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 اقتصاد خانواده در متون دینی وری بهرهبانوان در  ای رسانهسواد  تأثیر
 

 2، رقیه رجبی 1نسرین علوی نیا
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 چکیده

اقتصاد خانواده نقش اساسی دارد. به جهت  وری بهرهه در ک شود مییکی از مباحث مهم در قرن اخیر محسوب  ای رسانهسواد 

متون دینی حائز اهمیت است. زنان در ایران همواره در برابر بالیای طبیعی و  ازنظر مسئلهتلفیق فرهنگ ایرانیان با اسالم، این 

در جامعه کنونی  ای رسانهواد . از طرفی ساند بردهفشار ناشی از حکومت تالش خود را در جهت پویای اقتصاد خانواده به کار 

ایران، شرایط جدید کار، تولید، انباشتگی کاالهای مصرفی و نیز فراهم آمدن زمان فراغت بیشتر، برای ایرانیان بخصوص بانوان 

ای از تحوالت اجتماعی و  گذران اوقات فراغت را پدید آورد که نشانه های شیوهالگوهای خاصی از کار و فعالیت، مصرف و 

کشاند .نقش  ای رسانهتوجه به مقوله سواد  سوی بهگی در بسیاری از جوامع بشری است و به همین دلیل افراد زیادی را فرهن

های مختلف، الگوی مصرف خوراک، پوشاک،  در نوع توزیع وقت روزانه در زندگی، نوع روابط اجتماعی در حوزه ای رسانهسواد 

در  تواند می ای رسانهقات فراغت و آثار هنری بسیار حائز اهمیت است. سواد مسکن، دکوراسیون، نوع هزینه جهت گذران او

، مراعات ضوابط کلی در مصارف خوراکی و بهداشتی، تقدیر معیشت، تدبیر امور اقتصادی و مدگراییو  گرایی مصرفپرهیز از 

باشد و کاربست آن توسط بانوان  مؤثراخلی انضباط مالی، استفاده کامل و نگهداری اصولی از وسایل و کاالها و مصرف تولیدات د

 بسزایی داشته باشد. تأثیراقتصاد خانواده  وری بهرهدر  تواند می

 

 اقتصاد، اسراف و تبذیز، الگوی مصرف، هزینه خانواده وری بهره، ای رسانهسواد های كلیدی:  واژه
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