دکمههای آن در
لباسهای دیگر.
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2

نمونه گزارههای کالمی

خانهدار  39ساله« :مواد غذایی مثل ترشی و آبلیمو را هم
خودم درست میکنم که هم سالمتره و هم صرفهجویی در
هزینه میشه».
خانم خانهدار  40ساله« :مادر من تخم خربزه و هندوانه و
زردآلو جمع را میکرد و ازشون آجیل درست میکرد .نون
خشک و پوست میوههایی مثل هندوانه را هم برای حیوانات
استفاده میکرد».
خانم فرهنگی 35ساله« :در مهمونیها هم یک جور بیشتر
غذا درست نمیکنم و بستگان و همسرم را هم توجیه کردم
که اگر چند جور غذا باشه معاشرتها کم میشه .اونا هم
قبول کردن که باعث شده چشم و همچشمیها هم از بین
بره».
خانم کارمند  37ساله« :فرهنگ بستگان ما طوریه که
نمیشه یه غذا درست کرد و بیاحترامی به مهمان محسوب
میشه منم برای اینکه اسراف نشه چند مدل غذا درست
میکنم ،اما کم؛ طوری که غذا اضافه نیاد .مقدار کمی هم،
که اضافه میاد ،چون خودم مرغ ندارم ،غذای اضافه را تو
فریزر نگه میدارم و بعد به یکی که مرغ داره میدم».
خانم فرهنگی  32ساله« :من یک نوع غذا درست میکنم،
اما تزئینات و مخلّفات سفره را زیاد میکنم؛ مث ً
ال ،انواع
ترشیها را میگذارم سر سفره .همینطور از ژله با رنگهای
متنوع استفاده میکنم».
خانم کارمند  34ساله« :به هیچ وجه ،از میوههای خارجی
استفاده نمیکنم .این میوهها بیشتر ظاهر زیبایی دارند ،اما
مزه و طعم و بوی میوة ایرانی را ندارن .به خصوص آنکه
در طب س ّنتی هم شنیدم که میوة هر منطقه برای مردم
همون منطقه مناسبه .آنقدر در این مورد تبلیغ کردم که
روی بستگان هم تأثیر گذاشته و آنها هم از میوة خارجی
استفاده نمیکنن».
خانم فرهنگی  32ساله« :من خیاطی بلد نیستم ،اما
مرواریددوزی بلدم .لباسای ساده و ارزون قیمت میخرم و
با یه مقدار کار مروارید و  ...کلی با ارزش جلوه میکنه و یه
لباس مجلسی تمام عیار میشه».
خانم کارمند  34ساله« :من برای خرید لباس ،فقط از
جنس ایرانی استفاده میکنم و البته جنس خوب و مرغوب.
به فرزندانم هم یاد دادم که مراقبت از لباسهاشون بکنن؛
چون باید تا وقتی کوچیک نشده ازش استفاده کنن».

مطالعة تجارب زنان در اجرای الگوی مطلوب مصرف در خانواده

ردیف

مصارف

3
مصرف
انرژی

4

سایر موارد

راهکارها

 .1توجه به برچسب مصرف
انرژی وسایل خانگی در هنگام
خرید؛
 .2نصب آبگرمکن در نورگیر؛
به طوری که در تابستان فقط با
شمعک ،آب گرم میشود.
 .3استفاده از بخاری متناسب با
اندازة اتاق؛
 .4بستن درها هنگام استفاده
از کولر؛
 .5استفاده نکردن از دو وسیلة
برقی پرمصرف به طور همزمان؛
 .6کم کردن زیر زودپز پس از
جوش آمدن آب آن و پخت با
شعلة مالیم؛
 .7استفادة حداکثری از ظرفیت
لباسشویی؛
 .8استفاده از آب شستوشوی
میوه و سبزی برای باغچة
منزل و بیرون ،گلدان و حتی
شستوشوی ماشین؛
 .9پوشیدن لباس گرم در
زمستان به جای گرم کردن
بیش از حد منزل.
 .1آموزش به فرزندان برای
استفاده از لوازم التحریر ،و لوازم
مدرسه بدون اسراف؛
 .2درست کردن اسباب بازی با
همکاری فرزندان در منزل؛
 .3خرید لوازم التحریر و اسباب
بازی ایرانی؛
 .4استفاده از لوازم خانگی و
مبلمان ایرانی؛
 .5عدم استفاده از مظاهر
تجملگرایی در تزئینات داخلی
ّ
منزل؛
 .6استفاده از دو سطل زباله در
منزل برای تفکیک زبالة تر و
خشک.

نمونه گزارههای کالمی

خانم کارمند  37ساله« :برای حبوبات ،به جای استفاده
از اجاق گاز ،حبوبات را میریزم تو فالسک آبجوش بعد
از چند ساعت ،با همون دمای آب ،میپزه و در انرژی گاز
صرفهجویی میشه».
خانم فرهنگی  32ساله« :همیشه یه پارچه میندازم روی
فرش که موقع غذا خوردن خونه کثیف نشه و موقع نوشتن
یا هر کار دیگهای ،بچهها روی او میشینن .این باعث میشه
فقط هفتهای یه بار جارو برقی بکشم»
خانم خانهدار  39ساله« :من از بس که در مورد کمبود آب
تو خونه صحبت کردم بچهام شدن مأمور آب ،مخصوصا
توی مدارسشون؛ اگه شیر آبی خراب باشه حتما به
مسئولین مدرسه خبر میدن .تو خونه هم اگه شیر آبی
خراب باشه به همسرم میگم سریع رسیدگی کنه»
خانم کارمند  34ساله« :یکی از همکاران من آب
ظرفشویی را لولهکشی کرده به حیاط و باغچه .وقتی از
مایع ظرفشویی استفاده نمیکنه آب را از طریق لوله به
باغچه هدایت میکنه .اآلن هم یه باغچة خیلی پربار داره».
طراحی
خانم خانهدار  34ساله« :من و همسرم چون ّ
منزل را خودمون انجام دادیم ،طوری طراحی کردیم که
خونه خیلی روشنه و تا هوا تاریک نشه المپها را روشن
نمیکنیم ،همینطور از شیشة دوجداره استفاده کردیم».

خانم فرهنگی  32ساله« :در مورد لوازمالتحریر ،به بچهها
آموزش دادم تا وقتی یه مداد  5سانتی به من تحویل ندن
مداد جدید بهشون نمیدم»
خانم خانهدار  34ساله« :پسر من  13سالشه .امسال
فرستادمش اردوی جهادی .از وقتی وضعیت مناطق محروم
رو دیده ،خیلی توجه میکنه که چیزی تو منزل اسراف
نشه»

گاهي شرکتکنندگان نظرات یکدیگر را نقض ميکردند .براي مثال ،در زمينة مصرف پوشاک در
استفادة لباس فرزند بزرگتر برای فرزند کوچکتر ،برخی معتقد بودند :این راهی برای صرفهجویی
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است؛ زیرا این البسه که معموالً لباسهای بیرونی هستند ،بدون آنکه کودکان استفادة چندانی
از آنها بکنند کوچک میشوند و نو میمانند .اما برخی دیگر از شرکتکنندگان این کار را موجب
آسیب شخصیتی به فرزند کوچکتر میدانستند و از این کار پرهیز میکردند .خانم کارمند 34
ساله در تأیید این کار معتقد بود« :ما صرفهجویی را برای فرزندانمون ،مساوی با نیازمندی قرار
دادیم .مادر میتونه به فرزند خودش آموزش بده که این باعث کمبود شخصیت نیست».
در خصوص خرید لوازم خانگی ایرانی نیز بحث گستردهای انجام شد .برخی به شدت اصرار
ال کاالی ایرانی بخرند ،اما برخی دیگر تجربههایی را ذکر کردند که در عمل ،ناچار به
داشتند ک ً
تفکیک در خریدشان شده بودند.
خانم کارمند  34ساله« :من همة وسايلم را ایرانی میخرم .حتی همسرم به دلیل مرغوب نبودن
جنس ایرانی ،مخالفت میکنه؛ اما یه جوری باهاش صحبت کردم تا راضی شه .آموزههای اسالمی کمرنگ
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شده .مگه نداریم (جاهدوا باموالکم و انفسکم) ،خوب «باموالکم» یعنی :در راه اعتالی اسالم ،با اموالتون
جهاد کنید؛ یعنی ضرر در خرید جنس مسلمان نوعی جهاده ،اگه به استقالل مسلمین کمک کنه».
خانم خانهدار  39ساله معتقد بود :اگر در خانواده ،کاالی ایرانی مصرف کنیم کمک بزرگی
به اقتصاد کشور خواهد شد ،و به شوخی میگفت« :کاش تولیدکنندههای ایرانی هم قدر ما را
بدانند و کمی کیفیت را باال ببرند .در ضمن ،از اسمش پیداست« :اقتصاد مقاومتی» ،یعنی :با تمام
سختیهایی که داره مقاومت کنیم».
برخی دیگر از شرکتکنندگان با وجود اعتقاد قلبی به مصرف کاالی ایرانی ،حاشیههایی را
متذکر شدند که در عمل ،ناچار به استفاده از کاالی خارجی میشدند.
خانم خانهدار  40ساله« :من لوازم معمولی مثل ظروف ،دکوری ،لباس و  ...ایرانی میخرم ،اما
لوازم سنگین را نمیتونم .دلیلش هم نامرغوب بودن کاالست .یکبار همسرم یه یخچال ایرانی با
اصرار من برای خرید کاالی ایرانی ،خرید؛ ولی دايم باید میبردیم تعمیرگاه ،و همین باعث شد
همسرم دیگه به کاالی ایرانی اعتماد نکنه .همینطور ،خواهرم یه دیگ زودپز ایرانی خریده بود،
ترکید؛ خدا خیلی بهشون رحم کرد که چیزیشون نشد! همین تجربههای ناخوشایند باعث شده
علیرغم میل باطنی خودم ،خانوادهام در این موارد ،از کاالی ایرانی استفاده نکنن».

مطالعة تجارب زنان در اجرای الگوی مطلوب مصرف در خانواده

در مقابل پاسخ این شرکت کننده ،ديگر شرکتکنندگان نظر خود را بدین صورت ابراز داشتند:
خانم کارمند  34ساله« :در اجناس ایرانی ،کاالی خوب و جنس مرغوب هم وجود داره .شما
باید با تحقیق و پرسوجو از کسانی که استفاده کردن ،ببینی کدوم بهتره و همون را تهیه کنی.
من خودم یه یخچال ایرانی دارم که خیلی ازش راضی هستم».
خانم خانهدار  34ساله« :به نظر منم ،همین درسته ،یعنی؛ اگر شما اصرار داشتی کاالی ایرانی
را بخری ،باید اول خوب تحقیق میکردی که برای همسرتون خاطرة بدی از کاالی ایرانی ایجاد
نشه تا در بقیه موارد هم به خرید کاالی داخلی رغبت داشته باشه».
در سؤال بعدی از شرکتکنندگان پرسیده شد :چه عواملی وجود دارد که شما را در اجرای
الگوی مطلوب مصرف در خانواده یاریمیکند؟ بيشتر پاسخها ناظر به حمایت دستگاههای دولتی
و غیر دولتی بود.

جدول ( :)4عوامل موفقیتآمیز بودن اجرای الگوی مطلوب مصرف در خانواده از نظر شرکتکنندگان
ردیف

نهاد حمایتکننده

1

رسانه و تلويزیون

2

آموزش و پرورش

نوع حمایت

نمونه گزارههای کالمی

 .1آموزش صحیح مصرف؛
 .2تداخل نداشتن با
آموزش خانواده؛
 .3نشر و بازتاب قوانین و
مص ّوبات مربوط به الگوی
مصرف.

خانم خانهدار  39ساله« :رسانه خیلی مهمه؛ اما
برخی مواقع مفاهیمی که دربارة مصرف از جانب
اینها مطرح میشه ،کام ً
ال با آنچه ما در خانواده
به فرزندان آموزش دادهایم تفاوت و تداخل داره
تجملگرایی و
و این کار ما را سخت میکنهّ .
اهمیت به پول و ثروت ،ساختن شأن اجتماعی
باال با مصرفگرایی در سریالها و فیلمها،
تبلیغات برای تن ّوع و میزان مصرف ... ،اهمیت
آموزشهای مادر را که در مورد الگوی مصرف
هست ،برای فرزندان کم رنگ میکنه»

.1بازتاب الگوی صحیح
مصرف در کتابهاي
درسی؛
 .2تأکید معلمان بر
اهمیت مصرف درست.

خانم کارمند  34ساله« :اصالح الگوی مصرف یه
کار همهجانبه است؛ همکاری آموزش و پرورش
و رسانه با خانواده الزمه .بچهها مخصوصاً دورة
ابتدایی معموالً از معلمها حرفشنوی زیادی
دارن .گاهی ممکنه مادر حرفی را بزنه ،نپذیرن؛
اما از معلم بپذیرن .همینطور در دورههای باالتر،
از دوستان و همکالسیهاشون تأثیرپذیرن.
پس اگه در مدرسه ،روی اصالح الگوی مصرف
تأکید بشه ،آموزشهای خانواده هم تأثیر و دوام
بیشتری داره»
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ردیف

نهاد حمایتکننده

3

سیاستگذاران فرهنگی

4

نهادهای فرهنگی؛ مانند
سراهای محالت و کانونهای
بسیج
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5

تولید کنندگان

نوع حمایت

نمونه گزارههای کالمی

 .1اتخاذ سیاستهای
ناظر به آموزش الگوی
صحیح مصرف به زنان
خانواده؛
 .2ارج نهادن به شغل
خانهداری؛
 .3استفاده از زنان برای
سیاستگذاری دربارة
مصرف خانواده.

خانم کارمند  37ساله« :خانمها هم جزئینگر
هستن و هم مدیریت مصرف را به خوبی میتونن
در خانواده انجام بدهند .به نظرم ،حتماً باید در
سیاستگذاریها از خانمها استفاده بشه»
خانم خانهدار « :34به نظرم نقش مادر در مورد
مصرف خیلی مهمه و باید در جامعه پررنگ بشه.
اگر فرزندان در همین خانواده ،از نظر الگوهای
اقتصادی درست تربیت بشن ،در آینده هم به
عنوان تولیدکننده یا مصرفکننده ،هم وجدان
کاری را در نظر میگرن ،هم الگوی صحیح مصرف
را»

 .1کالسهای آموزشی
هنری برای استفاده از
وسایل دورریز؛
 .2اجرای مسابقات برای
تبيين راهکارهای مصرف
درست.

خانم فرهنگی  32ساله« :نهادهای فرهنگی که
در هر محله وجود دارن ،میتونن با گذاشتن
کالسهای آموزشی ،خانمها را برای استفادة
درست از منابعی که دارن کمک کنن .به جای
اینکه وقتشونو صرف چشم و همچشمی در
مصرف کنن ،وقتشون صرف اینجور کارها بشه»

توجه به کیفیت کاال و
دوام آن

خانم خانهدار  40ساله« :اگر تولیدکنندگان
ما وجدان کاری داشته باشند ،با خیال راحت
همسرمان را تشویق به صرف هزینه برای کاالی
داخلی میکنیم».

 .7جمعبندی و نتیجهگیری

به نظر میرسد مصرف خانگی ،که یکی از انواع مصارف جامعه به شمار میآید ،اگر برنامهریزی
درستی داشته باشد ،گام مهمی در اجرای الگوی مطلوب مصرف در کشور برداشته میشود؛ بهويژه
آنکه حضور زنان در خانواده یکی از ارکان مهم موفقیت در این زمينه است .زنان با توجه به وقت
بیشتری که در خانواده سپری میکنند و توجه به جزئیات و خلاّ قیتها و هنرهایی که دارند،
میتوانند مصرف خانگی را در مسیری درست هدایت کنند .بنابراین ،با سرمایهگذاری بر روی
زنان خانواده از حيث آموزش ،ترویج تجارب موفق ،و تعامل نظری سیاستگذاران با زنان جامعه
از طریق ایجاد انجمنها و کانونها ،در استفاده از ظرفیت زنان برای سیاستگذاریهای مربوط
به نهاد خانواده ،بحث اجرای الگوی مصرف مطلوب ،در مسیری مناسب قرار ميگيرد و حرکتی
رو به جلو خواهد داشت.

مطالعة تجارب زنان در اجرای الگوی مطلوب مصرف در خانواده

باوجود توجه فراوان مقام معظّ م رهبری به اصالحات اقتصادی و مصرف ،متأسفانه سیاستگذاری
در زمينة مصرف ،بسیار کم است و دربارة خانواده ناچیز .پیشنهاد میشود دربارة مصرف خانواده،
سیاستهای متناسب اتخاذ شود ،و در این سیاستها ،نقش زنان ،بيشتر مطمح نظر قرار گيرد و از
تجارب آنان استفاده شود .وجود این سیاستگذاریها میتواند نه فقط در مصرف مادی و آموزش
الگوی صرفهجویی ،بلکه در زمینة مصرف فراغتی و مصرف فرهنگی خانواده نيز صورت بگیرد.
همچنین طی پژوهشهایی ،اثرات این سیاستها در جهت تحقق اصالح الگوی مصرف بررسی شود.
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