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صیل زنان حدود نیمی از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند و نسبت آنان در جامعه تح
.رده انداما هنوز سهم شایسته ای در اقتصاد ملی به دست نیاو. کرده هم چنان رو به تزاید است

ه ظرفیت های شرط بقاء در دنیای پرشتاب کنونی استفاده از همه منابع موجود و توان افزایی کلی
وز و ظهور انتخاب این مسیر مستلزم فراهم ساختن بستری است که امکان بر. در اختیار است

خت در این میان شنا. ابتکارات و تدابیر خالقانه و فعالیت های کارآفرینانه را فراهمسازد
این توانمندیهای زنان و هدایت استعدادهای خالق آنان میتواند در بهره برداری از ظرفیت های

قشر عظیم اجتماعی مؤثر واقع شود

پیشگفتار
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از این طریق می توان ضمن شناخت موانع و محدودیت های گوناگون زنان کارآفرین 
ایج نت. و امکانات تجربه شده موجود را در جهت رفع موانع مورد مطالعه قرار دادتدابیر 

این شناخت امکان مناسبی را برای برنامه ریزی در جهت بکارگیری ظرفیت های
.  کارآفرینی زنان و توسعه آن در سطح ملی فراهم خواهد ساخت
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کار آفرینی چیست و کارآفرین کیست؟
واژه .کارآفرینی مفهومی است که از قرن پیش مطرح و تعاریف متنوعی از آن ارائه شده است

میالدی به 1700از حدود . کارآفرینی از کلمه فرانسوی به معنای متعهد شدن نشات گرفته است
حکامات بعد فرانسویان درباره پیمانکاران دولت که دست اندر کار ساخت جاده،پل،بندر و است

.بودند،به کرات لفظ کارآفرینی را به کار برده اند
رخیز از کاآفرینی فرآیند خلق ابتکارها و نوآوریها و ایجاد کسب و کارهای جدید در شرایط خط

طریق کشف فرصت ها و بهره گیری از منابع می باشد

کلیاتی درباره کارافرینی:فصل اول
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ارایه کاالیی جدید،ارایه روشی جدید در فرآیند:کارافرینی فعالیتی است چون
دید در تولید،گشایش بازاری تازه، یافتن منابع جردر و ایجاد هر گونه تشکیالت ج

.صنعت

که باید در اما آنچه را.کارآفرینی در جوامع مختلف با توجه به تنوع فرهنگی متنوع است
ار هنج-عقاید اجتماعی:درک تفاوت رفتاری مورد توجه قرار داد،عواملی است هم چون

ها،پاداش رفتارها،آرمانهای فردی و ملی،مکاتب  دینی،تعلیم و تربیت
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:تکاآفرینی به عنوان یک فعالیت تجاری مشتمل بر اشتراک رفتارهای زیر اس
.تاسیس یک واحد تجاری جدید:ایجاد

ر آنجهت گیری مدیرانه یک فعالیت تجاری یا تخصیص منابع ب:مدیریت عمومی
.بهره برداری تجاری از کاال،فرآیند،بازار،مواد اولیه یا سازمان جدید:نوآوری

.قبول مخاطره ناشی از زیان یا شکست بالقوه یک واحد تجاری:مخاطره پذیری
مناسب کارآفرین کسی است که با کشف و شناخت فرصت های محیطی و بهره گیری

جاد کسب و از منابع بتواند در شرایط پرابهام و ریسک آمیز به ابتکارات و نوآوریها و ای
کار جدید دست یابد
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.ینی وجود دارددر یک تقسیم بندی کلی،دو نوع کارآفر.کارآفرینی به انواع مختلفی تقسیم شده است
کارآفرینی آزاد یا مستقل

ل به ثمر  فرآیندی است که کارآفرین طی می کند تا فعالیت کارآفرینانه ای را به طور آزاد و مستق
.رساند

کارآفرینی سازمانی
آفرینانه فرآیندی است که در آن محصوالت یا فرآیندهای نوآوری شده از طریق ابقا و ایجاد فرهنگ کار

نانه ای که از به عبارتی دیگر فعالیت های کارآفری.در یک سازمان از قبل تاسیس شده به ظهور می رسد
.منابع و حمایت سازمان به منظور دستیابی به نتایج نوآورانه برخوردار می باشد

انواع کارآفرینی
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ند مطالعات انجام شده در مورد کارآفرینان نشان می دهد که آنان دارای صفات و ویژگی هایی هست
ند به کار که نقش آنان را از سایرین متمایز می سازد و به عبارتی با اتکاء به آن ویژگی ها می توان

.آفرینی دست زنند
توانند کارآفرینان نسبت به وجود یک استعداد قوی در درون خویش که بر اساس آن می: خودباوری

آنها را این اعتماد به نفس. در محیط پیرامون خود تغییر ایجاد کنند ، آگاهی و اطمینان کامل دارند
.ده می نمایدصاحب انگیزه ای پایان ناپذیر ، شخصیتی منحصر به فرد و دارای استقالل فکر و عقی

اقف می کارآفرینان همواره نسبت به شرایط پرابهام و مخاطره آمیز فعالیت خود و: ریسک پذیری
باشند و با اشراف به این موضوع به خلق و ایجاد دست می زنند و خطرات را در ایده های خود

رآیند محاسبه می کنند به طور کلی در مواجهه با ابهامات و مخاطره ، پویایی و خالقیت آنان در ف
کارآفرینی ظهور پیدا می کند
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آنها دارای .نندکارآفرینان در توفیق و تحقق هدف خود به هر گونه کوشش و تالشی دست می ز: میل به نتیجه
ار و نه به خصوصیتی هستند که روانشناسان آن را انگیزه  اکتساب می نامند و کار را به خاطر حسن انجام ک

.خاطر پاداش و قدردانی انجام می دهند

ه ها به کارآفرینان همیشه به ابتکارات ، نوآوریها و خلق ایده های جدید دست می زنند که این اید: خالقیت
.محصوالت یا خدمات جدید منجر می شود

کارآفرینان عمومأ دارای قدرت سازماندهی و هدایت و جهت دادن منابع در شرایط جدید و : هدایت و رهبری
د و استراتژی آنان با نفوذ کالم ، قابلیت قانع ساختن دیگران را دارن. تصمیم گیری در هر شرایطی می باشند

.های نفوذی و اثرگذاری بر دیگران استفاده می کنند

آنها همیشه .کارآفرینان دارای قدرت درک شرایط آینده و شناخت تحلیلی مسایل محیطی هستند: آینده نگری
ا بلند به همین دلیل دیگران آنان ر. عادی نیستأل به فکر اهداف بلند مدت خود می باشند و اهداف آنان معمو

.پرواز می نامند
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و کار و تحقیقات نشان می دهند که زنان و مردان کارآفرین هر دو به دلیل احساس نیاز به کسب
اکامی یا در بسیاری از موارد هر دو تحت تاثیر ن. استقالل فردی وارد عرصه کارافرینی شده اند

هر دو . اندعدم رضایت از شغل قبلی خود و یا نیاز به تغییر محیط پیرامونی خود قرار گرفته
ین ا. اما از جهات دیگر ، تفاوت هایی بین آنان وجود دارد. هدفمند ، پرشور و پرانرژی هستند

ابق تفاوت ها را می توان در انگیزه های اوایه، نوع سرمایه گذاری،ویزگی های شخصیتی،سو
.بیکاری و نوع  مشاغلی که بدان روی آورده اند، مشاهده نمود

تفاوت زنان کارآفرین با مردان کارآفرین
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ز به منظور از طرفی دولت ها نی. با گذشت سالیان متمادی زنان کوشیدند که این باورهای اجتماعی را تغییر دهند
ژه توسعه فعال کردن نقش زنان در اقتصاد جوامع، نسبت به اتخاذ سیاست هایی جهت توسعه اشتغال و به وی

.مطرح گردید70بحث کارآفرینی زنان از دهه . کارآفرینی زنان همت گماشتند
.درصد از زنان کارآفرین در بخش خدمات هستند58در حال حاضر تقریباً 

.این امکان وجود دارد که زنان کارآفرین به حضور ممتاز خود در صنایع خدماتی ادامه دهند
:دالیل آن عبارت است از

.صنایع خدماتی در مقایسه با سایر صنایع احتیاج به سرمایه گذاری کمتری دارند. 1
صنایع خدماتی فرصت های بیشتری برای ارتقاء شاخص های برگزیده ای که در زمان . 2

کارآفرینی زنان در جهان: فصل دوم
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.شروع به کار و رشد مراحل کار آماج انتقادات می شود فراهم می سازد

.همزمان به کار و رشد مراحل کار آماج انتقادات می شود فراهم می سازد

و کار همزمان با رشد بخش خدمات، فرصت های بیشتری در اختیار عالقمندان به ایجاد کسب
.شیرستوران داری، بوتیک داری و گل فرو: نمونه ای از این فرصت ها عبارتند از. قرار می گیرد

نمرات کارآفرینان برای شروع به این کارها احتیاج به سرمایه کمی دارند و بدون پرداخت یک
.سنگین می توانند این مشاغل را رها کنند
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ی دهد که بررسی ها و تحقیقات انجام شده در سواد موانع کارآفرینی زنان به کشورهای مختلف نشان م
نان و مردان دسته اول موانعی هستند که برای کلیه ز. سه دسته موانع در مقابل زنان کارآفرین قرار دارد

ی در دسته دوم موانعی است که به دلیل شرایط خانوادگی، اجتماعی و حقوق. کارآفرین وجود دارد
.مورد زنان کارآفرین شدیدتر است و دسته سوم که صرفاً موانع زنان کارآفرین می باشد

مشکالت یکی موانع شروع به کار و دیگری: به طور کلی کارآفرینان با دو نوع موانع روبرو هستند
ایه و کمبود تجربه کاری، دشواری کسب سرم: در مرحله آغازین کار، مشکالت عبارتند از. ادامه کار

یزی مالی، کمی تجربه در برنامه ر: در ادامه کار مشکالت عبارتند از. بی تجربگی در برنامه ریزی مالی
.هدایت سرمایه و دشواری در جلب مشتری

موانع کارآفرینی زنان
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بسیاری از مطالعات به عمل آمده حاکی است که در مقایسه با مردان، زنان مشکالت 
.بیشتری در جلب سرمایه گذاری دارند

زشی مطالعه دیگری که از طریق مصاحبه با زنان کارآفرین شرکت کننده در برنامه آمو
در رومانی انجام شده، آشکار نمود که اکثر آنها احساس  (WED)توسعه کارآفرینی زنان 

:  ز جملهمی کنند که مهم ترین موانعی که در ابتدای راه باید بر آنها غلبه کرد موانع درونی ا
سب ترس از شکست، کمبود جسارت، کمبود حمایت، حمایت معنوی و نبود الگوی منا

.هستند
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:موانع زنان را به صورت زیر دسته بندی کرده است1998سازمان بین المللی کار در سال 

.زنان اعتماد به نفس کمتر و تصوری منفی از خود دارند: موانع رفتاری

زمانیبا محدودیت های( از جمله وظایف خانوادگی)تعارض بین وظایف مختلف : موانع ایفای نفش

ی وظایف این باور که زنان بایست. مانند دید منفی نسبت به زنان در کار: موانع اجتماعی و فرهنگی
خانوادگی، دیگری به عهده داشته باشند، محدودیت هایی بر حسب نوع شغل انتخابی، کمبود حمایت

.کمبود تغییرپذیری و غیره به وجود می آورد
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رخوردارند و اغلب زنان به طور نسبی از سطوح تحصیلی پایین تری نسبت به مردان ب: موانع تحصیلی
.دسترسی محدود به فرصت های آموزشی شغلی دارند

.د دارندزنان فرصت های کمتری در بخش رسمی اقتصاد برای پیشرفت مهارت های خو: موانع شغلی

ولی برای دسترسی به اعتبار، فن آوری، خدمات حمایتی، زمین و اطالعات به طور اص: موانع زیربنائی
:زنان مشکل تر است

.فعالیت قانونی مستقل برای زنان محدود است: موانع قانونی
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بار زن کارآفرین در امریکا انجام شده، مشکالت جدی از لحاظ کسب اعت21در تحقیقی که از 
از نظر .و غلبه بر این باور اجتماعی که زنان در کار به اندزاه مردان جدی نیستند، داشته اند

ر برخی از محققین، وام دهندگان، مشتریان، کارکنان و همسران، زنان را به اندازه مردان باو
زن کارآفرین در امریکا، تعدادی از زنان کارآفرین 129در مطالعه انجام شده روی . ندارند

به نظر : دابراز داشتند که به علت زن بودن قادر به ورود به برخی از محافل اجتماعی نبوده ان
تری می رسد که در زمینه ایجاد شبکه های ارتباطی و تماس، مردان از امتیاز و امکانات بیش

.این مسأله خاصه در مورد زنان سیاه پوست تشدید می شود. برخوردارند
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بهوجهتباومی برندرنجکارآفرینمردانازبیشترآماریاطالعاتوتحقیقاتکمبودهایازکارآفرینزنان
.می شونددادهسوقمقایسه ایبرآوردهایازاستفادهسمتبهموجودمحدودتحلیل های

طورهب.استساختهمحرومفرصت هاازرازنانازبسیاریکهاستموانعیمهم ترینجملهازتحصیلیموانع
این.استنینچکارآفرینزنانراهسربراصلیموانعکافی،مدیریتیدانشعدموتحصیلیپایینسوابقمثال

درزنانکارآفرین.می گذاردتأثیرمدیریتیعمومیدوره هایدرکارآفرینومدیرزنانمشارکتنسبتدرموارد
تراتژیکاسبرنامه ریزیورقابتکار،وکسبمحیطیعواملازصحیحدرککهرسیده اندواقعیتاینبهشهرها
فاقدهم چنینآنها.می باشدآنهاشرکت هایترقیورشدمانعآگاهیودرکعدمواستاساسیبسیار

چیناییروستمناطقدرکارآفرینزنان.هستندتجاریمناسبتصمیم گیریاخذوبازاربررسیتکنیک های
بازاریابی،زمینهدراولیهتعلیماتنیازمندآنها.می باشنداداریمهارت هایابتدایی ترینحتییادگیرینیازمند

.هستندمدیریتوحسابداریسرمایه گذاری،
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درحصیلتبهمفرطیعالقهدارندقرارکارخانجاتومؤسساتازبسیاریرأسدرکهکارآفرینیزنان
هارت هایمبایدکهمی کننداحساسهم چنینآنهادارند،بین المللیبازاربهدستیابیروش هایزمینه
آناناتوانینکارآفرین،زناناینراهسربرعمدهمانعیک.ببرندباالتکنولوژیمبادالتامردرراخود

زناننای.استآنانبهاهمیت ترکموظایفواگذارییاوخودزیردستانباوظایف شانتقسیمدر
واستخدامزیرا.دارندرهبریقابلیتوانسانینیرویمنابعمورددربیشترآموزشبهاحتیاجکارآفرین

دلیلبهالوهعبه.داردآنهاشرکتبرایرااهمیتباالترینتجربهبامدیرانوتکنسین هاکارگیریبه
هزینهگاه،خوابکودکستان،مانند)کمتریاجتماعیتأمینازمنطقی،ومعتبرمالیبنیانیکفقدان
.هستندبرخوردارایالتیشرکت هایبهنسبت(اقامت
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ان های موانع گذشته و موجود زنان کارآفرین، صاحب نظران و سیاست گزاران دولتی و نیز سازم
.  غیر دولتی را به فکر چاره جویی برای ایجاد راه هایی جهت حذف و یا کاهش آنها انداخت

توسعه براساس این تأمل اقدامات مثبتی به ویژه در کشورهایی که کارآفرینی را در برنامه های
.اجتماعی خود جای داده اند، اجرا گردید–اقتصادی 

راه های توسعه کارآفرینی
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:اهم فعالیت های انجام شده جهت توسعه کارآفرینی زنان بدین شرح می باشد
اعیمحور و یا کاهش تبعیض های جنسیتی و پذیرش هرچه بیشتر زنان در صحنه های اقتصادی و اجتم• 
یتیایجاد تسهیالت الزم جهت دسترسی زنان به تحصیالت و کسب دانش و مهارت های مدرن فنی و مدیر• 
معرفی الگوهای موفق زنان کارآفرین به اجتماع• 
باال بردن سطح دسترسی زنان به منابع و احاطه آنان بر منابع تولید• 
شناسایی فرصت های شغلی با دوام و انجام خدمات حمایتی در این مورد• 
کاهش مراحل اداری تأسیس و اداره شرکت ها• 
معرفی و تقویت کانال های مناسب برای توزیع خدمات مالی و غیر مالی به شرکت های مختلف• 
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ی در امر ایجاد شبکه ها و تضمین همکاری مناسب بین تمامی بخش ها و موسسات دولتی و غیردولت• 
:پیشبرد و توسعه کسب و کار به ویژه در زمینه های

تعلیم دانش مدیریت و مهارت های فنی-

انتخاب فن آوری-

اطالعات-

مشورت های قانونی-

خرید و فروش در بازار-

تقویت کسب اطالعات مربوط به زمینه های مختلف مشارکت زنان• 

انتشار وسعی و گسترده اطالعات در مورد فرصت های شغلی موجود و خدمات حمایتی • 

به دست آوردن جلب همکاری در برنامه های مرتبط با زنان کارآفرین• 

تقویت نهادهای مشاوره ای جهت خدمات رسانی به زنان کارآفرین • 
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بب توسعه و به طور کلی مؤثرترین حمایت های دولتی و غیردولتی از کار آفرینی زنان که س
ته را تقویت زنان کارآفرین بوده و آثار مشهودی در جوامع مختلف از خود به جای گذاش

:می توان به چها دسته کلی تقسیم نمود

ایجاد فرصت های شغلی. 1

ایجاد تسهیالت مالی و اعتباری. 2

قابلیت آفرینی. 3

ایجاد شبکه ای محلی، منطقه ای و جهانی. 4
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حسب برنامه های بلند مدت و ساالنه توسعه اقتصادی اجتماعی کشورهای مختلف بر
ن به درجه اهمیت کارآفرینی زنان، بودجه هایی خاص برای ایجاد فرصت های شغلی زنا

کل عالوه بر آن در این جوامع نهادهایی ش. ویژه در زمینه کارآفرینی اختصاص می دهند
ارآفرین گرفته اند که در کشف، شناسایی و راه گشایی فرصت های شغلی برای زنان ک

این نهادها، هم در بخش دولتی و هم در بخش غیردولتی . نقش مهمی به عهده دارند
.فعال می باشند

ایجاد فرصت های شغلی
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و کار تأمین سرمایه اولیه در مرحله ایجاد کسب و کار جدید و نیز سرمایه گذاری جهت توسعه کسب
ی و به همین دلیل نهادهایی در بخش های دولت. برای زنان کارآفرین از اهمیت خاصی برخوردار است

اری در توسعه بانک ها نیز جهت تأثیرگذ. نیز سازمان های غیر دولتی برای تحقق این منظور تشکیل شد
ر قالب کارآفرینی نسبت به ایجاد تدابیری در این زمینه همت گماشته و تسهیالت مالی خود را د

.وام های کوتاه مدت و بلندمدت ارایه می دهند

ایجاد تسهیالت مالی و اعتباری
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به رغم آن که کارآفرینان در ایجاد هر کسب و کار جدید، با بروز ظهور خالقیت و
شان نوآوری، ریسک پذیری و هنر خصلت های وجودی خویش قابلیت باالیی از خود ن

مسیر داده و به خلق ابتکاری نو دست می زنند، اما به منظور پرورش افراد بیشتر در
.کارآفرینی برنامه ریزی برای قابلیت آفرینی آنان اهمیت زیادی پیدا می کند

زش در این رابطه باید روحیه کارآفرینی را از طریق ارائه خدمات مستمر مشاوره و آمو
.در این گونه سیستم های اجتماعی و اقتصادی احیاء نمود

قابلیت آفرینی
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ی به امروزه در بسیاری از کشورها موفقیت های چشمگیری در رهگذر آموزش کارآفرین
ماعی دست آمده است و به عنوان یک اهرم کارساز و قدرتمند در توسعه اقتصادی، اجت

ته و بسیاری از دانشگاه های بزرگ کشورهای پیشرف. و فرهنگی جامعه به کار می رود
کنفرانس ساالنه 24صنعتی، مرکزی برای مطالعات کارآفرینی تأسیس کرده اند و تا کنون 

شان مأخذشناسی ادبیات کارآفرینی ن. کارآفرینی در این کشورها برگزار شده است
ا هزار مقاله و کتاب در زمینه ترویج کارآفرینی در این کشوره30می دهد که بیش از 

.منتشر شده است
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مات بسیاری از برنامه های آموزشی و نهادهای مشاوره ای کارآفرینی در کشورهای مختلف خد
ان خود را به کلیه کارآفرینان اعم از زن و مرد ارائه می کنند که بخشی از دریافت کنندگ

به عالوه بر آن به منظور سرعت بخشیدن. خدمات آنان را کارآفرینان زن تشکیل می دهند
می و ارتقاء توانمندی های زنان و جبران عدم توانایی های گذشته به دلیل فقدان تجربه عل

.عملی، انجمن ها و مؤسسات آموزشی کارآفرینی زنان تأسیس شده است
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رحله ایجاد دسترسی به اطالعات و برقراری ارتباطات محیطی از ابزار اولیه و ضروری کارآفرینان در م
ردان کارآفرین، با توجه به کثرت موانع زنان کارآفرین نسبت به م. و نیز توسعه کسب و کار می باشد

ده در سطح شبکه های ایجاد ش. تجهیز به این ابزار برای زنان کارآفرین اهمیت بیشتری پیدا می کند
.محلی، منطقه ای و جهانی کمک زیادی به توسعه کارآفرینی زنان نموده است

مشاغل به طوز کلی تکنولوژی و سیستم های اطالعاتی باعث بروز تغییرات عمده ای در نحوه اداره
ی، شبکه های تبادل نظر الکترونیکی، تجارت الکترونیک. خصوصی به ویژه مشاغل کوچک شده است

ان کارآفرین هستند الکترونیکی خانگی، برخی از کلیدهای نوآوری تکنولوژیکی برای قابلیت رقابتی زن
.و آنان را قادر می سازد که بیافرینند و به توسعه کسب و کار خود ادامه دهند

منطقه ای و جهانی–ایجاد شبکه های محلی 
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کلیاتی درباره وضعیت اشتغال زنان در ایران
.ی شودبه منظور ورود به بحث کارآفرینی زنان در ایران ابتدا تصویر اشتغال زنان در ایران مرور م

میلیون نفر بوده 60بیش از ( 1375)جمعیت ایران براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
.مرد وجود دارد103زن، 100در مقابل هر . است که تعداد زنان اندکی کمتر از مردان می باشد

کاهش چشمگیری داشته است که وقوع حوادث منجر به انقالب و55-65درصد اشتغال زنان در دهه 
تعداد شاغلین زن 1355در سال . )جنگ و رشد سریع جمعیت از اصلی ترین دالیل آن به شمار می روند

(میلیون نفر بوده است4/1

کارآفرینی زنان در ایران: فصل سوم
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.  رسیده است75هزار نفر در سال 765/1به 65هزار نفر در سال 975جمعیت زنان شاغل از 
2/8از در عین حال نرخ فعالیت زنان با در نظر گرفتن روند رشد جمعیت در این فاصله زمانی

افزایش داشته است که این نرخ تا رسیدن به حد 75درصد در سال 09/0به 65درصد سال 
.فاصله بسیاری دارد( درصد30حدود )متعارف مشارکت زنان در سطح بین المللی 
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ریتی عالوه بر آن نگاهی به نسبت زنان شاغل در برخی گروه های اصلی شغلی هم چون گروه های مدی
%  16ط به طوری که فق. و تخصصی نشان دهنده پایین بودن سهم حضور آنان در آن سطح می باشد

، تکنسین ها را زنان تشکیل %15سایر متخصصان و % 14متخصصان مهندسی، % 9مدیران موسسات، 
(1375سرشماری . )می دهند

بی را برای در ایران نیز شرایط اقتصادی به گونه ای است که توسعه کارآفرین می تواند فرصت مناس
ر این د. مواجهه با بحران های موجود، اشتغال زایی، افزایش قابلیت های تولیدی و خدماتی فراهم سازد

جمعیت، نگاهی کلی به تصویر جایگاه زنان در ترکیب. راستا نقش زنان اهمیت ویژه ای پیدا می کند
.نظام آموزشی و عرصه اشتغال در کشور این امر را روشن تر می سازد
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.جمعیت کل کشور را زنان تشکیل می دهند% 49• 

سال قرار دارند و حدود 60تا 15زنان در سنین % 55ترکیب سنی زنان کشور نشان دهنده آنست که حدوده • 
.سال می باشند15آنان زیر % 38

.جمعیت در حال تحصیل مقطع ابتدایی تا متوسطه را زنان تشکیل می دهند% 48حدود • 

کل پذیرفته % 60افزایش سهم حضور زنان در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در حدی است که بالغ بر • 
.شدگان سال های اخیر را زنان تشکیل می دهند

(درصد6/10حدود . )نرخ فعالیت زنان در نسبت پائینی قرار دارد• 

.محدود گرددبا این تصویر نقش زنان در تولید ملی و توسعه اقتصادی دیگر نمی تواند در حد شعار و توصیه
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شی این مهم در شرایطی است که در هیچیک از عرصه های قانونی، اقتصادی، فرهنگی و آموز
فرینی زنان به همان نسبت برای کارآ. زمینه ای جدی برای توسعه کارآفرینی مهیا نگردیده است

.نیز برنامه سیاست گذاری خاصی مشاهده نمی گردد
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قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران کار برای همه و ایجاد اشتغال کامل را از وظایف دولت
:می داند

و هرکسی حق دارید شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی»: 28اصل 
اگون دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گون. حقوق دیگران نیست برگزید

«.برای همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید

مل و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه و به منظور رسیدن به اشتغال کا»: 2بند 43اصل 
«.قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند

قانون اساسی
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نایع در جهت تحقق این اصول، توجه به ایجاد فرصت های اشتغال از طریق توسعه ص
تی و کوچک اقماری، صنایع روشنایی، صنایع کوچک تبدیلی کشاورزی، صنایع دس
ت های سنتی مولد، ترویج اشتغال آزاد با اجرای طرح های خود اشتغالی در قالب سیاس
طریق کلی اشتغال کشور از اولویت ویژه ای برخوردار است که ارایه تسهیالت الزم از

.اعتبارات مندرج در تبصره های بودجه کل کشور عملی می شود
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خی از در ایران نهاد یا سازمان دولتی که مختص به کارآفرینی باشد، وجود ندارد تنها در بر
این . وزارتخانه ها و نهادهای دولتی حمایت های محدودی از خود اشتغالی مشاهده می گردد

حمایت به صورت عمومی بوده و زنان نیز هم چون مردان در حد امکان از آن بهره مند 
.می شوند و در نتیجه برنامه ویژه ای برای حمایت از زنان خود اشتغال مشاهده نمی شود

دی و یا نهادهایی که به تناسب وظایف و رسالت خود در حمایت از نیروهایی که به صورت فر
ورت به صورت تعاونی ایجاد کننده کسب و کاری می باشند و یا خدماتی ارائه می دهند به ص

:زیر دسته بندی شده اند

نهادهای دولتی
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وه تولیدی طرح خوداشتغالی با هدف فراهم نمودن زمینه اشتغال برای افرادی که دارای توان بالق
کاال و بوده، اما به دلیل عدم سرمایه کافی، ابزار تولید و مکان مناسب برای عرضه تولیدات

.خدمات خود در زنجیره کار و توسعه کشور قرار ندارند، مطرح گردید
به منظور استمرار 69، با ایجاد بازارچه خود اشتغالی آغاز و در سال 1386این طرح در سال 

.طرح، دفتر خود اشتغالی در وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس گردید
بودجه و آیین نامه های اجرایی 3بویژه تبصره 68-72تبصره های بودجه کل کشور طی سال های 

اشتغالی آن واگذاری تسهیالت و وام بانکی به افراد واجد شرای را با معرفی دفتر و مراکز خود
.در سطح کشور مورد تأکید قرار می دارد

طرح خوداشتغالی–وزارت کار و امور اجتماعی 
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:نکاتی که در ارتباط با طرح خوداشتغالی مشاهده می گردد، عبارتست از

کمبود اعتبارات به نسبت متقاضیات خود اشتغالی. 1

کمبود مشاوران زبده جهت هدایت و راهنمایی خود اشتغالی در فرایند ایجاد و توسعه کسب و کار. 2

در اهداف اولیه آن مطرح بود که بازارچه محل محصوالت )دور شدن مراکز خود اشتغالی از هداف اولیه . 3
د شده به تولیدی خوداشتغاالن است در حالیکه برخی از غرفه ها صرفاً حالت تجاری داشته و محصول تولی

.(صورت عرضع مستقیم نیست

عالقمندی به عدم تطابق مشاغل با ترکیب تحصیلی نیروی انسانی متقاضی خوداشتغالی به طور مثال-4
.رددخدمات فنی و کامپیوتر، و نظیر آن بویژه در جوانان وجود دارد که زمینه الزم برای آن باید فراهم گ
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« اییسازمان مرکزی تعاون روست»و « سازمان ترویج و تحقیقات کشاورزی»در وزارت جهاد کشاورزی 
ن روستایی در زمینه کمک به تولیدات روستایی اقداماتی انجام می دهند و برخی از آنان دفاتری ویژه زنا

:در محدوده فعالیت های خود تشکیل داده اند

دفتر ترویج فعالیت های زنان روستایی–سازمان ترویج و تحقیقات کشاورزی -1

.تشکیل شده است73دفتر ترویج فعالیت های زنان روستایی از سال 

:اهم فعالیت های دفتر ترویج عبارتند از

برگزاری کالس ها و کارگاه های آموزشی برای مددکاران ترویجی زن-

اجرای طرح ها و پروژه های اشتغال زایی برای زنان و دختران روستایی-

برگزاری سمینارها، نمایشگاه ها، گردهایی ها، بازدیدها-

تهیه خبرنامه ها، گزارش ها، کتب و فیلم های آموزشی-

وزارت جهاد کشاورزی
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کارشناس در اختیار دارد که به 200هزار روستای کشور، تنها 60این دفتر برای کلیه زنان در 
پس از ادغام دو. ترویج و آموزش های مورد نیاز کشاورزی برای زنان روستایی می پردازد

دغام وزارتخانه کشاورزی و جهاد این دفتر با مدیریت امور زنان روستایی و عشایری جهاد ا
.گردید

اناداره توسعه و آموزش های تعاونی های روستایی زن–سازمان مرکزی تعاون روستایی -2
تاسیس شده که تا کنون 1373اداره توسعه و آموزش های تعاونی های روستایی زنان در سال 

.هزار عضو را تحت پوشش خود قرار دهد20شرکت تعاونی روستایی با 112توانسته است 
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:مهم ترین فعالیت های این اداره عبارت است از
ایجاد و تأسیس کارگاه های اشتغال زائی در زمینه تولیدات روستایی-
برگزاری برنامه های آموزشی برای اعضاء و مدیران شرکت های تعاونی روستایی-
برگزاری نمایشگاه های عرضه تولیدات تعاونی های زنان روستایی-
اداره کل صنایع دستی و فرش دستباف-3

یت این اداره کل در جهت حمایت از مولدین روستایی در زمینه صنایع دستی و فرش فعال
.کل افراد تحت حمایت را تشکیل می دهند% 70می کند که زنان سهم عمده یعنی 
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مدیریت امور زنان روستایی و عشایر-4
با هدف توانمندسازی زنان روستایی و عشایری، ارتقاء سطح1372این مدیریت از سال 

ی تشکیل بینش و دانش مشارکت دادن آنان در مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاس
مهمترین فعالیت های این مدیریت، اجرای برنامه های آموزشی، برگزاری . شده است

مینه نمایشگاه های تولیدات زنان روستایی، اجرای پروژه های ویژه و تهیه نشریاتی در ز
.مسایل زنان روستایی می باشد
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ازهای بانک کشاورزی تنها بانک تخصصی در بخش کشاورزی است که در جهت تأمین نی
.اعتباری تولیدکنندگان و کشاورزان فعالیت می کند

طرح این بانک عالوه بر اعطای تسهیالت به تولیدکنندگان و کشاورزان اعم از زن و مرد، دو
:ویژه برای زنان روستایی به اجرا گذاشته است

در روستاهای کشور با هدف 1373این طرح از سال –( س)طرح حضرت زینب کبری -1
زایش تولیدات ایجاد فرصت های شغلی بیشتر برای زنان روستایی و افزایش توان کاری آنها و اف

ان از طریق بر مبنای طرح مذکور متقاضی. در زمینه های گوناگون به مورد اجرا گذاشته شده است
.مروجان و کارشناسان و برای اخذ اعتبار به شعب بانک کشاورزی معرفی می شوند

بانک کشاورزی
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قتصادی و بانک کشاورزی برای ایجاد زمینه مشارکت بیشتر زنان در فعالیت های ا–طرح ایران -2
زنان کشور در قالب این . ، به اجرا درآورده است1378اجتماعی طرح ایران را از اردیبهشت ماه 

از و انواع طرح می توانند ضمن بهره مندی از کلیه خدمات بانکی نظیر افتتاح حساب جاری پس اند
اب پس انداز سپرده های مدت دار، گشایش اعتبار اسنادی، ضمانتامه های بانکی و غیره با افتتاح حس

ن هزینه های قرض الحسنه ویژه این طرح از مزایای استفاده از تسهیالت قرض الحسنه به منظور تأمی
.تهیه جهیزیه و تحصیل فرزندان و نیز خود اشتغالی استفاده نمایند
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گروه تعاونی های زنان، جوانان و آموزشگاهی–وزارت تعاون 

عضو است که از این تعداد 394/301شرکت می باشد که دارای 3586تعداد شرکت های تعاونی زنان 
(1378وزارت تعاون، . )نفر زن می باشند162/221

:قانون بودجه برای زنان قایل شده است عبارت است از3تسهیالتی که وزارت تعاون اجرای تبصره 

سهم آورده مجری در طرح های سرمایه گذاری غیردولتی و در زمینه های صنایع روستایی، -14ماده 
ازی و مدارس غیرانتفاعی، خوداشتغالی، آبخیزداری، جنگل داری و مرتع داری، زراعت و باغداری، بهس

نهاد و جمع نوسازی اماکن سنتی دامی، طرح های امور دامپزشکی، تکثیر و پرورش ماهی و میگو به پیش
و در مورد طرح های %( 7)تصویب کننده طرح در حد توان مجری طرح و حداقل هفت درصد 

پژوهشی و فرهنگی، خدمات فنی و مهندسی و آزمایشگاهی و طرح های تعاونی بانوان حداقل ده 
.مجموع سرمایه ثابت و سرمایه در گردش تعیین می شود%( 10)درصد 
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درصد از اعضاء آنان را ایثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا، 15ماده 
ته امداد همچنین فارغ التحصیالن دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، زنان، مددجویان تحت پوشش کمی

شور و یا ترکیبی و سازمان بهزیستی، عشایر و تعاونی بانوان و یا افراد ساکن در مناطق توسعه نیافته ک
.از آنان تشکیل می دهند، به تائید وزارت تعاون از پرداخت تمام سهم آورده معاف می باشند

مهم ترین شکل تعاون های زنان در هنگام تشکیل تعاونی، مربوط به ضمانت های مالی مورد 
عاونی ها مشکالت دیگر زنان در ت. درخواست بویژه بانک ها و ارایه وثیقه هنگام دریافت وام می باشد

جارب عملی عدم توانایی و فقدان تجربه کافی در امر بازاریابی و فروش محصوالت، عدم آشنایی با ت
برای اداره تعاونی هایی که هفتاد برنامه های آموزشی مناسب-تعاونی های با سابقه طوالنی تر و نبود 

.تعاونی ها می باشد
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اجرای کامل مصوبات مربوط به سهم تعاونی های زنان از طرف بانک های عامل، تشکیل
ق اتحادیه های تعاونی زنان، انتقال تجارب و دستاوردهای تعاونی ها به یکدیگر از طری

هماشی های منطقه ای و برنامه های آموزش حرفه ای از جمله اقداماتی است که در جهت 
.تقویت تعاونی زنان موثر خواهد بود
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سازمان ها و نهادهای زیر نیز هر یک به افراد تحت پوشش خود از جمله زنان خدمات محدودی در زمینه 
.اشتغال زایی ارائه می دهند

سازمان صنایع دستی-
سازمان بهزیستی-
کمیته امداد-
مرکز امور مشارکت زنان-

آفرینی در فعالیت های سازمان ها و مراکز فوق هیچ برنامه آموزشی، پژوهشی وترویجی در جهت توسعه کار
.زنان مشاهده نمی شود

سایر سازمان ها
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ارآفرینی در به طور کلی نهادهای دولتی فوق الذکر هیچیک سرفصل معینی تحت عنوان ک
نیز برنامه های خود تا کنون در نظر نداشته اند به همین نسبت برای زنان کارآفرین

مالی برنامه ای مشاهده نشده است و تنها در سطح محدودی مبادرت به اعطای تسهیالت
ی از محل تبصره های قانون بودجه و در سطح محدودتر اجرای برنامه های آموزشی برا

.خوداشتغال نموده اند
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NGO  مخففNon Governmental Organization  به معنای سازمان های غیردولتی
ون می باشد و متشکل از گروهی افراد هم هدف که به صورت داوطلبانه و غیر انتفاعی بد

ینی وابستگی به دولت با تشکیالت و سازماندهی مشخص در جهت اهداف و موضوعات مع
هدف آن می تواند حلول موضوعات اجتماعی، سیاسی،. فعالیت می نمایند، اطالق می شود

.فرهنگی، آموزشی و یا امور خیریه ای باشد
ادها و فعالیت های سازمان های غیردولتی زنان ایران در اشکال مختلف بخش ها، تعاونی ها، بنی

یاسی تخصصی، خیریه ای و س–اجتماعی صنفی  –مؤسسات حول چهار محور عمده فرهنگی 
گانه براساس این تقسیم بندی سهم فعالیت آن سازمان ها در محورهای چهار. صورت می گیرد

:ذیل عبارت است از

نهادهای غیردولتی
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توجه به توانمندسازی و اشتغال زایی زنان از جمله اهداف دو گروه از سازمان های 
ن وصف با ای. اجتماعی و سازمان های غیردولتی خیریه ای می باشد–غیردولتی فرهنگی 

.تعداد اندکی از این سازمان ها در زمینه اشتغال زنان فعالیت می کنند

اثرگذاری در به طور کلی سازمان های غیر دولتی به دالیل زیر نتوانسته اند تا کنون نقش
:ا نمایداجتماعی زنان بویژه کارآفرینی ایف–زمینه گسترش فعالیت های اقتصادی 
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تنوعی را علیرغم اینکه سازمان های غیردولتی تالش بسیاری جهت کسب استقالل اقتصادی داشته اند و روش های م
.جهت یافتن پشتوانه های اقتصادی ایجاد نموده اند اما همواره با مشکالت مالی فروانی روبه رو بوده اند

م خوانی آنها با پذیرفته نشدن الگوهای پیش ساخته سازمان های غیر دولتی کشورهای توسعه یافته به دلیل عدم ه-1
اجتماعی ایران–بافت فرهنگی 

ی فعال عدم توانایی و آشنایی با اصول و روش های جهش تشکل های مردمی سنتی به سوی سازمان های غیر دولت-2
و نظام یافته

ناشناخته بودن تاثیرات جدی سازمان های غیر دولتی در روند توسعه ملی کشور-3
.اکثریت سازمان های غیردولتی به نوعی به دولت یا وابسته اند و یا گرایش دولتی دارند. 4
.فقدان حمایت همه جانبه ناشی از سیاست های کالن کشور. 5

ضعف پشتوانه های مالی
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موانع محیطی–3موانع سازمانی –2موامع فردی –1: انواع محدودیت ها و موانع 
موانعی است که برخاسته از محدودیت های شخصی و خانوادگی زنان : موانع فردی–1

در این . موانع فردی شامل محدودیت های خانوادگی و موانع علمی است. کارآفرین است
ون مستلزم بخش، موانع شخصیتی ناشی از محیط پرورشی کارآفرینی نیز مطرح می باشد که چ

.  در این بررسی لحاظ فکر دیده و به آن پرداخته نمی شود. پژوهشی دیگر است
.  استموانعی است که مربوط به درون شرکت یا موسسه کسب و کار آنان: موانع سازمانی–2

.این موانع عمدتاً شامل موانع مالی، فیزیکی، بازاریابی، فروش و منابع انسانی است
.  تموانعی است که عمدتاً موانع فرهنگی، اجتماعی و تا حدی قانونی اس: موانع محیطی–3

کارات بررسی موانع کارآفرینان مورد مطاعه و تدابیر و ابت
بکار رفته در رفع و یا کاهش موانع
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دسته نخست . به طور کلی این موانع به دو دسته تقسیم می شوند

وانع موانعی است که برای کلیه کارآفریان اعم از زن و مرد وجود دارد که در این دسته، موانع علمی و م
بارتند از این موانع ع. دسته دیگر موانعی است که ویژه زنان کارآفرین می باشند. سازمانی از آن جمله اند

.محدودیت های خانوادگی و موانع محیطی
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موانع علمی( الفموانع خانوادگی( ب

.  ر کندموانع فردی لزوماً جنبه عمومی ندارند و از فردی به فرد دیگر می تواند تغیی: موانع فردی–1
ت منظور از موانع خانوادگی آن دسته از محدودی: موانع خانوادگی: الف: اهم موانع مورد نظر عبارتند از

.  هایی است که از سوی اعضا، نزدیک خانواده برای یک زن کارآفرین ایجاد شده است
ت یا مخالف. به طور کلی هیچ یک از خانواده ها با اصل کار کردن مخالفتی نداشتند-خانواده اولیه

داشته و یا ممانعت آنان به دلیل نوع کسب و کار مورد عالقه او بوده که با مشاغل متعارف زنان تطابق ن
. به طور اصولی یا ایجاد کسب و کار توسط او مخالف بوده  اند

انواع موانع فردی
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در برخی موارد خانواده همسر حساسیت هایی در مورد نقش برخی از کارآفرینان مورد : خانواده همسر
ار برای آنها نقش مادری و همسری و خانه داری زنان مهم تر بوده و ایجاد کسب و ک. مطالعه نشان داده اند

.  را مانع ایفای نقش های فوق می دانستند

مطالعه مخالفت هایی با کسب و کار آنان در مرحله شروع وجود داشته است و هر چه پیوند و: همسر
.همکاری بین کارآفرینان با همسرانشان بیشتر بود ممانعتی از سوی آنان وجود نداشته است

برخی از همسران که مخالف زنان کارآفرین بوده اند، به دالیلی همچون، ضرورت اصل خانه داری، 
ه ها و ضرورت نگهداری از فرزند،غیر ضروری بودن نقش اجتماعی زن، پرهیز از حضور زن در برخی حرف

.ناتوانی زن استفاده میکردند

ود که به یکی از محدودیت های کلیه کارآفرینان مورد بررسی نگهداری و مراقبت از فرزندانشان ب: فرزندان
.  دلیل مشغله کار، کبود وقت و سفرهای داخلی و خارجی همواره دارای دغدغه ای جدی بودند
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نسبی همواره سعی کرده اند که از طریق مسالمت آمیز و گفتگوهای مکرر رضایت: مدارا و گفتگو–1
.  خانواده ها و همسرخود را حاصل نمایند

الهای به این ترتیب برخی از آن ها به موقعیت کاری خود و فرزندانشان را در س: حفظ نهاد خانواده–2
ردند اولیه همراه خود به محل کار می بردند، اکثر آنها فرزندانشان را نزد خانواده های خود نگهداری می ک
.برخی از آنها فرزندان خود را که به سن اشتغال رسیده اند در کسب و کار خویش جذب کرده اند
دیدی با وجو فشارهای کاری به امور خانه رسیدگی کنند، برخی از آنان که همسرانشان مخالفت های ش

شان از قبیل داشتند، سعی می کردند عالوه بر تنظیم مسایل خانه، به عالیق و تامین خواسته های همسران
ن معاشرت های فامیلی و مجالس مهمانی دوستانه  توجه کنند تا از بروز هر گونه بهانه جویی آنا

.جوگیری نمایند

موانع تدابیر و ابتکارات به کار رفته در رفع یا کاهش
خانوادگی
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ر، مطالعه برای تخفیف موانع خانوادگی برخی از محارم خود از قبیل پد: جلب همکاری محارم–3
.  برادر، فرزند و سایر مردان محرمی که می توانستند با آنها همکاری کنند، به کار می گماشتند

ان خود را در ابتدای راه و یا در مسیر توسعه سعی کرده اند مشارکت همسر: تشکیل تیم با همسر–4
ند و به برخی از آنان برای این منظور مسیر دشواری را طی نمود. در کسب و کار ایجاد شده جلب کنند

موفقیت های زیادی دست یافته و حتی موفقیت های خود را مدیون همسران خود می دانند 

 ها و در این حالت کارآفرین انرژی و وقت خود را به جای تعدیل مقاومت: تمرکز بر کسب و کار–5
ه بر مخافت ها و کوشش در جهت جلب رضایت همسر صرف تمرکز بر کسب و کار خود کرده و عالو

. آن نیروی فکری همسر خود را نیز در راه کسب و کار به کار گرفته است
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رایط مشارکت کارآفرین با همسر خود موجب می شود که همسر ش: همبستگی خانوادگی–6
مشترک کاری و حتی روحی او را بیشتر حس کرده و در نتیجه پیوند فکری بین آن دو درک

به بین آنان حاصل می شود در این حات توجه همسر از سمت مخالفت ها و تعصبات قبلی
ز اموری سوی مسایل کسب و کار و نیز مشارکت در حل مسایل خانواده و حتی انجام بسیاری ا

. که قبالً آن را وظیفه زن می دانست، سوق پیدا می کند

ا در پیوند در این الگو فرصت مناسبی برای کارآقرین ایجاد می شود ت: توسعه کسب و کار–7
مر رساند با همسر خود بتواند ایده های جدیدی را با فکر بازتر و بدون فشارهای خانوادگی به ث
.و در نتیجه در مسیر توسعه کسب و کار به ابتکارات  و نوآوری های حدید دست زند
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اده های برخی از آنان از این طریق توانسته اند عقیده همسر و با خانو: اثبات موفقیت–8
ت ها خود و همسر را تغییر دهند به طوری که با مشاهده موفقیت های زنان کارآفرین مخالف

.  کاهش یافته و جای آن را همکاری گرفته است
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پایین بودن نسبت حضور %( 25زنان -% 15مردان )باال بودن نسبت بیشوادی در زنان نسبت به مردان 
ر زنان زنان در برخی رشته های دانشگاهی از جمله فنی، مهندسی و کشاورزی پایین بودن سهم حضو

ی آموزشی در مشاغل کارشناسی و مدیریتی و به تبع آن نبود فرصت مناسب جهت حضور در برنامه ها
حرفه ای در حین کار و در سطوح عالی

تدابیر و ابتکارات به کار رفته در رفع یا کاهش موانع علمی
دامات اکثر کارآفرینان مورد مطالعه دوره یا برنامه ای در این زمینه ها نگهدارنده اند اما به دلیل انجام اق

.  الزم در مرحله ایجاد و توسعه کسب و کار خود ضعف های موجود را از طریق زیر جبران کرده ند
–استفاده از اطالعات آشنایان و دوستان–استفاده از کارشناسان دولتی –جلب همکاری همسر 

.مطالعه و مشاهده تجارت دیگران–همکاری فرزند 

موانع علمی



www.mshojaie.com

روشموانع بازاریابی و ف( ج. موانع فیزیکی( ب. موانع مالی( الف: انواع موانع سازمانی

اهده موانع سازمانی از جمله موانعی است که برای کلیه کارآفرینان اعم از زن و مرد مش
کسب می شود اما بدلیل سهم حضور کمتر زنان در عرصه های اقتصادی به ویژه در ایجاد

.  ی شوندو کار و مشاغل مدیریتی بدیهی است که با موانع سازمانی بیشتری روبه رو م

بوده اکثر کارآفرینان مورد مطالعه در مقطع ایجاد کسب و کار با سه مانع جدی روبرو
وشو در مرحله توسعه مانع بازاریابی و فر–منابع انسانی –فیزیکی –مالی : اند
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سرمایه اکثر کارآفرینان مورد مطالعه در مرحله ایجاد یا کمبود: فقدان یا کمبود سرمایه شخصی–1
کل حتی در مواردی که به صورت تعاونی اقدام نمودند، سایر اعضا نیز دچار همین مش. مواجه بودند

ر تاخیر در اکثر کارآفرینان از وام بانکی استفاده کرده اند اما همواره با برخی از محدودیت ها از نظ. بودند
اعطای وام، محدود بودن مبلغ و بازپرداخت سریع مواجه بودندو

کی استفاده در برخی موارد کارآفرینان مورد مطالعه نتوانستند از تسهیالت بان: مشکل دریافت وام–2
.  نمایند

به پرداخت سازمان های سیاستگذار و یا بانکها برای برخی زمینه ها مبادرت–عدم ارائه تسهیالت بانکی 
از وام در نتیجه برخی از آنان. وام می کنند و برای بعضی حرفه ها ی دیگر امکانی جهت وام خود ندارد

.  بانکی استفاده نکرده اند که البته تعداد آنها اندک است

موانع مالی
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وام در مرحله توسعه کسب و کار استفاده از هر گونه–عدم پذیرش طرح های توسعه 
رخی موارد در ب. بانکی توسط کارآفرینان، مستلزم تهیه و ارائه طرحی مشخص می باشد

ا تاخیز طرح ارسالی مورد قبول دستگاه های ذیربط واقع نمی شود و یا در برخی موارد ب
.و به واسطه پیگیری فراوان کارآفرینان موافقت حاصل می شود

ز تشریفات در بیشتر مواقع به دلیل محدودیت های اعتباری و نی–تاخیر در پرداخت وام 
ده  اداری وام ها دیر پرداخت می شود که موجب کندی و تعویق فعالیت های توسعه ش

.  است
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ائه اسناد و شرایط پرداخت وام در سیستم بانکی مبتنی بود ار–وثیقه و ضمانت بانکی 
ی و یا ضامن برای برخی ارائه وثیقه ملک. مدارک معتبر از جمله وثیقه ملکی و ضامن می باشد

.  ندمشکالتی به  همراه می آورد که در نتیجه عمالً نمی توانند از این امکان برخوردار شو

منعقد با برخی کارآفرینان بدلیل تأخیر در دریافت اقساط قراردادهای–مشکل نقدینگی 
ا مشکل مشتریان به ویژه کسی و کارهایی که دارای مشتریان تقریباً انحصاری هستند ب

.  نقدینگی مواجه بوده اند
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ایه برخی از کارآفرینان مورد مطالعه از طریق ایجاد تعاونی و جذب سرم: جذب سرمایه های مردمی-1
برخی دیگر که کسب و کار خود را به صورت شرکت. اعضا بعنوان آورده اولیه اقدام نموده اند

هیم خصوصی ایجاد کرده اند، با جذب سرمایه های مردمی آنان را در مالکیت برخی از منابع شرکت س
. کرده اند

.  زاینداکثر کارآفرینان سعی کرده اند از طریق مختلف بر درآمد شرکت بیاف: ایجاد درآمد جدید–2
جاد ای–تهیه و ارائه طرح های جدید به نهادهای ذیربط –افزایش تولید -انجام فعالیت های تجاری

وزشگاه تدریس خصوصی در حرفه با تاسیس آم–کسب و کار جدید در راستای کسب و کار موجود 
نی ها تشکیل صندوق قرض الحسنه به منظور اراه وام به اعضاء تعاو-جذب شریک–در همان زمینه 

ع مالیتدابیر و ابتکارات به کار رفته در رفع موان
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جذب . اکثر کارآفرینان مورد مطالعه از وام های بانکی استفاده نموده اند: استفاده از وام–3
ارداد سرمایه گذاری خارجی، یک نفر ار کارآفرینان مورد مطالعه در مرحله مذاکره و انعقاد قر

.  با طرف های خارجی به منظور ایجاد فعالیت های جدید و طرح های توسعه می باشد

مرحله برخی از کارافرینان مورد مطالعه از نزدیکان خود در: استقراض از اقوام و آشنایان–4
.  ایجاد کسب و کار استقراض کرده اند
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کمبود و یا نبود مکان کسب و کار -1

مشکل تامین مواد اولیه. کمبود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری-2

:تدابیر و ابتکارات به کار رفته در رفع و یا کاهش موانع

دم توانایی برخی از کارآفرینان مورد مطالعه در مرحله ایحاد بدلیل ع: استفاده از بخشی از محل مسکونی خود–1
مالی و از مخالفت های همسر به ناچار بخشی از فضای خانه خود را به مکان کسب و کار اختصاص دادند

ه دلیل تقریباً کلیه کارآفرینان روستایی مورد مطالعه ب: استفاده از امکانات فیزیکی نهادهای عمومی–2
.  برخورداری از مکان مناسب، بسیاری از فعایت های خود را در نهادهای مختلف محلی انجام می دهند

مکان ها به نسبت نوع و. اکثر کارآفرینان مکان های کسب و کار خود را اجاره کرده اند–اجاره مکان مناسب 
.حجم کسب و کار از فضاهای بزرگ تجاری و اداری تا غرفه ای در بازارچه خود اشتغالی تنوع دارد

موانع فیزیکی 
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برخی از کارآفرینان جهت جبران کمبود مکان و: استفاده از حمایت های مردمی–3
ق سایر امکانات فیزیکی از کمک های مردمی بهره مند شده اند این روش عمدتاً در مناط

.  روستایی و یا در فعالیت های خیریه بکار گرفته می شود

مسران تعداد اندکی از کارآفرینان از امکاناتی که ه: استفاده از حمایت های خانوادگی–4
و تامین یا پدرانشان در اختیار گذاشته اند از جمله مکانی برای کسب و کار و یا ساخت

.  بخشی از امکانات سخت افزاری استفاده نموده اند
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ری گرایی و برخی از کارآفرینان مورد مطالعه بدلیل تسلط به تکنیک ها و مهارت های مشت
هرها از طرفی امکان و شرایط ش. حضور در بازار موانع کمتری دراین زمینه داشته اند

ه در بخصوص تهران کارآفرینان شهری را با موانع کمتری در این زمینه مواجه ساخت
.  م نیستصورتیکه امکان دسترسی به بازارهای شهری برای روستائیان تقریباً فراه

وانع اشاره به دسته ای از م. اکثر کارآفرینان با موانع بازاریابی و فروش مواجه می باشند
.  می کنیم

مشتری انحصاری–صادرات –فروش –بازاریابی 

موانع بازاریابی و فروش
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افی از آن ها اغلب شناخت ک: عدم شناخت کافی چگونگی ورود به بازار و توسعه حضور در بازار –1
را بازار صنعت کسب و کار خود، کانال های ارتباطی مراحل ورود به بازار و راه های توسعه در بازار

.  ندارند
مشتریان که به دلیل کمبود منابع مالی یا تاخیر در دریافت تعهدات مالی از طرف: کمبود منابع مالی–2

جه فروش عمدتاً دولتی هستند نتوانستند حضور فعال تری در بازارهای جدید داشته باشند در نتی
. محدودتری دارند

در زمینه دستگاه های دولتی]برخی : عدم برنامه ریزی و اقدامات حمایتی دستگاه های سیاست گذار–3
ول آنها اعطای تسهیالت مالی نقش حمایت کننده دارند اما در زمینه ایجاد تسهیالت برای عرضه محص

.به بازار، برنامه ریزی دقیقی انجام نداده ند

دالیل وجود موانع سازمانی 
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گاه های دست]برخی : عدم برنامه ریزی و اقدامات حمایتی دستگاه های سیاست گذار–3
اد دولتی در زمینه اعطای تسهیالت مالی نقش حمایت کننده دارند اما در زمینه ایج

.تسهیالت برای عرضه محصول آنها به بازار، برنامه ریزی دقیقی انجام نداده ند

جرب آن ها از تجارب شخصی، تاثیر میدان قبلی و مشاهده ت: نبود مشاور  و راهنما–4
ند، بر دیگران استفاده می کنند و آن ها نهادی که نقش مشاور را در صنعت خود ایفا نمای

.  خود نداشته اند
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ی مثل شرکت در نمایشگاه ها، جلب حمایت برخی از نهادهای دولت: توسعه بارز-1
ی مشتریانتبیغات، بازاریابی و ارتباط مستقیم با مشتریان و در نتیجه توسعه کم

لید ایجاد بازار جدید مثل ایجاد بازار در روستاهای مجاور، استخدام بازار یاب تو–2
.محصوب جدید با روش های متنوع، نفوذ در بازار جهانی 

اهش تدابیر و ابتکارات بکار رفته در رفع موانع یا ک
موانع بازاریابی و فروش
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به رابطه سطح اول کارآفرینان شهری است که با موانع اندکی مواجه می باشند که مربوط
ه این موانع در مرحله ایجاد کسب و کار وجود داشته و در مرحل. کارکنان با آنها ست

ن روستایی سطح دوم مربوط به کارآفرینا. توسعه با تدابیر کارآفرینان رفع شده است
ین موانع ا. اجتماعی شرکت می باشند–است که به طور عمده مربوط به شرایط فرهنگی 

افته اما به در محل ایجاد کسب و کار شدت بیشتری داشته  و به تدریج توسعه کاهش ی
.  عنوان مهم ترین موانع مطرح شده

موانع منابع انسانی
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ت به به دلیل نگرش منفی به زن و مدیریت زن نسب: ناباوری نسبت به توانایی زن–1
.  کارآفرینی زن ها ناباور بوده اند

به دیل ازدواج زنان و : و ایفای نقش اجتماعی( در تعاونی)پرهیز زنان از عضویت –2
ضور مسئولیت های خانوادگی کم تر کار کرده و یا کار خود را ترک می کنند و دلیل دیگر ح

.  زنان در محل کاری که کردن دیگر حضور داشته و عبور و مرور برای زنان جایز نیست
:داللیل پرهیز زنان در عضو تعاونی روستایی

–3ناپسند بودن مواجهه با مردان از لحاظ هنجارهای محلی –2حساسیت همسران –1
تکرانی از کار در خارج از خانه –4نگرانی از مسولیت پذیری 

انواع موانع محدود در منابع انسانی
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ایجاد محیط صمیمی و با محبت در عین حال جدیت در محل کار: ایجاد محیط عاطفی–1
روی مورد از طریق ایجاد ارتباط شبکه ای با انتخاب و حتی پرورش نی: ایجاد شبکه همکاری–2

نظر از طریق قراردادهای خرید خدمت
یری استفاده از باورهای مذهبی به دلیل ضروریت مسئولیت پذ: توزیع بازارهای مذهبی–3

اجتماعی، کسب درآمد سازی و سود مشروع ارزش گذاری کرده و در جهت تحقق اهداف خود 
. رضایت اعضا را جلب کرده

م به به دلیل عدم پذیرش مسولیت اجتماعی تصمی: ساماندهی نقس درآمد ساز اعضا در خانه-4
.  رفتندساماندهی کسب و کار بر اساس نقش درآمد ساز اعضا در  خانه و حضور غیر مستقیم آنان گ

وانع تدابیر و ابتکارات به کار رفته در رفع یا کاهش م
انسانی 
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تقویت ارتباط درون سازمانی–1

افزایش سرعت عمل–2

افزایش کیفیت محصول–3

توسعه منابع انسانی–4

تقویت فرهنگ سازی سازمانی مبتنی بر صداقت و اخالق حرفه ایی–5

اهرم تقویت کننده روابط درون سازمانی
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.  دی می باشدکارآفرینان یا موانع سازمانی با موانعی مواجه بوده اند که متاثر از محیط فرهنگی، سیاسی و اقتصا
زش آفرین در موانعی که صرفا با کوشش فردی قابل رفع نیست بلکه نیازمند اصالحات و تحوالت تدریجی ار

.محیط است و به عبارتی نیازمند نوعی فرهنگ سازی است
انواع موانع محیطی

موانع قانونی–2اجتماعی–موانع فرهنگی –1
اجتماعی–موانع فرهنگی 

نگرش جامعه به زن و تصویری که از نقش و ویژگی های او در باور عمومی وجود دارد که او را در محدوده ای
. قضاوت درباره مشولیت او بر اساس این محدوده سنجیده می شود. از وظایف خاص قرار می دهد

موانع محیطی
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:اجتماعی عبارت است از–موانع فرهنگی 
صی از نگرش منفی به ضرورت نقش اجتماعی و ارایه تعریف مشخ: عکس العمل منفی اجتماعی–1

چنین نگرشی اساساً . او محصور نمودن وظایف وی در امور خانه داری، همسر داری و بچه داری
یر سوال برده نسبت به نقش اجتماعی زن ناباور است که حتی توان مدیریت و مسئولیت پذیری او را ز

 دهد و و نه تنها اعتقادی به آن ندارند که با هر گونه نقش آفرینی زن در این سطح مقاومت نشان می
.عامل فشار اجتماعی می گردد

این برخورد به صورت: برخوردهای منفی برخی سازمان ها و موسسات اقتصادی و اجتماعی–2
ر ایجاد مستقیم و اظهار نظر منفی در ابتکارها و نوآوری ها بروز پیدا می کند و یا به صورت تاخیر د
.توسعه کسب و کار و عدم اراه امکانات الزم و برخورد بی تفاوت یا موضع نمایان می گردد
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قل و جدا برای بسیاری از کارگذاران این سازمان ها بسیار سنگین بوده که یک زن به طور مست
کند، در از چتر حمایتی یک مرد بتواند با ابتکار عمل و خلق ایده، کسب و کار جدیدی ایجاد

ی اغلب موارد در مرحله ایجاد کسب و کار با آهنگ کمتری در مرحله توسعه و با برخوردها
بت به زن تند مسولین برخی سازمان ها مواجه بوده اند که همگی متاثر از دیدگاه و بینش آن نس

.  و نقش اجتماعی او می باشد

این باور سبب شده است که نه تنها مقاومت و مخالفت در برابر: ناامنی اجتماعی–3
ه ها نوآوری ها و کارآفرینی زنان رخ دهد، بلکه فضایی امن برای حضور آنان در برخی صحن

فراهم نباشد 
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ی رعایت ضوابط و مقررات حقوقی و ادار: رعایت ضوابط اجتماعی و جلب اعتماد مردم–1
د به و همه سعی کرده اند که کلیه قوانین را اجرا نمایند و از این نظر حتی شاخص همه بوده ان

ه دلیل طوری که کارآفرینانی که از تسهیالت بانکی استفاده کرده اند در نرد وام دهندگان ب
ت به پرداخت به موقع دیون و بدهی های خود از اعتبار باالیی برخوردارند عالوه بر آن نسب

به موقع اقدام نموده اند این برخورد ... انجام تعهدات خود از جمه مالیات، بیمه و عوارض و 
.  باعث می شود که هم در میان مسولین و هم در میان مردم جلب اعتماد نماید

انع از طریق مدارا و گفت و گو به ق: مدارا و گفت و گو و استفاده از مهارت های ارتباطی–2
نمودن عناصر مسئول و اذهان عمومی بپردازد و در این راه  با ایجاد ارتباط موثر همراه با

ود فائق آیدپیگیری مستمر با مسئولین و به تناسب حرفه با اقشار مختلف مردم به  اهداف خ

موانع ابتکارات و تدابیر به کار رفته در رفع یا کاهش
اجتماعی –فرهنگی 
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فع از این طریق توانسته اند موانع خانوادگی خود را کاهش دهند و یا ر: اثبات موفقیت–3
ه و اذهان از همین طریق نیز زمینه را برای پذیرش کسب و کار خود نزد مسولین مربوظ. نمایند

.  عمومی به وجود می آورند
ام برخی از امور با تشکیل تیم و نوعی تقسیم کار بین زن و مرد انج: تشکیل تیم با همسر–4

ن رو به تنهایی فشار مضاعفی بر کارآفرین وارد می سازد، توسط همسر انجام می شدو از ای
می دهد فرصت مناسبی برای کارآفرینان ایجاد می کند که هم فشارهای اجتماعی خود را کاهش

.  و هم می تواند روی سایر مسال کسب و کار خویش متمرکز گردد
ویی از تکیه برخداوند و مدد ج: تسکین روحی با استفاده از باورهای اعتقادی و عرفانی–5

.  حمله روش های عمومی در مواجهه با مشکالت و رفتارهای اجتماعی بوده است
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ر مرحله برخی از کارآفرینان به منظور رفع موانع اجتماعی، به ویژه ناامنی های اجتماعی د: استفاده از محارم–6
برای . اول از همسر و سپس از محارم استفاده می کنند

مثال هنگام تردد در جاده ها از خانه تا محل کار

ب در این مرحله جذب و عضوگیری و نیز جل. مشخص کردن بایدها و نبایدها: استفاده از دانش مذهبی–7
ی مشارکت مردم در سرمایه گذاری ، از اعتقادها و باورهای ارزشی آن ها و خود بهره جسته و با طرح موضوعات

از قبیل کسب درآمد حالل، 

.  کسیب و کار مشروع، سود حالل و توصیه به کار برخی از سدها را می شکند

ی برای سعی در به روز نگه داشتن دانش حرفه ای، از این طریق فرصت مناسب: استفاده از دانش حرفه ای–8
یل در مناطق روستایی، کارآفرینان به دل. خود به وجود می آورند که برخورد با آنان صرفاً حرفه ای باشد

تند به محدودیت های محیطی و پایین بودن سطح سواد و در نتیجه عدم توانایی های الزم از این روش نتوانس
.  صورت موثر استفاده نمایند
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برای خود به دلیل اتکا به تجارب علمی توانسته اند راه را: استفاده از تجارب علمی–9
موم باز نمایند و مشکلی از بابت اثبات توانمندی و اشراف بر حرفه خود در نزد ع

.ماینداین موضوع باعث گردید که اعتماد عمومی را نسبت به خود جلب ن. نداشته اند

با این ویژگی در مسیر توسعه کسب و کار چهره : صداقت و صراحت لهجه–10
آن ها صادقی از خود در نزد اذهان عمومی ساخته اند که موجب اعتبار و اعتماد نسبت به

.  گردیده است و دراین شرایط بر بسیاری از موانع اجتماعی فائق آمده اند
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این مانع خاص زنان : قانون کار در مورد مشکل اخراج کارگر در صورت ضرورت–1
که آنان را با کارآفرین نیست بلکه عمومیت داشته که شرایط قانون کار به گونه ای است

شاگردی برای مصالحتی افراد کارآموز که به نوعی رابطه استاد و. مشکل مواحه می سازد
عهد بین آن ها مطرح است مشمول این قانون می شوند و در نتیجه برای کارآفرینان ت

که در صورت عدم رضایت از خدمات کارگران اخراج. حقوقی و مالی به وجود می آورد
.  امکان پذیر است

موانع قانونی 
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:مصادیق مهم این گونه موانع و مشکالت در سر راه کارآفرینان

تغییر حقوقی دو مالکیت واحد تولیدی و آثار آن ( الف

تغییر در شرایط کار ( ب

فسخ قرار داد( ج

تعلیق و بازگشت به کار کارگران( د

فسخ قرار داد کار اعضای شورای اسالمی کار( هـ 

عدم پذیرش و اقامت یک زن تنها در برخی امکان مانند هتل ها–2

محدودیت های قوانین و مقررات برای کارآفرینان –3
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خود شناخت کامل از قوانین و مقررات مربوط به حرفه: شناخت و تسلط بر قوانین ومقررات–1
اظ بوجود کسب نمایند و از این طریق بتواند به خوبی ضوابط را رعایت نماید تا مشکلی از این لح

.  نیاید

محافل کارآفرینانی که در انجمن ها و: برخورد فعال جهت پیشنهاد اصالحی و بازنگری در قوانین–2
جدی حضور دارند در جهت پیشنهاد دهی و اصالح و بازنگری قوانین مرتبط با حرفه خود مشارکت

. داشته اند

ف بیشتر بر این ارتباط باعث شده تا از این طریق ضمن اشرا: برقراری ارتباط با سازمان های ذیربط–3
.  دا کنندشرایط حقوقی و قانونی حاکم بر حرفه خود با ارکان مختلف نهادهای مذکور آشنایی کامل پی

انونیتدابیر به کار رفته در رفع و کاهش موانع ق
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وانین و کارآفرینان به دلیل عدم تسلط خود بر ق)برخی : همکاری مشترک با همسر–4
.  مقررات در همکاری، پیوند با همسر خود از دانش و تجربه او استفاده می کنند

عهد تعداد کمی از کارآفرینان به دلیل عدم پذیرش ت: استفاده از کارگر روز مزد–5
نها حق حقوقی و مالی از کارگران روزمزد استفاده می کنند و طبق قرارداد اولیه خود با آ

.  الزحمه ای به صورت روزانه یا ماهانه دریافت می کنند
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فرایند تدوین استراتژی برای توسعه کارآفرینی زنان 

استراتژی–3شناخت–2هدف –1

:تبیین هدف 

ولی به در شرایطی که برای عبور از اقتصاد تک محص. هدف توسعه کارآفرینی زنان می باشد
تعدادهای کارگیری نیروی توانمند و خالق منابع انسانی و ایجاد زمینه و امکانات برای رشد اس

.  ب گرددخالق ضرورت می یابد توسعه کارآفرینی می تواند از جمله الزامات چنین هدفی محسو

یرانالگوی توسعه کارآفرینی زنان در ا:فصل چهارم 
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دوین شده استراتژی هنگامی می تواند موفق باشد که مبتنی بر واقعیت های محیطی ت
و بررسی های انجام شده نشان داده است که زنان با موانع خانوادگی، فرهنگی. باشد

اجتماعی مواجه می باشند ولی علیرغم ان توانسته اند اراده خود را در جهت توسعه 
وانع و فرصت ها بنابراین برای توسعه کارآفرینی زنان الزم است م. کارآفرینی بکار گیرند

.را شناخته و آنها را در نظر داشت

شناخت واقعیت های موجود
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حفظ نهاد خانواده–1

نقش دولت به عنوان سیاستگذار و حمایت کننده –2

نقش نهادهای غیردولتی به عنوان بسترها و حمایت کننده–3

تدوین استراتژی
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م بنیان خانواده به عنوان کوچکترین و منسجم ترین نهاد اجتماعی می تواند در استحکا
اما یکی از موانع عمده کارآفرینان محدودیت . اجتماعی موثر واقع شود–فرهنگی 

ود دارد از نظر برخی خانواده ها بین کارآفرینی و حفظ خانواده تضاد وج. خانوادگی است
کی در این شرایط رعایت و همکاری همسر ی. ما با کمی تالش این دو را آشتی داده اند

فاظ به همین دلیل از او به عنوان یک چتر حمایتی یا به عبارتی ح. از این موارد است
ضعیف ریشه این برخورد قبول واقعیت های ناشی از فرهنگ. اجتماعی استفاده کرده اند

–ی اما تحوالت اجتماعی، رشد تحصیلی و رشد نسبی حضور سیاس. شدن زن است
.اجتماعی زنان تا حدودی توانسته  فشارهای ناشی از این تفکر را کاهش دهد 

خانواده
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:گزینه وجود دارد3اما به طور کلی در جهت حفظ نهاد خانواده 

کسب دانش و مهارت نسبی در حرفه و هماهنگی در ابعاد و توسعه: کسب و کار مشترک با همسر–1
اهش موانع مزیت این گزینه تمرکز بر کسب و کار، ک. و کار مشترک بین زوج کاری ضرورت می باشند

.  خانوادگی و همبستگی خانوادگی خواهد بود
ورت در صورتی که کارآفرینان نتوانند با همسر خود به ص: ابعاد کسب و کار به صورت فردی-2

فه خانوادگی مشترک کسب و کاری ایجاد کنند به منظور حفظ نهاد خانواده الزم است تناسبی بین وظی
استراتژی در این حالت دو عضو دیگر. و شغلی خود قایل شود تا هیچ یک دیپری را تضعیف ننمایند

.  این الگو یعنی دولت و نهادهای غیردولتی در کاهش موانع زنان نقش مهمی ایفا می کنند
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و در این حالت همسر به صورت مقطعی: ایجاد کسب و کار به صورت فردی با همکاری همسر–3
ع در این گزینه با پیوند و همکاری آن دو موان. یا پاره وقت با کارآفرینی زن همکاری می نمایند

. خانوادگی کمتر می شود
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حمایت از نقش دولت در زمینه ترغیب کارآفرینان زنان بهتر است محدود به سیاست گذاری و
د پرهیز دولت سیاستگذار و حمایت کننده است و از ورد به مرحله اجرا بای. کارآفرینی باشد

. دالیل این توصیه در نکات زیر خالصه می شود. کند

اسی جلوگیری از کندی یا توقف سیاست های اتخاذ شده در مرحله اجرا به دلیل بروکر–1
حاکم بر دستگاه های دولتی 

زمینه سازی برای شکل گیری نهادهای غیر دولتی –2
تمرکز دولت بر امر سیاستگذاری در زمینه توسعه کارآفرینی–3

هدولت به عنوان سیاست گذار و حمایت کنند
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نیز مناطق اجتماعی شهر و روستا و–توجه به تفاوت شرایط و مقتضیات اقتصادی –1
.مختلف جغرافیایی کشور و به تبع آن سیاست های متناسب با هر منطقه

رایط ش. ممکن است کارآفرینی زنان در روستا ها در شکل های تعاونی موفق تر باشد
قش اقتصادی فرهنگی و اجتماعی روستا به گونه ای است که زمینه فعالیت زنان و تاثیر ن

این. آن به صورت جمعی و مشخصاً در قالب شرکت های تعاونی امکان پذیر است
ق و گزینه درخور توجه آن است که سیاست های حمایتی در روستاها منجر به تشوی

.حمایت از تعاونی ها باشد

ار و اقدامات اساسی برای دولت به عنوان سیاست گذ
حمایت کننده 
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رفاً در حد نقش دولت ص: اقتصادی کارآفرینان زنان–در نظر گرفتن کلیه ابعاد اجتماعی –2
ئله را تحت بکله سیاست ها باید به گونه ای اتخاذ شود تا سایر ابعاد مس. حمایت های مالی است

ر مقاطع به طور مثال تدوین و اجرای برنا مه های آموزشی کاربرد کارآفرینی د. تاثیر قرار دهد
.  مختلف می تواند در نظام آموزشی کشور منظور گردد

:عنایت به گوناگونی شرایط و نیازمندی های حرفه ای مختلف کسب و کار-3
رنامه ضمن آنکه بخش های مختلف اقتصادی و رشته های مختلف درون هر یک باید از یک ب
ناوب توسعه ای تبعیت کنند، اما هر بخش مقتضیات و ویژگی های خاص خود را دارد که به ت

.آنها قوانین و ضوابط آن نیز متفاوت خواهد بود
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:تدوین و اجرای قوانین و دستورالعمل های تشویقی و حمایتی کارآفرینی-

اجرای سیاست های کالن اتخاذ شده نیازمند قوانین و دستورالعمل های خاص در سطح ملی و 
رآفرینان این قوانین و دستورالعمل ها یا در سطح عمومی و شامل کلیه کا. بخش های اقتصادی می باشد

ر می باشد و یا در بخش های مختلف اقتصادی بر حسب هر بخش تدوین می شود و یا در درون ه
اند اهرم های این قوانین می تو. دستگاه دولتی مرتبط با موضوع کارآفرینی قوانین الزم وضع می گردد

.مناسبی برای کارآفرینان زن در سطح جامعه و در مرحله ایجاد و توسعه باشند

:به طور مثال قوانین زیر در این زمینه مطرح است

قوانین مربوط به تسهیل در امر ثبت و اخذ جواز کسب و کار. 2-1

قوانین مربوط به تسهیل در امر صادرات. 2-2

معافیت های مالیاتی و بخشودگی. 2-3

قوانین حمایتی دیگر از فعالیت های کارآفرینی. 2-4
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:ایجاد تسهیالت اعتباری-5

داده تا کنون دولت تسهیالت محدودی به صورت وام های کوتاه مدت در اختیار زنام کارآفرین قرار
است اما با اتخاذ تدابیر الزم اعطای اعتبارات مربوطه

.مکان دسترسی کارآفرینان به وام های مورد نیاز در سطح کشور فراهم گردد

اعطای وام های کم بهره

.مقادیر وام ها متناسب با نیاز آنها در نظر گرفته شود

.بازپرداخت وام ها میان مدت و یا طویل المدت باشد

از وام به گونه ای که همه کارآفرینان بتوانند. شرایط اعطای وام از نظر ضمانت های بانکی آسان شود
.بانکی استفاده نمایند
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:تقویت نهادهای غیر دولتی-6

تعاونی ها و موسسات ،(NGO)نهادهای غیردولتی شامل سازمان های غیر دولتی 
.خصوصی بوده و عوامل مهمی برای اجرای سیاست های کالن کشور می باشند

.  د کردبا این شیوه، دولت نقش کارفرما و نهادهای غیردولتی نقش مجری را ایفا خواهن
نه آنکه بر این تقویت نهادهای غیردولتی توسط دولت از این طریق پیشنهاد می شود

تی دولت خود رأساً به ایجاد سازمان های غیردولتی بپردازد که در این صورت غیردول
.نخواهد بود
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:پرورش مدیران کارآفرین-7

ران کارآفرین در این فرآیند نقش تقویت کننده را مدی. احساس نیاز به موفقیت را می توان تقویت نماید
ان اقدام دولت و کارآفرین« حلقه واسط»مدیران کارآفرین می توانند به عنوان . می توان به عهده گیرند

الن دولت آنها با تشخیص و درک انگیزه های کارآفرینان از یک سو و اشراف کامل بر سیاست ک. کنند
.در امر کارآفرینی موقعیت های مناسبی برای کارآفرینان فراهم خواهند ساخت

:ترویج کارآفرینی زنان-8

واند به کار دولت در جهت ترویج کارآفرینی و تقویت سیاست های اتخاذ شده ابزارهای مختلفی را می ت
نی، به عنوان نمونه از طریق رسانه های عمومی ضمن معرفی فرصت های مناسب برای کارآفری. گیرد

موانع و می تواند زمینه مناسبی برای امکان انتقال تجارب کارآفرینی، معرفی کارآفرینان، شناخت
مشکالت و آموزش های عمومی و ایجاد تسهیالت مختلف برای خانواده های زنان کارآفرین فراهم 

.آورد
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:تقویت شبکه های همکاری محلی و منطقه ای-9

ود فراهم آوردن زمینه های همکاری انتقال تجارب، شناسایی و برخورداری از منابع موج
و این شیوه عالوه بر حذف هزینه ها. موقعیت مناسبی را برای کارآفرینان می سازد

با انرژی های مصرف شده موازی، فضایی را برای کارآفرین به وجود می آورد تا همواره
.  همتایان خود پیوند برقرار کند
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موجودیت زنان در سطح آموزش : ایجاد فرصت برای زنان جهت حضور در سطوح آموزش عالی-1
ورود و عالی، امکان حضور آنان را در عرصه های اجتماعی و اقتصادی نیز بیشتر کرده و در نتیجه به

رینانه حضور آنان در جامعه مشروعیت می بخشد و زمینه را برای بروز ابتکارات و فعالیت های کارآف
.فراهم می سازد

در برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های آموزشی کارآفرینی به منظور آماده سازی زنان کارآفرین-2
همانطور که در تجربه سایر کشورها مشاهده شد عالوه بر برنامه های: ایجاد کسب و کارهای جدید

یس و تا آموزشی کارآفرینی در سطوح مختلفی دانشگاهی، مراکز آموزشی زیادی برای این منظور تاس
.کنون اقدامات زیادی در جهت توسعه کارآفرینی زنان انجام داده اند

.کمک به ایجاد مراکز آموزشی کارآفرینی زنان در این راستا مؤثر خواهد بود

تقویت امکانات و تسهیالت آموزشی
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با . ی استیکی از مشکالت کارآفرینان عدم آگاهی از فرصت هایی است که نیازمند جستجوی گسترده و پر هزینه شخص
.استتوجه به اهمیت تکنولوژی اطالعات، نقش دولت در ایجاد شبکه های اطالع رسانی برای زنان کارآفرین حایز اهمیت

:ایجاد فرصت های کسب و کار مبتنی بر دانایی  برای زنان کارآفرین
اشته و نیاز به با توجه به محدودیت های خانوادگی زنان کارآفرین به ویژه در مقاطعی که فرزندان آنها در سنین پایینی قرار د

پردازند مفید حضور آنان در خانواده بیشتر احساس می شود، ایجاد زمینه هایی که بتوانند در خانه به کسب و کار مستقلی ب
ع حرفه ها این نو. اکنون بسیاری از حرفه ها از حالت یدی خارج شده و ماهیتی مبتنی بر دانایی پیدا کرده است. می باشد

می تواند فرصت مناسبی برای کسب و کار جدید 
.زنان کارآفرین در شرایط فوق ایجاد نماید

.اص دهدبه طور مثال ایجاد فرصت های کسب و کار از راه دور  می تواند نیروی بسیاری از کارآفرینان زن را به خود اختص

ایجاد شکبه اطالع رسانی
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ازی و سازمان های غیردولتی و تعاونی های زنان می توانند مجری مناسبی برای بسترس
.توسعه کارآفرینی باشند

انتفویت سازمان های غیردولتی و تعاون های زن
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انواده با در نظر داشتن موانع و محدودیت های رفاه کار آفرین و اجرای استراتژی نهاد خ
.حمایت های ویژه ای را در هر یک از زمینه های برای زنان کارآفرین در بردارد

حمایت های نه گانه فوق
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ی منظور از نهادهای غیر دولتی، سازمان های غیردولتی، تعاونی ها و موسسات خصوص
.   می باشد

:سازمان های غیر دولتی

د، بسیار سازمان های غیردولتی زنان در ایران که حتی در زمینه اشتغال زنان اثرگذار باشن
.  ه انداندک است و هنوز اثری در نقش خود در فرایند کارآفرینی زنان به جای نگذاشت

.ان دهندحال آنکه می توان نقش مؤثری در بسترسازی و توسعه کارآفرینی از خود نش

نهادهای غیردولتی زنان
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به اطالعات آماری نشان می دهد که تعداد زیادی از زنان از طریق تعاونی ها توانسته اند
.اشتغال و امنیت اقتصادی دست پیدا کنند

کل تعداد اعضاء % 9علیرغم افزایش تعاونی های زنان در چند سال گذشته، زنان تنها 
.تعاونی ها را تشکیل می دهند

زنان توسعه کارآفرینی زنان در مناطق روستایی با توجه به محدودیت های اجتماعی
.دعموماً از طریق تشکل های محلی که بهترین آن تعاونی هاست امکان پذیر می باش

تعاونی های زنان
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چنانچه . در ایران تا کنون موسسه ای خصوصی جهت توسعه کارآفرینی زنان تأسیس نگردیده است
ز فرصت توسعه کارآفرینی زنان در اولویت های سیاستگذاری دولت قرار گیرد، بخش خصوصی نی

قیقاتی و مناسبی برای حضور در این فرایند پیدا می کند و می تواند با خدمات آموزشی، مشاوره ای، تح
.ترویجی نقش موثری در توسعه کارآفرینی زنان ایفا نماید

:فعالیت های تحقیقاتی-1
. داز این رو فعالیت های تحقیقاتی می تواند یکی از اقدامامت مهم نهادهای غیردولتی به شمار رو

ت های مطالعاتی در این زمینه بازار، شناخت تجارب سایر کشورها، موانع کارآفرینی، شناخت فرص
راهم کارآفرینی در مناطق مختلف کشور فرصت های مناسبی برای اقدام جهت سایر فعالیت ها را ف

.می آورد

موسسات خصوصی توسعه کارآفرینی زنان
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به این . اشدبرنامه های آموزشی باید بر حسب ترکیب شرکت کنندگان منطفف ب: فعالیت های آموزشی-2
 های ترتیب که سطح سود، نوع حرفه،منطقه جغرافیایی از جمله عوام اثرگذار در طراحی و اجرای برنامه

ی نقاط کشور آموزشی می باشد تهیه بسته های آموزشی وا مکان استفاده از راه  دور برای کلیه کارآفرینان اقص
.نیز ز مفید می باشد

ذیری و به طور کلی در پرورش کارآفرینی تقویت مهارت های خالقیت، نووری، رهبری، یادگیری، ریسک پ
گنجانده خودباوری و تصممیم گیری و شیوه های حل مشکل موضوعاتی است که باید در برنامه های آموزشی

.شود

چگونگی شکل گیری یک کسب و کار و شناخت قوانین و کانال های : فعالیت های مشاوره ای-3
لیغات، شیوه ارتباطی، نحوه قیمت گذاری، نحوه بازاریابی و  فروش، چگونگی مکان حضور در بازار، شیوه تب

ست مدیریت، شیوه های جذب سرمایه، سرمایه گذاری و چگونگی استفاده ازمنابع موجود، از جمله مواردی ا
که ارایه خدمات مشاوره ای به کارآفرینان را ضروری می سازد
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یز عالوه بر آنکه دولت در جایگاه خود نقش ترویج کننده را ن:  فعالیت های ترویجی-4
اه ها، خواهد داشت، نهادهای غیردولتی به تناسب امکانات، می تواند در زمینه برگزاری نمایشگ

همایش ها، چاپ لوتن های خبری، نشر مجالت حرفه ای و برگزاری مسابقات مختلف در جهت 
.ترویج کارآفرینی سهم عمده ای داشته باشند

ان های غیر عالوه بر توسعه امکان تسهیالت اعتباری توسط دولت، سازم:  تامین منابع مالی-5
ی دولتی می توانند از طریق ایجاد صندوق های اعتباری و در مرحله عالی تر تأسیس بانک ها

.خصوصی نسبت به اعطای تسهیالت مالی به کارآفرینان کمک مؤثری کنند


