
www.mshojaie.com

:عنوان
توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی در چین

و نگاهی اجمالی بر کارآفرینی زنان و عوامل موثر بر ایجاد کسب و کار

حمید عصاری:نام پژوهشگر

دکتر مانی شجاعی: نام استاد 

98-97:سال تحصیلی



www.mshojaie.com



www.mshojaie.com

آنفونتوچینراستعنوانمتن،زیباسازیجهتB Titrوشودانتخاب
(استتغییرقابل48تامواردبعضیدرو)40حداقلآناندازه

متنفونتبیشتر،خواناییجهتB Lotusتا32ازآناندازهوشودانتخاب
استتغییرقابل36
شودمیتوصیهمطالببهترارائهبرایجدولونمودارازاستفادههمچنین

عنوان



www.mshojaie.com

مقدمه
یارد نفر میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر یک میل4/9کشوری پهناور با وسعت چین
درصد جمعیت چین را روستانشینان تشکیل می دهند که عمدتاً به 80. است
درصد جمعیت جهان را تغذیه کند، و این در 20چین باید حدود . مشغولندکشاورزیشغل

.درصد اراضی قابل کشت دنیا را در اختیار دارد 7حالی است که تنها 
زی و در نتیجه بخش کشاوراقتصاد روستاییتا حد زیادی متکی براقتصاد چین

ی سال سیطره خود بر کشور، صدمات جبران ناپذیر30چین در طی انقالب کشاورزی.است
د چین وارد کرد و سیاست های نادرست دولتمردان در آن دوران رکود شدیاقتصادرا بر

.روستاییان را به همراه آوردفقراقتصادی و

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%86%DB%8C%D9%86
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که به 1979و 1978امروز پس از گذشت دو دهه از اجرای اصالحات سیاسی سال های 
ر به دست انقالب دوم موسوم است، پیشرفت های قابل توجهی در توسعه کشاورزی این کشو

کشور حفظ زیست محیطیومنابع طبیعیفقر به میزان چشمگیری کاهش یافته و. آمده است
10ن تا کنون کل تولید ناخالص داخلی کشور ساالنه با نرخ میانگی1978از سال . شده اند

درصد 31درصد، و صنایع روستایی 2/5درصد، تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی 
درصد 6میلیون یعنی 31تعداد افرادی که در فقر کامل به سر می برند، به . افزایش داشته است

.جمعیت روستایی کاهش یافته است 
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 تدریج در این مدت به. توسعه اقتصادی چین در این سال ها روندی آرام و سنجیده داشته است
، درآمد از تصدی دولت بر کشاورزی کاسته شده و با اجرای سیاست های توسعه روستایی

.روستاییان افزایش یافته است
ر پیش با وجود همه این پیشرفت ها چین هنوز تا توسعه اقتصادی پایدار و مؤثر راه درازی د

هنوز هم بخش روستایی و کشاورزی چین با معضالت عمده ای روبروست و هنوز هم. دارد
.ردپایی از دخالت های نادرست دولت در روستاها به چشم می خورد

افق های جدیدی را 2001جهانی در سال تجارتاز سوی دیگر پیوستن چین به سازمان
داده به  روی این کشور گشوده و همراه با آن چالش های جدیدی را نیز پیش روی کشور قرار

ز اقتصادی چین برای رقابت در بازارهای جهانی باید هر چه بیشتر بر سیاست  درهای با. است
 های به نظر می رسد با اتخاذ سیاست. تأکید کند و جهت گیری های جدیدی را انتخاب نماید

.درست روند توسعه اقتصادی چین در سال های آینده آهنگ تندتری پیدا کند
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چهره چین پس از انقالب کشاورزی
ین کشور بر سیاست های دولت چین پس از انقالب کشاورزی، تأثیری شگرف بر اقتصاد ملی ا

.  ن نماندجای گذاشت و کشاورزی نیز به عنوان زیربنای اقتصادی چین از این تأثیرات در اما
که بدون توجه به اوضاع اقتصادی و فرهنگی چین 1950اصالحات ارضی کشور در دهه 

47در طی این دوران نزدیک به . انجام شد، رکورد شدیدی در بخش کشاورزی پدید آورد
مین کشاورزی از دست مالکان خارج شده و در اختیار کشاورزان بدون ززمینمیلیون هکتار

ی اروپای و کشورهاشورویپس از تقسیم زمین های کشاورزی، چین به تقلید از. قرار گرفت
شرقی برای اداره امور کشاورزی اقدام به راه اندازی تعاونی ها نمود و کشاورزان را وادار به 

زرگ قرار ابتدا زمین های تقسیم شده تحت اختیار تعاونی های ب. عضویت در این تعاونی ها کرد
میلیون کشاورز در اثر فقر و گرسنگی جان30گرفت که در اثر این سیاست نادرست بیش از 

.باختند 
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نزدیک به 1955تا سال . از آن پس تعاونی های بزرگ به تعاونی های کوچک تر تقسیم شد
ای بدین ترتیب فعالیت ه. کشاورز به عضویت تعاونی ها درآمدندخانوارمیلیون17

ه روز جمعی برخوردار شد و تصدی دولت بر بخش کشاورزی روزبمدیریتکشاورزی از
.  ندتعاونی ها در آن دوران نقش های زیادی را بر عهده داشت. عمیق تر و گسترده تر گردید

ط نوع محصول، نحوه فروش و قیمت محصوالت همه و همه توس, تعیین روش های تولید
برای حاصل این سیاست ها ایجاد تنگناهای شدید. تعاونی ها و زیر نظر دولت انجام می شد

ورزی در به طوری که سهم بخش کشا. کشاورزان و کاهش چشمگیر تولیدات کشاورزی بود
.درصد کاهش یافت  6/25درصد به 90تولید ملی از 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA
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. اشتسایر سیاست های دولت نیز در این دوران تأثیرات گسترده ای بر بخش کشاورزی د
:بخشی از این سیاست ها عبارت بودند از 

تأکید بیش از حد بر خودکفایی و قطع ارتباطات بین المللی• 
تصدی بیش از حد دولت بر امور اقتصادی• 
عدم کنترل جمعیت• 
انتقال شتاب زده اموال و امالک به دولت• 
و فعالیت های تأکید بیش از حد بر صنایع سنگین، به قیمت توجه کمتر به صنایع سبک• 

کشاورزی
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عدم توجه به اهمیت انتقال فناوری• 
یان های این سیاست ها که بدون توجه به قوانین اقتصادی و نیازهای جامعه اتخاذ شده بود، ز

کار عمل و ابتانگیزهتصدی دولت،. عمده ای بر اقتصاد ملی و بخش کشاورزی چین وارد کرد
واردات مواد غذایی در این دوران روزبه روز . کشاورزان و در نتیجه درآمد آنها را کاهش داد

طح افزایش می یافت و مردم به ویژه کشاورزان که اکثریت جامعه را تشکیل می دادند، از س
.زندگی مناسبی برخوردار نبودند
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استراتژی توسعه روستایی چین
ا در این سال ه. را می توان نقطه عطفی در تاریخ چین به حساب آورد1979و 1978سال های 

ود سال از انقالب کشاورزی، مقامات کشور متوجه سیاست های اشتباه خ30پس از گذشت 
کالت در توسعه سیاسی و اقتصادی چین شدند و اقدامات اصالحی جدیدی را جهت رفع مش

اصالحات سیاسی چین در این سال ها، تحوالت عمده ای در . و چالش ها به اجرا در آورند
رفت، بخش اقتصاد ملی چین پدید آورد و مهمترین بخشی که تحت تأثیر این تحوالت قرار گ

ر به جای تأکید ب. در آن زمان دولت چین سیاست های خود را دگرگون کرد. کشاورزی بود
را جهت صنایع سنگین  ، بر صنایع سبک و فعالیت های کشاورزی تمرکز کرد؛ برنامه هایی

.  تکنترل جمعیت به مرحله اجرا گذاشت؛ و از میزان دخالت های خود در امور کشاورزی کاس
.این سیاست ها تأثیر مثبتی در بخش کشاورزی داشت



www.mshojaie.com

:طرح ها و برنامه های عمده چین در توسعه روستایی عبارت بودند از
"مزارع خانوادگی "به "مزارع اشتراکی "تبدیل • 

د ، کشاورزان چینی تشویق شدند که با عقد قراردا1979و 1978پس از انجام اصالحات سال 
در طی این قرارداد آنها متعهد . با تعاونی ها، بخشی از زمین های کشاورزی را اجاره نمایند

یمتی می شدند که بخشی از محصوالت خود را به تعاونی ها واگذار کرده و مابقی آن را به هر ق
ر سال از شروع اجرای این سیاست تا اواخ. و در هر بازاری که تمایل دارند، به فروش برسانند

.درصد خانوارها با تعاونی ها قرارداد کشت و کار منعقد کردند 97، بیش از 1983
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ه شد و در این شیوه، انتخاب نوع محصول، قیمت و نحوه فروش آن بر عهده کشاورزان گذاشت
رمایه وظایف تعاونی ها به انجام اموری چون ایجاد شبکه  های آبیاری، تأمین ماشین آالت و س

در اجرای این سیاست کشاورزان را به سرمایه گذاری بیشتر. برای کشاورزان محدود شد
سهم بخش 1985و 1978تا جایی که در فاصله سال های . فعالیت کشاورزی تشویق کرد

درصد افزایش یافت و 23درصد به بیش از 4/5خصوصی در سرمایه گذاری های کشاورزی از 
به 1986درصد بود، در سال 30نزدیک به 1978سهم کشاورزی در تولید ملی که در سال 

30ماه به میزان 6با اجرای این سیاست، تولید محصوالت کشاورزی ظرف . درصد رسید6/37
درصد افزایش یافت
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افزایش اندازه زمین های زراعی• 
میلیون کشاورز در چین وجود داشت 350و در شروع اصالحات، بیش از 1978درسال 

اورزی هر بدین ترتیب زمین کش. میلیون هکتار زمین کشاورزی در اختیار داشتند100که
مساحت اندک زمین های کشاورزی . هکتار وسعت داشت60/0خانوار تنها نزدیک 

ستند از کشاورزانی که نمی توان. مشکالتی را در تأمین معاش روستاییان پدید آورده بود
طریق کشاورزی امرار معاش کنند، دچار فقر شده و بخشی از آنها به شهرها مهاجرت 

تخاذ سیل مهاجرت روستاییان به شهرها و مشکالت ناشی از آن دولتمردان را به ا. کردند
ن، از سیاست های جدیدی واداشت که از جمله این سیاست ها افزایش زمین زراعی کشاورزا

عداد با اجرای این سیاست ها ت. طریق اشتغال تعدادی از کشاورزان در سایر بخش ها بود
.میلیون نفر کاهش یافت190به 1997کشاورزان تا سال 
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بهره برداری بهینه از منابع کشاورزی• 
عاش کثیر کشاورزان و روستانشینان چینی طی سال های متمادی برای امرار مجمعیت

ای زمین ه. بهره گرفته اندمنابع کشاورزیخود، بیش از حد و با شیوه ای نادرست از
ناطق زمین های باتالقی، م. کشاورزی چین از تنوع جغرافیایی باالیی برخوردار است

کوهستانی، نواحی کم باران، زمین های ساحلی در امتداد رودخانه ها، همه و همه متوسط
و منابع استفاده بیش از حد از زمین های کشاورزی. کشاورزان مورد استفاده قرار گرفتند

ش منابع آب، فرسایکاهش. آب خسارات جبران ناپذیری به این کشور وارد کرده بود
در جریان اصالحات دولت چین. خاک و تخریب جنگل ها از جمله این خسارت ها بودند

ز این منابع را استفاده بهینه از منابع کشاورزی و جلوگیری از استفاده بی رویه و نادرست ا
وسعه ت"این سیاست نشانگر توجه دولتمردان به اهمیت . در دستور کار خود قرار داد

.است"پایدار 
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ایجاد توازن در عرضه و تقاضای غالت• 
درصد 30ماه به میزان 6با شروع اصالحات کشاورزی، تولید محصوالت کشاورزی ظرف 

ای مشکالتی را برغالتتولید مازاد نیاز محصوالت کشاورزی به ویژه. افزایش یافت
ه و یکی از سیاست های عمده دولت در این دوران ایجاد تعادل در عرض. کشاورزان ایجاد کرد

میلیارد یوآن یارانه صرف تهیه غالت 50دولت چین هر ساله حدود . تقاضای غالت بود
.می کند 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA
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کاهش شکاف میان درآمد روستاییان و شهرنشینان• 
در حال حاضر . ابددر مقایسه با شهرنشینان درآمد روستاییان با نرخ نسبتاً کندتری افزایش می ی

1999تا 1985از سال . برابر درآمد کشاورزان است6/2درآمد شهرنشینان به طور میانگین 
درصد افزایش داشته، در حالی که به تولید ناخالص داخلی2/3درآمد سرانه روستاییان تنها 

میانگین درآمد سالیانه کشاورزان 1999در سال . درصد افزوده شده است7/9طی همین مدت 
ینان کاهش شکاف درآمد میان روستانشینان و شهرنش.یوآن باقی مانده است 2210نزدیک به 

روستاییان به مهاجرتو کاهشتوسعه روستاییاز سیاست های عمده دولت برای
.شهرهاست
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به کارگیری فناوری های جدید تولید• 
یقات سیستم تحق. در بخش کشاورزی چین، از دیرباز تحقیقات نقش مهمی داشته است

یات کشاورزی چین با ابداع فناوری های جدید، تنوع بخشیدن به محصوالت و بهبود عمل
.  کشاورزی، بهره وری را افزایش داده و قیمت محصوالت را در طوالنی مدت کاهش داده است

یادی برای های جدید و پیشرفته تولید، کشاورزان چینی شانس زفناوری بدون دسترسی به
.رقابت در بازارهای بین المللی ندارند
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ار خود برای دسترسی به فناوری های جدید، دولت چین چند اقدام اساسی زیر را در دستور ک
:قرار داده است

افزایش سرمایه گذاری دولت در تحقیقات کشاورزی و انتقال فناوری• 
شاورزی های جدید کتوسعه فناوریتشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری بیشتر در• 
ایجاد انگیزه برای کارآفرینان خارجی در توسعه فناوری های جدید• 
.توسعه واردات فناوری از طریق حذف محدودیت ها و مشکالت• 



www.mshojaie.com

اجرای طرح تجدید ساختار استراتژیک کشاورزی• 
تژیک یکی از طرح های عمده دولت چین برای توسعه کشاورزی، طرح تجدید ساختار استرا

هدف از این طرح . در این کشور به اجرا درآمده است2000کشاورزی است که از سال 
. استایجاد توازن میان عرضه و تقاضای محصوالت کشاورز و بهبود محصوالت کشاورزی

: این طرح در سه حوزه عمده به اجرا در می آید
بهینه سازی گونه های مختلف محصوالت-1

رح در این ط. تهیه بذرهای مناسب از طریق طرح اصالح بذر از اقدامات اساسی چین است
ز از عالوه بر پرورش گونه های مختلف بذر داخلی با کیفیت باال، گونه های متعددی نی

ود محصوالت بهبود کیفیت بذر، تأثیر چشمگیری بر بهب. بذرهای خارجی پرورش می یابند
.کشاورزی دارد
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توسعه بخش دامداری-2
.  درصد ارزش کل محصوالت کشاورزی را تشکیل می دهند26فرآورده های دامی چین اخیراً 

یعنی تا ) ساله 5دولت امیدوار است با اجرای طرح تجدید ساختار کشاورزی تا پایان دوره 
.درصد افزایش یابد30درصد به 26، سهم فرآورده های دامی از (2005سال 
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توسعه صنایع تبدیلی-3
.  ن بخش استیکی از اهداف دولت چین توسعه صنایع تبدیلی و تشویق کشاورزان به اشتغال در ای

د مصرف کننده در حال حاضر ظرفیت تولید غالت در کشور افزایش یافته و صنایع تبدیلی می توان
.خوبی برای این غالت بوده و به افزایش تقاضای غالت کمک کند

بهبود اجرای طرح ها و برنامه های مختلف دولت چین در توسعه کشاورزی همراه با تأکید دولت بر
یجاد کرده کیفیت زندگی روستاییان، تأثیرات چشمگیری در نحوه زندگی و درآمد روستاییان ا

اکن احداث خانه های مسکونی مناسب تر، تأمین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی، احداث ام. است
ایط عمومی مانند مراکز درمانی، مدارس و فروشگاه ها و همچنین توسط راه های ارتباطی کشور شر

امل ساخت مجتمع های مسکونی جدید ش. بهتری را برای زندگی روستاییان پدید آورده است
ا در این مجتمع ه. خانه های مسکونی، مراکز تولیدی و خدماتی، از اقدامات دیگر دولت چین است

عه بخش توس. برخی از روستاها برحسب شرایط اقتصادی و زیست محیطی منطقه احداث شده اند 
.رده استکشاورزی و توسعه روستایی چین، زمینه را برای توسعه اقتصادی این کشور فراهم آو
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توسعه کارآفرینی و اشتغال در چین
در . ودندتا قبل از انجام اصالحات اغلب روستانشینان در بخش کشاورزی مشغول به کار ب

به 1997میلیون کشاورز به کار اشتغال داشتند که این تعداد تا سال 350حدود 1991سال 
ن این کشو نسبت افراد شاغل در بخش کشاورزی به کل شاغال. میلیون نفر کاهش یافت190

.درصد رسیده است 50روزبه روز کاهش می یابد و در حال حاضر به نزدیک 
فا را برای شهرها ای"انبار نیروی کار"روستاهای چین، تا قبل از انجام اصالحات نقش 

تند، در مواقعی که شهرها نیاز به نیروی کار به ویژه نیروی کار ارزان قیمت داش. می کردند
در روستاییان برای کار جذب شهرها می شدند و در مواقعی که به دلیل رکورد اقتصادی
باز شهرها، نیازی به نیروی کار جدید نبود، روستاییان مهاجر دوباره به روستاهای خود

ی توانستند برای بسیاری از مهاجران نه در شهرها شغل مناسبی یافت می شد و نه م. می گشتند 
. دوباره در روستا به شغل کشاورزی بپردازند
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یدی و برای حل این معضل دولت چین اقدام به تأسیس و راه اندازی شرکت های کوچک تول
این شرکت ها، شرکت هایی نیمه دولتی محسوب. صنعتی در روستاها و شهرک ها نمود

و تحت قوانین می شوند که با پشتیبانی دولت و توسط جمعی از روستانشینان تأسیس شده
دولت مرکزی چین دخالت چندانی در اداره این شرکت ها. محلی و منطقه ای اداره می شوند

.ندارد
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رای با توسعه کشاورزی و افزایش درآمد روستاییان، تعداد زیادی از کشاورزان که با اج
ذاری سیاست های جدید صاحب سرمایه و امکاناتی شده بودند، در این شرکت ها سرمایه گ

پیشرفت 1990و 1989این شرکت ها در تمام دوران اصالحات به جز سال . کردند
تولیدات این شرکت ها 1994تا 1981در دوره زمانی بین سال های . چشمگیری داشتند

میلیون نفر در این شرکت ها 25حدود 1978در سال . درصد رشد داشته است30سالیانه 
درصد 60حدود .میلیون نفر رسید90به 1990مشغول به کار بودند، که این تعداد تا سال 

ستاها و شرکت های صنعتی در رو. کارکنان این شرکت ها به فعالیت های صنعتی مشغولند
ی شهرک ها محصوالت گوناگونی را از کاالهای سرمایه ای عمده گرفته تا کاالهای مصرف

.ارزان قیمت تولید می کنند
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تعداد . دارندشرکت های روستایی از نظر ابعاد، نوع فعالیت و تعداد کارکنان طیف گسترده ای
ارزش تولیدات این شرکت ها در سال .نفر است4100تا 90کارکنان این شرکت ها بین 

درصد ارزش کل تولیدات صنعتی این 7/31میلیارد یو آن بوده که حدود 354بالغ بر 1986
رصت های با تأسیس این شرکت ها متوسط درآمد روستاییان افزایش یافت؛ ف. کشور است

در .از روستا به روستا فراهم شدمهاجرتشغل جدید و متنوعی فراهم آمد و زمینه برای
درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص 40حال حاضر این شهرک ها حدود 

.میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده اند130داده و برای نزدیک به 



www.mshojaie.com

سال نیروی کار سهم شرکت روستایی صادرات

1980 9 4 0

1985 19 9 15

1990 23 14 43

1990 23 14 43

1995 35 25 48

2000 48 30 35

1980-1999توسعه شرکت  های روستایی در چین 
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یکی از معیارهای ارزیابی کشورها از نظر توسعه، میزان حضور و مشارکت زنان در
لف در کشورهای در حال توسعه، به دالیل مخت. فعالیت های اجتماعی و اقتصادی است

حدود فرهنگی و اجتماعی، زمینه های مشارکت زنان در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی م
ه توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنها به بازارکار می تواند زمنی. شده است

.بهره گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را فراهم آورد 
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در . در جوامع امروزی، زنان نقش مهم و در حال گسترش در زمینه کسب و کار دارند
سالهای اخیر، سهم زنان در کسب و کارهای اخیر، سهم زنان در کسب  و کارهای 

کا، مثال در آمری. خصوصی به اندازه کارهای دولتی روند رو به رشدی را طی کرده است
، کارهایی که توسط زنان اداره می شود افزایش چشمگیری 1998تا سال 1990از سال 

میلیون نفر را به کار 27/5میلیون کار اداره شده توسط زنان در آمریکا 1/9داشته است 
از اوایل قرن حاضر.تریلیون دالر در اقتصاد آمریکا مشارکت دارد3/6گرفته است و 

ارج از جهان با یک پدیده اجتماعی اقتصادی به نام مشارکت اقتصادی زنان در مشاغل خ
.خانه رو به رو شده است
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جموعه فرایند کارآفرینی زنان را می توان از ابعاد متنوعی بررسی کرد و آن را متأثر از م
.عوامل فردی، محیطی و سازمانی دانست 

ناختی مدنظر بیشتر انگیزه ها، ویژگی های شخصیتی و ویژگی های جمعیت ش: در بعد فردی
داشت از خود، بر است می توان گفت میان توانایی هایی شخصیتی از قبیل اعتماد بنفس و پن

باال تأثیر اشتغال زنان رابطه متقابل وجود دارد، به طوریکه پنداشت از خود و اعتماد بنفس
اختی، هر چه بنابر اطالعات جمعیت شن. مستقیم بر اشتغال زنان و موقعیت شغلی آنان دارد

ستیم؛ نرخ باروری به دلیل جوانی جمعیت افزایش می یابد، با نزول اشتغال زنان مواجه ه
8/23همچنین میان تعداد فرزند و اشتغال رابطه معکوس وجود دارد، به طوریکه تنها 

فرزند به 2یا 1درصد زنان با 7/57درصد از زنان دارای سه فرزند یا بیشتر در مقابل 
.فعالیت شغلی می پردازند 
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عی میان هنجارهای رایج در زمینه تقسیم کار، وجود نوعی مرزبندی طبی: در بعد اجتماعی
انتظار ، مسئله تعدد نقش زنان به طوریکه(امور بیرون منزل)و مردان ( خانه داری)کار زنان 

ش انجام مسئولیت های متفاوت زنان در قالب همسر، مادر، خانه دار، شاغل، آنها را دچار تن
ور ناامنی های اجتماعی که امکان حض. و نوعی تضاد نقش و فشارهای ناشی از آن می کند

فعال زنان در جامعه، که الزمه اش سفرهای بین شهری، اقامت در هتل ها و اماکن سالم 
با مرور شرایط اجتماعی حاکم بر سه دهه اخیر،. است را با مشکل مواجه کرده است

طمه را بر متوجه می شویم که ایدئولوژی حاکم در سال های اولیه پس از انقالب بیشترین ل
نواده، مشارکت زنان وارد کرده است که تعطیلی مهدکودک های دولتی و مراکز تنظیم خا

مله بازنشستگی زودرس زنان، تعریف شغل های مشابه نقش مادری برای زنان، از آن ج
.است 
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فرهنگ اقتدارگرا و مرد ساالر همواره رواج دهنده باورهای سنتی و : در بعد فرهنگی
رفتن خویش کلیشه های جنسیتی بوده و از ابتدا، تربیت و اجتماعی شدن دختران، در نظر گ

نی به عنوان جنس دوم و تضعیف اعتماد به نفس و تعمیق حس حقارت و خود کم بی
همچنین کمبود آگاهی زنان در ابعاد حقوق. تونایی های خویش را در پی داشته است

فردی، خانوادگی و اجتماعی، حرفه ای و عدم شرکت در تشکل های صنعتی حرفه ای و
به دلیل . اندفعالیت های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، به استمرار ساخت نابرابر کمک می رس

ایستگی ها به نگاه جنسیتی، فرصت های اجتماعی و شغلی کمتر به طور برابر با توجه به ش
در اشتغال افراد، فارغ  از جنسیتشان اعطا گشته است، همواره شاهید تبعیض های جنسیتی

.هستیم 
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ساعت بیش از مردان 13-12در حالی که زنان در آسیا به صور متوسط : در بعد اقتصادی
کار می کنند، به دلیل بدون مزد بودن کار خانگی همچنان در سطح نازل  درآمدی قرار 

ه بین به طوریک. ارتقای مقام ها تنها براساس شایستگی ها صورت نمی پذیرد. می گیرند
.درصد تحصیالت عالیه داشته اند 6از کل مردان شاغل تنها 55-65سال های 

ه از کل درصد زنان شاغل، تحصیالت عالیه داشته اند و جای شگفتی است ک18در حالی که 
آمار . )درصد به سمت های باالی اداری و مدیریتی رسیده اند5زنان تحصیلکرده عالی تنها 

ی شامل مواد درسی، نقش زنان در کتاب ها: تبعیض های جنسیتی در نوع آموزش( 1381
ن همچنی. درسی، رسانه ها که بیشتر تقویت کننده دید سنتی نسبت به زن است

محدودیت های آموزش در نظام آموزش عالی برای زنان مانند انحصار برخی رشته ها برای
(  اهخوابگ)مردان، محدودیت اعزام به خارج از کشور برای ادامه تحصیل و کمبود امکانات 

.برای دختران، همگی از موانع مشارکت زنان است 
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فهرست زیر بهترین کمک برای شروع یک کسب و کار تازه است
ه موارد حال با دانستن کمی اطالعات در مورد کارآفرینی و عوامل موثر بر آن با توجه ب
جام زیر و استفاده بهینه از این موارد یک کسب و کار جدید را آغاز نمود و به سران

رساند
ارزشیابی و ایجاد یا توسعه یک ابتکار اقتصادی

ن از تحلیل نقطه سر به سر برای اطمینا-2آیا نوع کسب و کار متناسب با شما هست؟؛ -1
یک برنامه مدون کسب و کار شامل بررسی -3از سوددهی ایده اقتصادیتان بهره ببرید؛ 

منابع مالی را برای شروع و راه اندازی کسب -4سود و زیان حجم نقدینگی را تهیه کنید؛ 
کارتان در مورد ساختار قانونی کسب وبرنامه بازاریابی تهیه کنید؛-5و کار تعیین کنید؛ 
تصمیم گیری کنید
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-9شرکت تضامنی یا تعاونی؛ -8شرکت با مسوولیت محدود؛ -7مالکیت یک نفره؛ -6
قبل از تصمیم گیری در مورد ساختار سازمان خود از -10؛ .... شرکت سهامی خاص و

برای سواالتی که در ذهنتان -11منابع مختلف به ویژه از یک کارشناس استفاده کنید؛ 
است پاسخ تهیه کنید؛
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نامی را برای کسب و کارتان انتخاب کنید
ه باشد، به اسامی مختلفی که می تواند با نوع محصول و خدمات شما تناسب داشت-12

ان ثبت نام اگر می خواهید کسب و کار اینترنتی راه بیندازید، بهتر است امک-13بیندیشید؛ 
از اداراتی که متصدی اسامی -14بررسی کنید؛  domainمجموعه خود را به عنوان یک 

عالم کنید؛ فعاالن اقتصادی در حوزه شما هستند جهت انتخاب نامی که تکراری نباشد، است
آن -16برای تعیین نام شرکت با اداره ثبت شرکت ها می توانید هماهنگی کنید؛ -15

ود، دسته از اسامی که هویت تجاری دیگران است یا موجب سردرگمی مشتریان می ش
کنیداز اسامی باقی مانده در فهرست تان باالخره مناسب ترین را انتخاب-17حذف کنید؛ 
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نام کسب و کارتان را ثبت کنید
ر اقدامات اولیه و تهیه مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام مجموعه اقتصادی تان د-18

ه تثبیت نام به عنوان معرف کاال و خدمات شما ضمن تعیین حوز-19اداره مربوطه؛ 
خواهید در صورتی که ب)تثبیت نام به عنوان یک دامنه و آدرس اینترنتی -20فعالیت؛ 

.(فعالیت خود را در فضای اینترنتی داشته باشید
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تهیه مدارک سازمانی
تهیه -22تهیه مرامنامه و اصولی که افراد مجموعه اخالقاً خود را به آن پایبند بدانند؛ -21

تهیه و تنظیم شرح وظایف و -24تهیه و تنظیم چارت سازمانی؛ -23و تنظیم اساسنامه؛ 
فرآیند کاری هر بخش؛ 

پیدا کردن محل کار
توان خود را برای -26ویژگی ها و فیزیک مورد نیاز شغل تان را شناسایی کنید؛ -25

بهترین همسایگی ها برای کسب و کارتان را تعریف-27پرداخت اجاره تعیین کنید؛ 
مکان -28کنید و تحقیق کنید آنان به طور متوسط چه مقدار اجاره پرداخت می کنند؛ 

د ضمن هایی را که برای کار انتخاب می کنید باید کامالً مناسب برای نوع کارتان باش
قبل از امضای هر -29آنکه فعالیت شما در آنجا محدودیتهای قانونی نداشته باشد؛ 

کنیدقرارداد اجاره، آن را به دقت مطالعه کرده و بهترین و مناسب ترین مورد را انتخاب
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تهیه مجوزها و دیگر مدارک رسمی و قانونی
-31برقراری ارتباط و ثبت شدن نزد سازمان های رسمی مانند اداره مالیات؛ -30

کسب مجوز فعالیت از اتحادیه -32مجوزهای مهارتی و مدارک تاییدکننده این مهارت ها؛ 
کسب مجوزهای مرتبط با کیفیت کار نظیر انواع -33صنفی یا دیگر مراجع ذی ربط؛ 

تعیین ابزار و -35کسب تاییدیه های کاری از مراجع ذی صالح ؛ -34؛ .... استانداردها و
تماس با یک شرکت بیمه و تخمین -36وسایل کاری که باید پوشش بیمه ای داشته باشند؛ 

ت زا بیمه مسوولیت برای آن دسته از کارهایی که بسیار مسوولی-37مبلغ انواع بیمه ها؛ 
د؛ بیمه اموال چنانچه ارباب رجوع و مشتریان در محل کار شما حاضر می شون-38هستند؛ 

-40؛ ( دچنانچه چنین محصوالتی تولید می کنی)بیمه محصوالت خطرناک یا حساس -39
بیمه پزشکی و از کارافتادگی برای -41بیمه خسارت و دزدی یا صدمه دیدن حین کار؛ 

خود و کارکنان؛
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تهیه مجوزها و دیگر مدارک رسمی و قانونی

...
راه اندازی سیستم مالی

چنانچه -43رویه مالی خود را بر اساس خرید و فروش نقد یا نسیه انتخاب کنید؛ -42
-44چرخه فعالیت ساالنه شما با تقویم همخوانی ندارد، سال مالی خود را معین کنید؛ 

استخدام یا مشاوره با یک کارشناس -45تمامی پرداخت ها و دریافت ها را ثبت کنید؛ 
از دفاتر یا نرم افزارهای مالی متناسب استفاده کنید؛-46حسابداری؛ 
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شویدسیستم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات را راه اندازی کنید تا غافلگیر ن
با روش هایی که -48با روال پرداخت مالیات در ساختار صنفی خود آشنا شوید؛ -47

از کتب و نشریات مربوط به -49موجب کاهش پرداخت مالیات می شوند، آشنا شوید؛ 
ور که همان ط. یک تقویم مالیاتی برای کارتان تنظیم کنید-50امور مالیاتی غافل نشوید؛ 

یاستگذاری می بینید برای راه اندازی یک کسب و کار باید چندین مورد تصمیم گیری و س
.  کرده و برنامه کاری مدونی تنظیم و اجرا کنید
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