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 پژوهشاهداف و خالصه  (1

تر در خصوص وضعیت کارآفرینی زنان در ایران و ژاپن و با هدف معرفی  این گزارش، بخشی از یک تحقیق مشترک گسترده

سیاستگزاری به منظور بهبود و توسعه وضعیت کارافرینی زنان در این دو کشور است. گزارش حاضر در  پیشنهادات کالن در سطح

طور اجمالی بررسی شده است. بر اساس  شش بخش تهیه شده است. در بخش بعدی وضعیت اشتغال و کارآفرینی زنان در ایران به

سال(  60الی  20% از این زنان در سن مفید اشتغال )65دهند و  % از جمعیت کل کشور را زنان تشکیل می49های این بخش،  یافته

% از زنان جویای کار نبوده و 80ساله و بیشتر مشارکت اقتصادی دارند. بیش از  15% از جمعیت زنان 16.3قراردارند، حال آنکه تنها 

های دانشگاه در مقطع  % از ورودی60به  دار هستند. از طرفی با نگاه به وضعیت تحصیل زنان نزدیک % خانه60از این میان باالی 

دهند. ترویج خوداشتغالی و کارآفرینی از  % از ورودیان دانشگاه در دیگر مقاطع تحصیلی را زنان تشکیل می40کارشناسی و بیش از 

 عوامل تاثیرگذار بر افزایش مشارکت اقتصادی زنان است.

زن کارآفرین، شرایط جمعیت شناختی آنان بررسی شده و عوامل  120از این رو و در بخش سوم از این گزارش طی پژوهشی از  

های فردی، خانوادگی، سازمانی و محیطی مورد پرسش گذاشته شد. نتایج این پژوهش نشان  موثر بر کارآفرینی شامل ویژگی

دارند که بیشترین  دهندگان )زنان خوداشتغال، کارآفرین یا صاحب کسب و کار( تحصیالت دانشگاهی % از پاسخ90دهد که  می

% کسب و کار خود را به 44% خوداشتغال، 37اند. از منظر نوع کسب و کار  % در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کرده38میزان 

کسب و کار مورد  118نفر در  1852اند.  نهاد ثبت کرده % کسب و کار خود را به صورت یک سازمان مردم12صورت شرکت و 

% از این کسب و کارها خرد، 58است.  اشتغال ایجاد کرده 16اند، یعنی هر زن صاحب کسب و کار حدود  مطالعه مشغول به کار شده

های کارآفرینانه  دهندگان از کسب و کار و سازمان خود رضایت دارند. از منظر ویژگی % از پاسخ90% بزرگ است. 8% متوسط و 35

پذیری قراردارند. در بعد عوامل فردی بیشترین توانایی در  دباوری و ریسکفردی در جامعه مورد مطالعه به ترتیب میل به نتیجه، خو

برخورد با مشتریان و کمترین توانایی در تقابل با دولت عنوان شده است. از بعد عوامل خانوداگی، خانواده بیشترین تاثیر احساسی 

اندازشان نسبت  کنند در بهبود چشم خود دریافت می را بر غنی سازی کسب و کار دارد بدین معنا که احساسی که افراد از خانواده

به موفقیت کسب و کار موثر است. از طرفی هرچند در مواردی نسبت به امور اجرایی کسب و کار مانند تامین سرمایه یا معرفی 

فقیا در دسترسی به شریک، موثر بوده اما کمترین میزان تاثیر را در این خصوص دارد. در بعد عوامل سازمانی بیشترین میزان مو

های کاری و کمترین موفقیت در استفاده از منتور، و نوآوری در محصول عنوان شده است. در نهایت و از  اطالعات و ساخت شبکه

% باور دارند 63اند که کسب و کارشان در جامعه مشروع و مورد قبول است، تنها  % عنوان کرده88بعد عوامل محیطی با وجود آنکه 

% از حمایت دولتی )به جز وام( استفاده 5نفع کسب و کار آنان را به رسمیت پذیرفته و فقط  های ذی های صنفی و گروه که انجمن

 اند. کرده

تری از وضعیت کسب و کار زنان و شرایط کاری برای زنان کارآفرین سه مصاحبه موردی با  در بخش چهارم و به منظور درک عمیق

نعت، خدمات و کشاورزی انجام شد. از منظر شباهت هر سه زن در هنگام شروع کسب و کار تا های ص سه زن کارآفرین در حوزه

گیری کسب و کارشان تحصیالت خود را در حوزه مدیریتی تا  مقطع کارشناسی تحصیل کرده بودند و دو نفر از آنان بعد از شکل

های  ده و دو فرزند دارند. میل به نتیجه و خودباوری از ویژگیسالگی ازدواج کر 25الی  22اند. هرسه بین  داده  مقاطع باالتر ادامه

هایی چون  است. چالش شخصیتی هر سه زن است. ورود آنان به فرایند کارآفرینی در پاسخ به یک مساله بیرونی و تحمیلی بوده
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و خستگی ناپذیری، داشتن جدی گرفته نشدن به علت زن بودن در هر سه مورد در هنگام شروع کسب و کار وجود داشته، پشتکار 

 است. دهی و ثبات کسب و کارشان کمک کرده حمایت خانواده، و یادگیری تخصصی و عمومی به هر سه نفر در شکل

در بخش پنجم، امکانات دولتی موجود در حوزه کسب و کار زنان مورد بررسی قرارگرفته است. بدین منظور ابتدا قوانین حمایتی 

نهاد به یک  های مردم های نهادهای دولتی و عمومی مورد مطالعه قرار گرفته و در بخش سازمان ستدولت بررسی شده، سپس سیا

است. در بخش قوانین، به ترتیب قانون اساسی، قوانین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  نمونه موردی اشاره شده

ی مرتبط با حوزه کسب و کار و کارآفرینی زنان، نهادهایی چون وزارت است. در بخش نهادهای دولت و قوانین بودجه مطالعه شده

تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، 

اند. در بخش نهادهای عمومی کمیته امداد  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و صندوق نوآوری و شکوفایی مورد مطالعه قرارگرفته

های غیر  اند. و در بخش سازمان ها مطالعه شده امام خمینی، اتاق بازرگانی، صنعت و کشاورزی ایران، شهرداری تهران و دانشگاه

و جوانان اشاره دولتی، ضمن معرفی انجمن زنان کارآفرین، به یک پروژه اجراشده در این حوزه توسط بنیاد توسعه کارآفرینی زنان 

 است. شده

های زیرساختی  های ترویجی و سیاست های حمایتی، سیاست در نهایت و در بخش ششم، پیشنهادات اجرایی در سه بخش سیاست

های مرتبط با زنان در یک نهاد  های حمایتی عبارت است از تجمیع فعالیت است. سرفصل پیشنهادات در بخش سیاست ارائه شده

اندازی کسب و  دهی به حمایت از کسب و کارهای موجود )به جای تشویق به راه های تشویقی و اولویت ستدولتی، تدوین سیا

ها مطرح  کارهای جدید(. پیشنهادات ترویجی خود در سه حوزه آموزش و توانمندسازی، الگوسازی و تقویت و توسعه تشکل

های عمومی  دسازی تخصصی برای دختران نوجوان، آموزشاست. سرفصل پیشنهادات آموزشی عبارت است از آموزش و توانمن شده

های  های رهبری برای زنان کارآفرین و برگزاری دوره و تخصصی برای زنان خوداشتغال و صاحب کسب و کار، برگزاری دوره

متوسطه، زنان  گری برای زنان کارآفرین. در بخش الگوسازی با توجه به مخاطبان اصلی شامل دانش آموزان مقطع ابتدایی تا مربی

رسانی درخصوص  ها و سمینارهای آموزشی تا ساخت فیلم و تولید محتوای اطالع دار و عموم جامعه پیشنهادات از اجرای دوره خانه

های صنفی زنان  شود. در نهایت نیز تقویت و توسعه تشکل زدایی از زنان را شامل می سازی و تبعیض زنان کارآفرین و نیز آگاه

ست. پیشنهادات زیرساختی در حوزه فناوری اطالعات، شامل تکیه بر قدرت این ابزار برای افزایش اشتغال و نیز توجه ا پیشنهاد شده

است. در پایان امید است این گزارش بتواند راهگشایی  به اهمیت آمار دقیق و مطالعات پژوهشی در حوزه کارآفرینی زنان مطرح شده

 ای توسعه کارآفرینی زنان در ایران باشد.های موثر در راست برای براداشتن قدم

 وضعیت اشتغال و کسب و کار زنان در ایران (2
است. این آمار مبتنی بر نتایج آمارگیری نیروی  در این بخش آمار مربوط به وضعیت اشتغال و کسب و کار زنان در ایران ارائه شده

، 1395است. جمعیت کشور در سرشماری سال  استخراج شدهاست و از گزارشات مربوطه در مرکز آمار ایران  1395کار، در سال 

% را 49که از این جمعیت، است که بر آن اساس تعداد زنان کمی کمتر از تعداد مردان است به نحوی نفر برآورد شده 79.926.270

 دهند. % را مردان تشکیل می51زنان و 

  



 6 |آن توسعه برای پیشنهادات و ایران در کارآفرین زنان وضعیت بررسی 

 

 وضعیت اشتغال و بیکاری

سال، سن دارند و  15% از جمعیت باالی 75.8سال و 10% جمعیت باالی83.3، 1395بر اساس نتایج آمارگیری نیروی کار در سال 

مردان و زنان در کل کشور و در  1اشتغالشوند. برای بررسی اشتغال زنان در کشور، نگاهی به نرخ  جز نیروی کار محسوب می

است. بر این اساس،  شدهها بررسی زنان به طور ویژه در این سال 2شده و مشارکت اقتصادی  سال اخیر انداخته 5استان تهران در 

و حدود یک  %34.5است که این میزان در حدود یک سوم از نرخ اشتغال کل  % بوده11.8برابر با  1395نرخ اشتغال زنان در سال 

ساله و بیشتر در کل  10این نرخ در جمعیت  1395از منظر مشارکت اقتصادی، در سال  % است.57.4پنجم از نرخ اشتغال مردان 

ساله و  15% بوده است. در صورتیکه نرخ جمعیت 14.9% و در بین زنان 64.1است.  این شاخص در بین مردان  % بوده39.4کشور 

% 70.4آید. این شاخص در بین مردان  دست می % به43.2رض شود، نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور بیشتر جمعیت در سن کار ف

 % است.16.3و در بین زنان 

 نرخ اشتغال 
 مشارکت اقتصادی

 سال 10جمعیت باالی 

 مشارکت اقتصادی

 سال15جمعیت باالی 

 43.2 39.4 34.5 مرد و زن 

 16.3 14.9 11.8 زن 

 70.4 64.1 57.4 مرد 

% 1.1است. این رشد نسبت به سال گذشته  درصدی داشته 0.08، نرخ اشتغال زنان رشد جزئی 1391سال گذشته، از سال  5در 

% افزایش داشته 1.2سال گذشته  5در  سال، هرچند این نرخ10است. در مورد مشارکت اقتصادی زنان برای جمعیت باالی  بوده

 %( کمتر از نیم است. 34.5ردان )است، اما هنوز نسبت به همین نرخ در مورد م

 1391 1392 1393 1394 1395 سال

 نرخ اشتغال

 32.9 33.7 33.3 34 34.5 مرد و زن

 11 9.9 9.7 10.7 11.8 زن

 ساله و بیشتر( 10نرخ مشارکت اقتصادی)جمعیت فعال 

 13.7 12.4 12 13.8 14.9 زن 

% است. در مورد زنان هم 45.7% و در نقاط روستایی 42.4نقاط شهری سال، در 10نرخ مشارکت اقتصادی برای جمعیت باالی 

 مانند کل کشور، نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری بیشتر است.

 1395 1394 

 ساله و بیشتر( 10نرخ مشارکت اقتصادی زنان )جمعیت فعال 

 13.3 14.5 مناطق شهری

 14.9 16.1 مناطق روستایی

                                                             
 100نرخ اشتغال: نسبت جمعیت شاغل به جمعیت فعال )شاغل و بیکار( ضرب در  1
 100مشارکت اقتصادی: نسبت جمعیت فعال )شاغل و بیکار( به جمعیت در سن کار ضرب در  2

 درصد نفر عنوان

 %100 79،926،270 جمعیت کل کشور

 %49 39،427،828 زنانجمعیت 

 %51 40،498،442 جمعیت مردان
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%( تقریبا یک سوم است. این 40.2% است.که نسبت به میزان کل در استان تهران )15در استان تهران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان 

 است و تقریبا با نرخ مشارکت اقتصادی زنان در کل کشور برابر است.  % افزایش داشته3نرخ نسبت به سال قبل خود 

 1394 1395 سال

 ساله و بیشتر( در استان تهران 10)جمعیت فعال نرخ مشارکت اقتصادی 

 37.1 40.2 مرد و زن

 11.9 15 زن

کنیم که بیشترین میزان های سنی مختلف، مشاهده میسال، در رده 10، در بررسی مشارکت اقتصادی زنان باالی1395در سال 

 افتد.سال اتفاق می 40الی  30از آن در  % است و پس25.1سال و برابر با  29تا  25مشارکت اقتصادی زنان در گروه سنی 

اند. باالترین نرخ  %درصد بیکار بوده12.4ساله و بیشتر، 10نفر جمعیت فعال 25.791.451، از 1395در مورد نرخ بیکاری در سال 

% است. 1.6با ساله و بیشتر 65ترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی  % و پایین30.6ساله با  24-20بیکاری مربوط به گروه سنی 

% و در نقاط روستایی 13.7است. همچنین این نرخ در نقاط شهری  % بوده20.7% و در بین زنان 10.5نرخ بیکاری در بین مردان 

 است. دست آمده % به8.9

 نرخ بیکاری 

 12.4 مرد و زن 

 20.7 زن 

 10.5 مرد 

بیشتری است که در طول هفته مرجع طبق تعریف، در هیچ یک از ساله و  10جمعیت غیرفعال اقتصادی زنان عبارت از تمام زنان 

بندی  % از زنان بوده است. که از نظر طبقه85.1برابر با  1395گیرند. این جمعیت در سال دو گروه شاغالن و بیکاران قرار نمی

، جمعیت غیر فعال اقتصادی 1395است. در سال  % سایر بوده2.3% دارای درآمد بدون کار و 2.8دار،  % خانه62.8% محصل، 17.1

 است. % بوده35.9% و جمعیت غیرفعال اقتصادی مردان 60.6کل 

% است. 22% و در بخش کشاورزی 52.8%، در خدمات 25.2های اصلی کسب و کار، نرخ اشتغال زنان در صنعت از منظر حوزه

 بیشتر از نیمی از زنان شاغل در بخش خدمات مشغول به کار هستند.

 

25.2% 

52.8% 

22.0% 
 صنعت

 خدمات

 کشاورزی
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% را صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوطه، 19.4ساله و بیشتر،  10، از جمعیت 1395های عمده شغلی، در سال  گروه از منظر

اند. این  داده % را کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری، و ماهیگیری تشکیل می14.5% را کارکنان خدماتی و فروشندگان و 13.6

است. نکته جالب توجه در این آمار این است که در هر  % بوده17.4% و 10.9%، 20.4 ها در جامعه مزبور برای زنان به ترتیب نسبت

های  % بیشترین میزان گروه25.2ها در مقایسه با مردان در جامعه مزبور بیشتر است. زنان متخصص با  برده، نسبت سه حوزه نام

%( است. زنان متصدی ماشین 6.6بت مردان در این حوزه)برابر نس 4اند که این میزان تقریبا  عمده شغلی را به خود اختصاص داده

های عمده  اند. در نگاه کلی به گروه های عمده شغلی را به خود اختصاص داده % کمترین میزان در گروه1.2ها با  آالت و دستگاه

 فعالیت دارند. %( در مشاغل به نسبت تخصصی که به مهارت احتیاج دارد،72.5رسد، اکثر زنان شاغل ) شغلی، به نظر می

 مرد زن مرد و زن های عمده شغلی گروه

 2.9 2.9 2.9 رانیقانونگذاران و مد

 6.6 25.2 9.8 متخصصان

 4.9 6.6 5.2 ارانیها و دست نیتکنس

 4 8 4.7 یامور ادار کارمندان

 14.2 10.9 13.6 و فروشندگان یخدمات کارکنان

 13.9 17.4 14.5 یریگیو ماه یجنگلدار ،یماهر کشاورز کارکنان

 19 20.4 19.4 و کارکنان مشاغل مربوط صنعتگران

 14.6 1.2 12.3  مونتاژکاران و رانندگان ان،یمتصد

 17.3 7.3 15.6 ساده کارگران

 2.4 0.2 2 ریسا

مزد و % را 16.5% را کارکنان بخش خصوصی، و 83.5ساله و بیشتر،  10، از جمعیت شاغل 1395از منظر وضعیت شغلی، در سال 

% و 75.5% و در جامعه زنان 14.8% و 85.2ها در جامعه مردان به ترتیب  اند. این نسبت حقوق بگیران بخش عمومی تشکیل داده

توان از این جدول  رسد، تنها آمار رسمی موجود در مورد کارآفرینی و خوداشتغالی زنان را می در واقع به نظر می است. % بوده24.5

 اند. % بوده23.6% و زنان کارکن مستقل 1.3، زنان کارفرما 1395اساس در سال  استخراج کرد. بر این

 مرد زن مرد و زن وضع شغلی

 4.1 1.3 3.6 کارفرما

 38.7 23.6 36.1 کارکن مستقل

 40 31 38.5 مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی

 1 0 1. مزد و حقوق بگیر بخش تعاونی

 14.8 24.5 16.5 مزد و حقوق بگیر بخش عمومی

 2.3 19.7 5.3 کارکن فامیلی بدون مزد

% از زنان به اشتغال غیر رسمی مشغول هستتند. به گفته معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت کار، 20بر اساس همین جدول، حدود 

از این  %50(، که بر اساس آمار غیررسمی حداقل 1395است.)عیسی منصوری، مهر  % بوده57، 95نرخ اشتغال غیررسمی در سال 

گیرند، اما تحت شود که هرچند در آمار شاغالن قرار میاشتغال غیررسمی به افراد شاغلی گفته می  دهند. افراد را زنان تشکیل می

 گیرند. های حمایتی درمانی و بازنشستگی قرار ندارند. در عین حال از سوی نهادهای نظارتی مورد بازرسی قرار نمی پوشش بیمه
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 شده بیمه زنان تعداد رشد آن تبع به و رسمی کار بازار در زنان اقتصادی مشارکت نرخ اخیر های سال مشاهده شد، درطور که  همان

است.  بوده %4.4 برابر شده بیمه مردان و %15.5 برابر اخیر سال 5 در شده بیمه زنان رشد نرخ که طوری است به یافته افزایش

گیرند.  می قرار اجباری( )غیر اختیاری شدگان بیمه گروه در عمدتاً بگیر غیرمزد و حقوق مشاغل در بیشتر اشتغال واسطه زنان به

 شده رسمی محروم بازار از مردان از بیش زنان که است مهم حیث این از اجتماعی بیمه بودن محور اشتغال به توجه با موضوع این

 است اشتغال وضعیت از متاثر کشور در اجتماعی های بیمه یتاند. وضع فعالیت در اقتصاد غیررسمی و غیرمتعارف روی آورده به و

 رسمی بخش در شاغل میلیون و سیصدهراز نفر زن 3بیش از  95سال  در ایران آمار مرکز اطالعات اساس بر چه اگر ترتیب بدین

وضعیت زنان و خانواده در آیینه نگرفته اند.  )گزارش  قرار اجتماعی بیمه فرآیند در آنها همگی متاسفانه اما است شده گزارش کشور

 (152، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، ص1395-1390های  آمار طی سال

 وضعیت تحصیل و اشتغال

   است. % بوده86.2% و برای زنان 92.5اند. این نسبت برای مردان  % باسواد بوده91.4ساله و بیشتر، 10، از کل شاغالن1395در سال 

 بیکار باسواد باسواد شاغل  عنوان

 97.1 91.4 مرد و زن

 99.1 86.2 زن

 96.2 92.5 مرد

% از ورودیان دانشگاه در 57.2دهند. همچنین را زنان تشکیل می 95شدگان در آزمون کنکور سراسری سال % از پذیرفته59.18

های دانشگاه را در  % از ورودی40زنان بیش از به طور کلی، به جز مقطع کاردانی،  اند. زنان بوده 95-94ی کارشناسی سال دوره

 اند. همه مقاطع تحصیلی تشکیل داده

 

شود که تقریباً نیمی از زنان اند، مشاهده میهای اخیر برای تحصیل در دانشگاه انتخاب کردههایی که زنان طی سالدر بررسی رشته

های  مهندسی، هنر و علوم پایه از عالقمندی-های فنی ترتیب رشته بههای علوم انسانی دارند، پس از آن تمایل به تحصیل در رشته

 است. زنان بوده
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42.12% 
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 1394-1393 1393-1392 1392-1391 1391-1390  1390-1389 رشته / سال

 %7.47 %7.48 %6.95 %6.07 %6.03 پزشکی

 %52.91 %52.76 %52.65 %54.19 %54.64 علوم انسانی

 %8.18 %8.95 %9.56 %9.95 %10.33 علوم پایه

 %16.15 %17.07 %17.48 %17.47 %16.99 فنی مهندسی

 %5.16 %5.55 %6.43 %6.28 %6.01 کشاورزی و دامپزشکی

 %10.13 %8.19 %6.94 %6.04 %5.99 هنر

با دهد، زنان شاغل  التحصیل بیکار هستند، آمار زنان شاغل به تفکیک مدرک تحصیلی نشان می% از زنان فارغ31.1در حالیکه 

اند. نرخ پایین اشتغال  مدرک لیسانس بیشترین و زنان شاغل با مدرک متوسطه، کمترین میزان اشتغال را به خود اختصاص داده

 تعداد زنان دارای مدرک تحصیلی دکترای تخصصی قابل توجه است.

 

 نرخ استفاده از اینترنت

% از زنان از تلفن همراه 72، بیش از 1396ناوری اطالعات در سال بر اساس گزارش عملکرد امور زنان و خانواده وزارت ارتباطات و ف

کنند. در  % در مناطق روستایی زندگی می22% ساکن نقاط شهری و 78کنند. از بین زنان استفاده کننده از تلفن همراه  استفاده می

% مربوطه به رده سنی 6% و 1ترتیب با سال و کمترین سهم به  49تا  25% مربوط به زنان 54بین این زنان بیشترین سهم سنی با 

سال است. در بین زنان استفاده کننده از تلفن همراه، افراد دارای تحصیالت متوسطه  و دانشگاهی به  15سال و زیر  75باالی 

 دهند. % بیشترین سهم استفاده کنندگان را تشکیل می23% و 31ترتیب با میزان 

میلیون نفر از زنان از رایانه استفاده  14.5، نزدیک به 1394فناوری اطالعات در سال بر اساس آخرین آمار مربوطه به سازمان 

ساکن مناطق %( 88)رایانه % است. بیشترین زنان کاربر 52و  %48کنند. سهم زنان و مردان استفاده کننده از رایانه به ترتیب  می

% از زنان کاربر رایانه از نظر نوع تحصیالت در رده 40ل هستند. سا 49تا  25شهری هستند. نیمی از زنان کاربر رایانه در رده سنی 

 % از آنان در دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی هستند.37سنی تحصیالت دانشگاهی، و 

% بوده است. براساس آخرین برآورد ارائه شده در خصوص کاربران 48، بالغ بر 1395سهم زنان از کل کاربران اینترنت در سال 

میلیون مردان هستند.در بین سال  20.2میلیون زنان و 18.7میلیون کاربر اینترنت،  38.9توسط مرکز آمار ایران، از تعداد اینترنت، 

% از زنان کاربر اینترنت در نقاط غیر شهری زندگی 13.5% رشد داشته است. تنها 18.8، تعداد زنان کاربر اینترنت 95و  94های 

% از کاربران اینترنت حداقل یک بار در روز 58.5سال قراردارند.  49تا  25% در رده سنی 57نترنت کنند. بیشترین زنان کاربر ای می

19.42% 
10.83% 

0.33% 
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% به اینترنت متصل 54.37های سیار  % و یا از طریق دستگاه45.6کنند. زنان کاربر یا از طریق محل سکونت  از اینترنت استفاده می

% و بعد از آن دانلود بازی، ارسال و 60های اجتماعی با سهم  ور در شبکهشوند. بیشترین دلیل استفاده زنان از اینترنت حض می

 % است.45.4% و 52.7دریافت ایمیل به ترتیب با سهم 

 بان جهانی کارآفرینی وضعیت کارآفرینی در ایران از دیدگاه دیده

کشور جهان  جمع  64کارآفرینی را در های  که اطالعات مربوط به فعالیت (GEM) جهانی کارآفرینیر اساس گزارش دیدبان ب

شوند. در میان سه مرحله توسعه  بندی می براساس سطح توسعه اقتصادی طبقه کشورها(، 2017کند) آوری و تجزیه و تحلیل می

ن است. بدیدر رده اقتصادهای منبع محور ، ایران محور نوآوریکارآیی محور یا ، منبع محوراقتصادی تعریف شده شامل اقتصادهای 

 است و نیروی کار )غیرماهر( است.کشاورزی کشور بسیار وابسته به منایع طبیعی،  معنا که اقتصاد

الی  18ی نوظهور و جدید در بین جمعیت بزرگسال ) های کارآفرینانه در ایران، فعالیت (TEA)با مطالعه وضعیت کارآفرینی نوپا 

محور، -اقتصادهای منبع در طور کلی، شاخص کارآفرینی نوپا به. است( ٪12.46) جهانی میانگین از باالتر که است ٪12.8سال( 64

برای اقتصادهای  کارآفرینی نوپا میانگینیابد. به طوریکه  شود این شاخص کاهش می باالتر است و هرچه توسعه اقتصادی بیشتر می

همچنین (. ٪9 با مقایسه در ٪17)است  محور بوده-برابر، این شاخص در اقتصادهای نوآوریتقریبا دو 2016در سال منبع محور 

از اقتصادها به ازاء هر در این گروه ، 2016در سال  هستند. دارا نیز را زنان  میانگین کارآفرینی نوپا منبع محور باالترین اقتصادهای

به  6به مرد در وضعیت کاآفرینی نوپا ند، در ایران نسبت زن ا همشغول به فعالیت بودمرحله کارآفرینی نوپا ، هشت زن در ده نفر مرد

 (.(GEM 2016/2017بوده است.  10

 یریگ جهینت و خالصه

 دهد: نگاهی اجمالی به آمار زنان در حوزه اشتغال و تحصیل نشان می

 49دهند. % جمعیت کل کشور را زنان تشکیل می 

 16.3 ساله و بیشتر، مشارکت اقتصادی دارند. 15% از جمعیت زنان 

 65.55 %( قرار دارند. 60تا  20زنان در سن مفید اشتغال )سال 

 85.1دار هستند. % خانه62.8اند. که از این میان  % زنان جویای کار نبوده 

 57.2از ورودیان همه مقاطع تحصیلی را زنان 40های دانشگاه در مقطع کارشناسی زنان هستند. بیش از  % از ورودی %

 دهند. تشکیل می

 72کنند. همراه استفاده می % از زنان از تلفن 

 48.از زنان کاربر اینترنت هستند % 

 12.8.وضعیت کارآفرینی نوپا در ایران است % 

 وضعیت زنان کارآفرین مورد مطالعه در ایران (3

است. از آنجا که قصد آن بود تا امکان مقایسه میان وضعیت  تحلیل شده  آوری شده از طریق پرسشنامه های جمع در این بخش، داده

ارآفرینی زنان در ایران و ژاپن میسر شود، از پرسشنامه واحدی در هر دو کشور استفاده شد. پرسشنامه بر اساس ادبیات کارآفرینی ک
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ها  کند. همه سئواالت بسته هستند، پاسخ  سئوال( اطالعات مرتبط را گردآوری می 145است و در سه بخش )مجموعا  طراحی شده

)بر اساس سیستم  7الی  1( امتیازدهی از 3( بله/خیر 2( انتخاب یک گزینه از چندگزینه 1اند.  آوری شده به چهار شیوه، جمع

 ( عنوان کردن یک عدد یا درصد.4لیکرت( 

های کاغذی میان اعضا انجمن زنان کارآفرین و نیز زنان  نامه است. پرسش الین توزیع شده ها به دو صورت کاغذی و آن نامه پرسش

های کارفرمایی زنان و اتاق بازرگانی  سب و کار و خوداشتغال در حلقه بنیاد توسعه کارآفرینی و همچنین کانونکارآفرین و صاحب ک

های  آوری شد. همچنین لینک پرسشنامه آنالین در گروه پرسشنامه تکمیل و جمع 72پرسشنامه توزیع شده،  150توزیع شد. از 

شد و از زنان کارآفرین و صاحب کسب و کار دعوت شد تا به سئواالت  مختلف تلگرامی مرتبط با موضوع کارآفرینی، منتشر

فرم  122است. بر این اساس در مجموع  فرم شده  50بازدید صورت گرفته از پرسشنامه آنالین، منجر به تکمیل 365دهند.  پاسخ

وده توزیع پرسشنامه، توجه به پرسشنامه معتبر بوده و مورد تحلیل قرارگرفت. براساس محد 118آوری شد که  تکمیل شده جمع

دهندگان خوداشتغال هستند اما در مقایسه با کل جامعه نسبت کارآفرینان و  این نکته ضرورت دارد که هرچند بخشی از پاسخ

دهندگان به این پرسشنامه بیشتر است. تحلیل در سه بخش اطالعات جمعیت شناختی، عوامل  صاحبان کسب و کار در میان پاسخ

 سب و کار و کارآفرینی زنان و وضعیت فعلی کسب و کار به شرح زیر صورت گرفته است.موثر بر ک

 شناختی اطالعات جمعیت
ای و  پرسش( از جمله اطالعات فردی، اطالعات کسب و کار، سوابق حرفه 27اطالعات جمعیت شناختی در چهار گروه سئوال )

 (Manolova et al., 2007)بندی شد.  انگیزه اصلی برای شروع کسب و کار دسته

 اطالعات فردی

ها هستند. از منظر  % ساکن دیگر استان43% ساکن استان تهران و 57دهنده به پرسشنامه،  زن صاحب کسب و کار پاسخ 118از 

ر، های با امکانات بیشت دهندگان ساکن استان % از پاسخ69  استان کشور اقامت دارند 31استان از  21دهندگان در  پراکندگی، پاسخ

 تر هستند.  های محروم % ساکن استان16های با امکانات متوسط و  % ساکن استان13
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 43سال( هستند و میانگین سنی  60الی  20دهندگان در سن اشتغال ) % از پاسخ90.6رود،  طور که انتظار می از بعد سن همان

 54 - 45های سنی % و گروه35سال با  44 - 35بین  های سنیدهندگان به ترتیب مربوط به گروه سال است. بیشترین تعداد پاسخ

 اند. % در سن دانشجویی بوده1.7% بعد از سن قانونی بازنشستگی و 17.8% است. 24سال با 

% همسر خود را از 5% همچنان متاهل هستند. 62اند، از این میان  دهندگان در مقطعی از زندگی خود متاهل بوده % از پاسخ75

سال سن  45الی  25% آنان بین 71شود که سال را شامل می 56الی  17اند. طیف سنی مجردها از  % متارکه کرده8اند و  دست داده

 دارند. 

 

دهندگان تحصیالت دانشگاهی دارند. بیشترین تعداد به ترتیب مربوطه به دارندگان کارشناسی  % از پاسخ90از منظر تحصیالت، 

% مابقی دارای تحصیالت 10اند.  % تا مقطع کاردانی تحصیل کرده8% تا مقطع دکترا و 13% است. 31% و کارشناسی با 38ارشد با 

 %( هستند. 2ای ) حرفه-%( و فنی4%(، دبیرستان )4متوسطه )

 

 اند.  اند که در حوزه کارآفرینی، تحصیالت دانشگاهی مرتبط داشته دهندگان اذعان کرده % از پاسخ15

 

63.25% 12.82% 23.93% 
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 مجرد فوت همسر-جدایی متاهل
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های مربوط به مدیریت تحصیل  % در رشته28اند با  تعداد کسانی که به این سئوال پاسخ داده از منظر رشته تحصیلی، بیشترین

%، 8%، شیمی 13دهنده را دارد به ترتیب عبارتند از مهندسی  هایی که بیشترین تعداد پاسخ اند. بعد از مدیریت، رشته کرده

%، پزشکی و داروسازی، علوم تربیتی و معماری و 5مشاوره %، روانشناسی و 6%، کامپیوتر 6%، علوم اجتماعی 7های هنری  رشته

 %.14% و متفرقه مجموعا 4شهرسازی هر کدام 

 اطالعات کسب و کار

 است. سئوال، نوع کسب و کار، سال تاسیس، زمینه فعالیت، تعداد کارمندان پرسیده شده 8در گروه اطالعات کسب و کار طی 

ان به این گزارش زنانی هستند که خود را خوداشتغال، کارآفرین و یا صاحب کسب و کار دهندگ در رابطه با نوع کسب و کار، پاسخ

فرمایی تا  شود و در طیفی وسیع از خویش می دانند. در تعاریف جهانی خوداشتغالی به معنایی بسیار گسترده در نظر گرفته  می

کار خرد تک نفره وجود دارد و در سر دیگر طیف گیرد. در یک سر از این طیف گسترده یک کسب و  کارآفرینی را در بر می

 کارآفرینی-کارفرماییو  خویش فرمایی-خوداشتغالی . در تعریف وزارت کار ایران نیز(Henley, 2009)گیرند کارآفرینان قرار می

عهده دار باشد و نوعی از اشتغال که در آن فرد مالکیت و مدیریت کسب و کار خود را هردو به طور کامال یکسان و به عنوان 

(. در زمان طراحی 1396اند.)صندوق کارآفرینی امید،  ، تعریف شدهبرای افراد دیگری نیز ایجاد اشتغال کند ،تواند عالوه بر خود می

این پرسشنامه، سه گزینه برای نوع کسب و کار شامل خوداشتغالی، شرکتی و سمن، در نظرگرفته شده بود و منظور از خوداشتغال، 

ها معنای عام خوداشتغالی درنظر  دهندگان به پرسش اند، اما از منظر پاسخ صاحب کسب و کارهای خرد تک تا چندنفره بودهافراد 

با این ترتیب در تحلیل این پرسش فرض آن  .اند کارمند نیز خود را خوداشتغال برشمرده 10است و افرادی با بیش از  گرفته شده

اند، صرفا مجوز کسب و کار اخذ نموده و سازمان آنان به عنوان یک نهاد حقوقی به  ل نامیدهاست که افرادی که خود را خوداشتغا

است. با این  مانند یک شرکت )سهامی خاص یا داری مسئولیت محدود( یا یک سمن )با مجوز الزم از ارگان مربوطه( ثبت نشده

% کسب و کار خود را به 12ر خود را به صورت شرکت و % کسب و کا44% خوداشتغال بوده، 37دهنده  پاسخ 118تعریف، از میان 

 اند. نداده % به این پرسش پاسخ 7اند و  نهاد به ثبت رسانده عنوان یک سازمان مردم

% متعلق به خدمات 29اند، بیشترین حوزه کاری با  از منظر حوزه کاری، در میان کسب و کارهایی که به صورت شرکتی ثبت شده

% و کشاورزی با 17%، تجارت 23های صنعتی کوچک و متوسط(  %، تولید )کارگاه27ترتیب فناوری اطالعات است و بعد از آن به 

های عمده اقتصادی برای زنان عبارت  (، سهم بخش1395% قرار دارند.بر اساس آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران )در پاییز 2

های مربوطه است  دهنده اشتغال زنان در بخش (، البته آمار مربوطه نشان21.3( و کشاورزی )24.5( صنعت )50.6بودند از خدمات )

 است. ها را در نظر نگرفته و لزوما زنان صاحب کسب و کار در این بخش

 

36% 40% 8% 3% 13% 
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نفر کارمند  160 نتعداد کارمند و بیشتری 0نفر است که کمترین آن با  26میانگین تعداد کارمندان در کسب و کارهای شرکتی،

% از کارمندان 8% از این کسب و کارها خانوادگی هستند. در کسب و کارهای شرکتی خانوادگی، در مجموع 10ست. ا عنوان شده

 عضو خانواده هستند.

%، 11% متعلق به صنایع دستی است و بعد از آن به ترتیب آموزش 30در میان کسب و کارهای خوداشتغال بیشترین حوزه کاری با 

نفر است  7% قرار دارند. میانگین تعداد کارمندان در کسب و کارهای خوداشتغال، 7خیاطی هر کدام  % ، تولید محتوا و9کشاورزی 

% از این کسب و کارها خانوادگی هستند. در 16است.  نفر کارمند عنوان شده 48 نتعداد کارمند و بیشتری 0که کمترین آن با 

 دان عضو خانواده هستند.% از کارمن48کسب و کارهای خوداشتغال خانوادگی، در مجموع 

کنند. میانگین تعداد کارمندان در  % فعالیت می36% و 64نهاد در دو حوزه خدمات و تولید به ترتیب با  های مردم سازمان

است. هیچ کدام از این  نفر کارمند عنوان شده 20 نکارمند و بیشتری 0نفر است که کمترین آن  11نهاد،  های مردم سازمان

 باشند. % از کارمندان آنان از اعضا خانواده موسس سازمان می9وادگی نیست، اما به طور کلی ها خان سازمان

 میانگین سن درصد تعداد حوزه فعالیت

 صاحب کسب و کار

مجموع 

 کارمندان

کارمندان 

 عضو خانواده

حداقل 

 کارمند

حداکثر 

 کارمند

 میانگین سن 

 کسب و کار

 13.5 160 1 31 377 43.5 %13 15 اطالعات یآور فن

 13.2 40 0 9 110 49 %8 10 تجارت

 9.3 140 1 42 500 43.5 %40 47 خدمات

 9 155 1 54 829 43 %36 42 تولید

 28 18 4 10 36 57.5 %3 4 کشاورزی

 11 160 0 146 1852 43 %100 118 مجموع/ میانگین 

 ای سابقه حرفه

سئوال در مورد وجود سابقه مدیریت قبلی و میزان این سابقه، تحصیالت مرتبط در حوزه  5ای طی  در گروه اطالعات سوابق حرفه

اندازی  اند که قبل از راه دهندگان اعالم کرده % از پاسخ60است.  کارآفرینی، وجود الگوی کارآفرین و تعداد این الگوها پرسیده شده

اند که در حوزه کارآفرینی تحصیالت مرتبط دانشگاهی  % اعالم کرده15اند. همچنین  ابقه مدیریت داشتهکسب و کار فعلی خود، س

 اند.  داشته

% عنوان 66اند و  % پاسخ بلی داده34( کارآفرین از نزدیک دارید، Role Modelدر پاسخ به این پرسش که آیا شما یک الگو )

اند که چنین الگویی ندارند.  کرده

 

34% 66% 
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 الگوی کارآفرین ندارم یک الگوی کارآفرین دارم
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در چند ماه گذشته با چند نفر خارج از محیط کسب و کار خود در مورد کسب و کارتان مشورت »خ به این پرسش که در پاس

% با کسی 17اند و  نفر مشورت داشته 10% با بیش از 17اند.  نفر مشورت داشته 10الی  1اند که با  % عنوان کرده66« اید؟ کرده

 اند. مشورت نکرده

 انگیزه شروع

کار و  انیتعادل م جادیبه ا لیمدسته شامل  5ها در  دهندگان برای شروع کسب و کار خود، انگیزه سایی انگیزه پاسخدر حوزه شنا

به  لیمو  کسب و کار یها به توسعه مهارت لیم، شتریبه کسب درآمد ب لیم)ضرورت(،  گریکار د کی افتنی، دشواری یزندگ

 (Rey-Marti et al., 2015)بندی شد.  دستهکردن  سکیر

%( 93دهندگان ) توانستند بیش از یک انگیزه را انتخاب کنند. جالب توجه است که اکثر پاسخ دهندگان می در این پرسش، پاسخ

% از آنان عنوان 17دانند و  اندازی کسب و کارشان می های کسب و کاری خود را انگیزه اصلی راه ها و مهارت میل به توسعه توانایی

اند. بعد از میل به کسب  و کار را از روی ضرورت )به دلیل دشواری در یافتن کسب و کاری دیگر( آغاز کرده اند که این کسب کرده

% و  پس از آن میل به ایجاد تعادل میان کار و زندگی خانوادگی، و امکان 79ها با  مهارت، میل به ریسک کردن و مقابله با چالش

 % قراردارند.44% و 47کسب درآمد بیشتر به ترتیب هرکدام با 

ارتباط میان انگیزه زنان کارآفرین برای شروع کسب و کار و دوام »ها بر اساس مقاله او با عنوان  بندی انگیزه مارتی که دسته-ری

گیری کرده که زنانی که انگیزه اصلی آنان، میل به ریسک کردن و مقابله با  است، در این مقاله نتیجه انتخاب شده« کسب و کار آنان

هاست احتمال موفقیت بیشتری دارند و زنانی که انگیزه اصلی آنان تمایل به ایجاد تعادل میان کار و زندگی است، احتمال  لشچا

از طرفی توجه به تفاوت میان آغاز کسب و کار از روی ضرورت یا فرصت،  (Rey-Marti et al., 2015)موفقیت کمتری دارند. 

اند، عمال کسب و کار  ای دیگر به این کسب و کار روی آورده نکردن شغل دیگر و نبود گزینهاهمیت دارد. افرادی که به علت پیدا 

های بازار که هنوز  اند. در مقابل افرادی که با انتخاب خود و بر اساس برداشتشان از فرصت انتخاب کرده« ضرورت»خود را از روی 

اند. بر اساس مطالعات  وارد شده« فرصت»کنند، در حوزه  خاب میکسب و کارشان را انت  ها توجه شده کشف نشده و یا کم به آن

اند، تاثیر مستقیمی بر توسعه اقتصادی کشورها  بان جهانی کارآفرینی، کسب و کارهایی که از روی ضرورت شکل گرفته دیده

   (.Acs 2006ندارند)

ار جدید را به عنوان فرصتی مغتنم شمرده و هرچند دهندگان به این پرسشنامه، ایجاد کسب و ک رسد پاسخ بر این اساس به نظر می

از روی جبر روزگار انتخاب « فقط»اند، اما هیچ یک از آنان، کسب و کارشان را  در مواردی، کسب و کار را از خانواده به ارث برده

 توجه قرارگیرد.تواند مورد  رو برای توجه به کسب وکارهای بر مبنای فرصت، تجربه این افراد می اند. از این نکرده
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93% 
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 وضعیت کسب و کار
پرسش است. در بررسی وضعیت فعلی کسب و کار، ابتدا رضایت افراد از کسب و کارشان مورد بررسی قرار  15این بخش شامل 

 شود.  بینی آینده بررسی می گیرد. و سپس رونق سازمان از هم از منظر عینی و هم ذهنی و همچنین پیش می

 رضایت فردی

که در طراحی پرسشنامه ارزیابی « رضایت کلی شغلی»رضایت ذهنی افراد نسبت به کسب و کارشان، از شاخص  برای بررسی

نامه طی سه سئوال مشخص، رضایت  استفاده شده است. در این پرسش  تعریف شده چمن و همکارانش سازمانی میشیگان، توسط

. (Cammann, Fichman, Jenkins & Klesh, 1979)شود.  ذهنی افراد نسبت به کاری که در آن هستند، سنجیده می

دهندگان به پرسشنامه به  دهندگان به این پرسشنامه در مجموع رضایت بسیار باالیی از کسب و کار خود دارند. تمام پاسخ پاسخ

عنا که از کسب است. بدین م 7از  6.35سئواالت مربوط به رضایت فرد پاسخ داده و میانگین رضایت فردی آنان از کسب و کارشان 

 % رضایت دارند.90و کار و سازمان خود 

 رونق سازمان

دهنده(، عینی)بر اساس آمار و ارقام اشتغال،  در بخش رونق سازمان، در سه گروه سئوال، رونق سازمان از نظر ذهنی )باور پاسخ

 ت.سال آینده مورد بررسی قرارگرف 5بینی  های شناسایی شده( و نیز پیش سود، فروش و فرصت

انداز آینده به مورد  از نظر ذهنی وضعیت کسب و کار از چهار منظر افزایش فروش، افزایش سود، توسعه اخیر کسب و کار و چشم

( 4.84دهندگان از وضعیت کسب و کار خود رضایت نسبی دارند. ) به طور کلی پاسخ. (Lee et al., 2011)شد پرسش گذاشته

بینانه است،  ( کمتر خوش4.33تر و در مورد افزایش سود ) بینانه ( خوش5.25کسب و کار )انداز  میزان این رضایت در مورد چشم

 دهندگان با رونق نسبی کسب و کار تا حدی موافق هستند. هرچند پاسخ

در بخش رونق عینی برای دریافت تصویری دقیق از وضعیت فعلی کسب و کار، در مورد تعداد مشتریان جدید، افزایش سود و 

 10الی  1اند که در شش ماه گذشته بین  دهندگان اعالم کرده % از پاسخ39است.  فروش در شش ماه گذشته پرسش شدهافزایش 

اند در این شش ماه مشتری جدیدی  % گفته9اند.  مشتری جدید داشته 10اند که باالی  % اعالم کرده36اند و  مشتری جدید داشته

اند که در شش ماه  دهندگان اعالم کرده % از پاسخ75اند. با در نظر گرفتن این نکته که  این سوال پاسخ نداده % به15اند و  نداشته

انداز کسب و کار قابل توجیه است.  رسد خوشبینی نسبی در مورد چشم اند، به نظر می گذشته حداقل یک مشتری جدید داشته

% از 30است.  ن نسبت افزایش پیدا نکردهرغم تعداد مشتریان جدید در شش ماه گذشته، میزان فروش و سود به هما علی

درصد بوده و 5%  افزایش سود بیش از 28است، در مورد  درصد افزایش پیدا کرده5اند که سود آنان تا  دهندگان اذعان داشته پاسخ

% اذعان 24اند. در بخش فروش هم  اند افزایشی در سود رخ نداده و یا به این پرسش پاسخ نداده % عقیده داشته42در مجموع 

 است.  درصد رشد داشته5تر از  اند سودشان بیش %گفته41است و درصد رشد کرده5اند که در شش ماه گذشته، فروش آنها تا  کرده

 Shepherd & De)است.  های شناسایی شده در شش ماه گذشته نیز بررسی شده در همین زمینه در پرسشی دیگر تعداد فرصت

Tienne, 2005; Ucbasara et al., 2009; Ramons-Rodriguez et al., 2010 .) 14اند که در شش ماه  %عنوان کرده

فرصت جدید  2% به بیش از 42فرصت جدید و  2تا  1% حداقل با 23اند، حال آنکه  گذشته با فرصت جدیدی مواجه نشده

 اند. برخورده
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 جدول وضعیت کسب و کار در شش ماه گذشته

 عینی( -افزایش فروش و فرصت جدید) مشتریان جدید، افزایش سود، 

 درصد فروش درصد سود میزان افزایش  درصد فرصت جدید  درصد مشتری جدید

 %24.58 %30.51 %5الی  1  %50 5تا  1  %38.98 10تا  1

 %14.41 %12.71 %10تا  6  %10.17 10تا  6  % 11.86 24تا  11

 %11.86 %115.25 %10باالی   %4.24 10باالی   %24.58 25باالی 

 %24.58 %31.36 هیچ  %13.65 هیچ  %9.32 هیچ

 %10.17 %10.17 بی پاسخ  %22.03 بی پاسخ  %15.25 بی پاسخ

 

 عوامل موثر در کارآفرینی
پرسش است که خود به چهار زیر  103این بخش از سئواالت مربوط به عوامل موثر در موفقیت کارآفرین است. این بخش شامل 

های بعدی به ترتیب عوامل خانوادگی،  اند. در گروه در گروه اول، فردی موثر بر کارآفرینی بررسی شده است.  گروه تقسیم شده

های این بخش بر اساس مقیاس لیکرت، قصد دارند تا  اند. اکثر پرسش ی قرارگرفتهسازمانی و محیطی کسب وکار مورد بررس

 های مطرح شده به سنجش بگذارند.  دهنده را نسبت به گزاره احساس یا نظر پاسخ

 عوامل فردی

 ) است. ه شده، پشتکار فرد و میزان تالش او برای حصول نتیجه دلخواه و تسلیم ناپذیری به محک گذاردمیل به نتیجهدر سنجش 

Cardon et al., 2013 in EPT; Gartner et al., 1991) گیری باالیی  دهندگان اعتقاد دارند که پشتکار و پی به طور کلی پاسخ

(. از نظر تاثیر مخالفت دیگران در مورد پیگیری کار و ادامه فعالیت نیز اعتقاد بر این است که 5.86برای رسیدن به اهدافشان دارند)

 (5.66گران تاثیر زیادی ندارد.)نگاه دی

پذیری با پرسش  (. این تایید به ریسک4.93اند که تمایل دارند از نظر مالی ریسک کنند ) افراد عنوان کرده پذیری ریسکاز منظر 

ن % از افراد عنوا31ها مطرح شده بود همخوانی دارد. در پرسش دیگری در مورد ترس از شکست تنها  دیگری که در بخش انگیزه

 ترسند.  اند که از شکست می کرده

صاحب کسب و کار سنجیده خاص خود به عنوان  فیدر عمل به وظادهندگان،  پاسخ درجه اعتمادبنفس، خودباوریدر سنجش 

. 1دهنده در مورد  میزان اعتماد به نفس پاسخ انجام شده و چهار حوزه اصلی شامل  س لیکرتایمقنوع سنجش در . است شده

 گیرد. را اندازه می ها دهیا یساز ی.تجار4.تفکر خالق 3 دیجد اخدماتیمحصوالت  جادی.ا2کسب و کار  دیجد یها فرصت ییشناسا

(Zhao, Seibert, & Hills, 2005)
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 عوامل خانوادگی

اجرایی ی تاثیر احساسی و  در چهار حوزه  پرسش 21در گروه عوامل خانوادگی، برای سنجش میزان تاثیر خانواده بر کسب و کار  

  (Eddleston & Powell, 2012)است. خانواده بر کسب و کار، حمایت مستقیم خانواده و همبستگی میان خانواده مطرح شده

دهندگان به این پرسشنامه باور دارند که خانواده آنان تاثیر  سازی کسب و کار پاسخ خانواده بر غنی تاثیر احساسیدر بررسی 

 (. 6.29گذارند. ) کار می زیادی بر روحیه آنان در کسب و

کسب و کار خود چندان موافق نیستند.  تاثیر خانواده بر پیشرفت اجراییدهندگان با  ها، پاسخ برخالف تاثیر احساسی خانواده

ها  ده(. تاثیر خانوا3.92اند ) شان در تامین مالی و یافتن شریک برای آنان موثر هستند تا حدی مخالف دهندگان با اینکه خانواده پاسخ

 ( کمتر است. 4.54ها در پیدا کردن شبکه و شریک) ( از تاثیر آن3.52در تامین سرمایه برای کسب و کارها )

خانواده هدف از این این بوده تا فارغ از اینکه خانواده چقدر از نظر احساسی بر روحیه فرد تاثیر غیر ارادی  حمایت عاطفیمورد 

ی خانواده در کسب و کار چقدر است. میزان این تاثیر هر چند کمتر از حمایت عاطفی غیر گذارد، بسنجد تا حمایت عاطفی اراد می

اند که افراد  است. افراد اذعان کرده 4.92( بیشتر و به مقدار 3.92( بوده است، اما از حمایت مالی و شبکه سازی)6.29ارادی)

های کاری آنان را  کوشند تا درگیری (، می5.02کنند) میداشت مالی در کسب و کار آنان مشارکت  شان اغلب بدون چشم خانواده

( و در مورد کسب و 4.63کنند) رود برای موفقیت کسب و کار ایشان کمک می (، معموال فراتر از آنچه انتظار می5.06بفهمند)

 (. 4.97دهند ) کارشان بازخوردهای مفیدی به آنان می

اش به سنجش  مورد پرسش قرار گرفت و میزان صمیمیت فرد با خانواده همبستگی خانوادهدر بخش آخر از عوامل خانوادگی، 

 (. 5.95ای با خانواده خود دارند) اند که رابطه صمیمانه دهندگان اذعان کرده گذاشته شد. در کل پاسخ

تاثیرخانواده بر وضعیت کسب و کار

 

دهندگان  % از پاسخ27بود.  کسب و کار پرسیده شده ها در های مربوط به همبستگی خانوادگی، در مورد مشارکت خانواده در پرسش

ها در  اند که افرادی از خانواده آن  % اذعان کرده41% سهم دارد. 50ها در کسب و کارشان بیش از  اند که خانواده آن اذعان کرده

عضای خانواده خود اند که در شش ماه گذشته در مورد کسب و کارشان با ا % اذعان کرده87  و اند هیات موسس سهم داشته

 اند. مشورت کرده

6.29 

4.03 

4.95 

5.95 

1

2

3

4

5

6

7

 همبستگی حمایت عاطفی تاثیر اجرایی تاثیر احساسی
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% از سهام شرکت را دارند، تمامی موارد 50ها بیش از  اند خانواده آن % ی که اعالم کرده27رود در میان  طور که انتظار می همان

( و 5.3عاطفی)(، حمایت 4.4(، تاثیر اجرایی)6.44مربوط به تاثیر خانواده بر کسب و کار باالتر از میانگین است. تاثیر احساسی )

 ( است. از نظر محل سکونت و وضعیت تاهل و نوع کسب و کار تفاوت معناداری در افراد وجود ندارد.6.24همبستگی خانوادگی )

اکنون نیز در کسب و  ها هم اند که خانواده آن اند، گفته ها در هیات موسس سهم داشته اند خانواده آن % از افرادی که اعالم کرده22

شان در هیات موسس سهم  % سهم دارند. میزان تاثیر چهار عامل خانوادگی برشمرده در میان افرادی که خانواده50از  کارشان بیش

تر  شان هم اکنون در کسب وکار آنان سهم دارند کم اند نیز نسبت به میانگین باالتر و میزان بسیار اندکی از کسانیکه خانواده داشته

(. از نظر محل سکونت و 6.21( و همبستگی خانوادگی )5.3(، حمایت عاطفی)4.32یر اجرایی)(، تاث6.43است. تاثیر احساسی )

 وضعیت تاهل و نوع کسب و کار تفاوت معناداری در این افراد وجود ندارد.

 عوامل سازمانی 

عات، توان های سازمانی شامل اعتماد، امکان دسترسی به منابع و اطال سئوال، ظرفیت 44در بخش عوامل سازمانی، طی 

 است.  سازی، قدرت جذب منابع، دانش مالی و استفاده از تکنولوژی مورد سنجش قرار گرفته شبکه

تبادل اطالعات فرد با شرکا، استفاده از ارتباطات شخصی برای کسب اطالعات مفید و نیز شنیدن  دسترسی به اطالعاتدر بخش 

میانگین . (Davidsson & Hong, 2003; Chen et al., 2015). است نقطه نظرات افراد خارج از حوزه کاری سنجیده شده

در مورد  .(6.27ند)شنو یهستند م شانرا که خارج از شرکت یمختلف و نقطه نظرات افرادهای  دهندگان، اعتقاد دارند که ایده پاسخ

اطالعات مهم و  یجست و جو( و 5.71های جدید با شرکای کسب و کار) تبادل اطالعات در مورد دانش جدید، اطالعات بازار و ایده

( با 6( نیز عموما موفق هستند. میزان دسترسی به اطالعات در استان تهران )5.67) یارتباطات شخص انیاز م یرونیب یها تخصص

 ( تفاوت قابل توجهی ندارد.5.88کل کشور )

به منابعی که برای کسب و کارش احتیاج دارد و نیز،   دهنده در مورد امکان دسترسی ، توانایی پاسخدسترسی به منابع در حوزه

دهندگان اعتقاد دارند  در مجموع پاسخ .(Spreitzer, 1996)است  دست آوردن آن منابع به پرسش گذاشته شده امکان او در به

( . جالب آنجاست که باور آنان در توانایی کسب 5.20دسترسی دارند ) تر از اطالعات، اما به منابع مورد نیاز خود نیز هرچند کم

( بیشتر است. میزان این باور در تهران 5.01(، از باور آنان نسبت به موجود بودن منابع مورد نیازشان )5.32منابع مورد نیازشان )

 (  است.5.2( بسیار نزدیک به باور عموم)5.19)

موجود یا تامین شده نیز مورد سنجش قرارگرفته است. بدین معنا که فرد  قدرت جذب منابع منابع،عالوه بر توانایی درسترسی به 

دهندگان  پاسخ. (Wang et al., 2015, BJM)های در حال اجرا منتقل کند تواند منابع جذب شده را به پروژه تا چه حد می

  اند. ( ارزیابی کرده5.2کردن منابع) شان در پیدا ( بیش از توانایی5.57توانایی خود را در جذب منابع )

دهنده در ایجاد و حفظ ارتباط با افراد موثر برای کسب و کارش سنجیده  ، میزان توانایی پاسخسازی توانایی شبکهدر بحث 

لب اند. جا ( ارزیابی کرده5.87سازی خود را به نسبت باال ) دهندگان توانایی شبکه پاسخ. (Sigmund et al., 2015)است  شده

( به نسبت استفاده فعلی آنان 5.45آنکه میزان موافقت آنان در مورد استفاده مناسب از ارتباطات خود پیش از شروع کسب و کار )

( و 5.9تر است. میزان توانایی در شکل دهی و حفظ ارتباطات موثر کاری در افراد متاهل ) ( پایین6.1برای ارتباط با افراد موثر )

 فاوت چندانی ندارد.( ت5.8افراد مجرد )
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(. در حوزه دانش مالی 5.12اند) ها ارزیابی کرده دهندگان توانایی خود را به نسبت کمتر از دیگر بخش ، پاسخدانش مالیدر بحث 

( و بیشترین امتیاز مربوط به 4.21کمترین میزان در تسلط بر اصطالحات تخصصی مالی، خدمات بانکی و روندهای آن است )

دهندگان میزان اعتماد به همه  (. در پرسشی دیگر پاسخ6.04هاست ) تصادی مشخص و تالش برای رسیدن به آنداشتن اهداف اق

 اند. ( عنوان کرده2.31موسسات مالی و اعتباری را بسیار پایین)

اند  ن کرده(. هرچند عنوا4.75کنندگان، موافقت زیادی با نوآور بودن محصوالت خود ندارند ) ، شرکتنوآوری در محصول در بحث

برانگیزی برای  (، اما محصوالت خود را از بعد چالش5.49اند خالق هستند) که محصوالتشان به نسبت صنعتی که در آن بوده

 کنند. بندی نمی ( چندان دست باال طبقه4.4( و منحصر به فرد بودن در زمان تولید )4.84تکنولوژی جدید )

دهندگان درجه نسبتا باالیی  ، پاسخ(Mayer et al., 1995; Li et al., 2013)راعتماد به اعضا سازمان و تیم همکا از بعد

 اند. ( را اعالم کرده5.43از اعتماد )

رسد در عوامل اکتسابی مربوط به سازمان، بیشترین میزان موفقیت در دستیابی به  ای به نظر می به طور کلی در یک نگاه مقایسه

 در استفاده از منتور و مشاور و نوآوری در محصول)خدمت( است. اطالعات و ساخت شبکه و کمترین موفقیت

 تاثیرعوامل سازمانی بر وضعیت کسب و کار

 

 

 عوامل محیطی

های مرجع نسبت به کارآفرینی و خوداشتغالی، محیط بازار و رقبا و  هایی در حوزه پذیرش اجتماعی، باور گروه در این بخش پرسش

 است.  های دولتی مطرح شده نیز حمایت

ن رو باور های جامعه است. از ای شده آن است که باور افراد تا حد زیادی برگرفته از نرم در بخش پذیرش اجتماعی، فرض پذیرفته

 ,Scott)باشد سزایی در باور صاحب آن کسب و کار نسبت به کارش داشته تواند تاثیر به یک جامعه نسبت به کسب و کار می

 ,.Shu et alگیری کسب وکارهای کارآفرینانه دارد) از طرف دیگر، اعتبار اجتماعی کارآفرینی، تاثیر مثبتی بر شکل .(1995

های مرجع )جامعه، عموم،موسسات مالی و  پرسش میزان پذیرش اجتماعی کسب و کار توسط گروه(. بر این اساس در چهار 2014

( خود را مبنی بر پذیرفته شدن کسب و کارشان در 5.18دهندگان موافقت نسبی) سهامداران عمومی( سنجیده شده است. پاسخ
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نفعان  ( مربوط به ذی4.42و کمترین میزان پذیرش) ( مربوط به عموم جامعه5.91اند. بیشترین میزان پذیرش ) جامعه اعالم کرده

 های صنفی است.  عمده مانند انجمن

باور جامعه نسبت به صاحب کسب و کار بودن، به عنوان یک گزینه »در ادامه سنجش مشروعیت عمومی کسب و کار، در مورد 

اند که در محل اقامت  نوان کردهدهندگان ع % از پاسخ88 .(Pindado & Sanchez, 2017)است پرسیده شده« شغلی خوب

 آنان، اکثر مردم باور دارند صاحب کسب و کار بودن، یک گزینه شغلی خوب است. 

اند  % گفته92اند. به طور خاص  های مالی دولت استفاده نکرده اند که اخیرا از حمایت % از شرکت کنندگان اعالم کرده80باالی 

اند که بخشی از  % اذعان کرده97اند و  شده از دولت دریافت نکرده اند که   وام تضمین ه% عنوان کرد80اند،  سوبسید دریافت نکرده

 است.  کسب و کارشان از طریق گرفتن سهام دولتی تامین نشده

 & Pergelova)سال گذشته را بنویسند 5شد تا میزان وام دریافتی خود از دولت در  دهندگان خواسته در پرسشی دیگر از پاسخ

Angulo-Ruiz, 2014). 43اند. میزان وام دریافتی از دولت بسیار  سال گذشته از دولت وام گرفته 5اند که در  % اعالم کرده

 است.  میلیارد تومان بوده 5میلیون تومان تا  1متغیر و بین 

تقاضای بازار و وضعیت  دهندگان در مورد و از پاسخ  ی سنجش عوامل محیطی، وضعیت بازار و رقبا مورد پرسش قرار گرفته در ادامه

دهندگان نسبت وضعیت رقبا  است. در شش پرسش مطرح شده، هدف آن بوده که ضمن دریافت درک ذهنی پاسخ رقبا سئوال شده

های مهم کارآفرینی است، دریافتی حاصل  و بازار، بر اساس این موضوع در مورد میزان تحمل ابهام نیز که از ویژگی

در مورد شدت رقابت نیز بر اساس نظریه پورتر سه موضوع . Burgers et al., 1993; Wu, 2010 ; Ritala, 2012)شود)

مورد سنجش قرار گرفت، این موضوعات عبارتند از تعداد رقبای واقعی، تعداد رقبای بالقوه و تعداد محصوالت و خدمات 

 .(Zhang et al., 2011)جایگزین

(. با وجود سرعت باالی تغییرات، 5.64ازار و نیاز مشتریان تاحدی زیاد است)دهندگان اعتقاد دارند که سرعت تغییرات ب پاسخ

(. در مورد رقبا باور این است که تعداد رقبا 4.23اند) بینی نیاز مشتری و تقاضای بازار را در حوزه خود، چندان دشوار نیافته پیش

آنکه هرچند باور دارند امکان وجود رقبای   (. جالب4.69( و محصوالت و خدمات جایگزین هم تا حدی وجود دارد)5.77زیاد است)

دهندگان  در مجموع از نظر پاسخ (.3.84(، از نظر ایشان شناخت رقبا کار چندان مشکلی نیست )5.71جدید در آینده کم نیست)

گردد کار را  و رقبا بر می بینی فرد در شناخت نیاز مشتری (. اما آنجا که به پیش5.45در وضعیت رقبا و نیاز بازار ابهام وجود دارد)

 (4.02اند ) چندان دشوار نیافته
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 وضعیت محیط بیرونی 

 وضعیت بازار و رقبا( –های مرجع  ) پذیرش اجتماعی گروه

 

 

 های کلی پژوهش یافته

 است. بندی شده های مربوط به کسب و کار طبقه و پرسشهای کلی پژوهش در دو بخش اطالعات جمعیت شناختی  یافته

و نیز نتایج پژوهش انجام  1395ای اجمالی در مورد آمار اشتغال و کسب و کار زنان در سال  شناختی، مقایسه در بخش جمعیت

کند تا درک  است، اما انجام این مقایسه کمک می است. هرچند مبنای این دو پژوهش کامال متفاوت بوده شده، صورت گرفته

%  و 79.5بیشتری نسبت به وضعیت کارآفرینی زنان در ایران حاصل شود. بر اساس این مقایسه، نرخ اشتغال زنان در استان تهران 

% ساکن استان تهران 57دهندگان به پرسشنامه  است. در میان پاسخ % بوده17.3نرخ مشارکت اقتصادی زنان در استان تهران 

 شود.  دهندگان در شهر تهران تا حدی سبب ایجاد چولگی می ر که پیشتر نیز عنوان شد، تمرکز پاسخطو اند. که همان بوده

% 22سال و حدود 45الی  30% و پس از آن در 25.1سال برابر با  29تا  25، بیشترین مشارکت اقتصادی در سن 1395در سال 

سال با  44الی  35دهندگان به ترتیب مربوط به گروه سنی بین  دهندگان به پرسشنامه،  بیشترین تعداد پاسخ است. از منظر پاسخ 

دهندگان به این پرسشنامه  سال است. با توجه به اینکه پاسخ 43% است و میانگین سنی 24سال با  54الی  45% و گروه سنی 35

سال منطقی به نظر  55الی  35وه اند، میانگین سنی باالتر و نیز تجمع سنی در گر در میان کارآفرینان و صاحبان کسب و کار بوده

های اخیر اکثر زنان در دوران  توان برداشت کرد که در سال های پرسشنامه و مرکز آمار ایران می رسد. همچنین از یافته می

 شوند. سالگی( وارد بازار کار می20دانشجویی )از سن 

% و در بخش 52.8%، در خدمات 25.2ل زنان در صنعت ، نرخ اشتغا1395های اصلی کسب و کار، بر اساس آمار سال از منظر حوزه

% بیشترین میزان را به خود اختصاص داده و بعد از 61دهندگان به پرسشنامه نیز، خدمات با  % است. در میان پاسخ22کشاورزی 

ه دیگر میزان زنان شاغل رود، در مقایسه با دو حوز طور که انتظار می % قرار دارد. همان3% و کشاورزی با 36آن به ترتیب صنعت با 

 در بخش کشاورزی، نسبت به زنان کارآفرین و صاحب کسب و کار در این حوزه بسیار کمتر است.
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% از  تحصیالت 90دهندگان،  اند. در جامعه آماری پاسخ تحصیالت دانشگاهی داشته 1395% از زنان جامعه آماری در سال 48

، زنان شاغل با مدرک لیسانس بیشترین و زنان شاغل با مدرک متوسطه، 1395سال  اند. در آمارگیری دانشگاهی برخوردار بوده

شود، میزان دارندگان مدرک فوق لیسانس و دکترا در  طور که مشاهده می اند. همان کمترین میزان اشتغال را به خود اختصاص داده

ل است. البته ذکر این نکته ضرورت دارد که بسیاری جامعه زنان کارآفرین و صاحب کسب و کار به مراتب بیشتر از دیگر زنان شاغ

های علمی و عملی بیشتر،  از زنان صاحب کسب و کار و کارآفرین، در مقاطعی بعد از آغاز کسب و کار خود و با هدف کسب مهارت

 کنند. های مدیریتی شرکت می های تحصیالت تکمیلی خصوصا در رشته در دوره

 
های علوم انسانی تحصیل شود که تقریباً نیمی از زنان در هر دو جامعه آماری، در رشتهمشاهده میی تحصیلی، در بررسی رشته

های فنی و  رسد زنانی که در رشته است. به نظر می های زنان بوده مهندسی از عالقمندی-های فنی اند، پس از آن رشته کرده

اند. تمایل بیشتری برای ورود به بازار خوداشتغالی و کارآفرینی داشته ها اند، نسبت به دیگر حوزه مهندسی و علوم پایه تحصیل کرده
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 است: بندی شده های اصلی مربوط به کسب و کار زنان، در هفت سر فصل به شرح زیر جمع یافته

 کسب و کار

 1852  اشتغال ایجاد  16اند. یعنی هر زن صاحب کسب و کار حدود  کسب و کار به کار مشغول شده 118نفر در

 است. میزان اشتغال بر حسب حوزه: کرده

o  نفر 26شرکتی 

o نفر 11 سازمان مردم نهاد 

o  نفر 7خوداشتغالی 

o 7.8.از کارمندان از اعضا خانوداه صاحب کسب و کار هستند % 

 58 کارمند دارند. 10% از کسب و کارها، کسب و کارهای خرد هستند و زیر 

 35 کارمند دارند. 50تا  10و بین % از کسب و کارها، کسب و کارهای متوسط هستند 

 8 کارمند دارند. 100% از کسب و کارها باالی 

 10.کسب و کارهای خانوادگی هستند % 

 کارآفرینان

 60اند.  اندازی کسب و کار فعلی خود، سابقه مدیریت داشته % از کارآفرینان قبل از راه 

 15اند.  % در حوزه کارآفرینی تحصیالت مرتبط دانشگاهی داشته 

 36% اند. حداقل یک الگوی کارآفرینی داشته 

 66اند. % در چند ماه گذشته با چند نفر خارج از محیط کسب و کار خود در مورد کسب و کارشان مشورت کرده 

 93ها، کسب و کار خود را  پذیری و مقابله با چالش % با انگیزه ریسک79ها و کسب مهارت و  % با انگیزه توسعه توانایی

 شروع کرده اند.

 رضایت فردی

 90 .از افراد از کسب و کار و سازمان خود رضایت دارند % 

 75.در شش ماه گذشته مشتری جدید داشته اند % 

  بیشتر 12خوشبینی نسبت به افزایش فروش و افزایش سود تقریبا همسان است، اما نسبت به توسعه و افزایش استخدام %

 تخدام باشد. است. این می تواند به معنای سیاست انقباضی در اس

 عوامل فردی

 های فردی، به ترتیب میل به نتیجه، خودباوری، و ریسک پذیری قرار دارند. از منظر ویژگی 

 .در بعد خودباوری، بیشترین توانایی در برخورد با مشتریان و کمترین در تقابل با دولت است 

 عوامل خانوادگی

 10ها بیش  اند که خانواده آن % عنوان کرده27ی است. با این وجود اند که کسب و کار آنها خانوادگ % مشخصا عنوان کرده

 % از سهام شرکت را دارند. 50از 
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  4150اکنون نیز در کسب و کار، بیش از  اند و تقریبا یک پنجم از آنان هم ها در هیات موسس سهم داشته % از خانواده %

 سهم دارند.

 دهندگان دلیل کافی برای خانوادگی  دار، از نظر پاسخ به عنوان سهام ها در هیات موسس یا حضور آنها سهم داشتن خانواده

 بودن کسب و کار نبوده است.

 در شش ماه گذشته در مورد کسب و کارشان با 90دار، حدود  فارغ از حضور خانواده در هیات موسس یا به عنوان سهام %

 اند. اعضای خانواده خود مشورت کرده

 عوامل سازمانی

 32اند که منتور دارند. ه% اعالم کرد 

 شان در کسب منابع مورد نیاز، از باور آنان نسبت به موجود بودن منابع موردنیاز بیشتر است.  باور افراد نسبت به توانایی 

  میزان موافقت افراد در مورد استفاده مناسب از ارتباطات خود پیش از شروع کسب و کار  به نسبت استفاده فعلی آنان

 تر است. افراد موثر پایین برای ارتباط با

 دهی و حفظ ارتباطات موثر کاری در افراد متاهل  و افراد مجرد تفاوت چندانی ندارد. میزان توانایی در شکل 

  در عوامل اکتسابی مربوط به سازمان، بیشترین میزان موفقیت در دستیابی به اطالعات و ساخت شبکه و کمترین موفقیت

 ر و نوآوری در محصول)خدمت( است.در استفاده از منتور و مشاو

 عوامل محیطی

 88.باور دارند کارآفرینی در جامعه مشروع و مورد قبول است % 

  63اند. های ذی نفع کسب و کار آنان را به رسمیت پذیرفته های صنفی و گروه % باور دارند انجمن 

 5اند. % از از حمایت دولتی به جز وام استفاده کرده 

 57 اند. از دولت وام گرفته سال گذشته 5% در 

 های زنان کارآفرین در ایران کارها و چالش راه (4

های  تر از وضعیت کسب و کار و کارآفرینی زنان در ایران، خصوصا در حوزه مدل در این بخش و به منظور دریافت تصویری روشن

است که به هر یک از سه حوزه اصلی  ها به نحوی  نمونهاست. انتخاب این  موفق کارآفرینی سه نمونه موردی، مورد مطالعه قرارگرفته

است. همچنین با توجه به اینکه در این گزارش از نظر نوع  فعالیت )صنعت، خدمات و کشاورزی( یک نمونه اختصاص داده شده

های موفق از  مونهاند، یکی از ن نهاد و زنان خوداشتغال مورد توجه واقع شده های مردم فعالیت کسب و کارهای شرکتی، سازمان

ها و  است. اساس مطالعات بر اساس ترسیم تصویری از وضعیت فعلی کارآفرینی، چالش کارآفرینی در سازمان مردم نهاد انتخاب شده

 است. ابتکارات مطرح شده توسط کارآفرین بنا شده

 بخش صنعت: مهوش طیرانی

کارشناسی رشته مهندسی الکترونیک از دانشکده فنی دانشگاه  در مشهد متولد شد. او فارغ التحصیل 1334مهوش طیرانی در سال 

شرکت نویان بسپار  1370تهران و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی از دانشگاه کمپتن آلمان است. او در سال 

تاسیس کرد. عالوه بر  های خصوصی فعال در حوزه تجارت و تامین مواد شیمیایی و پتروشیمی در ایران است،را که از شرکت

مدیریت عاملی شرکت نویان بسپار، خانم طیرانی از اعضاء موسس، سهامدار و عضو هیات مدیره سه شرکت فعال دیگر در حوزه 
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 2006به عنوان یکی از کارآفرینان برگزیده سال معرفی شد. در سال  1378مواد شیمیایی و پتروشیمی نیز می باشد. او در سال 

 انتخاب شد.   (Arabian Business)زن موفق خاورمیانه توسط مجله عربین بیزنس 15یکی از نیز به عنوان 

طلبید و  که جرات و شجاعت زیادی می»مهوش طیرانی از کودکی روحیه ماجراجویی داشت و همیشه به دنبال انجام کارهایی بود

پروراند و دوست  آینده خود رویاهای درازی را در سر می همچنین بسیار بلندپرواز بود و برای« ترسیدند. دیگران از انجام آن می

برای تحصیل در رشته مهندسی الکترونیک در دانشکده فنی دانشگاه تهران، به تهران آمد.  1353شود. در سال « فضانورد»داشت 

کرد. او در دوران  امین میاز همان زمان و برای اینکه از نظر مالی به خانواده وابسته نباشد از طریق تدریس خصوص مخارجش را ت

ها در متروی تهران به عنوان مهندس استخدام شد و  سال  های خود ازدواج کرد. همسرش در همان کالسی دانشجویی با یکی از هم

سال داشت فرزند اولشان به دنیا آمد و دو سال بعد  26های مترو در حال فعالیت است. وقتی مهوش  همچنان در حوزه ساخت واگن

التحصیلی، ورود به بازار کار چالشی بسیار جدی برای مهوش طیرانی بود. به نحویکه سه سال  دوم به دنیا آمد. پس از فارغ فرزند

در  «اشتغال نداشتند. یبرا یچندان یانقالب و سپس جنگ، زنان مهندس جا لیاوا یدر فضا» طول کشید تا کار پیدا کند. چراکه

از موسسات شرکت  یاریبس یالکترونیک اقدام کردم، و در امتحانات ورود سیمهند خداماست های آگهیمه طول سه سال برای ه

، شد یداده نم صیآن کار مناسب تشخ یشد، به علت زن بودن برا یم رفتهیپذ یکه در امتحان فن یدر اکثر مواقع با وجود .کرد

 انیگر تا پاا»اش گذر کند و  از رشته مورد عالقه فشار پیدا نکردن کار به حدی شدید بود که با خود تصمیم گرفت علیرغم میلش

به عنوان ویراستار  1361باالخره در سال  «رد، دوباره به دانشگاه رفته و در رشته پزشکی شروع به تحصیل کند.نک دایآن سال کار پ

مرتبط با  یه دنبال کارو همچنان بدانست  نمی« پرچالش»قدر کافی  های فنی و مهندسی مشغول فعالیت شد. ویرایش را به کتاب

با موفقیت از امتحان ورودی و مصاحبه حضوری وزارت نیرو عبور  1362بود. باالخره اواخر سال  کیالکترون یمهندس یعنی اش رشته

 آورده بدست فراوان مشقت با را اش که کار مورد عالقه یرانیطکرده به عنوان مهندس در گروه مخابرات وارد شرکت قدس نیرو شد. 

به مهدکودک  نوزادی از را فرزندانشنکرد،  یشانه خال یتیمسئول چیبار ه رینقش خود به عنوان کارشناس، از ز یفاای در ،بود

 یخانه و نگهدار یاو بود و در کارها یحام زینباشد. همسرش ن یکار های تیفرار از مامور یبرا ای بهانه ها نفرستاد تا حضور آ

 شغل شد. رییبه تغو طیرانی ناچار  منحل شد رویسال بخش مخابرات در شرکت قدس ن 4گذشت . پس از کرد یفرزندان مشارکت م

 یرانیط کرد و یم تیبود که در حوزه صنایع نفت و گاز فعال یخصوص یشرکت راسکوایدرآمد.  راسکویبالفاصله به استخدام شرکت ا

را در  یمختلف یتخصص های شرکت دوره نیبا ا اش ین همکارگرفت. در دورا به عهدهدر آنجا را  قیبخش کنترل و ابزاردق تیمسئول

حوزه نوپا در اروپا  نیکه در ا یمهندسان نیاز نخست یکیبه  بیترت نیگذراند. و بد ایتالیو ا سیدر انگل DCS هایحوزه سیستم

به علت داشتن  راسکو،یبا شرکت ا یپس از چهار سال همکار 1370سال  درصاحب تخصص شد.  و لیآموزش دیده بودند تبد

یی که به « ها برتری و مزایا ی همه»هرچند از دست دادن  ناچار به ترک کار خود شد. نظرات و عقاید متفاوت با مدیران شرکت

عنوان یک نیروی متخصص در شرکت ایراسکو از آن برخوردار بود، اصال برایش خوشایند نبود، اما همین از دست دادن، مسیر جدید 

 رآفرینی رغم زد.او را به سمت کا

اش و با سرمایه شخصی خود ثبت کرد. این شرکت در زمینه صنایع  شرکت نویان را به نام خود و اعضاء خانواده 1370در سال 

گاه نه در این شرکت کار کرد است،  اما همسرش هیچ کند. هرچند شرکت به صورت خانوادگی به ثبت رسیدهپتروشیمی فعالیت می

های خانه را به یک دستگاه کامپیوتر، یک  نظر داد. در ابتدای کار و به علت محدودیت منابع اولیه یکی از اتاق و نه در اجرای امور

پرینتر و یک فاکس تجهیز کرده و آنجا را به دفتر کارش تبدیل نمود. اما گرفتن کار برای شرکت نوپای نویان نیز به اندازه یافتن 

کدام موفق نبود. حدود سه سال  های زیادی زد که هیچده به درازا کشید. دست به تالشکار برای مهندس تازه فارغ التحصیل ش

های متعددی برای گرفتن طول کشید تا اولین کارش را گرفت. در طول این سه سال، در انواع مناقصات شرکت کرده و در حوزه
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وقت مانند ترجمه و ویرایش کتاب مشغول شد. چالش اصلی او ها به چند کار نیمهپروژه تالش کرد. از طرفی برای تامین هزینه

اش بود، امکان ورود نبود، چراکه این حوزه محدود و در که تخصص ویژه DCSبرای گرفتن پروژه این بود که از یک طرف در حوزه 

بودند و ورود او به  شدهکنندگان و مشتریان صنایع قدیمی مانند نفت، تثبیت دست چند شرکت معدود بود. از طرف دیگر تامین

رو در پی ورود به صنایع جدیدتر مانند پتروشیمی رفت. چراکه باور  ها نیز دشوار بود. از اینعنوان یک تازه وارد به آن صنعت

در این زمان هم جنسیت برای او به چالشی جدی در گرفتن پروژه تبدیل «. آدم جدید در بازار جدید شانس بیشتری دارد»داشت

حتی مواردی رخ « این شاید بزرگترین نقطه ضعف او برای شروع کار در یک صنعت بسیار مردانه به ویژه در آن زمان بود.»د.شده بو

شد. هنوز زمان زیادی شد اما به دالیلی نامعلوم، پروژه کنسل شده یا به فرد دیگری واگذار میای برنده میداد که در مناقصهمی

 هایی کار کند. زن جوان و تنها می تواند در چنین حوزهالزم بود تا جا بیفتد که یک 

برای مهوش طیرانی هم مانند بسیاری از دیگر کارآفرینان، تالش و  اعتقاد در کنار شانس منجر به موفقیت شد. شرکت نویان اولین 

ان کاتالیستی را به او معرفی طور اتفاقی یکی از دوستموفقیتش را با معرفی کاتالیست جدیدی به شرکت پتروشیمی کسب نمود. به

کدام بودند که هیچهای دیگر موادی را پیشنهاد دادهکرد و باز هم از روی اتفاق آن کاتالیست در ایران مورد نیاز واقع شد، شرکت

یایی خاص، ها و مواد شیماما این یکی بسیار خوب عمل کرد و بدین ترتیب نویان با ورود به حوزه کاتالیست»موثر واقع نشده بود، 

پس از ورود به بازار کیفیت کار و جلب اعتماد مشتری سبب دوام و رشد این کسب و کار « توانست راه خود را در بازار باز کند.

 است.  شده

خواست. داشتن دانش، فهم از منظر سرمایه اولیه باتوجه به اینکه کار با یک نمایندگی فروش آغاز شد، سرمایه زیادی نمی

ها به دیگران برای شروع کافی بود. زمینه کاری، تخصصی، محدود و کامالً جدید در یک ر و توانایی انتقال دانستهتکنولوژی کا

ی سود برای انداز اندک خود و با کارهای کوچک وارد بازار شود در حالی که همهصنعت جوان بود. از این رو طیرانی توانست با پس

بعد از انجام چند پروژه توانست دفتری کوچک با یک منشی و یک  1372شد. در سال گذاری دوباره در کار صرف می سرمایه

تر منتقل شد. هم اکنون این  کارپرداز برای شرکت نویان فراهم کند. دوسال بعد با گسترش کارها دفتر شرکت نیز به فضایی بزرگ

 کند. زمینه صنایع پتروشیمی در ایران فعالیت می های بازرگانی، صنعتی و سرمایه گذاری درشرکت هشت کارمند دارد و در حوزه

شد، از طرفی با گذشت زمان تجربه خانم طیرانی  هم افزایش  در مسیر توسعه، با توجه به افزایش تعداد رقبا حفظ بازار نیز دشوارتر 

ها و با توجه به با گسترش پروژه«. که کارشان با نویان بهتر و سریعتر پیش خواهد رفت»پیدا کرد و قادر بود دیگران را متقاعد کند 

شدند، و شرایط خاص تجارت در ایران و قوانین دست و پاگیر که ی دنیا تامین میتنوع محصوالت شرکت که هرکدام از یک گوشه

د. در های ایرانی دشوار شود، طیرانی به فکر ثبت شرکتی تجاری خارج از ایران افتاالمللی برای شرکتسبب شده تا معامالت بین

های کاری و تثبیت موقعیت شرکت داخلی نویان و را در انگلستان به ثبت رساند. پس از کسب موفقیت 3شرکت اکسیر 1375سال 

شرکت خارجی اکسیر، طیرانی قدم را از حوزه کسب دستاوردهای شخصی فراتر گذاشته به حوزه توسعه صنعت کشور واردشد. در 

را در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی بناگذاشت. این شرکت، که اولین  4کسیر شیمیسنگ اولیه شرکت پایانه ا 1381سال 

که از  OILTANKINGو  ODFJELLهای شرکت خصوصی عرضه کننده مخازن مواد شیمیایی در ایران است با مشارکت شرکت

های دیگری نیز در راه ن مالی، چالشهای دنیا در نوع خود هستند، تاسیس شد. عالوه بر چالش هزینه سنگیبزرگترین شرکت

اندازی این پروژه وجود داشت. از جمله مردانه بودن صنعت پتروشیمی در جهان که از آنجا که طیرانی چندبار در گذشته با این 

                                                             
3 EXIR (Chemicals) Itd. 
4EXIR Terminal Chemicals (ETC) 
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رانی در بعد از تثبیت کارها، طی 1381چالش مواجه شده بود، این بار هم با پشتکار و اعتماد به نفس راهش را باز کرد. در سال 

شد، شرکت کرد. آلمان و با همکاری دانشگاه کمپتن آلمان برگزار می –دوره دوساله کارشناسی ارشد مدیریت که توسط اتاق ایران 

افتتاح شد. شیرینی افتتاح  90سال در اوایل دهه  10تا از نظر تئوریک نیز با مسائل مدیریتی آشنا شود. پایانه اکسیر شیمی بعد از 

یانه بخش خصوصی در کشور از یک سو، و بازگشت پسر خانم طیرانی، پس از ادامه تحصیل و شروع همکاری وی با بزرگترین پا

گذار تاسیس کند. در حال  مادر، مهوش طیرانی را بر آن داشت تا پایانه دوم را به طور کامال شخصی و بدون اتکا به شرکای سرمایه

انداز خود اولین زن صاحب پایانه  حد زیادی جلو رفته و مهوش طیرانی در در چشم حاضر اقدامات اجرایی تاسیس دومین پایانه تا

 نفتی کامال شخصی در ایران خواهد بود.

 بخش کشاورزی: شیرین پارسی

در تهران متولد شد. او فارغ التحصیل کارشناسی رشته ادبیات از کشور فرانسه است. او پس از  1334شیرین پارسی در سال 

به عنوان مدیرنمونه  1379انسه به گیالن رفته و به همراه همسرش در شاندرمن شروع به کشاورزی کرد. وی در سال بازگشت از فر

به عنوان برنج کار نمونه استان گیالن برگزیده شد. وی عالوه بر کشاورزی در حوزه محیط  1383کشاورزی استان گیالن و در سال 

 زیست نیز فعالیت می کند.

اغلب « رفت دیوار و درخت باال می»سال اختالف سنی دارد. در کودکی از  26خانواده است و با برادر اولش  شیرین فرزند آخر

« رفت ای نمیزیر بار هیچ هنجار و قاعده»تر از او بودند. مثالً، در دوران دبیرستان، بیشتر دوستانش دانشجو بودند.  دوستانش بزرگ

کس پیش از او انجام  خواهد کاری متفاوت انجام دهد، کاری شاخص که هیچ دانست می یاش تصور روشنی نداشت، فقط مو از آینده

التحصیل شد و به اصرار پدر و  از دبیرستان فارغ 1353در سال « دانست آن کار در کدام وادی خواهد بود. حتی نمی»نداده باشد اما 

اه در دانشگاه بردو، درس خواند اما فضای شهر کوچک بردو م ترش رفت. ششمادرش برای ادامه تحصیل به فرانسه پیش برادر بزرگ

  به مذاق او خوش نیامد و به همین دلیل از طریق مکاتبه با دانشگاه خود را به شهر نانسی منتقل کرد. در رشتۀ ادبیات فرانسه ثبت

شد. یکی از آنها دل بست و با او همراه کرد و به  نام کرد و در خوابگاه دانشگاه ساکن شد. در نانسی دوستان ایرانی بسیاری پیدا 

های دانشجویی خارج از کشور  تر از شیرین بود و در آلمان معماری خوانده بود. از فعاالن انجمن محمدرضا مرزبان، هشت سال بزرگ

ی مشترکشان را ها زندگ بود. در آن دوران، درسش تمام شده و برای دیدن دوستانش به نانسی رفته بود که با شیرین آشنا شد. آن

در ایران  1357کردند. در سال  فرستادند خرج می ها میکردند، از پولی که خانواده کدام کار نمی با هم آغاز کردند. در آن زمان هیچ

ها یک سال با خانوادۀ همسرش  انقالب شد و همسر شیرین بالفاصله راهی ایران شد، شیرین هم یک سال بعد به ایران برگشت. آن

، به پیشنهاد شیرین، تهران را به 1359سال « کدام کار مشخصی نداشتند و با دنبال کار هم نبودند. هیچ» ن زندگی کردند. در تهرا

ها پیش  های زیادی در منطقه بود، اما سال کردند. پدرشوهر شیرین از مالکان بزرگ گیالن بود. او صاحب زمین مقصد رشت ترک 

ها را به پیشکار سپرده از گیالن به تهران مهاجرت کرده بود. پس از یک ه تحصیل دهند، زمینبرای اینکه فرزندانش بتوانند ادام

فکر کرد باید کاری پیدا کنند و به نظرش رسید »سال که شیرین و همسرش در تهران در خانۀ پدرشوهر زندگی کردند، شیرین 

، فرزند اول 1360ای در رشت ساکن شدند. سال ها در خانه آن« ها کار کنند.بهترین کار این است که به گیالن بروند و روی زمین

گذشت و همسرش به  داری می شیرین، به دنیا آمد و چهارسال بعد فرزند دومشان متولد شد. در رشت، روزها وقت شیرین به بچه

های برنج آنها در آن لیزارهای دهات سرکشی کند. شاندرمن در غرب گیالن است و سیزده هکتار از شارفت تا به زمین شاندرمن می

کرد.  کرد و روزها به شالیزار سرکشی می ای روستایی داشتند. آقای مرزبان در خانۀ کوچک باغ اقامت می منطقه بود. در ده، خانه

داد. در آن زمان در شاندرمن، چالش اصلی آنها تثبیت جایگاهشان در منطقه بود.  شیرین هم در شهر کارهای مترجمی انجام می
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را نداشتند. با اینکه رابطۀ صمیمانۀ شخصی با   های مالکان متعلق به آنهاست و تحمل حضور خان هالی روستا باور داشتند زمینا

از روی بی »تابستان  را  1367اهالی داشتند، از نظر اجتماعی حضورشان در منطقۀ با مقاومت بسیار زیاد اهالی مواجه بود. در سال 

زمین ترک »اند، بالفاصله برگشته دیدند ، کشاورزان پیام دادند که یک ماه است به مزرعه سهمیه آب ندادهبه ییالق رفتند« تجربگی

کردن آن  این شکست سنگین سبب شد آنها در پی شناخت نقاط ضعف کار و برطرف« است. خورده و کل محصول نابود شده 

ساماندهی آب  ،های کوچک شکل سنتی کرتدلیل به بودند.  برآیند. به این نتیجه رسیدند که در مدیریت آب ضعیف عمل کرده

در ده کوچک  ۀخرابۀ کلبها در یک  ، خانواده تابستان1368ها را تسطیح کنند. در سال از دولت وام گرفتند تا کرت پذیر نبود.امکان

ها، بذر هم  . آن سالکشاورزی ک موتوربود و ی ها در حقیقت زمیناولیه سرمایه  ،نداشت ی وجوددیگر امکاناتو  آب، برق ماندند. می

ها را شامل پول کارگر، کود، دارو و...  کردند. در پاییز، از فروش محصول قرض های سال پیش استفاده می خریدند و از دانه نمی

شیرین در اداره  خطا کشاورزی را فراگرفتند. تا پیش از سکونت در ده، و کردند. آنها با آزمون پرداختند و عمالً هر سال ضرر می می

ماندند سعی کرد زبان تالشی را یاد  ها در روستا می . از وقتی تابستانکرد همدلی می شهمسرکارها دخالت مستقیم نداشت و تنها با 

شد که وجود پیشکار مانعی برای ایجاد تغییرات گسترده در  بگیرد تا بتواند با اهالی روستا به زبان خودشان صحبت کند. او متوجه 

ایجادکند، چراکه ی اتان تغییرشکارو تر کرد. به این باور رسیده بود که باید در نحوۀ کشترنگکم حضور او را کم هاست و کمینزم

 «شود می بیشتران ش پذیری ضربهو خورد  ندسال شکست خواه با شکل سنتی حتماً هر»

های  که با کمک مروج ندنفر در منطقه بود بود. آنها اولینایجاد تغییر برای افزایش محصول، زیربنای حرکت شیرین به سمت توسعه 

ند. او با این سؤال که آیا شیوۀ دیگری برای کشاورزی هست به اداره کشاورزی رفت، آن زمان، سه های علمی گرفت کشاورزی خزانه

شیرین و همسرش « باشد.که راه دیگری باید وجود داشته »شد. یقین داشت  ریختند و محصول زیادی حاصل نمی برابر بذر می

 وعلمی  سال کشتشان را بعد از چندکشاورزان  ۀطوری شد که همند. ایجاد کردزیادی و تحوالت  ان را تسطیحش مزرعه

با تسلط شیرین بر « برای منطقه. ندالگویی شد» آنهاکردند. در حقیقت   گیری جوی پشته خزانه و به روش هایشان را بزرگ کرت

وآمد از شهر  ها، شیرین با این باور که هزینۀ انسانی و مالی زیادی صرف رفتتر شدن بچه م کمتر شد. با بزرگها ه اوضاع، کارشکنی

، جادۀ شهر به روستا آسفالت شد و در 1377اش را به روستا منتقل کند. سال  افتاد که محل زندگی شود، به این فکر  به روستا می

های  کارآمدن دولت هفتم و سیاست مهاجرت کرد. مهاجرت آنان به روستا با روی اش به روستا ، شیرین با خانواده1378سال 

شان برنج  های افتاده و حتی حیاط خانه قیمت برنج باال رفت و روستاییان در همۀ زمین»زمان شد.  حمایتگرانه از تولید ملی هم

خیلی زود، هر دو فرزند او دانشجوی رشتۀ  شتر شد.با ساکن شدن آنها در ده، تغییرات به سمت کشاورزی پیشرفته بی« کاشتند. می

وکارشان ایجاد کرده بودند، سبب شد دولت به  کشاورزی شدند. حضور مستمر آنها در روستا و تغییرات زیربنایی که در نحوه کشت

بار گاو  انتخاب شد. همان سال، او برای اولین النیاستان گ ینمونه کشاورز ریبه عنوان مدشیرین 1379سراغ آنها برود. در سال 

ها را هم زیر کشت برد. در  هکتار دیگر از زمین 2خرید و دامداری را نیز در کنار کشاورزی آغاز کرد. بر اساس اعتقادش به توسعه 

به صورت « خزر نوکشت شالیکاران»وکار خود را با عنوان شرکت  ، کسب1384کار نمونۀ کشور شد. سال  ، او برنج1383سال 

 خانوادگی به ثبت رساند. 

شود و نیروی انسانی کمترین  اش به صورت مکانیزه انجام می پارسی و خانواده ۀتمام مراحل کشت و زرع برنج در مزرع ،اکنون

ای  رنج قهوهمدتی است ب، و استموفق های این زن  وری تولید برنج از دیگر فعالیتانوآوری در فر دخالت را در تولید محصول دارد.

هکتار از باغ اطراف خانۀ خود را  6اند، بلکه است. آنها نه تنها در شالیزارهای برنج تغییر ایجاد کرده اتشان اضافه کردهتولیدرا به سبد 

است و میزان سطح زیر کشت نیز بابت تولید چوب صنوبرکاری کردند. در این مدت، توجه آنها به تولید محصول سالم بیشتر شده 

کردند. اما هر سال، را بدون استفاده از کود شیمیایی کشت می هزار مترمربع از مزرعه 2اند. در ابتدا، فقط  نج سالم را افزایش دادهبر
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هکتار از مزرعه را بدون استفاده از کود شیمیایی سبز کردند. و در سال  5بیش از  1394بر میزان آن افزودند، به طوری که در سال 

 عه با این فرایند کشت شد.، همۀ مزر1395

عضویت در هیات مدیره انجمن زنان  ،شیرین در کنار کشاورزی و زندگی در روستا فعالیت های اجتماعی اش را ادامه داده است

و مجمع عمومی کشاورزان خبره از گیالن محیط زیست  جمعیت زنان مبارزه با آلودگی مدیر کارآفرین، عضویت در هیات مدیره 

تنها درآمده است و  نیکارآفر ریانجمن زنان مد رهیمد تیئه یتعضوچند سالی است که او به است. های اجتماعی او تفعالیجمله 

ثیر أتنگرش مردم محلی، به ویژه زنان کشاورز، بر  هشیرین توانست ،ها این سال در د.کن می یخارج از تهران زندگ است که یعضو

او است، های اصلی  آموزش در این عرصه از فعالیت است. موضوع محیط زیست عالقمند کردهبسیاری از زنان گیالنی را به و  بگذارد

کندن از مزرعه  نیریش دی. افق دنددوستداری طبیعت را به زنان می آموزرود و  روستاهای مختلف میبه شیرین به همراه گروهش 

باور دارد کشاورزی را فرزندانش  بخش است، ذتلی اثرگذار و ، روح حرکتاو یاست. برا یگردشگر ۀمجموع یکدادن  و شکل

 کنند که به عرصه جدیدی وارد شود. توانند ادامه دهند و حاال خود را آماده می می

 بخش خدمات: سعیده قدس

موسسه حمایت 1370در تهران متولد شد. او فارغ التحصیل کارشناسی رشته جغرافیاست. او در سال  1330سعیده قدس در سال 

و درمانِ کودکان مبتال، نه تنها درون  صیعهده دار تشخ مارستانیب نیاگذاشت.  مبتال به سرطان )محک( را بنیان از کودکان

مجموعه  نیا تیکودک تحت درمان و حما 24700از  شیمنطقه است. هم اکنون ب یترکشورها بلکه در پهنه گسترده رانیا یمرزها

 NGOیالملل نیاستاندارد ب یزیمم نیدرصد، در هفتم5/95  ازیمحک با کسب امت هیری، مؤسسه خ1394در سال .هستند

Benchmarking در جهان شد. یردولتیسازمان غ 299 نیحائز رتبه چهارم در ب 

با سه خواهر و یک برادر. او از کودکی عاشق طبیعت و ادبیات و بسیار کتابخوان بود و  است ایسعیده قدس فرزند اول از خانواده

رشته انتخابی  .نشد قبول و دیپلمش کم بود معدل ولی بخواند خواست حقوق می آرزو داشت نویسنده شود. در دانشگاه دلش

 رشته به حقوق تغییر سال یک از بعد و خواندمی جغرافی فکر کرد وارد دانشگاه شد. با خود 1348دومش جغرافیا بود در سال 

 نخواهد دیگر که داشت جذابیت قدر آن جغرافی هم  و مسئولیت کار به دوشش افتاد. پدرش فوت کرد از یکسال دهد. اما بعد می

 برای گذراندن دوره کارآموزی وارد شرکت دخانیات شد. یک سال بعد به استخدام تحصیل با دهد. همزمان تغییر را اشرشته

دخانیات کار کرد. در اواخر دوران  شرکت بودجه و برنامه اداره سال  به عنوان کارشناس 8درآمد و حدود  دخانیات شرکت

منجر به  1353در سال آشنایی  دانشجویی با همسرش آشنا شد، نادر شریفی در آن زمان کارمند جوان وزارت خارجه بود. این

ه و که توسط سازمان برنام شهری شناسی جامعه رشته ارشد التحصیلی و ازدواج، در مقطع کارشناسی . چندی پس از فارغازدواج شد

ها بعد از انقالب کارشناسی ارشد را به پایان  شد، پذیرفته و مشغول به تحصیل شد اما به دلیل تعطیلی دانشگاه بودجه برگزار می

برای  در وزارت امور خارجهاز شرکت دخانیات مرخصی بدون حقوق گرفت تا بتواند به خاطر شغل همسرش  1357نرساند. در سال 

برود. فرزند اول خانواده همان سال در آلمان متولد شد. دو سال اول آلمان بیشتر وقت سعیده آلمان ه ساله همراه او ب4یک دوره 

شروع به تحصیل کرد، هرچند واحدهایی را گذرانده بود اما  بُن دانشگاه در آلمانی ادبیات و معطوف به مراقبت، سپس در رشته زبان

از بازگشت، بعد ، بالفاصله 1361این تحصیالت هم به اتمام نرسید. در سال  به علت اتمام ماموریت همسرش به تهران برگشتند و

 بود از این رو خود را بهمشکل او  رفت و آمد برایبود و  مجددا کار در شرکت دخانیات را شروع کرد، اما محل اداره جابه جا شده

. همزمان با کار در وزارت کار شدبه ن الملل مشغول در بخش روابط بی . ابتدا در بخش صنایع غذایی و بعدوزارت صنایع منتقل کرد

ای،  نوآور و موفق باشد، نه فردی که  دوست داشت زنی حرفه»صنایع، رویای تاسیس یک شرکت صنایع غذایی را در سر داشت. 
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سال کار در وزارت پس از سه « گذاری کند. تواند در حوزه محیط زیست تشکیالتی را پایه کرد میکند و فکر میکارهای معمولی می

متولد  1365صنایع به این نتیجه رسید که شرایط آنروز محیط کار دولتی با روحیات او تناسبی ندارد و استفا داد. دخترش در سال 

در پی چکاپ معمولی ماهانه ، متوجه شد دخترش به سرطان  1367سال شد. او در نگهداری از فرزندان بسیار وسواس داشت. در

یک تومور در کلیه مداوم سبب شد تا بیماری به موقع تشخیص داده و به سرعت  اقدام شود.  های چکاپسواس و مبتالست. آن و

. سرطان و خاصه سرطان کودکان در آن زمان امری نسبتا ناشناخته در ایران بود و  بسیاری از آزمایشات شد عمل می سریعکه باید 

 در و پزشکان پرستارها صبرانه بعضی از  بی رفتار نایاب، و قیمت گران ی وارداتیشد، داروها و مراحل درمان در ایران انجام نمی

ها  این همه  ،...داروها عوارض و سرطان درباره بیماری کافی اطالعاتی منابع های طبیعی مادرانه، نبود طاقتی و کنجکاوی بی مقابل

 اندازد می تعویق به را درمان کار، این گفتند پزشکان اما ببرد، کشور از خارج به را کیانا خواست او می .کرد می تر سنگین را بار درمان

 سعیده برای کیانا در رفت و آمدهای مدام به بیمارستان دنیای سعیده شکل دیگری به خود گرفت. دوره درمان .است خطرناک و

 ادامه هزینه یا ماندند می ها بیمارستان در پشت که آنهایی شود. آشنا هایشان خانواده و سرطانی کودکان رنج و درد با تا بود فرصتی

های  ها و نبودِ مراقبتهرچند بی سروسامانی خانواده. دادند می دست از فقر خاطر به را شان نداشتند و کودکان را شان کودک درمان

همزمان با او بستری بودند، به پس از درمان، به هیچ وجه مشکل کیانا نبود، اما بهبود کیانا و بهبود نیافتن برخی از کودکانی که 

علت ضعف خدمات پس از درمان، سعیده را برآن داشت تا تمام عزم خود را جزم کند تا بستری فراهم کند که دیگران هم از 

 این نتیجه رسید که با استفاده از ارتباطات خود مند شوند. به امکانات و آسایشی که کیانا در طول درمان از آن برخودار بود بهره

ها کمک  آید به خانوادهکوشید تا هر طور که از دستش بر می این ارتباطات و امکانات را ندارند قدم بردارد. در ابتدا می  برای کسانیکه

 ها خیلی. کرد داشتند برایشان جور می الزم اگر چیزی ها پولیبرد، خانواده ها یک عروسک یا ماشین میکند. اگر الزم بود برای بچه

کرد برایشان جایی پیدا  سعی می. نداشتند مناسبی مکان و جا خودشان سپردند و می بیمارستان به را بچه و آمدند می انشهرست از

 آپ به آلمان چک برای را شد، سعیده او تمام کیانا درمانی شیمی که ایستاد. زمانی کند، همیشه هم موفق نبودم اما از تالش باز نمی

به محض برگشت از آلمان دست به کار شد. ایجاد  از کودکان سرطانی آشنا شد. جدیدی از حمایت مفاهیم با که بود آنجا برد و

پروراند. درست یک سال بعد از بیماری کیانا، یعنی در سال ای بود که سعیده در سر میاقامتگاه و نقاهتگاه دو رویای بلندپروازانه

این کار به هیچ وجه، کار یک نفره  لمان یادگرفته بود این بود که، مقدمات ثبت محک آغاز شد. مهمترین چیزی که در آ1368

های کودکان نیست و الزم است تیمی جمع کند. در ابتدای راه سعیده سعی کرد با الگویی که در کشور آلمان دیده بود، خانواده

روش در ایران به همان صورت  گیری موسسه درگیر کند. اما به سرعت متوجه شد که پیاده کردن آن سرطانی را در روند شکل

 سرطان، به مبتال کودکان والدین جای گرفت به تصمیم .نبود ممکن های متفاوتفرهنگ با والدین میسر نیست و همراه کردن

کند. الگوی کشور آلمان نه تنها در مورد هسته اولیه تشکیل دهنده انجمن در  جمع را کیانا پزشکان و خانواده دوستان، از گروهی

این بود که از  هاخانواده اصلی آن جا نیازداد، بلکه نیازهای والدین نیز در آلمان و ایران کامال متفاوت بود.  ایران جواب نمی

های درمان این نتیجه رسید که هزینه  بهبود. یشان مالی ها مشکالتشان حرف بزنند و تبادل اطالعات کنند اما اینجا بیشتر دغدغه

های مالی  و تصمیم گرفت به حوزه فعالیت زند و باید به فکر یک کار زیربنایی بود که به نوعی خیّرین را درگیرکندحرف اول را می

جذب کمک از دیگران داشت. برای یافتن  دانست  انجام این کار از توانایی مادی او خارج است و نیاز به وارد شود. در این مرحله می

همراهان خود به سراغ جمع دوستان و آشنایانش رفت و بدین ترتیب الگویی منحصر به فرد در حوزه کار خیر و کارآفرینی 

اجتماعی در ایران شکل گرفت. قدرت روابط عمومی باالی سعیده، در کنار خودباوری و باور عمیقش به اهمیت موضوع دست به 

نفره از تمام افرادی که  100ترین افراد این مملکت را در کنار هم جمع کند. او فهرستی هم داد تا بتواند جمعی از ویژهدست 
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ها ها رفت. خیلی از آن رویا شوند تهیه کرد و به سراغ تک تک آن-توانند با او در شکل دهی محک هم شناخت و باور داشت می می

 در هیات امنا مسئولیت پذیرفتند.

ها فردی، داوطلبانه و در محدوده دوستان و آشنایان بود. اما به لحاظ گسترش کار و احترام همه اعضاء گروه به  در ابتدا فعالیت

مداری بحث ثبت ضرورت داشت. با مشورت کسانیکه که در کارهای اجتماعی تجربیاتی داشتند تصمیم بر آن شد که  قانون و قانون

های کودکان سرطانی در وزارت کشور به ثبت رسد. از منظر فعالیت، گام اول اطالع رسانی به خانوادهمحک به عنوان موسسه خیریه 

دادند. تامین هزینه سفر تعدادی از والدین ها قرار می کردند و در اختیار خانوادهبود. بروشورهای داروها را ترجمه و تکثیر می

های دولتی و یا تهیه اسباب بازی و وسائل  عدادی از کودکان در بیمارستانکودکان سرطانی به تهران، تهیه داروی مورد نیاز ت

 1370 در سال شد. وقتی ای در دفاتر دوستان و منازل برگزار می ها از دیگر اقدامات محک بود. جلسات اولیه دورهدرمانی برای آن

کردند و توانستند زیرزمین ر محک فعالیت میمحک مجوز فعالیت گرفت، دو سال بود که سعیده به همراه تعدادی از دوستانش د

 کوچکی را در چیذر اجاره کنند و سعیده به عنوان مدیرعامل انتخاب شد.

 بود این مشکلترین  هایی بود که سعیده با آن مواجه شد. مهم قانع کردن مسئولین دولتی برای حمایت از مجموعه از اولین چالش

 چرا که بود این شد می تکرار نا آگاهی از روی مدام که پرسشی و شوند می مبتال سرطان به هم که کودکان کرد نمی باور جامعه که

در کنار دشواری باوراندن این مساله که سرطان کودک قابل درمان است و  کنیم؟ هزینه است سرطان به که مبتال کودکی برای باید

کرد  گاهی پشت اتاق مسئولین  مساله به مسئوالن ثابت می باید به او کمک شود، سعیده باید توانایی خود را نیز در حل این

های  عاملی محک را بر عهده داشت، محک رفته رفته فعالیت سالی که سعیده مدیریت 10نشست تا وقت بدهند. در  ها می ساعت

ین به هر نحویکه خود را گسترش داد و جای خود را در جامعه باز کرد تا کامال شناخته شد، تاحدی که هم مردم و هم مسئول

های رفت و آمد و اقامت والدین، ارائه  کردند. بیمه کودکان مبتال به سرطان، تامین هزینه توانستند از این مجموعه حمایت می می

های خون بیمارستانی و ... از جمله اقداماتی  ها و تجهیز بخشخدمات مددکاری و ارائه اطالعات در مورد بیماری کودکان به خانواده

ویال را در -ساز تهران شهرداری موافقت کرد تا ساختمان تازه 1377 سال داد. در د که محک در راستای ماموریت خود انجام میبو

این ساختمان تنها به اسکان والدین اختصاص داده شود و به دفتر محک تبدیل نشود. دغدغه  اختیار محک قراردهد با این شرط که 

در سال  «بود آمده دست به بازار محک از که عوایدی با»نقاهتگاه همچنان وجود داشت،  خرید دفتر و تاسیس اقامتگاه و

به قیمت روز خریداری کنند.  شهری زمین از دارآباد های تپه باالی مربع را در متر 4400 مساحت به شدند زمینی موفق1376

داشتند. اما زمین به شرطی واگذار شده بود که ظرف و نقدینگی کافی حتی برای دیوارکشی ن اصلی بود های دغدغه از ساخت هزینه

یکی از دوستان متوجه شدند یکی از هموطنان که در خارج از کشور  طریق سال ساخته شود و پروژه به اتمام برسد. همزمان از 2

ت مالی آن فرد پروژه ایران آمده است.  قرارشد با حمای به سرطانی بیماران کند با هدف ساخت بیمارستانی برای درمانزندگی می

 بیمارستان محک با ساخت پروژه 1378ساخت محک به صورت بیمارستان )به جای اقامتگاه( انجام شود. بدین ترتیب در سال 

 مالی حامیان طریق از تماما آن لوازم خرید و بیمارستان تجهیز. یافت ادامه سرعت به شد و شروع تومانی میلیارد دو گذاری سرمایه

 .کرد آغاز را خود فعالیت 1386 فروردین از این مجموعه شد و انجام

سال فعالیت، نه تنها محک خود را به خوبی به جامعه شناسانده بود، بلکه موضوع کودک مبتال به سرطان به عنوان  10در کمتر از 

به خاطر ماموریت همسرش  سالگی محک، سعیده ناچار شد10مساله جامعه شناخته شده و مورد توجه قرار گرفته بود. در آستانه 

داد، در سال اول نبودِ سعیده ابتدا در محک هیاتی به عنوان اداره برای مدتی از ایران برود. محک همچنان به رشد خود ادامه می

 کننده گذاشتند و او از دور مدیرعامل سازمان بود. دوری سبب شد تا ادامه حیات سازمان بدون سعیده بررسی شود و الزم دیده شد
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چندین مدیرعامل در محک تغییر کردند تا در نهایت در سال  1380تا سازو وکاری مدیریتی برای سازمان طراحی شود. از سال

ترین دوران گذار محک، در همان آقای احمدیان مدیرعامل محک شد. مدیریت عاملی آقای احمدیان همزمان شد با عمده 1386

 قطب فوق به یک محک امروزه ر به مجموعه عظیم دارآباد منتقل شد. بیمارستانسال این موسسه از دفتر کوچک واقع در چیذ

 اکنون هم .استتبدیل شده خاورمیانه منطقه در کشور و شاید کودکان سرطان زمینه در علمی پژوهش و درمان برای تخصصی

 مالی کمک به نیاز کودکانی کهمحک درمان  بیمارستان حمایت این مجموعه هستند. در و درمان تحت کودک 24700بیش از 

 دیگر نیز تحت بیمارستان 27 سرطان بخش حاضر حال است. در هزینه حداقل با یا رایگان کامال مددکاران، تشخیص به دارند،

محک  را درمان هزینه درصد 95 تا و شود می کارشناسی بیماران شرایط ها همدیگر بیمارستان این مجموعه قراردارد، در پوشش

مهمتر از آن اما، محک توانسته جایگاهی قابل اطمینان در دل و قلب تمام مردم ایران بدست آورد که سعیده بدست  .پردازدمی

ها به عنوان بنیانگذار و عضو  داند. سعیده در تمام این سال ترین می آوردن این جایگاه را دشوارترین کار و حفظ آن را پر اولویت

رد. اکنون در فکر باز تعریف جایگاه خود در محک است. او اکنون دو تا سه روز در هفته به محک کهیات مدیره محک فعالیت می

چون »رود و تصورش این است که کار او در هیات مدیره تنها پاسداری از چشم انداز و ماموریت محک است و اجرایی ندارد. می

ها برای  شود و فعالیت آید، روی آن کار می هیات مدیره میهای پیشنهادی به برنامه« رود. همه چیز پیش بینی شده جلو می

هایی است که در  کند.  دغدغه سعیده برای کمک به سازمان ها را اجرا می شود. گروه اجرایی محک برنامه های آینده تصویب می سال

 است. از دوستان آغاز کرده کنند و در ارتباط با طبیعت کارهایی جنبی با جمعی حوزه محیط زیست و  سرطان سینه فعالیت می

 مقایسه کلی سه مورد 

 است: بندی شده های سه نفر به شرح زیر دسته ها و تفاوت ی سه مطالعه موردی انجام شده، شباهت بندی با مقایسه در یک جمع

 ها شباهت

 22اند. بین  تحصیل کردهاند. پیش از آغار کسب و کار خود تا مقطع لیسانس  هر سه نفر در خانواده متوسط به دنیا آمده 

 است. های شخصیتی هر سه زن بوده سالگی ازدواج کرده و دو فرزند دارند. خودباوری و میل به نتیجه از ویژگی 25الی 

 های اولیه در شروع کسب و کار در هر سه مورد کامال متفاوت است. از سه زن، در پاسخ به یک مساله  هرچند انگیزه

است )خشکسالی، بیماری فرزند، قطع همکاری با شرکت قبلی( و در پی راه  چار اختالل کردهخارجی که زندگی آنان را د

 اند. اندازی کسب و کار شده حلی برای پاسخ به آن مساله وارد فاز اول راه

  قدس( از ابتدای جوانی استقالل مالی برایشان مهم بوده و در دوران دانشجویی برای تامین درآمد کار  –دو مورد )طیرانی

سال،  8دانشجویی داشتند. در شروع کسب و کارشان فرزندان کوچک داشته و هردو پیش از آغاز کسب و کار حدود 

 سابقه کار داشتند.

  اند. اند و هر دو تجربه زندگی در خارج از کشور را داشته کرده قدس( در رشته علوم انسانی تحصیل –دو مورد )پارسی 

  اند. و فرزندانشان در ادامه راه به  طیرانی( هر دو کسب و کار خود را به صورت خانوادگی ثبت کرده –دو مورد )پارسی

 کنند. ها کمک می آن

 

 ها تقاوت

 ها کار خود را  تر شدن بچه اند. یک نفر پس از بزرگ هداری از فرزندان داشت این سه زن سه رویکرد متقاوت در مورد نگه

اش در یک شهر ساکن بوده، از  ها را به مهد فرستاده و یک نفر چون با خانواده است. یک نفر از نوزادی بچه آغاز کرده
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بت کرده، همزمان از فرزندانش نیز مراق کرده و از طرفی چون به صورت تمام وقت کار نمی ها استفاده می کمک آن

 است. کرده می

 شود. ها با مشارکت کامل همسر اداره می اند، فقط یکی از آن هرچند دوتا از کسب و کارها به صورت خانوادگی ثبت شده 

 تر و پر  است. در حوزه صنعت بسیار جدی موانع مشخص مربوط به جنسیت هرچند در هر سه حوزه، مشاهده شده

 است. تر بوده چالش

 

 است. ای اجمالی در مورد وضعیت کارآفرینی سه زن مورد مطالعه انجام شده یسهدر جدول صفحه بعد مقا
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 ای سه کارآفرینی مورد مطالعه جدول مقایسه

حوزه 

 فعالیت
 استان

سال 

 تولد

وضعیت 

 تاهل

تعداد 

 فرزندان
 تحصیالت

موضوع 

 فعالیت

های  ویژگی

 اصلی
 کارها راه ها چالش انگیزه شروع

 2 متاهل 1334 تهران صنعت

کارشناسی 

 ارشد

 )مدیریت(

 پتروشیمی

 ماجراجویی

 بلندپروازی

 پشتکار

 خودباوری

 میل به نتیجه

 ناچاری به ترک شغل قبلی 

دشواری کار کردن به 

 عنوان نفر دوم

 شروع کار
 پیدا کردن کار به علت زن بودندشواری 

 دشواری گرفتن پروژه به علت زن بودن

 محدودیت سرمایه اولیه

 

 توسعه
 ازدیاد رقبا

 قوانین دست و پاگیر

 پشتکار و خستگی ناپذیری

 گسترش شبکه ارتباطی

 جستجوی بازارهای جدید

هزینه، استفاده از  شروع کار کم

سرمایه شخصی، استفاده از تمام سود 

 ه گذاری بعدیدر سرمای

 تمرکز بر کیفیت خدمات

 ثبت شرکت در خارج از ایران

 2 متاهل 1334 گیالن کشاورزی

 کارشناسی

)ادبیات 
 فرانسه(

کاشت 
 برنج

 ساختارشکنی

 بلندپروازی

 پشتکار
 خودباوری

 میل به نتیجه

 داشتن کار

 کسب درآمد
های  استفاده از فرصت

 موجود

 شروع کار
 جدی گرفته نشدن در محیط

 
 توسعه

 نداشتن دانش

 خشکسالی

 حضور مستمر در محیط

 یادگرفتن زبان اهالی

 حذف نیروهای مقاوم
 کسب تسلط علمی

 آزمون و خطا

 یادگیری از تجارب موجود

 2 متاهل 1330 تهران خدمات
 کارشناسی 

 )جغرافیا(

خدمات 

 درمانی

 خودباوری

 میل به نتیجه

 شبکه ارتباطی

 قانونمداری

 بیماری فرزند

 به تغییر شرایطتصمیم 

 جواب ندادن الگوی خارجی

 دشواری جلب اعتماد دولت

 نیاز به تغییر ماموریت اصلی

حرکت از سازمان داوطلبانه به سازمان 

 مدرن

 یافتن الگوی جایگزین

 پشتکار، استفاده از شبکه ارتباطی

 انعطاف در عین تاکید بر اصول

استفاده از ساختار و تاکید بر قانون 

 مداری
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 امکانات حمایتی موجود برای زنان کارآفرین و صاحب کسب و کار در ایران (5
های باالدستی دولت، ابتدا قوانین  در این بخش، امکانات حمایتی موجود در حوزه کسب و کار زنان بررسی شد. در حوزه حمایت

های موجود در حوزه نهادهای عمومی  یت، حمایتهای نهادهای دولتی مرتبط و در نها حمایتی مربوطه بررسی شده، سپس سیاست

نهاد، یک مورد پروژه اجرا شده در سطح ملی، به عنوان نمونه موردی  های مردم مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش سازمان

 مورد مطالعه قرارگرفت.

 قوانین

 قانون اساسی

اصل بر طبق است.  برشمرده شده برای همه از وظایف دولت در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ایجاد امکان اشتغال به کار

،  نیست  دیگران  و حقوق  عمومی  و مصالح  اسالم  و مخالف  است  مایل  بدان  را که  دارد شغلی  حق  هر کس» قانون اساسی 28

  را برای  کار و شرایط مساوی  به  اشتغال  مکانافراد ا  همه  ، برای گوناگون  مشاغل  به  نیاز جامعه  با رعایت  است  موظف  برگزیند. دولت

 .«ایجاد نماید  احراز مشاغل

کار  لیبه اشتغال کامل و قرار دادن وسا دنیهمه به منظور رس یو امکانات کار برا طیشرا نیتأم»قانون اساسی  43اصل همچنین 

که نه به  گریهر راه مشروع د ایاز راه وام بدون بهره  ،یونکار ندارند، در شکل تعا لیوسا یکه قادر به کارند ول یهمه کسان اریدر اخت

با  ،بزرگ مطلق درآورد یکارفرما کیشود و نه دولت را به صورت  یمنته اصخ یها تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه

کردن فقر و  کن شهیجامعه و ر یاستقالل اقتصاد نیتأم یبرا« اقتصاد کشور یعموم یزیر حاکم بر برنامه یها ضرورت تیرعا

 است. برشمرده شده رانیا یاسالم یاقتصاد جمهور از ضوابط استواری  تیمحروم

  موازین  با رعایت  جهات  را در تمام  زن  حقوق  است  موظف  دولت»مقرر داشته است که  که قانون اساسی 21 اصل با استناد به

است و حق  تعریفی کلی -حقوق زن در تمام جهات-تعبیرتوان نتیجه گرفت، می« دهد  نماید و امور زیر را انجام  تضمین  اسالمی

 .نیز یکی از مصادیق آن استاشتغال 

 جمهوری اسالمی ایران ن برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیینواق

و در فصل نیروی انسانی و اشتغال و  رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یتوسعه اقتصادبرنامه پنجساله  نخستین در 

، توسعه و حمایت از مشاغل مولد با تاکید بر خود اشتغالی و تولیدات خانگی، بخش غیر مزدبگیر 6-1-7های کیفی، طی بند  هدف

پنجساله  ومدماده واحده برنامه  95و  80، 12، 11، 10های  است. تبصره های ایجاد اشتغال قلمداد گردیده اشتغال از جمله سیاست

هزار فرصت شغلی 340های اشتغالزا تاکید دارد به نحوی که در این برنامه ایجاد ساالنه  در خصوص حمایت از مشاغل مولد و طرح

 (   1385است. )فیروزه صابر،  های اشتغالزا و خود اشتغالی توجه شده های مختلف برنامه پنجساله به ارائه طرح در سال

 

هایی معطوف به موضوع زنان سرپرست خانوار لحاظ شده بود. در قانون  بند ،توسعه به بعدچهارم ور از برنامه قوانین پنج ساله کش در

مترتب بر ارتقای وضعیت اقتصادی و معیشتی زنان به ویژه زنان سرپرست  230گانه ماده یکی از محورهای چهارده پنجمبرنامه 

برای اولین بار موضوع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مورد تصریح و تأکید قرار گرفته و  ،ششمخانوار بود. اما در قانون برنامه 
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های مسئول و ذیربط به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  معاونت امور زنان و خانواده به همراه دستگاه 80در بند ت ماده 

 (1396) سوسن باستانی، .خانوار را عهده دار شده استست سرپرمسئولیت تدوین و اجرای طرح جامع توانمندسازی زنان 

های  مرتبط با  دولت موظف است طرح یو فرهنگ یاجتماع ،یتوسعه اقتصادپنجساله ششم برنامه  2ماده  بر اساس بند )ت( از 

ع مالی برای اقتصاد وری تأمین مناب موضوعات خاص کالن فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب و کار، اشتغال، فضای مجازی، بهره

های اجتماعی و  کشور، نظام عادالنه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان و فقرا )با اولویت زنان سرپرست خانوار(، بیمه

های اجتماعی و اجرای سند تحول بنیادین  ای و بازنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیب های بیمه ساماندهی و پایداری صندوق

 .را در بودجه ساالنه اعمال نماید، اسالمی -ش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانیآموزش و پرور

دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال همین برنامه،  4ماده بر اساس بند )ز( از  

بنیان مبتنی بر سند ملی  یت از مشاغل کوچک خانگی و دانشای و حما افزایی و ارتقای دانش حرفه زایی، مهارت های اشتغال سیاست

کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به 

دهم درصد  اری به میزان حداقل هشتبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکزتصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام نماید. سند م

موظف  ییو دارا یوزارت امور اقتصاد 22مادهبر اساس بند )ب( از   .های اجرای قانون برنامه باشد %( ساالنه در طول سال8/0)

 تیحفاظت و مقابله با اخالل در امن انت،یدر کشور، جذب متخصصان، ص ینیو کارآفر یگذار هیسرما تیامن نیاست با هدف تضم

 یو استخدام یسازمان، سازمان ادار یکسب و کار، با همکار طیدر مح ی( اجتماعسکی)ر یریاشخاص و بنگاهها و کاهش خطرپذ

و کشور  یامور خارجه، اطالعات، دادگستر ،یتعاون، کار و رفاه اجتماع یها وزارتخانه جمهور، سیرئ یو فناور یمعاونت علم ور،کش

دولت مکلف است  24ماده بر اساس  برساند. یمل تیامن یعال یشورا بیو به تصو هیکسب و کار را ته یفضا تیامن یالزامات ارتقا

 یاجرا انیحداکثر تا پا رانیا یاسالم یجمهور یو اتاق تعاون مرکز رانیا یو معادن و کشاورز عیصنا ،یاتاق بازرگان یبا همکار

 ،ینیکارآفر کردی%(، با رو255و پنج درصد ) ستیسهم تعاون در اقتصاد به ب یابیالزم را جهت دست یقانون داتیقانون برنامه، تمه

دولت مکلف  27ماده ( از 1-بند )الف  سبر اسا عمل آورد. به انیبن کوچک و متوسط و دانش یاز کسب و کارها تیحما ،ییاشتغالزا

محور در طول اجرای قانون برنامه هر سال،  صادرات ای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد ریزی منطقه است در راستای برنامه

اقتصادی آن منطقه، با مشارکت نیروهای  -های بومی و محیطی و قابلیت محلی هزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفیت در پنج

قتصادی و اشتغالزایی ، برنامه توسعه اگذاری بخش خصوصی های دولتی و سرمایه گیری از تسهیالت بانکی، حمایت محلی و با بهره

 -بر اساس بند) جریزی استان مربوطه برساند.  وسیله سازمان استان تهیه کند و به تصویب شورای توسعه و برنامه آن روستاها را به

های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی دولت موظف است فرهنگ جهادی در  شدن سیاست در جهت اجرائی 48ماده ( از 3

گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص  وری، کارآفرینی، سرمایه زش افزوده، تولید ثروت، بهرهایجاد ار

های علمی،  ویژه در محیط سازی آن به دارای خدمات برجسته در این زمینه را تقویت نماید و ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان

و  انیکارفرما بیترغ یبرا 71ماده بر اساس .مان فراگیر و رایج ملی را تبیین و ترویج نمایدای و تبدیل آن به گفت آموزشی و رسانه

 النیالتحص قانون برنامه نسبت به جذب فارغ یاجرا یجوان، چنانچه ط کار یرویبه جذب ن یو تعاون یبخش خصوص نانیکارآفر

 خیمدت دوسال از تار یکارفرما برا مهیاز پرداخت سهم ب ند،یاقدام نما یبه صورت کارورز یبا مدرک حداقل  کارشناس یدانشگاه

 .باشند یبه کار معاف م شروع

طور که در باال عنوان شد در  است. همان عالوه بر موارد کالن مربوط به اشتغال، در چند ماده مشخصا به اشتغال زنان پرداخته شده

زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی  80ماده بند )ت( از 



 39 |آن توسعه برای پیشنهادات و ایران در کارآفرین زنان وضعیت بررسی 

 

پایان اجرای قانون برنامه توسط ریاست جمهوری )معاونت امور زنان( با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای 

از وظایف دولت  آن ،ر اجرائی شدنربط و تأیید برنامه مذکور در هیأت وزیران و تصویب در مجلس شورای اسالمی و نظارت ب ذی

 است.

( و بیست و یکم 20(، بیستم )10منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم ) های اجرائی موظفند به کلیه دستگاه 101ماده براساس 

کلی  های های کلی برنامه ششم و سیاست ساله و سیاست انداز بیست ( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، اهداف سند چشم21)

ها و توجه ویژه به  تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه»خانواده مبنی بر 

مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویت  منظور بهره و نیز به« نقش سازنده آنان

ها،  زمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسالمی در سیاستجایگاه سا

های ابالغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقالب  های خود و ارزیابی آثار و تصمیمات براساس شاخص ها و طرح برنامه

ها،  وری )معاونت امور زنان و خانواده( موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاستریاست جمه -1تبصره  .فرهنگی اقدام نمایند

طور ساالنه به مجلس  های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به ها و رصد مستمر ارتقای شاخص های دستگاه ها و طرح برنامه

  .شورای اسالمی و هیئت وزیران ارائه نماید

های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت  براساس سیاستتا است  شدهولت موظف نیز د 102ده مابر اساس بندهای )ب و د( از  

محور و تقویت و  ای خانواده ربط به منظور تقویت و تحکیم جامعه مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی با همکاری نهادهای ذی

ایرانی با ایجاد سازوکارها و  -و سبک زندگی اسالمیهای الگو  تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخص

 :عمل آورد تأمین اعتبارات الزم در قالب بودجه سنواتی اقدامات ذیل را به

های زود بازده اقتصادی و  حمایت، پشتیبانی و ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی، بنگاه -ب

 ها نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه واده محور و افزایش نرخ رشد مستمر فعالیتهای تولیدی روستایی و خان تعاونی

حمایت و توسعه بیمه سالمت در بیمه پایه و تکمیلی برای مادران در کلیه مراحل دوران بارداری تا پایان دوران  -د

 شیرخوارگی

روز  شوند از سه ی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند میهای دولت گانه، بخش کلیه مردان شاغل در قوای سه 103ماده بر اساس 

 .گردند مرخصی تشویقی برخوردار می

 قوانین بودجه

ماده واحده قانون بودجه کل کشور از  3های اشتغالزا و خوداشتغالی در تبصره  های مالی از طرح اعطای تسهیالت اعتباری و حمایت

 62، 50، 37، 7های  ی و همچنین تبصرهو فرهنگ یاجتماع ،یتوسعه اقتصاد های برنامه پنجساله توسعه اقتصادی نخستین سال

 (.1385است.)فیروزه صابر،  قانون بودجه برنامه دوم، عملی شده

 الیر اردیلیهزار م یمکلف است مبلغ س رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز، 1396قانون بودجه سال  16تبصره ( از 3-در بند )ج

 .دیپرداخت نما ییاشتغال مددجو یها طرح انیو کارفرما انیو رشد مبلغ مزبور را به مددجو یالحسنه بانک قرض یها مانده سپرده

 ،یمشارکت اقتصاد یاقتصاد، حداکثرساز شدن یمردم یبرا شود یبه دولت اجازه داده ماین قانون  18تبصره دربند )الف( از 

مؤثر از  یبردار بهره ی( و برایآموختگان دانشگاه فعال کشور )جوانان، زنان و دانش تیجمع میعظ یها تیمؤثر از ظرف یریگ بهره

و محروم( نسبت به  یریو عشا ییمناطق روستا تیاولو ا)بیاسالم رانیا ینیمناطق در پهنه سرزم یو رقابت ینسب یها تیمز
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 یها تیاستعدادها و قابل ییدر منطقه و شناسا داریو پا دیجد یشغل یها فرصت جادیا یمناسب برا یاستگذاریو س یزیر برنامه

 یعال  یورامصوب ش یها استیرا براساس س ای گانه ششاقدامات  ،یو اجرائ یآموزش ،یاعتبار ،ینهاد یها تیحما قیمناطق، از طر

 تیاولو ی و نیزاجرائ یها از دستگاه کیهر  ریمستمر و فراگ یتیحما ،یمال یها شفاف مشوق یرسان اطالع  . اشتغال انجام دهد

ی از جمله این اقدامات دست عیکوچک، متوسط و صنا یها و توسعه بنگاه جادیا یبرا بیها، به ترت به طرح یمال یها مشوق صیتخص

که حداقل هفت عضو  ابدی یاختصاص م ییها یبه تعاون فیرد نیاعتبار ا درصد ستیب حداکثراست. بر اساس بند )ب( همین تبصره، 

 .داشته باشند کاریب یدانشگاه لیالتحص فارغ

رویکرد  ،یک تحول در زمینه ایجاد اشتغالو ایجاد منظور دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه  به 1397الیحه بودجه دولت در 

ار اصلی خود را ایجاد اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی قر

هزار میلیارد ریال از محل  20، بانک مرکزی مکلف شده است 1397الیحه بودجه  16تبصره به موجب بند )ج( . است داده

های اشتغال مددجویی تسهیالت  های قرض الحسنه بانکی با معرفی نهادهای حمایتی به مددجویان و کارفرمایان طرح سپرده

هزار میلیارد ریال  700به گونه ای تنظیم شده است که بتوان حدود  1397الیحه بودجه سال  18تبصره  همچنین .پرداخت کند

تبصره با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد . بر اساس این های اشتغالزایی تدارک دیده شود منابع مالی برای اجرای برنامه

شود صد در صد منابع  ن و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده میبا تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنا

را تا سقف یکصد  1396ها در ابتدای سال  نسبت به قیمت این حامل 1397های انرژی در سال  حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل

به کارورزی جوانان دانش آموخته های تولید، اشتغال و آموزش و کمک  و هفتاد و چهار هزار میلیاردریال در جهت حمایت از طرح

  .دانشگاهی پرداخت نماید

بینی شده برای دو نهاد مجموع اعتبار پیش 1397الیحه بودجه در کنند،  هایی که در حوزه زنان فعالیت می در مورد سازمان

-شورای فرهنگی»و « هوریجم معاونت امور زنان و خانواده ریاست»ی زنان و خانواده، یعنی ریز در حوزهگذار و برنامهسیاست

درصد  38میلیارد ریال است که در مقایسه با سال گذشته  227)زیرمجموعه شورای عالی انقالب فرهنگی(، حدود « اجتماعی زنان

های اجرایی اصلی است. اعتبار دستگاهاست. این رشد عمدتا مربوط به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بودهرشد داشته

)دانشگاه « جنسیتیهای تکدانشگاه»و « گذاری حوزه علمیه خواهرانشورای سیاست»ی زنان و خانواده، یعنی دو نهاد وزهدر ح

میلیارد ریال 713هزار و 2ترتیب حدود الزهرای تهران، فرزانگان سمنان، مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند، کوثر و نرجس( نیز به

است. جنسیتی در مقایسه با سال قبل بیشترین رشد را داشتههای تکاست. بودجه دانشگاهبودهمیلیارد ریال  772هزار و و یک

طور مشخص در حوزه زنان و ها بههای فرعی حوزه زنان و خانواده، که به لحاظ عنوان و شرح فعالیتمجموع اعتبارات دستگاه

میلیارد ریال برآورد شده که  884هزار و  42ها هستند، اعتبارات آنها و کنند اما زنان مخاطب بخشی از برنامهخانواده فعالیت نمی

ی نهادهای عمدتا در سه حوزه بودجه 97ترتیب، سهم زنان از بودجه سال ایناست. بهدرصد رشد داشته 7درمقایسه با سال گذشته 

% از 80ابل ردگیری است. به طورکلی ی زنان قهای فرعی و پراکنده در حوزهگذار، نهادهای اجرایی اصلی و دستگاهسیاست

گذار، بر چگونگی هزینه شدن  است و نهادهای سیاست های مختلف توزیع شده اعتبارات حوزه زنان به صورت پراکنده و در دستگاه

 (.1396 بهمن امروز، زنان آن نظارتی ندارند. )مجله
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  نهادهای دولتی

هستند.  برخی نهادهای  خانه  های زیر مجموعه این وزارت و سازمان رفاه اجتماعیوزارت تعاون، کار و در ایران متولی اصلی اشتغال 

بر حسب موضوع با این وزارت خانه همکاری صنعت، معدن و تجارت ی و جهادکشاورز های خانه دولتی مرتبط از جمله وزارت

 ای دارد.  ریاست جمهوری، از جمله نهادهایی است که در حوزه اشتغال زنان نقش تعیین کنندهمعاونت امور زنان و خانواده کنند.  می

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

طرح خوداشتغالی با هدف فراهم نمودن زمینه اشتغال برای افرادی که دارای توان بالقوه تولیدی بوده، اما به دلیل نبود سرمایه 

مناسب برای عرضه تولیدات خود در زنجیره کار و توسعه کشور قرارندارند مطرح شد. این طرح در سال  کافی، ابزار تولید  مکان

دفتر خوداشتغالی در وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس شد. در سال  1369، با ایجاد بازارچه خوداشتغالی آغاز و در سال 1368

های خوداشتغالی و ترویج اشتغال فردی در  ه و گسترش فعالیتتوسعهای شغلی به منظور  نیز صندوق حمایت از فرصت 1370

ی  ی توسعه الحسنه صندوق قرضدر  های شغلی صندوق حمایت از فرصتبا ادغام  1385شکل گرفت. در سال بخش غیر مزدبگیری 

و با ادغام  1390در سال شد.  ایجاد « صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا)ع(» اشتغال روستایی و صندوق ازدواج جوانان

 سه وزارت خانه، ساختار جدیدی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف شد. 

دبیر خانه حمایت از عهده دار اصلی حمایت از کارآفرینان و صاحبان کسب و کار شد و  و اشتغال ینیمعاونت توسعه کارآفر

صندوق کارآفرینی وز از سوی بانک مرکزی این صندوق با عنوان با صدور مج 1393سال  نیز شکل گرفت. در مشاغل خانگی

های خرد مردم و تلفیق آن با اعتبارات دولت، شناسایی  مأموریت صندوق کارآفرینی امید تجهیز سپردهشروع به فعالیت کرد.  امید

های  با محوریت فعالیت جوانان واجد شرایط، توانمندسازی آنان و کمک در ایجاد کسب وکارهای خرد کم سرمایه و کاربر

سازی کسب و کارهای بازارمحور   های جهانی شبکه محور؛ بر اساس شیوه ITای، توسعه کسب و کارهای  کارآفرینانه، نیازهای منطقه

  های ارزش در کشور برای اطمینان از پایداری کسب و کارها و هدفمندی تسهیالت پرداختی می باشد. ها و زنجیره نظیر خوشه

طرح توسعه دو اجرای ، در 1394است، در برنامه سال  و اشتغال ینیمعاونت توسعه کارآفرکه زیر مجموعه  توسعه اشتغالدفتر 

 ینیاشتغال و کارآفربه ترتیب  وندییبانکداری پ کردیخرد با رو یمال نیتوسعه طرح تامو  )طرح تکاپو( داریکسب و کار و اشتغال پا

 است. را از اهداف خود برشمرده بر زنان و جوانان دیو توسعه اشتغال با تأک رییپذ ، اشتغالیریجامعه پذو  نیز  زنان و جوانان

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و های زنان دارد. به گفته  نیز نقش موثری در حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی معاونت تعاون

را  ها یو بازرسان تعاون رهیمد اتیه یدرصد اعضا 23کشور و  یها یونعامل تعا رانیدرصد مد 17 ، 1392ی، در سال رفاه اجتماع

 به اقتصادی مختلف های بخش در تعاونی اتحادیه شرکت و 277هزار و  183در ایران  1391اند. تا آذر ماه سال  داده لیزنان تشک

 در کشور( جمعیت درصد 58 از بیش دیگر عبارت نفر )به 277و  هزار 554 و میلیون 43 اساس این بر که است رسیده ثبت

 هر در زن عضو تعداد درصد زن هستند. میانگین 25.5درصد آنان مرد و  74.5دارند که  عضویت تعاونی های اتحادیه و ها شرکت

 مجموع نفر است. در 10میانگین اشتغال زایی  و ریال 813 هزار و 171 زنان های تعاونی در سرمایه میزان میانگین نفر، 18 تعاونی

 به را کشور فعال های تعاونی اعضای درصد از 30کشور و بیش از  فعال های تعاونی کل تعداد از درصد 11 حدود زنان های تعاونی

 است. داده اختصاص خود

های تابعه وزارت کار است. طبق آمار منتشره از سوی سازمان  نیز از جمله سازمان  ای کشور سازمان آموزش فنی و حرفه

مرکز در کل کشور است. که از این تعداد  586، 1395ای کشور، تعداد مراکز ثابت دولتی این سازمان در سال  آموزش فنی و حرفه
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های آزاد سازمان  د. همچنین تعداد آموزشگاهمرکز دومنظوره هستن 261مرکز مختص آقایان و  209ها، مرکز مختص خانم 116

ها،  مرکز مختص خانم 8891مرکز بوده است که از این تعداد،  11634در مجموع  1395ای کشور در سال آموزش فنی و حرفه

در  1395ای کشور در سال  مرکز دومنظوره است. بخش خصوصی سازمان آموزش فنی و حرفه 1611مرکز مختص آقایان و  1132

است که از این تعداد، در دو گروه صنایع دستی )دوخت های سنتی( و هنرهای تزیینی گروه مختلف دوره آموزشی برگزار کرده 39

دوره و در گروه هنرهای تزیینی  921است. در گروه صنایع دستی )دوخت های سنتی(،  ها دوره آموزشی برگزار شده فقط برای خانم

 است.دوره برگزار شده 138

 امور زنان و خانواده ریاست جمهوریمعاونت 

 یفرهنگ یشورادر جامعه  به حضور همه جانبه زنان ازیاحساس ضرورت و ن لیبه دلو به دنبال حضور مؤثر زنان  1366در سال 

عنوان  و بهبود  یانقالب فرهنگ یعالیشورا وابسته به شورا نیا .آغازکرد 1367سالخود را از  تیو عمالً فعال لیزنان تشک یاجتماع

امور بانوان در وزارت  یها ونیسیکم هیهسته اول 1368در سال  .شد یدرحوزه زنان محسوب م زیو برنامه ر استگذاریس یشورا نیاول

دفتر امور 1370سال  در .در سراسر کشور شکل گرفت 1369امور بانوان در سال  یها سونیشد و به دنبال آن کم لیکشور تشک

در امور  یجمهور استیحکم مشاور ر نیاساس اول نیا بر، شد بیتصو ،یانقالب فرهنگ یعال یر شوراجمهور د سینظر رئ ریزنان ز

به به  یجمهور استی، دفتر امور بانوان نهاد ر 1377سال  درشد. اعطاء  یبیبه خانم شهال حب 1370دهم آذر ماه  خیزنان را در تار

با ا  1392در خرداد تغییر نام داد. خانواده  مرکز به مرکز امور زنان و نیا 1384و در سال  افتی رنامییمشارکت زنان تغ امور مرکز

در امور بانوان، به معاون  جمهور سیاز مشاور رئ زیآن ن سیو سمت رئ افتیمرکز به معاونت امور زنان و خانواده ارتقا  نیا

برنامه جامع توسعه امور »، تدوین و تصویب نجم توسعهقانون برنامه پ 230پیدا کرد. بر اساس ماده ارتقا  بانواندر امور  جمهور سیرئ

. بازنگری 2. تحکیم بنیان خانواده، 1است:  محور فعالیت به شرح زیر برای این مرکز تعریف شدهچهارده شامل « زنان و خانواده

عیشتی با اولویت ساماندهی . توسعه و ساماندهی امور اقتصادی ـ م4های اجتماعی،  . پیشگیری از آسیب3قوانین و مقررات مربوطه، 

. گسترش فرهنگ 8. پژوهش، 7. اوقات فراغت، 6. تأمین اجتماعی، 5مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، 

 .12های زنان مدیر و نخبه،  . ارتقاء توانمندی11های مردم نهاد،  های سازمان . توسعه توانایی10. ارتقاء سالمت، 9عفاف و حجاب، 

 . اصـالح ساخـتار اداری تشکـیالتی زنان و خانـواده 14. تعمـیق باورهای دینی 13المللی،  توسعه تعامالت بین

 ،طرح ملی رحمتها  های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه

اندازی بنیاد توسعه تعاون و راه ،ان خانه دار، دانشجویان، دانش آموزان، سربازان و کارگرانزنهای آموزشی برای  شامل اجرای دوره

های تالش در اجرای طرح ، تشکیل مرکز جامع توانمندسازی، اشتغال و کارآفرینی زنان و خانواده ،کارآفرینی زنان و خانواده

مشارکت یا  ،ستاد هماهنگی برای حضور فعال در کمیسیون مقام زنتشکیل  ،حمایتی مختلف در زمینه کارآفرینی و اشتغال زنان

راه  ،های مردم نهادتالش در جهت همکاری با نهادهای غیردولتی و سازمان، المللیبین -های تخصصیها و نشستبرگزاری همایش

های استانی مدیران عامل برگزاری نشست ،های مردم نهاد زنان و خانوادهروز رسانی بانک اطالعات اولیه سازماناندازی، تکمیل و به

هستند که در حوزه  های ملی اجرایی و عملیاتی طرح ، از جمله های مردم نهاد و مدیران فرهنگی همسو با اهداف مرکزسازمان

 اند.   کسب و کار  زنان توسط این نهاد از بدو تاسیس تا کنون اجرا شده

ی، در حوزه توسعه اشتغال و کارآفرینی زنان این معاونت جمهور استیمور زنان و خانواده رمعاونت اپس از ارتقاء مرکز امور زنان به 

های مرتبط با موضوع  این کارگروه با مشارکت دستگاه اقدام کرد. ملی توانمندسازی زنان سرپرست خانوارنسبت به تشکیل کارگروه 

و با همکاری  )ره(ازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینیزنان سرپرست خانوار شامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، س
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های مردم نهاد فعال در  های دیگر نظیر سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و تعدادی از سازمان سازمان

قانون  80ت ماده  ، تحقق بندهدف از تشکیل این کارگروه .کند فعالیت میحوزه زنان و خانواده و همچنین مجلس شورای اسالمی 

برنامه ششم توسعه مبنی بر تدوین و اجرای طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است. همکاری و تشریک مساعی بخش 

ها و  های موجود دستگاه ها و برنامه ها در سیاست های مردم نهاد، بازشناسی و اقدام در جهت رفع خالءها و کاستی دولتی و سازمان

مچنین تالش در جهت توسعه اقدامات جاری در خصوص توانمندسازی این گروه از زنان از دیگر اهداف کارگروه ملی ه

چارچوب فعالیت کارگروه مبتنی بر تمرکز روی شش محور شامل اشتغال و کارآفرینی  .توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است

های اجتماعی، وضعیت اجتماعی فرهنگی، مسائل حقوقی و  ها و مساعدت زنان سرپرست خانوار، وضعیت سالمت و بهداشت، حمایت

 .همچنین تدوین بانک اطالعاتی جامع از وضعیت زنان سرپرست خانوار است

های راهبردی واحد مطالعات اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده  از معاونت بررسی 1393بر اساس گزارش منتشره در تیر ماه 

 های اعمال شده در حوزه توسعه کسب و کار زنان عبارتند از: تریاست جمهوری، حمای

 کشور سطح در زنان و دختران ایحرفه و فنی های آموزش کیفی و کمی توسعه 

 قانون اصالح جمله آن زنان اشتغال با مرتبط مقررات و قوانین اصالح واسطه به زنان اشتغال وضعیت کیفی و کمی ارتقاء 

 (6/4/1384 مصوب)شیردهی دوران در مادران از حمایت و مادر شیر با تغذیه ترویج

 (18/5/1388 مصوب)دستی صنایع شاغالن و فرش بافندگان قالیبافان، اجتماعی های بیمه قانون اجرای و تصویب 

  مجلس شورای اسالمی(  22/2/1389قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ) مصوب  اجرای و تصویب 

 کل سطح در کارآفرینی و اشتغالزایی های مکانیزم ترویج واسطه به روستایی زنان شغلی های مهارت و دانش سطح ارتقاء 

 تقویت زنان، روستایی های تعاونی تشکیل از حمایت نظیر های طرح اجرای و روستایی مناطق در ویژه به کشور

 ...و روستایی  زنان کارآفرینی توسعه روستایی، زنان اقتصادی های تشکل

 زنان توانمندسازی های طرح اجرای واسطه به خانوار سرپرست زنان اقتصادی توانمندی و مهارت دانش، سطح ارتقا 

 ...و بهزیستی سازمان خمینی امام امداد کمیته توسط خانوار سرپرست

 محیطی های اقتصادی متناسب با شرایط  و فعالیت کار از دانشگاهی التحصیل فارغ دختران های نگرش و انتظارات تعدیل

 بازار کار

 است. های موجود بر سر راه توسعه کسب و کار زنان به شرح زیر بوده بر اساس همان گزارش، چالش

 های اقتصادی و اشتغالزایی زنان های ساالنه به فعالیت های خاص در بودجه عدم اختصاص ردیف 

 های استان و مرزی مناطق در ویژه به ای، برنامه های اولویت سایر با قیاس در زنان و موضوعات مسائل پذیرش اولویت عدم 

 مسئولین و توجه قابل موضوعات و مسائل تعدد دلیل به بلوچستان و سیستان استان در مثال، عنوان )به محروم

 را وافی و کافی اثربخشی زنان، به مربوط امور به رسیدگی و پیگیری میزان زنان، نامطلوب شرایط علیرغم ریزان، برنامه

 است.( نداشته

 سازی ساختار و تشکیالت حوزه زنان و  پیاده و طراحی در خانواده و زن موضوع خصوص در مشخص مرزبندی عدم

های واحدها و  خانواده و به تبع آن ارائه تعریف کلی از موضوع مرتبط با حوزه زنان و خانواده در شرح وظایف و مسئولیت

 دستگاه های ذیربط حوزه زنان و خانواده



 44 |آن توسعه برای پیشنهادات و ایران در کارآفرین زنان وضعیت بررسی 

 

 و عدم اجماع بر پذیرش اولویت موضوع اشتغال زنان در قیاس با سایر  زنان حوزه با ارتباط در مطرح موضوعات تعدد

 ریزان و مسئولین حوزه زنان و خانواده ریزان نظام و همچنین برنامه های حوزه توسط مسئولین و برنامه اولویت

 وزارت جهاد کشاورزی

یقات، آموزش و ترویج کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، دفاتری ویژه زنان در وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحق

 اند. کشاورز تشکیل داده

 بانوان یتیریو مد یاجتماع ،یفرد یهایتوانمند یو ارتقا ییشناسانیز با هدف  کمیسیون امور بانوان وزارت جهاد کشاورزی

امور زنان در سطح وزارتخانه،  ونیسیمتناظر با کم .نفر است 50کمیسیون در حال حاضر اعضای تشکیل شد.  1378در سال 

و  یاستان ونیسیکم سیدر امور زنان به عنوان رئ یسازمان جهاد کشاورز سییاند. مشاور ر شده فیتعر زین یاستان یها ونیسیکم

های  برگزاری دوره د.نباش یشهرستان م یجهادکشاورز سیو مشاوران رئ ندگانیادارات سازمان و نما ندگانیاعضا مشتمل بر نما

 های این کمیسیون است. آموزشی، نشست و بازدید از اهم فعالیت

در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی  1372از سال  یریوعشا ییزنان روستاهای کشاورزی  فعالیت توسعهدفتر 

بر روند  یریو عشا ییهای زنان روستا توسعه توانمندی کردیبا رو ،یهای توسعه روستایی و کشاورز تنظیم برنامهتشکیل شد. 

از جمله وظایف این دفتر فقرزدایی، تامین امنیت غذایی خانوار روستایی، ایجاد اشتغال و پایداری زندگی در مناطق روستایی کشور 

ان روستایی و آموزش و ترویج های اعتبار خرد زنی روستایی، حمایت از صندوقگر توسعهاست. آموزش و ساماندهی زنان تسهیل

شود. این دفتر امور زیر نظر کمیسیون امور بانوان وزارت هایی است که زیر نظر این دفتر انجام میکارآفرینی زنان روستایی طرح

 عهده دارد. جهاد کشاورزی است و ریاست آن را مشاور وزیر در امور بانوان به

ها  یل سازمان تعاون روستایی ایران شکل گرفت. هدف از تشکیل این تعاونیدر ذ 1373از سال  های روستایی زنان تعاونی

است. از بدو  بوده استفاده بهینه از نیروهای فعال جامعه جهت ارتقاء سطح خانوار روستایی، توسعه پایدار و نهایتاً توانمندنمودن زنان

 است. عضو شکل گرفتههزار  670تعاونی روستایی زنان با  3300، بالغ بر 1391تاسیس تا سال 

برای نخستین بار در طول تاریخ تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، یک مدیر زن به سمت رئیس سازمان جهاد  1396در سال 

وزیر جهاد کشاورزی طی حکمی خانم فاطمه خمسه را به سمت رئیس سازمان جهاد کشاورزی  کشاورزی استان منصوب شد.

 .قزوین منصوب کرد

 و تجارتصنعت، معدن وزارت 

آیین نامه  1394های زنان تاجر و صنعتگر است. در سال  دار حمایت از فعالیت در این وزارت خانه، عهده دفتر امور زنان و خانواده

 تاسیس اتاق مدیران زن با اهداف زیر در این دفتر تنظیم شده است:

 یاجتماع یها تیبر مسول دیکشور با تاک یتیریمد گاهیزنان در جا گاهیجا یفیو ک یکم یارتقا 

 داریزنان در تحقق توسعه پا ییافزا هم یمناسب برا ی نهیزم جادیا 

 زنان تیرینسبت به مد یعموم یساز فرهنگ 

 و  یگذار استیس ،یریگ میتصم ،یساز میتصم یها حضور زنان در حوزه شیافزا یمناسب برا یها فرصت یآور فراهم

 یتیریمد



 45 |آن توسعه برای پیشنهادات و ایران در کارآفرین زنان وضعیت بررسی 

 

 یا اخالق حرفه  جیترو  

 زنان نیب یهمکار  فرهنگ جیترو 

 نیب یمل وندیپ تواند یخواهد بود که م یاتاق صنف کیزن  رانیاتاق مددر امور زنان، صنعت، معدن و تجارت  ریمشاور وزبه گفته 

 در حل مسائل مربوط به زنان باشد. یقدرت بزرگ تواند یاتاق م نیکشور به وجود آورد. ا ریزنان مد

است.  یدر تجارب جهان صادرکنندگانسهم  شیتوجه به توسعه صادرات و افزادار  خانه، عهده در این وزارت تسازمان توسعه تجار

زنان  تیفعال ۀتوسع یهم کردن بستر مناسب براافربا هدف زنان صادرکننده حمایت از  یرا برا یدیکت جدرحاخیرا این سازمان، 

 های این سازمان در حوزه حمایت از زنان صادرکننده عبارت است از: از جمله فعالیت .است آغاز کردهی اقتصاد یها در عرصه

 در حوزه صادرات نیزنان کارآفر یاطالعات گاهیپا نینخست ۀو توسع جادیا SheExports.tpo.ir  (یاو صادر م  )کند

 ریمراسم تقد و یشیجلسات هم اند ن،یصادرکنندگان زن کارآفر ژهیو یتجار یها آموزش یاجرا ،ییشناسا :با هدف

 کاال و خدمات در کشور صادرات ۀدر حوز نیاز بانوان برتر کارآفر

 نیصادرکننده زن کارآفر ژهیو یانبازرگ یها و ارتقاء مهارت یتجار یها آموزش یو اجرا یزیر برنامه  

  المللی ی بینتجار یهادادیور در روضدر حوزه صادرات جهت  ح نیبه زنان فعال کارآفر التیارائه تسه   

 کشور    سراسر یها در استان نیربانوان کارآف ژهیو یصادرات یساز با هدف شبکه یشیاند جلسات هم ییبرپا 

 در حوزه صادرات نیاز بانوان برتر کارآفر ریمراسم تقد یبرگزار  

محور  7ماده و  6و سازمان توسعه تجارت در  نیانجمن زنان کارآفر انیم یا تفاهمنامه 1396همچنین در اردیبهشت 

 :نامه شامل موضوعات زیر است محورهای این تفاهماست.  شده امضا زنان همکاری با تمرکز بر موضوع صادرات

  شناسایی، مستند سازی و گردآوری اطالعات زنان صادرکننده فعال سراسر کشور 

   های بازرگانی و ارتقای  کارآفرین عالقمند به کسب مهارتبررسی و تعیین نیازهای آموزشی و توانمندسازی زنان

 الملل دانش علمی و کاربردی در حوزۀ صادرات و تجارت بین

 های زنان های پژوهشی با تأکید بر خالقیت، نگرش، دانش، مهارت و شایستگی بررسی و ارائۀ طرح 

 جوان کارآفرین در راستای توسعۀ صادرات غیر نفتی

 ای الکترونیکی با هدف توسعۀ ارتباط و تعامل زنان کارآفرین صادرکننده ایجاد و توسعۀ بستره 

  ها و رویدادهای تجاری در داخل و خرج از کشور  حمایت و پشتیبانی از حضور فعال زنان کارآفرین در مناسبت 

  ای سراسر ه سازی صادراتی ویژه کارآفرینان زن صادرکننده در استان سازی با هدف شبکه اندیشی و گفتمان هم

 کشور

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

انداز تحقق عدالت جنسیتی در حوزه با هدف افزایش مشارکت زنان و با چشم 1381خانه در سال این وزارت ی امور زنان و خانواده

مور زنان و خانواده ماموریت ا های تابعه تشکیل شد.ها و شرکتخدمات و تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و سازمان

، توسعه پایدار و 1404انداز های برابر برای زنان و تعالی خانواده جهت دستیابی به اهداف سند چشموزارت ارتباطات، نیل به فرصت

تابعه و  هایها و شرکتگیری از همکاران وزارت، سازمانها و اسناد باالدستی، تعامل با نهادهای مرتبط، بهرهمتوازن با تکیه بر ارزش

 95های فناورانه کشور است. برخی از اقدامات و دستاوردهای سال فعاالن بخش خصوصی ارتباطات و فناوری اطالعات و ظرفیت

 این مرکز در حوزه اشتغال و کسب و کار زنان به شرح زیر است:
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 های تابعه ا و سازمانهتدوین سند و برنامه راهبردی زنان و خانواده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات شرکت

 معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری.

 .درخواست عضویت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در شورای فرهنگی زنان شورای انقالب فرهنگی 

 .تاسیس مرکز توانمندسازی کسب و کارهای نوپا و فاوا توسط سازمان فناوری اطالعات 

 عدالت جنسیتی در استخدام و نگهداشت منابع انسانی جهت تقدیم به دولت و  تهیه الیحه و طرح حقوقی برقراری

 مجلس شورای اسالمی )با همکاری معاونت زنان ریاست جمهوری(.

 بهره وجوه اداره شده به افزایش توان اقتصادی زنان و دختران در امور حوزه شهری و روستایی با پرداخت وام کم

 فناورانه. بنیان وهای دانشها و طرحشرکت

 شناسی در حوزه زنان و خانواده مرتبط به تکالیف دستگاه.های پژوهشی آسیبانجام طرح 

 جنوبیسئول کره 2016ای زنان شرکت در دوره آموزشی برنامه حرفه 

 .برگزاری مراسم روز زن روز جهانی دختران و فناوری االعات همراه رونمایی از تمبر مقام زن 

 نی و اشتغال زنان با همکاری انجمن زنان کارآفرین.برگزاری همایش کارآفری 

  ابالغ و اجرای بخشنامه کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص )زنان دارای همسر معلول، جانباز، فرزند معلول

 و...(

  ماه. 9ماه به  6ابالغ و اجرای بخشنامه مرخصی زایمان از 

  نشست بانوان فعال در حوزه ICT خانهی وزارتها با حضور نمایندهو بررسی مشکالت آن هادر تمام استان 

 .تقدیر از بانوان موفق در حوزه کاری در ویژه نامه روز زن در سراسر کشور 

 

ها، با چشم انداز ایجاد یک مرجع معتبر برای ایده 1395در سال  وکارهای نوپای فاوا گری کسب مرکز توانمندسازی و تسهیل

گرفت. ماموریت این مرکز آوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( شکل گذاری و رصد بازار در بستر فنسرمایه توسعه کسب و کارهای نوپا،

هاست. خدمات مرکز آپگری در روند ایجاد و رشد و توسعه استارتبر توانمندسازی متخصصان و صاحبان ایده، تسهیلعالوه

های بخش ویکرد حمایتی طراحی شده و  دخالت نکردن در فعالیتگری کسب و کارهای نوپای فاوا با رتوانمندسازی و تسهیل

اند که شامل صاحبان ایده، بندی شدهگروه عمده طبقه 9خصوصی از جمله خط قرمزهای این مرکز است. مخاطبان این مرکز در 

های علم و فناوری و مراکز رشد ها، پارکدهندههای دارای منابع، شتابگذاران، سازمانها، متخصصان، مربیان، سرمایهآپاستارت

از جمله خدمات این مرکز است. همچنین نویسی هستند. مشاوره حقوقی، طراحی کسب و کار، پرورش ایده، تولید محتوا و برنامه

های فردی و سازمانی توط این اندازی و اجرای کسب و کار و آموزش مهارتهای آموزشی با محوریت موضوعات مهم در راهکارگاه

های مرتبط شاغل هستند و کنندگان در حوزهدرصد از شرکت 62دهد ها نشان میشود. آمارهای حاصل از نظرسنجی رکز ارائه میم

 (1396دهند. )گزارش عملکرد امور زنان و خانواده وزارت اطالعات و فناوری ارتباطات، بهمن درصد حاضران را زنان تشکیل می 23

  صندوق نوآوری و شکوفایی

ها و اختراعات، کاربردی نمودن دانش و دستاوردهای پژوهشی و تکمیل  با هدف تجاری سازی نوآوری 1392صندوق از سال این 

 های دانش بنیان فعالیت خود را آغاز کرد. اهداف اصلی این صندوق عبارتند از: زنجیره ایده، محصول، بازار و حمایت از شرکت

 دانش بنیان خصوصی یا تعاونی یها تأمین و ارائه خدمات مالی به شرکت 
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 دانش بنیان خصوصی یا تعاونی یها خطرپذیر و غیر خطرپذیر در شرکت گذاری سرمایه و مشارکت 

 یساز یخصوصی خدمات تجار یها دانش بنیان خصوصی یا تعاونی و حمایت از شرکت یها شرکت توانمندسازی 

 بنیان دانش یها کسب و کار شرکت یکشور به منظور بهبود فضا یپژوهش و فناور یها ( صندوقیتور)رگوالگری تنظیم 

 یملی و بین المللی به سمت توسعه فناور یها دایت سرمایهه 

 المللی ملی و بین یبنیان در فضا دانش یها ایجاد مزیت رقابتی فناورانه شرکت 

 از بیش پرداخت و 1395سال  پایان تا صندوق تأسیس ابتدای از تومان میلیارد 1030 بر بالغ ارزش به طرح 1800 از بیش تصویب

-دانش هایشرکت به خدمات حمایتی انواع برای مجموع در تومان میلیارد 700 از بیش پرداخت و هاطرح به تومان میلیارد 400

 2100 توسط درخواست 3300 از بیش این صندوق فعالیت آغاز از سال 3 حدود در. است از جمله اقدامات این صندوق بوده بنیان،

  دانش یها شرکت ژهیو یتیریمد یها آموزشاست. همچنین این صندوق نسبت به ارائه شده ارائه صندوق به بنیاندانش شرکت

 اند. نفر از خدمات آموزشی صندوق بهره برده 700شرکت دانش بنیان و حدود  380، 1396، اقدام نموده و تا بهمن انیبن

های فرعی فعال حوزه کنند. دستگاه های دیگری نیز به طور پراکنده در حوزه زنان فعالیت می سازمانبرده،  های نام عالوه بر سازمان

توان به وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی، ستاد  دستگاه هستند که از جمله می 18زنان شامل 

د اسالمی، سازمان صنایع دستی و میراث فرهنگیاشاره کرد. برخی از مبارزه با مواد مخدر، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشا

 است. ها در این خصوص در ذیل آمده اقدامات انجام شده توسط این سازمان

 نهادهای عمومی

 کمیته امداد امام خمینی 

 .شد تأسیس نیازمندان و محرومان امور معیشت وضعیت به رسیدگی و ساماندهی هدف با 1357 اسفند  در امام امداد کمیته

 برای مناسب شغلی های فرصت ایجاد و خوداشتغالی های طرح اجرای در کمیته امداد مسئول معاونت  اشتغال و خودکفایی 

 : به شرح ذیل است این حوزه خدمات و اشتغال و خودکفایی بخش است.  برنامه نیازمند های خانواده

 های کالس برگزاری با دستی، صنایع و ای حرفه و فنی های رشته در حمایت تحت های خانوار شرایط واجد افراد آموزش 

 دستی صنایع و ای حرفه و فنی آموزش مراکز به آنان معرفی و آموزشی

 مناسب شغلی های موقعیت و ها فرصت احراز زمینه در الزم شغلی های مشاوره ارائه  

 مدت دراز الحسنه قرض وامهای صورت به نیازمندان به اعتباری تسهیالت پرداخت 

 اشتغال های طرح اجرای حسن بر مستمر نظارت 

 اشتغال های طرح اجرای حین در تکمیلی های آموزش ارائه 

 مناسب قیمت با خودکفایی های طرح تولیدات فروش و بازاریابی  

 الحسنه قرض های وام پرداخت با خودکفایی های طرح اجرای برای نیاز مورد فضای تأمین یا و احداث 

 و بودجه قانون های تبصره تسهیالت محل از خوداشتغالی وام دریافت برای عامل های بانک به نیازمند متقاضیان معرفی 

 قانونی های تبصره سایر

 مزبور بانک تسهیالت محل از خوداشتغالی وام دریافت برای کشاورزی بانک به روستایی سرپرست بی زنان معرفی  

 مشترک همکاری با ماده و توسعه چهارم ساله پنج قانون برنامه 96 ماده به استناد باای زنان سرپرست خانوار،  پوشش بیمه

 اجتماعی،تامین سازمان بهزیستی(، سازمان و خمینی)ره( امام امداد )کمیته حمایتی نهادهای اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت
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 برای 1386 سال از خانوار سرپرست زنان اجتماعیبیمه ها، یارانه هدفمندسازی سازمان عشایر و و روستاییان اجتماعیبیمه صندوق

 هایارانه هدفمندسازی منابع محل از افراد گونه این بیمه حق از بخشی پرداخت و اجرا جداگانه طور به شهری روستایی و نقاط

، معاونت امور زنان و خانواده ریاست 1395-1390های آمار طی سالپذیرد. )گزارش وضعیت زنان و خانواده در آیینه می انجام

 (177جمهوری، ص 

های دولتی که متولی اشتغال به طور عام و توسعه اشتغال و کارآفرینی زنان هستند، نهادهای  ها و سازمان خانه عالوه بر وزارت

 کنند. عمومی دیگری چون شهرداری و دانشگاه نیز در این حوزه فعالیت می

 اتاق بازرگانی، صنعت و کشاورزی ایران

اندازی شد  راه «تجار وکالی مجلس»با نام  1263 ترین نهاد حامی  فعاالن اقتصادی در کشور است که در سال اتاق بازرگانی قدیمی

 زنان شد، برگزار کشور سراسر در 1381 اسفند در که بازرگانی های اتاق انتخابات پنجمین داد. در نام تغییر بازرگانی اتاق به بعدها و

در حال حاضر کانون زنان بازرگان، به عنوان زیر  .شدند اهواز و ساری تهران، های اتاق نمایندگان هیات به ورود به موفق بازرگان

 های زنان بازرگان صنعتگر است.  دار حمایت از فعالیت ای از اتاق بازرگانی عهده مجموعه

 در آفرینی نقش و زنان حضور ظرفیت حداکثر به شکل گرفت. دستیابی 1389اتاق بازرگانی ایران در سال  کانون زنان بازرگانِ

ایران ماموریت اصلی  اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه اهداف راستای در کار و کسب و اقتصادی های عرصه

 ها عبارتند از: است. اهداف اصلی این کانون ای مختلف ایران شکل گرفتهکانون زنان بازرگان در شهره 20این کانون است. تا امروز 

 توسعه راستای در آنان های توانمندی از استفاده و بازرگانی اتاق در عضویت به اقتصادی امور در فعال زنان تشویق 

 اتاق اهداف پیشبرد و کشور اقتصادی

 مسائل مورد در مشورتی نظرات ارائه و بازرگانی و صنعتی اقتصادی، های فعالیت در زنان جایگاه ارتقاء ایفای نقش موثر در 

 از عمده  صالح ذی مراجع در طرح جهت اتاق دبیرکل و رئیسه هیأت به اتاق عضو بازرگان زنان دیدگاه از مذکور

  الملل بین تجارت امور انجام در تهران معادن و صنایع و بازرگانی اتاق عضو زنان توانمندسازی 

 تهران شهرداری

دار  ، دو اداره اصلی هستند که در شهردای تهران عهدهفرایند ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانواراداره کل امور بانوان و 

  باشند. های مربوط به توانمندسازی زنان می فعالیت

و  یتوانمند شیافزا یزنان سرپرست خانوار، در راستا یتوانمندساز یبه عنوان متولتوانمندسازی زنان سرپرست خانوار ستاد 

از سال  یاز توانمند یبه سطح مطلوب شانیو رساندن ا یقشر از شهروندان تهران نیا یها ها، ارتقاء سطح دانش و مهارت تیقابل

هماهنگ از خدمات  یا زنان سرپرست خانوار در قالب مجموعه یستاد برا نیصورت گرفته در ا اقدامات .کند فعالیت می 1388

دو فعالیت عمده  برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران،104بر اساس ماده شود.  میانجام  یو رفاه یآموزش ،ییاشتغالزا ،یا مشاوره

 عبارت است از:توسعه کارآفرینی در شهر تهران  این ستاد در خصوص

 نمندسازی زنان آسیب پذیر و زنان سرپرست خانوار های خوداشتغالی به منظور تواآموزی و بازارچهگسترش مراکز مهارت

ها ها برای یک دوره معین و قابل تعمیم و ارائه به تمام جامعه هدف صورت پذیرد و اثربخشی برنامهبه نحوی که حمایت

 .گیری باشدقابل اندازه
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 در معرض آسیب و آسیب های شغلی برای افراد های فنی و حرفه ای در راستای ایجاد فرصت حمایت از گسترش آموزش

 .های ذیربطدیده با همکاری سازمان

های ستاد  علمی پژوهشی از جمله فعالیت -ریزی و کنترل عملکردمشاوره و مددکاری، آموزش، اشتغال، خدمات حمایتی، برنامه

مراکز ت خانوار، سرپرس زنان در توانمندسازی و آموزش هدف توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در شهرادی تهران است. با

ها و مراکز  کارگاهو به صورت  اند های شهرداری مستقر شده در ساختماناست. این مراکز  ایجاد شدهدر شهر تهران  این یآموزمهارت

 است.کنند. فرایند ارائه خدمات به زنان سرپرست خانوار واجد شرایط در نمودار زیر آمده فعالیت میتولیدی فرهنگی 

خدمات ستاد توانمندسازی به زنان سرپرست خانوار واجد شرایطفرایند ارائه 

 

 اهم وظایفتاسیس شد.  1384شهرداری تهران در سالگذاری عنوان بازوی فکری و سیاست به اداره کل امور بانوان شهرداری

 : در حوزه اشتغال و کسب و کار زنان به شرح زیر است  اداره این

 و تهران شهر در بانوان اجتماعی و فرهنگی فعالین و نخبگان فرهیختگان، شناسایی نظورم به بانوان اطالعاتی بانک ایجاد 

 یشهر مدیریت امر در بانوان های توانمندی از استفاده منظور به آنان با مستمر ارتباط و تعامل

 ارتباط و تعامل با آنانمندی و آگاهی بانوان از امکانات شهری و همچنین ایجاد  انوان شهر تهران جهت بهرهب سایت ایجاد 

 نزنا المللی بین مجامع با ارتباط ایجاد 
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 عرضه جهت بانوان مخصوص های بازارچه و نمایشگاه برپایی منظور به مرتبط واحدهای با هماهنگی ایجاد و ریزیبرنامه 

 انزن تولیدی و هنری علمی، فرهنگی، محصوالت

 مدیریتی سطوح در شاغل بانوان توانمندسازی و شغلی ارتقای منظور به ذیربط واحدهای با هماهنگی ایجاد و ریزی برنامه 

 نآنا شکوفایی و رشد منظور به تهران شهرداری تخصصی و

 اری با همکاری شهرد در خانوار سرپرست زنان زایی اشتغال و آموزیمهارت مراکز اجرای حسن بر نظارت و ریزی برنامه

 .واحدهای ذیربط

 ها دانشگاه

 سازمان نظر با ، تدوین شد و«کشور)کاراد( هایدانشگاه در کارآفرینی توسعه طرح» عنوان تحت توسعه، طرحی سوم برنامه براساس

 امور و پیگیری، اجرا به کار کرد. مسئولیت شروع کشور دانشگاه 12 در فناوری و علوم، تحقیقات وزارت و ریزی برنامه و مدیریت

به استناد ، و 1381در سال . گردید واگذار کشور آموزش سنجش سازمان به 1379 سال اواخر در علوم وزارت سوی از آن ستادی

بر توسعه کارآفرینی  در آن قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران که 21و  48مواد 

ها و مراکز آموزش  آموختگان دانشگاه دانش در جهت اشاعه کارآفرینی به منظور افزایش کارآمدی دانشجویان و ،تاکید شده است

مشارکت هرچه بیشتر دانشگاهیان در  ههای آموزش در مقاطع مختلف و فراهم آوردن زمین ها و شیوه عالی از طریق تحول در برنامه

 د.شهای کشور به مورد اجراء گذاشته  تدوین و در کلیه دانشگاهکاراد نامه طرح  توسعه کشور، آیین

کارآفرینی و توسعه و ترویج فرهنگ آن از طریق  هدانش در زمین هتقویت و بارور کردن بنی ها،اصلی این دانشکدهماموریت 

انجام تمهیدات و و همچنین  ها پژوهش و تعلیم و تربیت کارآفرینان قابل در سطوح مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه

آموختگان دانشگاهی در  ور توسعه مشاغل بیشتر توسط دانشهای الزم برای ایجاد تسهیالت و امکانات به منظ هماهنگی

 ترویج و آموزش پژوهش، زمینه در را اهدافی کاراد باشد. طرحمیجهت کمک به شکوفایی اقتصادی و رفاه عمومی کشور 

م، ور، وزارت علوطرح توسعه کارآفرینی در دانشگاههای کشنامه )آئین :کند می دنبال زیر شرح به کشور کارآفرینی

 (1381تحقیقات و فناوری، خرداد 

 عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه در کارآفرینی آموزش و پژوهش طریق از کارآفرینی دانش کردن بارور و تقویت 

 جهانی صنعت سطح در باال رقابت توان با اقتصادی، کارهای و کسب توسعه و ایجاد 

 کنند. کشور فعالیت میهای کل مرکز کارآفرینی در دانشگاه 122حاضر درحال

 های غیردولتی سازمان

های مردم نهاد، موسسات خیریه و نیکوکاری و  به اشکال مختلف سازمان  های غیردولتی در حوزه زنان در ایران های سازمان فعالیت

عی را از کمک هزینه ها بسیار گسترده است و طیف وسی شود. از منظر نوع فعالیت، فعالیت بندی می ها و اصناف زنان طبقه تعاونی

های اخیر نقش و جایگاه این نهادها در جامعه بیشتر  گیرد. در سال زندگی تا آموزش، ایجاد بستر اشتغال و توانمندسازی دربرمی

کشور و معاون امور  ریوجود ندارد، به گفته مشاور وز ایرانها در  سمن تیدر مورد تعداد و حوزه فعال یقیهر چند آمار دقاست.  شده

% از آنان در تهران 40که حدود  دهیسازمان مردم نهاد در کشور به ثبت رس 12.500از  شیمردم نهاد، هم اکنون ب یها سازمان

و  یکوکارین ،یهنر ،یورزش ،یعلم ،یفرهنگ ،یچون اجتماع یمتنوع یها در حوزه ها نسازما نیهستند. ا تیمشغول به فعال

 یعمران و آبادان ست،یز طیمح ،یبهداشت و درمان، توانبخش ،یتیحما ،یاجتماع دگانید بیانه، امور زنان، آسبشردوست ه،یریامورخ
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های  طبق آخرین آمار منتشره از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، از مجموع سازمان. کنندیم تیآن فعال ریو نظا

سمن با معاونت امور زنان و  145کنند، زایی فعالیت میآموزی و اشتغالکارآفرینی، حرفهمردم نهادی که در سطح کشور در حوزه 

سمن از استان تهران هستند. در این بخش به عنوان  12سمن، تعداد  145خانواده ریاست جمهوری در ارتباط هستند. از این 

شود و بعد به یک مورد اقدام سازمان مردم نهاد  رفی مینمونه، اولین سازمان مردم نهاد شکل گرفته در خصوص کارآفرینی زنان مع

 در خصوص توانمندسازی زنان با رویکرد کسب و کار و کارآفرینی پرداخته خواهد شد. 

. ماموریت ثبت رسید ایران به کارآفرین و صاحبان کسب و کارزنان از  یه همت تعدادب 1383 سالدر انجمن زنان کارآفرین، 

از تجارب مؤثر  یانجمن ضمن برخوردار یو اعضا مؤسسیناست.  یدر جامعه زنان ایران یه فرهنگ کارآفریناشاعاصلی این انجمن 

در  یبا یکدیگر، ضرورت حرکت جمع یجدید در تعامل و هم اندیش یمسیر ایجاد و توسعه کسب وکارها یو ط یدر فرآیند کارآفرین

مأموریت فوق اهداف  یانجمن در راستااین اقدام نمایند.  یا حرفه یکلاین راه را حس کرده و بر آن شدند تا نسبت به ایجاد تش

 خود را به شرح زیر برشمرده است: یاصل

 یترویج و توسعه کارآفرین -1

 از زنان کارآفرین  یحمایت یها کمک به بهبود و اصالح سیاست -2

  یدر زمینه کارآفرین یو ترویج یا مشاوره ،یپژوهش ،یآموزش یها نهادینه ساختن فعالیت -3

  یخالق در ورود به عرصه کارآفرین یها پرورش ایده یفراهم ساختن زمینه الزم برا -4

 یمرتبط با کارآفرین یها فعالیت یده کمک به سامان -5

 نفعان یها و سایر ذ بانک ،دولت ،و متناسب میان کارآفرینان یکمک به پیوند منطق -6

  یو جهان یا منطقه ،یمیان زنان کارآفرین در سطح مل یو ارتباط یعاتاطال یها کمک به ایجاد شبکه -7

نفر عضو دارد که همگی آنان زنان کارآفرین و صاحب کسب و کار بوده و یا در حوزه کارآفرینی زنان  105در حال حاضر این انجمن 

، صنایع دستى و ITصنعت و تجارت، محیط زیست و کشاورزى، های پنجگانه این انجمن شامل  کنند و در کارگروه فعالیت می

همایش استانی در خصوص کارآفرینی  4همایش ملی و  13کنند. تاکنون این انجمن  فعالیت می اجتماعى و کارآفرینی گردشگرى

 است. نشست فصلی در این خصوص برگزار کرده 45زنان در ایران و بالغ بر 

و ترویج تفکر خالق و فعالیت مولد در میان زنان و  ینیوسعه فرهنگ کارآفر، با هدف تجوانانبنیاد توسعه کارآفرینی زنان و 

طرح مشترکی را با عنوان  1396و  1395تاسیس شد. این بنیاد در راستای ماموریت خود در سال  1384در سال  جوانان

 را نمود. سه هدف اصلی این طرح عبارت بودند از:اج« ینیکسب و کار و کارآفر کردینهاد با رو مردم یها سازمان ییافزا وانت»

 کارآفرینی و کار و کسب توسعه و توانمندسازی رویکرد با ملی سطح در غیردولتی بومی نهادهای هایقابلیت شناسایی 

 نهاد مردم هایسازمان مدیریت ظرفیت توسعه به کمک  

 کاری هایحوزه در بهتر خدمات ارائه جهت در هدف جامعه اجرائی و کارشناسی افزائیتوان به کمک 
های این طرح طی سه  مخاطبین اصلی این طرح مدیران و کارشناسان تاثیرگذار نهادهای مدنی در سراسر ایران بودند. فعالیت

مردم نهاد  سازمان 200ها از میان  رسانی و انتخاب سمن رسید. در مرحله اول طرح، شامل شناسایی، اطالع مرحله به انجام

سمن برای  58های کشور، از  ها و نیز توجه به اهمیت حضور افراد از همه استان شده در سطح کشور، براساس توانایی سمن شناسایی

منظور انتخاب دقیق  های آموزشی، بهعمل آمد. در مرحله دوم این طرح شامل برگزاری کارگاه نام نهایی بهحضور در دوره ثبت
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باشد، نیازسنجی آموزشی فردی  کنندگان داشته سویی را با نیاز شرکت ها و ارائه موضوعاتی که بیشترین هم موضوع و محتوای کارگاه

 به شرح زیر برگزار شد.    نفر ساعت آموزش 2500گرفته   شد و بر اساس نیازسنجی صورت کنندگان انجام و گروهی از شرکت

  نقشNGO از نگاه دولت 

 ینیکسب و کار و کارآفر کردیبا رو یزسا تیظرف 

 تیدر موفق نگیبرند نقش NGOها 

 کیاستراتژ یزیر برنامه 

 یاجتماع ینیکارآفر 

 ینیو کار و کارآفر کسب 

 یسینو پروژه 

 کسب و کار کردیبا رو یتوانمندساز 

 یو گروه یفرد مشاوره 

 یمنابع مال زیتجه 

 پروژه تیریمد 

کنندگان برگزار شد. فعالیت  دوره اول مشاوره فردی و گروهی نیز برای شرکتهای آموزشی،  همزمان با برگزاری کارگاه

کنندگان تشکیل شد به طور مداوم ادامه دارد. تک تک کنندگان در گروه تلگرامی که برای تبادل تجارب و اطالعات شرکت شرکت

های سازمان  نندگان در خصوص فعالیتککنندگان سازمان خود را در این گروه معرفی کردند و به سئواالت دیگر شرکت شرکت

های آموزشی، جلسات مشاوره برگزار شد. در نهایت از همه  متبوع خود پاسخ دادند. در مرحله سوم و پس از اتمام کارگاه

های سمن از مجموع سمن 29پروژه از طرف  27کنندگان خواسته شد تا طرح اولیه خود را تهیه و برای بنیاد ارسال کنند.  شرکت

های دریافتی توسط بنیاد، برای بررسی اولیه در اختیار کننده، به دفتر بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان ارسال شد. طرحکتشر

بار مورد بررسی مشاور 2بار مورد بررسی و بازبینی قرارگرفت، به طور میانگین هر طرح  4ها تا  مشاوران قرار گرفت. بعضی از طرح

هایی که از نظر فنی نهایی شده و برای ورود به فاز  کنندگان در آن اعمال شد. طرح الحی و تکمیلی توسط تهیهقرارگرفته و نکات اص

 مورد قابل اجرا به شرح زیر قابلیت اجرایی داشتند: 11پروژه بود که  20کنندگان اعالم شد. خروجی نهایی شامل  اجرا به شرکت

 نفر( 40اشتغال خانگی برای زنان سرپرست خانوار ) -1

 نفر( 47های خیاطی برای زنان سرپرست خانوار ) آموزش مهارت -2

 نفر( 20آموزش کارآفرینی برای زنان سرپرست خانوار ) -3

 سازمان مردم نهاد( 40ی در استان زنجان )نیکسب و کار و کارآفر کردینهاد با رو مردم یها سازمان ییافزا وانت -4

 نفر( 50کارآفرینی )توانمند سازی زنان سرپرست خانوار از آموزش تا  -5

 نفر( 40افزایش مشارکت اجتماعی زنان روستایی ) -6

 نفر( 15توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار) -7

 نفر( 50های دارای ویروز اچ آی وی ) توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان و خانواده -8

 خانواده( 100اندازی مدرسه طبیعت یزد ) طراحی و راه -9

 نفر( 200طبیعت و ادبیات )برگزاری همایش  -10

 خانواده( 80اندازی محله سالمت ) راه -11



 53 |آن توسعه برای پیشنهادات و ایران در کارآفرین زنان وضعیت بررسی 

 

 و تایید شده فنی و ای حرفه نظر از که هایی طرح شد، انجام جمهوری ریاست خانواده و زنان امور محترم معاونت با که توافقی طبق

 شرایط، احراز صورت در و قرارگرفته بررسی ثبت شدند تا مورد معاونت آن سامانه کنندگان در توسط شرکت بودند، ارائه قابل

 است. نامه اجرایی با آنان منعقد شده تاکنون سه طرح به تایید معاونت رسیده و تفاهم. شود منعقد ها آن با قراردادی

، های ایران از جمله آذربایجان غربی، اردبیل، گیالن، کردستان ها بسیاری از استان از منظر خروجی، توزیع جغرافیایی این طرح

شد. و در مجموع  زنجان، قزوین، البرز، تهران، قم، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کرمان، بوشهر و خراسان جنوبی را شامل می

خانواده در زمینه توانمندسازی، حوزه اشتغال و کارآفرینی خواهد بود.  180سازمان مردم نهاد و  40فرد،  472منجر به آموزش 

 است.  افزایی آنان منجر شده طی مجازی میان نهادهای مدنی به از هم آموزی و همگیری شبکه ارتبا همچنین شکل

 گذاری در حوزه کارآفرینی زنان در ایران پیشنهادات برای سیاست (6
گذاری در حوزه کارآفرینی زنان  در این بخش با استفاده از اطالعات گردآوری شده در چهار بخش گذشته پیشنهاداتی برای سیاست

است. پیش از ارائه پیشنهادات، توجه به این نکته ضرورت دارد که اهمیت ترویج خوداشتغالی، کسب و کار و کارآفرینی  ارائه شده

% از 90است. از منظر فردی براساس نتایج پژوهش  برای جامعه زنان در سه سطح فردی، خانوادگی و محیطی در نظر گرفته شده

تواند مبنایی برای امید اجتماعی و اهتمام به تالش  رند، رضایت از کسب و کار میزنان کارآفرین از کسب و کار خود رضایت دا

% از کسب و کارها خانوادگی هستند، اما ارتباط بسیار مستقیم میان 10مثبت در جامعه تلقی شود. از منظر خانوادگی، هرچند تنها 

ن در شش ماه گذشته در مورد کسب و کارشان با خانوده % از آنا90شان وجود دارد، به طوری که بیش از  کارآفرینان و خانواده

% موافقند که میان وضعیت خانواده و وضعیت کسب و کارشان رابطه احساسی 90دهنده تا  اند. از طرفی زنان پاسخ صحبت کرده

کسب و کار و های تکمیلی بیشتری است، با مقایسه رضایت نود درصدی از  محکمی وجود دارد. هرچند این خود راهگشای پژوهش

توان نتیجه گرفت که رضایت نسبی از وضعیت خانوادگی وجود دارد. و در نهایت باور  ارتباط محکم میان کسب و کار و خانواده می

سال آینده، نشان از جایگاه و رابطه خوشبینانه این  5درصدی نسبت به افزایش سود و فروش و رونق کسب و کار در 60بیش از 

ای در مسیر توسعه است. در یک نگاه کلی به دهد که خود سرمایه سیاسی جامعه می-اجتماعی-اقتصادی-یزنان به محیط فرهنگ

های حمایتی،  ی اصلی برای کمک به زنان برای حضور در بازار کسب و کار و کارآفرینی عبارتند از سیاست رسد سه پایه نظر می

این توضیح و با تاکید بر اهمیت اشتغال و کارآفرینی زنان در ارتقای  های ترویجی، با تحصیالت، آموزش و توانمندسازی و فعالیت

 است: های حمایتی، ترویجی و زیرساختی به شرح زیر ارائه شده فردی، خانوادگی و محیطی پیشنهادات در سه بخش سیاست

 های حمایتی الف( سیاست

 است. حمایتی و تشویقی آورده شدههای کالن  در این بخش پیشنهادات اجرایی در سطح کالن مربوط به سیاست

 با بررسی نهادهای اصلی فعال در حوزه زنان، تعدد این نهادها و تنوع و های مرتبط با زنان در یک نهاد تجمیع فعالیت :

% از اعتبارات حوزه زنان به صورت پراکنده و 80طور که مطرح شد  کند. همان های آنان جلب توجه می پراکندگی فعالیت

گذار، بر چگونگی هزینه شدن آن نظارتی ندارند. معموال  است و نهادهای سیاست های مختلف توزیع شده در دستگاه

به عنوان مثال -های اجراشده توسط هریک از این نهادها، در سطح جزئی و در پاسخ به مسائل و مشکالت موجود  فعالیت

ای در سطح کالن و با  مطالعه گذشته و حال، برنامه است. نیاز به یک نهاد که بتواند با -مشکالت زنان سرپرست خانوار

شود. هرچند با توجه به  دهی)نه درمان و پاسخ سریع به مساله( طراحی کند بسیار احساس می هدف پیشگیری و جهت

ها در یک نهاد  های بخشی، مشارکت سایر نهادها در این فرآیند ضرورت دارد، تجمیع هسته این فعالیت ریزی وجود برنامه
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های انجام  کاری برای تبادل اطالعات در مورد فعالیت اصلی مانند معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری  و اتخاذ راه

کاری و موازی کاری جلوگیری خواهد کرد و از  شده در هریک از نهادهای ذیربط از یک طرف تا حد زیادی از پراکنده

 نگر فراهم خواهد آورد. زنان را در یک سطح کالن و جامعبندی مسائل مربوط به  طرف دیگر امکان دسته

 با اینکه در قانون اساسی و دیگر قوانین مربوطه به کسب و کار، منع جدی برای کسب و کار های تشویقی تدوین سیاست :

بر اینکه زنان  است. از نظر ساختار بودجه هم با تاکید زنان وجود ندارد، اما تشویقی هم در این زمینه در نظر گرفته نشده

شده است و به افزایش  های اجتماعی اختصاص داده سهم زیادی از بودجه را ندارند، عمده سهم زنان از بودجه به آسیب

های این گزارش  است. یافته های اقتصادی برابر برای زنان و مردان توجه نشده مشارکت اقتصادی و فراهم کردن فرصت

شغل( داشته باشند و بدین  16سزایی در ایجاد اشتغال )میانگین هر نفر  نند نقش بهتوا دهد زنان کارآفرین می نشان می

اند(. توجه ویژه به افزایش  سال گذشته وام گرفته 5% در 43اند. )تنها  منظور هزینه زیادی نیز بر دولت تحمیل نکرده

زه به خصوص آموزش و حمایت های حمایتی در دو حو مشارکت اقتصادی زنان در سطوح کارآفرینی، و تصویب سیاست

 مالی، گامی موثر در خصوص افزایش اشتغال خواهد بود.   

 :اند در توسعه  باتوجه به اهمیت کسب و کارهایی که بر اساس فرصت ایجاد شده حمایت از کسب و کارهای موجود

ز کسب و کارها بر اساس % ا80دهندگان، باالی  اقتصادی جوامع از یک سو، و این مهم که درمیان جامعه آماری پاسخ

نفر(، پیشنهاد  16اند، همچنین قابلیت اشتغالزایی کسب و کارهای خوداشتغال و کارآفرین )میانگین  گرفته فرصت شکل

زنان انتقال « موجود»های کالن بخشی مهمی از اعتبارات به سمت حمایت از کسب و کارهای  گذاری شود در سیاست می

تر برداشته شود.  ها از سطوح خرد به سطوح کالن یی در زمینه باالبردن سطح تاثیر حمایتیابد و بدین ترتیب قدمی اجرا

اندازی کسب و کارهای خرد  شود به حمایت از کسب و کارهای موجود در برابر حمایت از راه در این زمینه پیشنهاد می

« اشتغال زنان سرپرست خانوار»ت عنوان ها تح های دولت و دستگاه اولویت داده شود. در حال حاضر در جای جای برنامه

تر نیز زنان  های محروم است. توجه به این نکته ضرورت دارد که در شهرستان بر ایجاد کسب و کارهای جدید تاکید شده

شغل ایجاد کنند. از طرف دیگر، زنان کارآفرین موفق نشان  150اند از طریق یک کسب و کار موفق تا  کارآفرین توانسته

د، که در صورتیکه در ایجاد و ثبات یک کسب و کار موفق شوند، توان خود را در زمینه توسعه یا ایجاد کسب و ان داده

های دشوار محیطی و سازمانی، در  کارهای جدید صرف خواهند کرد. از طرفی این زنان علیرغم فائق آمدن بر چالش

 اند.  دولتی داشته سابقه فعالیت خود کمترین تقابل و اعتماد را نسبت به نهادهای

 توجه به اقدامات زیر در زمینه افزایش اعتماد و توجه زنان کارآفرین نسبت به نهادهای دولتی موثر خواهد بود:

 رسانی شفاف و گسترده انجام شود. چنانچه امکانات حمایتی خاص برای زنان کارآفرین وجود دارد، در مورد آن اطالع 

 کسانی که کسب و 2اند   (کسانی که کسب و کار خود را تازه آغاز کرده1در سه سطح هایی برای زنان کارآفرین  حمایت )

( کسانی که در کسب و کار خود به ثبات رسیده و در پی توسعه هستند، تعریف شود. تعریف 3کار نوپا دارند و  

ها توسط  های هر یک از سه بخش و میزان حمایت مالی به نسبت هر بخش، قابل تعریف است. حمایت شاخص

های صنعت، خدمات، کشاورزی و فناروی اطالعات تخصیص داده خواهد شد. اهمیت این  های مربوطه در بخش دستگاه

اند  اند و به نحوی نشان داده پیشنهاد در آن است که به افرادی که کسب و کاری را آغاز کرده، و اشتغال پایدار ایجاد کرده

تری به  شود تا توانایی و تجربه خود را در سطح گسترده دارند این امکان داده می که مهارت حضور در بازار کسب و کار را

 اجتماعی فعالیت خود را افزایش دهند.-میان گذارده و تاثیر اقتصادی
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  در دو مورد مذکور توجه به یک نکته ظریف بسیار حائز اهمیت است. در فضای کارآفرینی و کسب و کار ایران موانع

های موجود عمومی و مختص به هر دو گروه است. از طرفی  یکسانی برای زنان و مردان وجود دارد، و بسیاری از چالش

تابند. از این  بینند و نگاهی دلسوزانه و از روی ضعف را بر نمی دان میزنان کارآفرین موفق نیز خود را در میدانی برابر با مر

برای  تشویقیهای  رو در هرگونه تسهیالت و امکانات حمایتی ویژه برای زنان، توجه به این نکته و تاکید بر حمایت

 حضور بیشتر زنان اهمیت دارد.

 های متولی با حوزه کاری فرد کارآفرین و اعتماد به آن  هنکته آخر در این زمینه، استفاده از کانال ادارات و وزارتخان

نهادهاست. به عنوان مثال خانم پارسی با تمامی مسئولین اداره کشاورزی آشنایی و ارتباط دارد، خانم طیرانی با مسئولین 

ز در قالب همان اداره صنایع و اتاق بازرگانی و خانم قدس با متصدیان بهزیستی. از این رو الزم است این امکانات نی

های متولی امر که بر حوزه کاری و پیشرفت افراد اشراف دارند، اختصاص داده شود. نقش معاونت امور زنان و  وزاتخانه

های مذکور به اختصاص تسهیالت ویژه  خانوداه به دور از اجرا و ارتباط مستقیم با این افراد است و در حوزه اقناع سازمان

 ز خواهد شد.به زنان کارآفرین متمرک

 های ترویجی ب( سیاست

ها و نیز الگو  های ترویجی شامل آموزش و توانمندسازی، تقویت و توسعه تشکل در این بخش پیشنهادات اجرایی برای سیاست

 است. سازی آورده شده

 آموزش و توانمندسازی (1

 از زنان مشغول به کارهای 72.5های عمده شغلی،  در بررسی گروه های عمومی و تخصصی برای دختران جوان: آموزش %

رسد این موضوع از دو جنبه قابل بررسی  باشند. به نظر می % از زنان شاغل متخصص می25.2دارای مهارت هستند و 

کنند. از  است. اول آنکه زنان به علت خودباوری کمتری که نسبت به مردان دارند، برای کسب مهارت بیشتر تالش می

التحصیل انگیزه بیشتری  شود تا زنان فارغ رای کسب مهارت و تحصیل خود سبب میطرف دیگر صرف وقت و هزینه ب

های ارتباطی، هوش اجتماعی و به خصوص  هایی در حوزه مهارت برای ورود به بازار کار داشته باشند. در بحث اول آموزش

سب تخصص، اهرمی برای ورود شود. و از منظر دوم، تشویق زنان به ادامه تحصیل و ک خودباوری برای زنان توصیه می

% از زنان صاحب کسب و 90کنیم  شود که مشاهده می آنان به بازار کار خواهد بود. اهمیت این نکته وقتی دو چندان می

 اند. کار و کارآفرین تحصیالت دانشگاهی داشته

 و کسانیکه در شروع  برای زنان خوداشتغالهای عمومی و تخصصی برای زنان خود اشتغال و صاحب کسب و کار:  آموزش

های عمومی شامل  شود. آموزش هایی در دو حوزه عمومی و تخصصی پیشنهاد می کسب و کار خود هستند، آموزش

های عمومی حول  های مدیریتی، بازاریابی، فروش و تامین منابع مالی خرد خواهد بود. و آموزش مواردی چون مهارت

های  ها وسازمان های عمومی دانشگاه خواهد شد. در بحث آموزشاستانداردسازی محصول )کاال و خدمات( تعریف 

های تخصصی مربوط به کیفیت و  ها باشند. آموزش توانند متولی آموزش نهادی که در این زمینه تجربه دارند، می مردم

 استاندارد محصول توسط متولیان آن حوزه کاری تعریف خواهد شد.

 های کالن برای حمایت از  طور که در بخش قبل در خصوص سیاست : همانفرینهای رهبری برای زنان کارآ برگزاری دوره

های صنفی، در سطح اجرایی نیز اعتماد  های کالن در حوزه حمایت از تشکل ها ذکر شد، عالوه بر ضعف سیاست تشکل
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ز این رو، الزم است در % جامعه به آنان( ا84% در مقایسه با اعتماد 62ها به زنان کارآفرین نسبتا پایین است) این تشکل

های مربوط به حوزه کاری آنان )نه صرفا زنانه( اقدام شود. از طرفی زنان  بخش اجرایی نیز نسبت به حضور زنان در تشکل

توانند توانمند شوند و همانگونه  ها می هایی در مورد نحوه حضور و ایفای نقش موثر در تشکل کارآفرین با گذراندن آموزش

ای را نسبت به خود باال ببرند. تعریف  های صنفی و حرفه اند، اعتماد تشکل اد جامعه را به خود جلب کردهکه تاکنون اعتم

المللی در این حوزه، برای زنانی که قادر به ایفای  های مدیریتی در سطوح رهبری ضمن استفاده از تجارب موفق بین دوره

 شود. نقش در سطوح باالتر هستند، پیشنهاد می

  گیری و  گری و وجود مشاور کارآفرینی در شکل : با توجه به اهمیت مربیگری برای زنان کارآفرین های مربی دورهبرگزاری

شود تا در طرحی جداگانه و با همین منظور با همکاری اساتید  توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه، پیشنهاد می

رو و  ی منتورشیپ برای زنان کارآفرینِ پیش رین، دورههای صنفی زنان کارآف های کارآفرینی و فعاالن انجمن دانشکده

های مربوط به زنان کارآفرین، ساز و کاری مشخص  های کارآفرینی برگزار شود. از طرفی و با همکاری تشکل اساتید دوره

ی پیشنهاد برای ارتباط منتورها با زنان کارآفرین تعریف خواهدشد. در این زمینه هم استفاده از تجارب موفق بین الملل

گری تاثیر مثبت متقاب بر مربی و آموزنده دارد.  شود. در این خصوص توجه به این امر ضرورت دارد که دوره مربی می

زنان کارآفرینی که پس از طی این دوره خود به عنوان مربی برای نوکارآفرینان نقش ایفا خواهند کرد، در طی مسیر 

 تر خواهند شد.  ای این مسیر آزمودهه آموزش خود نیز نسبت به مسائل و ویژگی

 الگوسازی (2

اند که کارآفرینی در جامعه شغلی مشروع و مورد قبول است و  % از زنان کارآفرین اعتقاد داشته90با توجه به این مهم که نزدیک به 

لگوسازی و ترغیب به هایی در خصوص ا رسد سیاست % در مورد پذیرفته شدن کسب و کارشان در جامعه، به نظر می80باور بیش از 

گیرد. در واقع گروه  های حمایتی و آموزشی قرارمی دارد، اما از نظر اولویت بعد از سیاست کارآفرینی در جامعه هرچند بسیار ضرورت

های ترغیبی مخاطب اصلی کل  های آموزشی و حمایتی، زنان کارآفرین هستند و در مورد سیاست اصلی مخاطب در دو سیاست

 جامعه است. 

 از زنانی که در جمعیت غیر 85.1با نگاه اجمالی به آمار زنان در حوزه اشتغال،  دار: ترغیب دانش آموزان و زنان خانه %

% 17دار و  % خانه62.8کند. از این میان  اند، بیش از همه جلب توجه می فعال اقتصادی قرارگرفته و جویای کار نبوده

% 80تحصیل بیکار هستند. باتوجه به این مهم که اشتغال زنان و کارآفرینی تا ال % از زنان فارغ31محصل هستند. از طرفی 

شود  % از جامعه زنان به حضور در بازار کار قابل تامل است. پیشنهاد می63است، عدم عالقه حدود  در جامعه پذیرفته شده

آموزشی در حوزه  -های ترویجی و طرحدر این زمینه در مرحله اول محصالن از ابتدایی تا دانشگاه مورد توجه قرارگیرند 

اشتغال و کسب و کار  برای آنان در نظر گرفته شود. در مرحله دوم و برای زنان خانوار، ترویج اشتغال خانگی )که در حال 

های موفق زنان صاحب کسب و کاری که فعالیت خود را در  های دولت است( و نیز الگوسازی از نمونه حاضر از سیاست

 شود. آغاز کردند توصیه میمیان سالی 

 است که از نرخ مشارکت 16.3سال  15مشارکت اقتصادی زنان باالی  رسانی در مورد زنان کارآفرین: الگوسازی و اطالع %

اقتصادی مردان در همین جامعه، کمتر از یک به چهار است. هر چند این نرخ در جامعه زنان، نسبت به سالیان گذشته 

تر و حدود یک سوم  ( نیز بسیار پایین47.6ما همچنان در مقایسه با نرخ جهانی مشارکت زنان )است، ا خود رشد داشته 
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الملل و آگاهی رسانی نسبت نرخ  های ترویجی در زمینه الگوهای موفق زنان کارآفرین در ایران و بین است. اجرای سیاست

ای موجود( از جمله اقدامات پیشنهادی در ه باالی رضایت فردی زنان خوداشتغال و صاحب کسب و کار )علیرغم چالش

 این زمینه است.

 های زنان کارآفرین در  آمده که حاصل تالش آخر آنکه علیرغم تساوی به دست سازی و تبعیض زدایی در مورد زنان: آگاه

ندس هایی که خانم طیرانی در شروع کار خود به عنوان مه توان به چالش چهار دهه گذشته است، به عنوان مثال می

تر  ها و شهرهای کوچک درصدیِ زنان متخصص در بازار کار امروز اشاره کرد. همچنان در برخی فرهنگ25داشت و نرخ 

ها در زمینه ارائه  پذیرش زنان به عنوان صاحب کسب و کار پذیرفته شده نیست و بعضا دیده شده برخی ادارات و بانک

های ترویجی در خصوص معرفی زنان کارآفرین و تاثیرات  رد نیز فعالیتتسهیالت به زنان اعتماد کافی ندارند. در این مو

 فعالیت آنان بر منطقه از منظر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی موثر خواهدبود.

 ها تقویت و توسعه تشکل (3

است، رسیدن  برده شدهمحور که در برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده، نام  14های مرتبط با زنان،  تنوع و پراکندگی سیاست 

یکدیگر وابسته  های مختلف زنان به کند. از طرف دیگر، بخش پارچه در مورد مسائل زنان را دشوار می به یک نگاه استراتژیک و یک

بوده و بر هم تاثیر متقابل دارند. به عنوان مثال تحصیل بر وضعیت اشتغال تاثیر مثبت دارد، اشتغال بر رضایت فرد از زندگی 

گردد. نگرانی آن است که نیازهای زنان به صورت  گرددمی رگذار است و رضایت فرد از زندگی منجر به افزایش امید به زندگی میتاثی

های اجراییِ واکنشی، که پاسخ به معضالت جدی در حوزه  طور که در بند اول نیز مطرح شد، برنامه همه جانبه شنیده نشود و همان

ها  شود بخشی از سیاست گذاری درنظر گرفته شوند. برای فائق آمدن بر این مساله، پیشنهاد می تزنان هستند، به اشتباه سیاس

ها از طرفی شنونده نیازهای  های اجتماعی مربوط به زنان شود. تشکل ی نهادهای صنفی و تشکل حمایت از تشکیل و توسعهصرف 

سیاستگذار را داشته و از قدرت چانه زنی برخوردارند. حضور واقعی زنان هستند و از طرف دیگر، امکان انتقال آن نیازها به 

های مربوط به زنان  گذاری های زنان کارآفرین( بازکننده راه برای حضور زنان در سیاست های صنفی قوی زنان )مانند تشکل تشکل

یان آن محورها و جامعه زنان کمک تر م گانه و ایجاد ارتباط دقیق ها به بازتعریف محورهای چهارده خواهد شد. از طرفی این تشکل

 خواهند کرد

 های زیرساختی پ( سیاست

 است. آوری اطالعات و مطالعات پژوهشی آورده شده های زیرساختی در حوزه فن در این بخش پیشنهادات اجرایی برای سیاست

 آوری اطالعات ( فن1

% از زنان از اینترنت از یک سو، و امکاناتی که فناوری اطالعات به عنوان بستری 48% از زنان از تلفن همراه و 72با توجه به استفاده 

است و قدرت این تکنولوژی در فراهم آوردن فرصتی برای زنان در غلبه بر موانع  جدید برای کارآفرینی و کسب و کار ایجاد کرده

. به عنوان 1های زیر از قدرت فناوری اطالعات در توسعه کسب و کارهای زنان استفاده شود:  شود در حوزه سنتی، پیشنهاد می

ای تاثیرگذار در حوزه برابری جنسیتی و امکانی برای آگاهی بخشی، هنجارسازی و معرفی الگوهای واقعی و  ابزاری برای رسانه

. 3های تخصصی و عمومی در حوزه کسب و کار  ای تحصیلی زنان و ارائه دورهه . به عنوان ابزاری برای افزایش فرصت2یافتنی  دست

. به عنوان ابزاری برای 4های اقتصادی برای زنان، و اشتغال با ساعات کار و محل کار منعطف  به عنوان ابزاری برای افزایش فرصت

های تحصیلی وقتی دو چندان  افزایش فرصت تعریف کسب و کارهای جدی نوآور و خالق،  توجه به استفاده از این امکان برای

کنیم، اکثر زنان کارآفرین و صاحب کسب و کار در مقطعی از کار خود تصمیم به ادامه تحصیل و کسب  شود که مشاهده می می
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، توانند نقشی موثر در کمک به کسب این دانش و تجربه کنند، ابزارهای مدرن آموزش می مهارت و تخصص در حوزه کاری خود می

آوری اطالعات در اختیار  در عین حفظ تعادل میان کار و زندگی شخصی داشته باشند. از طرفی تجارب نشان داده امکاناتی که فن

دهد. باور کلی آن است  دهد، فرصت ایجاد کسب و کار برای زنان روستایی و زنان ساکن مناطق محروم را افزایش می زنان قرار می

افته به زنان در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات افزایش یابد، زنان سهم بیشتری از بازار کار که چنانچه امکانات تخصیص ی

های تشویقی ویژه برای اختصاص  شود تا با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی، یک طرح خواهند داشت. از این رو پیشنهاد می

 ای زنان فعال در حوزه فناوری اطالعات تدوین شود.گیری و توسعه کسب و کاره درصدی از تسهیالت این صندوق به شکل

 ( آمار و مطالعات مربوط به کارآفرینی زنان2

 :توان اجرایی بسیاری از نهادهای دولتی مرتبط با مسائل زنان، از جمله معاونت امور زنان و  واگذاری به مرکز آمار ایران

آوری اطالعات و تهیه گزارشات ساالنه  موری چون جمعخانواده ریاست جمهوری، علیرغم منابع ناکافی، ساالنه صرف ا

گذاری در حوزه مسائل زنان است منافات  گری و سیاست شود. این اقدامات با ماموریت اولیه این نهادها که تسهیل می

نهادی  های متبوعه واگذار شود. مرکز آمار ایران به عنوان شود، این گونه اقدامات اجرایی به سازمان دارد. پیشنهاد می

های مشابه نشان داده  های آماری است. از طرفی تجربه این پروژه و طرح یابی به داده تری برای دست مستقل منبع مناسب

توانند به عنوان نهادهای مستقل چابک نسبت به تهیه گزارشات ساالنه اقدام کنند. با این  های مردم نهاد می که سازمان

بود تا بودجه محدود خود را به طور متمرکزتر و در راستای ماموریت اصلی صرف ترتیب، نهادهای دولتی قادر خواهد 

 های کالن نمایند. تحلیل گزارشات و تدوین سیاست

 :گیری و  از آنجا که وجود  آمار دقیق در مورد وضعیت کسب و کار اشتغال زنان برای تصمیم پیشنهاد به مرکز آمار ایران

ها به این مهم اطالعات جامعی  اکنون علیرغم اهتمام تعدادی از دستگاه است و هم های کالن حائز اهمیت گذاری سیاست

شود این مورد به آمارگیری مربوط به نیروی  در خصوص زنان کارآفرین و صاحب کسب و کار وجود ندارد. پیشنهاد می

اتی موجود در خصوص زنان های اطالع کار، در مرکز آمار ایران افزوده شود. همچنین ساز و کاری برای تجمیع بانک

کارآفرین اتخاذ شود و مرجعی جهت ثبت آمار زنان کارآفرین، صاحب کسب و کار و خوداشتغال معرفی شود. صنفی و 

غیر دولتی بودن این مرجع کمک خواهد کرد تا زنان با عالقمندی بیشتر کسب و کار خود را در آن به ثبت رسانند. در 

 تجارب مشابه بین المللی انجام شده استفاده شود.شود از  این زمینه پیشنهاد می

 های ایجاد کسب و کار جدید، داشتن  با توجه به اینکه از ضرورت های کارآفرینی: انجام مطالعات پژوهشی در زمینه فرصت

های مطالعاتی،  شود طی طرح های محیطی است. پیشنهاد می های آن کسب و کار و مزیت اطالعات در مورد زمینه

توانند با همکاری  ها می های کارآفرینی خاصه برای زنان در جامعه ایران شناسایی و اطالع رسانی شود. این پژوهش فرصت

های مدنی فعال در حوزه کارآفرینی زنان و یا کسب و کارهای  نهادهای مربوطه اط جمله وزارت کار و از طریق سازمان

 کنند، انجام شود. یزنان کارآفرین که در حوزه مطالعات مرتبط فعالیت م
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