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  مقدمه .١
 و همسرداري داري، نهخا وظايف به را آنان فعاليت و شد نمي توجهي اجتماعي هاي فعاليت و امور در زنان مشاركت در گذشته به

بودند و زنان نيز اغلب اين را پذيرفته بودند؛ اين درحالي است كه زنان نيمي از جامعه انساني را تشكيل  كرده محدود داري بچه
 و سپارد مي زن به را مصرف منابع ي عمده همسري و مادري همسري و مادري هستند. جايگاه سنگين وظايف دار دهند و عهده مي

 اجراي و ريزي برنامه با و كند برقرار توازن مصرف، و درآمد بين صحيح مديريت و سازماندهي با بتواند او كه رود يم انتظار
 از فراتر خانواده مصرف مديريت در زن جايگاه نمايد. تشخيص ايفا مؤثر و جامعه نقش خانواده اقتصاد ي توسعه و رشد در صحيح

 و رياضي ارقام با احتساب قابل مختلف ابعاد در زنان هاي تالش از از بسياري زيرا شود يدهسنج و ارقام اعداد با بتوان كه است آن
و برنامه ريزي براي آن  مصرف نحوه در خانواده اقتصادي مدير عنوان به دارد، زن تحليل در جديد مفاهيمي به و نياز نيست كمي
 هاي برنامه و جامعه اقتصادي توسعه و رشد نمودار تنظيم در نوادهخا اقتصاد بازدهي جدول كه جا آن از دارند. عهده به مهمي نقش
 از بهينه ي استفاده در كليدي نقش واقع در زنان كه گفت توان مي دارد، سزا به تأثير خصوصي و دولتي مختلف هاي بخش كالن
 مادران و زنان .است جامعه انمادر و زنان ي عهده بر نقش مهمترين كه گفت بايست مي موضوع اين خصوص در. دارند را منابع

 تمام ، خانواده اعضاي و فرزندان به الگودهي و تربيتي نقش دليل به بلكه دهند نمي تشكيل را كشور جمعيت از نيمي فقط جامعه
 خواهد همراه به جامعه و خانواده براي ها سال طي را اي گسترده تبعات آنها، غلط يا صحيح رفتار گونه هر لذا هستند جامعه

 فرهنگ انتقال در معلم يا مادر عنوان به زن نقش به توجه با هستند هاي بعد نسل به فرهنگ انتقال اصلي عامل آنان داشت، بنابراين
  . باشد فرزندان براي اي شايسته و مناسب الگوي خود بايستي

  
  
  
  
  
  


