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 چکیده

لف دارند. بنابراین رفع عنوان نیمی از جمعیت جهان، نقش مهمی در توسعه جوامع مخت زنان به

ویژه پرداختن به موضوع توانمندسازی آنان که تالشی برای ارتقای سطح  مسائل و مشکالت زنان، به

باشد، بسیار حائز اهمیت است. در همین راستا، نگاه به شان میاقتصادی، فرهنگی و اجتماعی

عنوان راهکاری برای  نی بهتوان از کارآفریدهد که می ای از تجربیات جهانی نشان می  مجموعه

توانمندسازی و بهبود وضعیت زنان بهره بُرد. پژوهش حاضر بر همین اساس، به دنبال آن بوده است 

تحلیلی، به بررسی تجربیات کشور -تا با انجام یک مطالعة اسنادی و با حرکت از رویکردی توصیفی

بررسی و تحلیل تجربیات این کشور بر مالزی در حوزة توانمندسازی زنان بپردازد. در پایان، پس از 

بندی و برای هر مقوله نیز مصادیقی ذکر های آن طبقه آموخته پایة تکنیک تحلیل مضمون، درس

های برابری جنسیتی؛ حمایت از زنان  توان به پیگیری برنامه گردیده است؛ که از جملة این موارد می

های تجاری  لتی؛ توجه به تأمین مالی فعالیتهای سیاسی و دو گیری شاغل؛ توجه به زنان در تصمیم

 زنان؛ آموزش، راهنمایی و ارزیابی اشاره داشت.

 زنان، توانمندسازی زنان، کارآفرینی، کشور مالزی.واژگان کلیدی: 
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 . مقدمه1

دارند،  بسزایی ثیرأت جامعه بر مادری و همسری نقش عنوان به که این بر عالوه زنان عظیم نیروی

 جامعه در مؤثری نقش توانندمی نیز فرهنگی و اجتماعی تعامالت و هافعالیت جامان همچنین با

 در هم و دانش و فرهنگ دهندگان انتقال عنوان به خانواده بستر در هم چه زنان باشند؛ داشته

نمایند )صالحی و  نقش مهمی را ایفا توانندمی جامعه، فرهیختگان و متخصص افراد جایگاه

با توجه به اینکه زنان اغلب شرایط زندگی دشوارتر و در این بین،  .(90: 1397قاسمی، 

تری نسبت به مردان در جامعه دارند، بنابراین تالش برای بهبود وضعیت زنان، برای  ناعادالنه

های ضروری همة اقشار جامعه مفید خواهد بود. در حقیقت، توانمندسازی زنان از جمله مالک

های بسیاری از کشورها اگر زنان توانمند نباشند، اساس آموختهدر توسعه پایدار است و بر 

توسعة پایدار وجود نخواهد داشت. بنابراین توجه به مسئله توانمندسازی زنان، جامعه را در 

 (. 8: 1391دستیابی به اهداف توسعه پایدار یاری خواهد کرد )کلدی و سلحشوری، 

شود و علل مختلفی در آن نقش دارد؛ از یک ی اجتماعی تلقی میتوانمندی زنان یک پدیده

های شخصیتی و نقش خانواده فرد در رابطه با توانمندی او و...، و طرف علل درونی مانند ویژگی

توانند در توانمندی زنان نقش از طرف دیگر عواملی همچون ساختارهای موجود در جامعه می

 (.8: 1391مهمی داشته باشند )همان، 

توانند استعدادهای خود را نمایان سازند و مشکالتی که در کارآفرینی می زنان با تکیه بر

های خود هایشان وجود دارد را برطرف نموده و هر روز بیشتر و بیشتر بر جسارتنمایش توانایی

برای توسعه فرهنگ کارآفرینی، توجه به کارآفرینی و کارآفرینان  (.102:  1384بیفزایند )گلرد، 

باشد. یشرفت اقتصادی جوامع گوناگون نقش مهمی دارند، بسیار حائز اهمیت میکه در فرایند پ

با توجه به نقش مهم زنان در تحوالت اقتصادی کشورها، امروزه مطالعات بسیاری در زمینه 

(. در عرصه 62: 1392کارآفرینی این گروه از افراد انجام گرفته است )محمدی و لشگرآرا، 

اند، ار و خالقیت بوده و به عنوان کارآفرین فعالیتی را انجام دادهجهانی زنانی که صاحب ابتک

های مختلف شده و نقش آنان به عنوان عامل توسعة اقتصادی و موجب تحوالت بزرگی در زمینه

کنندة مشکالت و تنگناهای بازار و... در جوامع مورد تبیین قرار گرفته  صنعتی، عامل برطرف

 (.16: 1392از ممیز و همکاران،  ؛ به نقل 2006، 1است )ارستی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .Arasti 
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براساس آنچه گفته شد، توجه به مسئله توانمندسازی زنان برای پیشرفت هر جامعه ضروری 

ها و نهادهای مسئول با تمام توان خود برای  است. به همین جهت شایسته است تا همه سازمان

های ویژه نابرابریها بهرسیدن به این هدف تالش نمایند تا از این طریق شاهد کاهش نابرابری

 جانبه گام برداریم.  ای همه جنسیتی در جوامع باشیم و به سوی توسعه

دهند و اهمیت باری، از آنجایی که زنان آمار قابل توجهی از جمعیت ایران را تشکیل می

های زیادی به منظور توانمندسازی های اخیر تالشباشند، در سالای را در جامعه دارا میویژه

نان کشور صورت گرفته است؛ لکن به دلیل وجود برخی موانع، نتایج مطلوب و مورد نظر به ز

دست نیامده است و همچنان شاهد وضعیت ناعادالنه و فرودستی زنان نسبت به مردان در 

مند تجربیات کشورهای مختلف در حوزة توانمندسازی زنان به مرور نظامکشور هستیم. لذا 

ی برای عمل در ایران و سایر کشورها از اهمیت بسیاری برخوردار است تا هایمنظور احصاء مدل

عنوان نیمی از جمعیت جامعه، بهبود پیدا کند. به این  از این طریق وضعیت زندگی زنان به

منظور، در پژوهش حاضر به بررسی تجربیات کشور مالزی در حوزة توانمندسازی زنان بر اساس 

شرقی آسیا واقع شده و بین   اخته شده است. کشور مالزی در جنوبهای کارآفرینانه پرد فعالیت

برای این  804/0با میزان  2018تا سال  644/0با شاخص توسعه انسانی  1999های سال

کشور با شاخص توسعه انسانی باال  60شاخص، پیشرفت زیادی داشته است و اکنون در میان 

ها، بررسی تجربیات این کشور به منظور پیشرفت. با توجه به این 1تا( قرار دارد )مسعود، بی

 تواند بسیار مفید باشـد. الگوگرفتن از دستاوردهای آن برای ایران، می

 . پیشینة موضوع2

به شکل عام از ابتدای خلقت بشر وجود داشته و زندگی انسان در گذشته و  2توانمندسازی

ها برای  ناهایی که انسباشد. تالشمیدهندة این سابقه فرایند تکاملی آن در طول تاریخ نشان

هایی که دهند و همچنین تالش سازگارشدن با محیط جغرافیایی محل سکونت خود انجام می

توان توانمندسازی نام نهاد گیرد را میگیری بیشتر از توان موجود در انسان انجام میبرای بهره

توانمندسازی زنان از (. 36 :1399زاده،  ؛ به نقل از شفیعی و شریف 1380بستی، )کرم

های گوناگونی تعریف شده است؛ اما در همة این تعاریف، نکات های مختلف به صورت دیدگاه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .https://b2n.ir/g18349 . قابل دسترسی به آدرسِ:  1

2 .Empowerment 
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گردد: توانمندسازی زنان  ها ذکر میترین تعریفشود. در اینجا یکی از جامعمشابهی یافت می

، سیاسی و های اقتصادی دهد تا در بخش فرایندی است که به زنان امکان دسترسی می

سازد تا به طور کلی اجتماعی در یک جامعه مشارکت داشته باشند. این موضوع زنان را قادر می

های خود را درک کنند؛ این امر شامل دسترسی بیشتر به دانش، منابع و  هویت و قدرت

ت واسطة عرف، اعتقادا باشد که بهها و یا رهایی از بندهایی می گیری استقالل بیشتر در تصمیم

 .1(2020و... در جامعه ایجاد شده است )صدیقیان، 

در ارتباط با کارآفرینی نیز باید اشاره داشت مفهوم کارآفرین اساساً با مفهوم فعال اقتصادی 

ها را  گذار تفاوت دارد. کارآفرین، کسی است که در یک شرایط دشوار و تاریک، فرصت و سرمایه

کند. بنابراین  گذرد و ارزش ایجاد می ن انبوهی دشواری مییابد، از میا ها را درمی بیند و آن می

های  ها و به ثمر رساندن ایده هدف تنها کسب درآمد نیست و کارآفرینان از دنبال کردن فرصت

 .2(1398شوند )شکراهلل زاده،  درخشان، به لحاظ روانی ارضا می

یت اقتصادی خود را آغاز در همین راستا، کارآفرینی زنان فرآیندی است که در آن زنان فعال

شوند، برای دیگران  رو می ه   هایی روبـ کنند، با خطرات و چالش آوری می و تمام منابع را جمع

کنند. زنان کارآفرین ممکن است به  اشتغال ایجاد نموده و شرکتی را به طور مستقل اداره می

اندازی، سازماندهی و  اهعنوان یک زن یا گروهی از زنان معرفی شوند که یک شرکت تجاری را ر

عنوان یک کارآفرینِ نوآور، زنانی که یک فعالیت تجاری را  نماینـد. از نظر شومپیتر به اداره می

 .(75: 1398شوند )قائدیها،  گیرند، زنان کارآفرین نامیده می نوآوری، تقلید و یا به کار می

گردد و شرکت جامعه می کارآفرینی زنان و فعالیت آنان در مشاغل گوناگون موجب پیشرفت

 هر کشور تولید هایشاخص از های مختلف شامل سیاست، اقتصاد و ... یکیآنان در حوزه

 (.42: 1399به نقل از آرامش و همکاران،  1390شود )رنجبران، می محسوب

ی توانمندسازی زنان و نقش های مختلفی در حوزهباری، با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش

 شود:ها اشاره می ف بر آن انجام شده است که در ادامه به برخی از آنعوامل مختل

اثربخشی کارآفرینی اجتماعی در »( پژوهشی را با عنوان 1399آرامش و همکاران )

اند. بر اساس این  انجام داده« نشین چابهارتوانمندسازی زنان روستایی؛ مورد: مناطق حاشیه

ای  های خالقانهباشد و فعالیتمیت، توانمندسازی زنان میتحقیق، یکی از موارد مقابله با محرو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . https://b2n.ir/n04426. قابل دسترسی به آدرسِ  1

 . https://b2n.ir/h13837. قابل دسترس به آدرسِ  2



 47 های توانمندسازی کارآفرینانة ... تأملی بر اهداف و برنامه 

 

 

گیرد. نتایج این تحقیق که باعث توانمندسازی زنان شود، در حیطه کارآفرینی اجتماعی قرار می

نشین چابهار، اعتماد به نفس دهد، مهمترین شاخص توانمندساز زنان منطقه حاشیهنشان می

ل، میزان تحصیالت، رفع تبعیض از بازار کار، ی ایجاد اشتغاهای انگیزهاست و شاخص

های دوم تا پنجم از نظر اهمیت توانمندسازی های حمایتی دولت به ترتیب در رتبه سیاست

 زنان این منطقه قرار دارند.

بررسی »نامه مقطع کارشناسی ارشد خود با عنوان ( در پایان1394توتکابنی )عاشوری 

زنان در کشورهای جهان سوم با تمرکز بر کشور ایران با عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی 

ویژه کارآفرینی زنان  کند که توجه به توسعه کارآفرینی و بهبیان می« استفاده از ماتریس سوات

در شرایط فعلی جامعه ایران که مسائل و مشکالت بسیاری در کشور وجود دارد، امری ضروری 

رسیدن به رشد، بتواند از تمام ظرفیت انسانی خود که  باشد تا از این طریق کشور عالوه برمی

 ها زن هستند بهتر بهره گیرد. نیمی از آن

توانمندسازی اقتصادی »عنوان  ( تحت1393بد )سرد و ارسالنتحقیقی توسط کیانی قلعه

عنوان نیمی  انجام شده است. بر اساس نتایج این تحقیق، زنان به« زنان با نگاهی به تجربه ژاپن

های فراوانی هستند که اگر جامعه به دنبال استفاده افراد یک جامعه دارای توانمندی از

ها و فراهم های خود باشد، این ضرورت وجود دارد تا با اتخاذ سیاستحداکثری از توانمندی

های گوناگون جامعه و باالخص اقتصاد ساختن بستر مناسب، زمینة حضور مفید زنان را در حوزه

ها  . در این زمینه شناخت موانع، کمبودها، بسترها، ایجاد نهادها و اصالح برخی آنفراهم آورد

های عنوان تقلید از برنامه پوشی است. نگاهی به تجربة سایر کشورها نه بهامری غیرقابل چشم

تواند بسیار عنوان یک راهنما در طی نمودن این مسیر بهبود و اصالح می آن کشورها، بلکه به

 اشد.راهگشا ب

توانمندسازی مبتنی بر کارآفرینی »( نیز پژوهشی را با عنوان 1393کرمانی و همکاران )

ای؛ مطالعة موردی ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار اجتماعی: ارائة یک نظریة زمینه

اند. بر اساس این پژوهش، از مهمترین شرایط علی مسئلة  انجام داده« شهرداری تهران

توان به مدیریت عنوان یک رویکرد سازمانی، مـی مبتنی بر کارآفرینی اجتماعی بهتوانمندسازی 

ای و پذیر، حاکمیت اخالق حرفهخواه، نیروی انسانی توانمند، ساختار سازمانی انعطافتحول

روحیة کارآفرینی اشاره کرد. بر مبنای نتایج حاصل از مطالعات کیفی صورت گرفته در این 

عنوان یک رویکرد سازمانی مورد شناسایی قرار گرفت که در  اجتماعی بهتحقیق، کارآفرینی 
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راستای وظیفه یا هدف سازمان مبنی بر توانمندسازی یک گروه اجتماعی معین )زنان سرپرست 

 خانوار( کارآمد و راهگشا بوده است.

 ( در نتایج تحقیقی با عنوان2020) 1در بین پژوهشگران خارجی هم اوجدیران و اندرسون

کنند که مانع توانمندسازی بیان می« کارآفرینی زنان در جهان سوم: توانمندسازی و رهایی»

ها و نظم اجتماعی ها زن هستند که این موضوع توسط فرهنگ زنان این واقعیت است که آن

شود. با این وجود کارآفرینی با بخشیدن آزادی محدود به زنان، مردساالر غالب، تقویت می

کند. صرف نظر از این مسائل، زنان ساسی در برابر این ساختارهای اجتماعی فراهم میای امقابله

 باید به طور مداوم تالش کنند تا به آرامی ساختارهای آزادی را تغییر دهند.

از ناسازگاری جنسیتی تا »مقطع دکترای خود با عنوان  نامه( در پایان2015) 2نواز

رسیده است که برای پیشرفت بنگالدش و پرداختن به همه به این نتیجه « توانمندسازی زنان

ها را به صف  هایی برای زنان فراهم شود که آنهای این کشور، ضروری است تا فرصتچالش

اول مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برساند. به اعتقاد نویسنده، تغییر مداوم برای 

-اهد شد مگر اینکه زنان از طریق برنامهتوسعه مانند بنگالدش هرگز ایجاد نخوکشوری درحال

 هایی مانند توسعه کارآفرینی توانمند شوند.

یک مطالعه تجربی از »( پژوهشی را با عنوان 2011و همکاران او ) 3علمهمچنین سید شاه 

انجام دادند که بر اساس نتایج آن « عوامل موفقیت زنان کارآفرین در منطقه جنوب در مالزی

های درونی به طور مثبت و معناداری بر یت خانواده، روابط اجتماعی و انگیزهدریافتند که حما

 موفقیت زنان کارآفرین در تجارت خرد تأثیر دارد.

 شناختی . مالحظات روش3

تحلیلی انجام شده و برای گردآوری اطالعات در آن، از روش  -این پژوهش با رویکردی توصیفی

دسته از  جامعة آماری این پژوهش، آنده شده است. های استفا اسنادی و مطالعات کتابخآن

های تجربی موجود یا قابل دسترسی بوده که در ارتباط با موضوع مکتوبات، اسناد و داده

ابتدا متون مربوط آوری اطالعات این تحقیق، پژوهش حاضر وجود داشته است. در راستای جمع

ها و... از ابعاد گوناگون نامه، مقاالت، پایانهااعم از کتاب مالزیبه توانمندسازی زنان در کشور 
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1 .Funmi (Olufunmilola) Ojediran and Alistair Anderson 
2. Nawaz 
3. Syed Shah Alam 
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ها نیز از نوعی روش تحلیل موضوعی استفاده مورد بررسی قرار گرفته و سپس برای تحلیل داده

منظور  ها و اقدامات بهای از سیاست شایان ذکر است که در کشور مالزی، مجموعه گردید.

های این قالب نوشتاری، تنها به محدودیتتوانمندسازی زنان انجام گرفته است؛ اما به دلیل 

 ها در این مقاله اشاره گردیده است. برخی از آن

 . جامعة زنان مالزی و نقش آنان در این کشور4

منظور از جامعة زنان مالزی، جمعیت زنان این کشور با نژادها، اقوام و ادیان گوناگون است که 

نمایند گی، اقتصادی، سیاسی و... فعالیت میهای مختلف اجتماعی، خانوادگی، فرهندر جایگاه

(. زنان این کشور، نقش بسیار مهمی در اقتصاد و توسعه 93: 1397)صالحی و قاسمی، 

، با 1957(. از زمان استقالل مالزی در سال 21: 1998اجتماعی کشورشان دارند )احمد، 

نقش و وضعیت  اجتماعی،-های شغلی و تغییر در محیط فرهنگیافزایش دسترسی به فرصت

زنان در مالزی دستخوش تغییر و تحوالت اساسی شده است. این تغییرات به وضعیت زنان 

 60( و پس از گذشت بیش از 14: 2003، 1امروزی مالزی کمک کرده )پمبانگونان و کلوارگا

توجهی از برابری دست  سال از استقالل این کشور، زنان در مقایسه با مردان به میزان قابل

گیری چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی منصوب  اند و در سطوح مختلف تصمیم هیافت

های این . همچنین کشور مالزی در زمینه حضور زنان در بانک2(1398شوند ) فالحی،  مـی

هایی را برای توسعة کشور نیز یکی از کشورهای پیشگام جهان بوده است که به زنان فرصت

داری  های کلیدی در بانکشود زنان دارای موقعیترو، دیده می. از ایندهد مالی اسالمی ارائه می

 (. 65: 2014، 3اسالمی هستند )کیمپا و راودلیونین

( نشان 2011-2015از نظر مشارکت زنان در نیروی کار هم بررسی برنامه دهم مالزی )

صد در مدت در 55به  2009درصد در سال  4/46دهد که مشارکت زنان در نیروی کار از  می

درصد از اعضای هیئت مدیره  2/10، 2014مذکور افزایش یافته است. همچنین در سال 

ها  یده است. مجموع این دادهدرصد رس 30به  2016ها زن بودند که در سال  شرکت

 (.    1398دهندة نقش و اهمیت فزاینده زنان در پیشرفت این کشور است )فالحی،  نشان

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Pembangunan & Keluarga 

 .http://css.ir/kifqsg . قابل دسترس به آدرس 2
3. J. B. Kimpah & J. Raudeliuniene   
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 های توانمندساز دولت مالزی . جامعة زنان و سیاست5

طور جدی در مالزی شروع شده است. در حقیقت، این   به 1980برنامة برابری جنسیتی از سال 

یافتگی خود، از مشارکت زنان به خوبی بهره برده و توانسته زمان با آغاز فرایند توسعهکشور هم

؛ به نقل  1385حافظیان،  های بسیاری در زمینه توسعه به دست آورد )کوالیی واست موفقیت

(. نقطة اوج توجه مالزی به زنان در برنامه هشتم توسعه بوده 78: 1393از اصغری و هنردوست، 

که دولت این کشور با برنامه مذکور، گام اصلی خود را برای ارتقای جایگاه زنان این کشور 

هیالت الزم برای آوردن تس کردن این برنامه که به فراهم برداشته است. تالش برای عملی

های فعالیت»و  «آموزش»، «سالمت»هایی همچون  دسترسی برابر زنان و مردان به مؤلفه

ای در ارتقای جایگاه مالزی در میان کشورهایی با وضعیت معطوف است، نقش ویژه« اقتصادی

مچنین ه( و این برنامه 79؛ به نقل از همان:  2001مشابه ایفا کرد )برنامه هشتم توسعة مالزی، 

ارائه شد،  1999ماهاتیر محمد که در سال  2020انداز  گام بلندی در دستیابی به اهداف چشم

باید در همة ابعاد فرهنگی، اقتصادی،  2020انداز، مالزی تا سال  باشد. طبق این چشممی

شده در  یافته باشد. برای دستیابی به اهداف تعریف سیاسی، اجتماعی و مذهبی کشوری توسعه

ترین ذخایر هر ملتی باید استعدادها،  وزیر وقت این کشور تأکید کرد مهم انداز، نخست چشماین 

ها  ها، توانایی ها، شایستگی ها و ارادة مردم آن باشد. در این بین، اگر به مهارت ها، خالقیت مهارت

ر کلی، طو (. به1399رود )به نقل از مسعود،  و انگیزة زنان توجه نشود، نیروهای آنان هدر می

عنوان یک  بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله مالزی به طور جدی به تشویق زنان به

؛ به  2013، 1اند )آنانتاراماندریچة رو به کارآفرینی و در جهت شتاب توسعه اقتصادی پرداخته

 (. 136: 1396نویده، نقل از فالح و اصغری

های زنان در ها و مسئولیتست که تغییر نقشای نهم مالزی اشاره شده ا در برنامة توسعه

های ها کمک کند که از پس چالش خانواده و جامعه به راهکارهای خاصی نیاز دارد تا به آن

افزایی بیشتر در های آموزشی و مهارتهای این برنامه، اجرای برنامهجدید برآیند. یکی از بخش

کارآفرینی برای تسهیل اشتغال و مشارکت هایی مانند فناوری اطالعات و ارتباطات و  زمینه

های مختلفی برای حمایت بیشتر زنان در اقتصاد بوده است. همچنین براساس این برنامه، طرح

بخشی در مورد اهمیت رفاه های مختلف مانند آگاهیاز مادران مجرد، حمایت از زنان در زمینه

مواجهه با بیماری، معلولیت و پیری زنان، دسترسی بهتر به حمایت اجتماعی کافی به ویژه در 
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ای نهم  شود )برنامه توسعههای مختلفی برای بهبود سالمت زنان اجرا میبرای زنان و برنامه

 (.83: 2008مالزی،  

در برنامه دهم مالزی هم توانمندسازی زنان یک دستور کار اصلی بوده است. جایی که 

ضوعاتی که زنان با آن روبـرو هستند، افزایش های خود را در زمینة پرداختن به مودولت تالش

ها را قادر به تحقق بخشیدن به پتانسیل کامل خود و مشارکت مؤثرتر در توسعه  دهد تا آنمی

 .(179-180: 2011ای دهم مالزی،  )برنامه توسعهاقتصادی و اجتماعی کشور نماید 

عیت زنان در این کشور بر اساس برنامه یازدهم مالزی، اقدامات مختلفی برای بهبود وض

های مالیاتی برای تشویق کارفرمایان به آموزش، عنوان مثال مشوق  صورت گرفته است؛ به

های مالی برای بازسازی مراکز اند و کمکاستخدام مجدد زنانی که از نیروی کار خارج شده

کاراتی برای نگهداری از کودکان در ادارات دولتی در نظر گرفته شده است. عالوه بر این، ابت

رشد زنان کارآفرین مانند اعتبار خرد و وام مشاغل کوچک، کسب تجارت آنالین مالزی و برنامه 

  .تا(، بی1مدت برنامه یازدهم مالزی توسعه صادرکنندگان زن اجرا گردید )بررسی میان

امور عنوان متولی اصلی مربوط به  وزارت زنان، خانواده و توسعة اجتماعی در کشور مالزی، به

میالدی با هدف تعیین  2001زنان، خانواده و توسعه اجتماعی این کشور است که در سال 

ها و تداوم حرکت جامعه ها و راهبردهای دستیابی به برابری جنسیتی، توسعه خانوادهسیاست

المللی امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و نامه بیندر مسیر اجرای تعهدات مندرج در پیمان

(. این وزارتخانه سهم 30: 1395ق اصول اعالمیه بیجینگ ایجاد گردید )بروجردی و ویژه، تحق

ای در توانمندسازی و اطمینان از مشارکت فعال زنان، خانواده و جامعه در توسعه کشور عمده

اندازهای زنان و جامعه در جریان اصلی توسعه ملی و تقویت دارد و مأموریت آن ادغام چشم

گاه وزارت زنان، خانواده و توسعه  ده در جهت بهبود رفاه اجتماعی است )ن.ک به: وبنهاد خانوا

 اجتماعی مالزی(.  

ای است های مادر مجرد تحت نظارت وزارتخانة فوق، برنامهدر این بین، برنامه تقویت مهارت

ق که برای کمک به کاهش فقر و بهبود کیفیت زندگی مادران مجرد انجام شده است. از طری

های اساسی و آموزش در زمینه کارآفرینی را کسب توانند مهارتاین برنامه، مادران تنها می

نموده و به افزایش توانایی استقالل پس از کسب مهارت و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی 

توانند با گروه خود کمک نمایند. این برنامه به طور غیرمستقیم، مادران مجردی را که نمـی
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1 .Mid-Term Review of the Eleventh Malaysia Plan- Chapter 4 
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کند )برنامه خواهند بشوند را راهنمایی مینقاط قوت و ضعف خود وارد شرکتی که می شناسایی

 . 1(2017های مادران مجرد،  تقویت مهارت

شده برای توانمندسازی زنان مالزی براساس  های پیگیری . اهداف و برنامه6

 های کارآفرینانه فعالیت

ها در  نان و افزایش شرکت مؤثر آنهای ز مندی از پتانسیل کردن و بهره دولت مالزی، فعال

توسعة اقتصادی و اجتماعی کشور را در اهداف بلندمدت خود قرار داده است. افزایش تعداد 

های تأثیرگذار، افزایش تعداد زنانِ نیروی کار، بهبود شرایط زنان، افزایش سطح  زنان در سیاست

وزة توانمندسازی زنان بوده است درآمد و تحصیالت و... از جمله دستاوردهای دولت مالزی در ح

های مختلف های انجام شده در کشور مالزی در حوزه(. در جدول زیر به تالش1399)مسعود، 

 به منظور توانمندسازی زنان اشاره شده است:

شده برای توانمندسازی زنان مالزی براساس  های پیگیری . اهداف و برنامه1جدول 

 های کارآفرینانه فعالیت

 مصادیق ها همِ برنامهاَ اهداف

 برابری

 جنسیتی

یابی زنان به  کردن فرصت دست فراهم

 انواع مشاغل از جمله در حوزة بانکداری

قرارگرفتن تعداد زیادی از بانوان در 

 های مالزیهای کلیدی در بانک موقعیت

هایی با برنامه و هدف ایجاد انجمن

 دسترسی به برابری جنسیتی

د انجمن شبکه هایی ماننتأسیس انجمن

 پوترا زنان کارآفرین بومی

حمایت از 

 زنان شاغل

پشتیبانی از زنان برای صادرات 

محصوالت تولیدی خود به کشورهای 

 دیگر

این هدف برای مثال در برنامه منتورینگ 

پوترا  می  توسط انجمن شبکه زنان کارآفرین بو

 پیگیری شده است

توجه به 

زنان در 

تصمیمات 

سیاسی و 

 دولتی

های ارتقای وضعیت زنان در برنامه

 کشور توسعه

فراهم کردن تسهیالت الزم برای دسترسی 

های سالمت، برابر زنان و مردان در شاخص

های اقتصادی در برنامه آموزش و فعالیت

های آموزش و تصویب برنامه -ای هشتم  توسعه

افزایی برای تسهیل اشتغال و مشارکت مهارت

 -ای نهم  در برنامه توسعه بیشتر زنان در اقتصاد

پرداختن به موضوع توانمندسازی زنان به عنوان 

 -ای دهم  دستور کار اصلی در برنامه توسعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مصادیق ها همِ برنامهاَ اهداف

شده از محیط کار در  استخدام مجدد زنان خارج

 ای یازدهم برنامه توسعه

هایی برای بهبود تدوین برنامه

 وضعیت مادران مجرد
 ا مجردافزایی مادران تنها ی برنامه مهارت

ای برای رسیدگی به  ایجاد وزارتخانه

 امور زنان و خانواده

تشکیل وزارت امور زنان، خانواده و توسعه 

 2001اجتماعی در سال 

های آموزش کارآفرینی اجرای برنامه

 هابرای زنان توسط برخی وزارتخانه

هایی برای توسعه و مانند برگزاری دوره

د و سایر های خوب تولیمدیریت شرکت، روش

 موضوعات مربوط به تجارت

 توجه به

تأمین 

مالی 

های  فعالیت

 تجاری زنان

حمایت مالی از زنان کارآفرین 

گیرنده در اولین سال روستایی و بانوان وام

 فعالیت

 1987تأسیس امانه اختیار مالزی در سال 

های تخصیص اعتبار مالی به شرکت

 داران زنو دارای سهام سابقهکم
 طرح تأمین مالی بیزوانیتا اجرای

 آموزش

به اشتراک گذاشتن تجربیات 

کارآفرینان موفق و باتجربه به نسل بعدی 

 مبتکران

 ایجاد آکادمی نوآوری زنان مالزی

 های آموزشیبرگزاری کارگاه
ماهه پیک در آکادمی  6اجرای برنامه 

 نوآوری زنان مالزی

آمـوزی هوش تجاری به زنان مهارت

 ترگذاری موفقمایهبـرای سر

این هدف از جمله توسط انجمن شبکه زنان 

 پوترا مالزی دنبال شده است کارآفرین بومی

های زنان کارآفرین  ارتقاء سوادرسآن

-سایتاندازی وبها برای راه و کمک به آن

 هایی برای تجارت و بازاریابی

این هدف از جمله توسط انجمن زنان 

توجه قرار گرفته کارآفرین الکترونیکی مورد 

 است

راهنمایی 

 و ارزیابی

فراهم کردن فرصت دریافت مشاوره 

گیری زنان کسب و کار برای بهره

کارآفرین از تجربیات رهبران موفق و 

نظارت بر پیشرفت کار زنان برای سنجش 

 ها موفقیت کار آن

این هدف از جمله در اورژانس کارآفرینی 

 درجه پیگیری شده است 360

جلسات مشاوره آنالین و  برگزاری

 ارتباط بین مربیان و زنان کارآفرین

این هدف از جمله  توسط انجمن زنان 

کارآفرین الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته 

 است

 



  1401/ تابستان 43می جامعه، فرهنگ و رسانه / سال یازدهم/ شماره فصلنامه عل 54

 

 

 . برابری جنسیتی1.6

ای نابرابرانه رفتار شود، یعنی زنان در مقایسه با مردان ضعیف  اگر در جامعه با زنان به شیوه

ها فراهم نباشد، در این  ها و منابع ارزشمند برای آن مکان دستیابی به فرصتتلقی شده و ا

گردد. ادراک منفی یا ضعیف از  ها جزئی از خودپنداره هویت زنان می صورت به تدریج این مؤلفه

گیری ساختار  های خود، احتمال شکل خود، اعتماد به نفس پایین و ارزیابی ضعیف از توانمندی

هایی که برای  دهد؛ زیرا بر اساس ویژگی مساعد برای کارآفرینی را کاهش میروانی و شخصیتی 

توان یک فرد را کارآفرین نامید که در اندیشه تغییر و  شود، در صورتی می کارآفرین برشمرده می

بهبود شرایط کارش باشد، فکری نو داشته باشد و از قدرت رهبری و به کارگیری منابع برای 

ردار باشد. در شرایط و فضای نابرابری جنسیتی، این خصوصیات به رسیدن به هدف برخو

 (. 165: 1383گیرد )جواهری و قضاتی،  سختی در زنان شکل می

انجمن »به منظور ایجاد برابری جنسیتی در کشور مالزی و برای نمونه، انجمنی به نام 

جدی به حمایت از  ، ایجاد شده است که اعتقاد2«مالزی 1پوترای شبکه زنان کارآفرین بومی

های شغلی، تنوع در محل کار و حقوق زنان، دستمزد برابر، شرایط بهتر کار، دسترسی به فرصت

دسترسی به امکانات و منابع برابر دارد. این انجمن که شبکة برتر این کشور برای زنان 

ذکور تأسیس شد. انجمن م 2003باشد، در سپتامبر ای میکارآفرین، رهبران تجاری و حرفه

ها و پوترا کمک کند تا مهارت المنفعه است و مأموریت دارد به بیشتر زنان بومی یک سازمان عام

گذاری را بازیابند. ای خاص برای سرمایهدانش الزم برای رشد بالقوة خود در تجارت و یا حرفه

هدات مشترک ها و تعپوترا که در ابتدا از گروه کوچکی از زنان با ارزش انجمن شبکه زنان بومی

دهد که از رهبران مورد تأیید ای از اعضا را تشکیل میتشکیل شده بود، اکنون شبکة گسترده

جامعه، صاحبان مشاغل، کارآفرینان و متخصصان تشکیل شده است )شبکة کارآفرینان زن 

 .3تا(مالزی، بی

کشور اقدامات های شغلی برابر با مردان، در این  همچنین به منظور دستیابی زنان به فرصت

قابل توجهی انجام شده است. برای نمونه، مالزی یکی از کشورهای پیشگام جهان در خصوص 

هایی را برای توسعه مالی اسالمی ارائه باشد که این امر به زنان فرصت ها میحضور زنان در بانک

می هستند. در های کلیدی در بانکداری اسالشود زنان دارای موقعیترو دیده میدهد. از اینمی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Bumiputra 
2. Women Entrepreneur Network of Malaysia (WENA) 
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است که این جایگاه را با  1«زتی اختر عزیز»، دکتر «بانک نگارای مالزی»رأس لیست رئیس 

های برجسته خود به دست آورده و سعی کرده است تا امور مالی اسالمی را هم در مالزی و  تالش

شوند،  یهم در سراسر دنیا در اولویت کار خود قرار دهد. در حالی که کارمندان زن استخدام م

نگر را با دالیل برابر ارائه داده و به های آیندهها فرصت توانند به آنها / موسسات مالی میبانک

انداز رشد برای نیروی کار زنان، ها قدرت و اختیار دهند. حوزه بانکداری و مالی در تأمین چشم آن

کنند و این بخش کمک می یشود که زنان به طور پویا به توسعهبسیار مهم بوده است و دیده می

 (.65: 2،2014ای خود پیشرفت زیادی دارند )کیمپا و راودلیونینرو در زندگی حرفهاز این

 . حمایت از زنان شاغل2.6

داری  کردن فرزندان و گاهی نگه داری، بارداری و بزرگ زنان در تمامی جوامع بشری وظایف خانه

انجام تمامی این وظایف به صورت همزمان، فشار  دار هستند و از والدین ناتوان و... را عهده

کند؛ زنان گاه برای داشتن درآمد به منظور تأمین نیازهای خود و  زیادی را بر انسان تحمیل می

گاه حتی برای حضور اجتماعی و فعالیت در جامعه به دنبال شغل مناسب هستند و به کار 

شتغال در خارج از کانون خانواده، تأثیری آورند. روی آوردن زنان به ا بیرون از منزل روی می

بسزایی در ابعاد هویت اجتماعی آنان داشته و این امر به نوبه خود، موجب افزایش اعتماد به 

باری  (. 5: 1391به نقل از روزبان و دامغانیان،  1386نفس جامعة زنان شده است )زمانی، 

ود، ایجاد یک سیستم حمایتی الزم ش که یک زن شاغل ازدواج کرده و صاحب فرزند می هنگامی

عنوان همسر و مادر نیز انجام دهد. سیستم  سازد مسئولیت خود را به است که وی را قادر 

تواند به زنان در  هایی است که می پشتیبانی از زنان شاغل متأهل، حاکی از سیاست و زیرساخت

عنوان مثال، ساعات  کند؛ بهعنوان همسر، مادر و در نیروی کار کمک  رسیدگی به وظایف خود به

(. 1398پذیر، مهد کودک در محیط کار و دورکاری از طریق کار در منزل )فالحی،  کار انعطاف

به منظور تحقق این هدف، در کشور مالزی برای حمایت از زنان انجمنی به نام انجمن شبکه 

 اشاره قرار گرفت.پوترا مالزی ایجاد شده است که در بخش پیشین مورد  زنان کارآفرین بومی

را  3«برنامة منتورینگ»انجمن مذکور در خاصه در ارتباط با حمایت از زنان شاغل، یک 

های جهانی از زنان کارآفرین در صادرات محصوالت خود کند که برای تجارتفراهم می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .Dr Zeti Akhtar Aziz 

2 .J. B. Kimpah & J. Raudeliuniene   

3. WENA Mentoring Women (WMW). 
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ی هایی را برانماید. این برنامه از طریق منتورینگ، راهنمایی و ارزیابی، فرصت پشتیبانی مـی

 (.  44: 2018، 1)نیر آوردتوسعه ظرفیت شخصی و شغلی فراهم مـی

 . توجه به زنان در تصمیمات سیاسی و دولتی3.6

های توسعه که در همین نوشتار به آن اشاره  در کشور مالزی عالوه بر توجه به زنان در برنامه

ت گرفته است. یکی های مختلفی برای بهبود وضعیت زنان و توانمندسازی آنان صور شد، برنامه

تحت نظارت وزارت توسعه زنان  2«های مادر مجرد یا تنهاتقویت مهارت»ها، برنامه  از این برنامه

مذکور برای کمک به کاهش فقر و بهبود کیفیت زندگی مادران مجرد انجام  باشد. برنامه می

توانند یمورد هدف م های مادر مجرد، مادرانشده است. از طریق برنامه تقویت مهارت

های اساسی و آموزش در زمینه کارآفرینی را کسب نموده و به افزایش توانایی استقالل  مهارت

)برنامه تقویت  پس از کسب مهارت و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی گروه خود کمک نمایند

. براساس این برنامه، خدمات مقرون به صرفه مراقبت از 3(2017های مادر مجرد، مهارت

یابد )برنامه نهم پذیر از جمله کار در خانه ارتقا میگسترش و ترتیبات کاری انعطاف کودکان

 (.83: 2008مالزی، 

هایی را برای مادران های مادر مجرد همچنین به طور مستقیم فرصتبرنامه تقویت مهارت

در یافته، مهارت و دانش خود را های آموزشی سازمانکند تا از طریق کالس تنها فراهم می

بر این، گروه مذکور قادر است این اعتماد به نفس را در های مختلف بهبود بخشند. عالوه زمینه

های مختلف تجاری خود تقویت نماید تا با توجه به سطح دانش کسب و کارشان، در پروژه

توانند با گذاری نمایند. به طور غیرمستقیم، این برنامه مادران مجردی را که نمیسرمایه

کند )برنامه خواهند بشوند را راهنمایی میایی نقاط قوت و ضعف خود وارد شرکتی که میشناس

 (.2017های مادر مجرد، تقویت مهارت

در کشور مالزی، وزارت زنان، خانواده و توسعه اجتماعی به عنوان متولی اصلی مربوط به 

ها و راهبردهای سیاستمیالدی با هدف تعیین  2001زنان، خانواده و توسعه اجتماعی در سال 

ها و تداوم حرکت جامعه در مسیر اجرای تعهدات دستیابی به برابری جنسیتی، توسعه خانواده

المللی امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و تحقق اصول اعالمیه نامه بینمندرج در پیمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Nair 
2 .The Single Mother Skills Incubator Program (I-KIT)  
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زنان در روند  (. این نهاد، مسئول ادغام30: 1395بیجینگ ایجاد گردید )بروجردی و ویژه، 

ها و گزارش به ریزی و تدوین سیاستتوسعه ملی از طریق هماهنگی، نظارت و ارزیابی، برنامه

 (.23: 2003دولت است )پمبانگونان و کلوارگا، 

های  های وزارتخانه یکی دیگر از اقدامات کشور مالزی در رابطه با توانمندسازی زنان، فعالیت

کارآفرینی را  های توسعه روستاییکشاورزی و سایر آژانساین کشور است. در مالزی وزارت 

اند که زنان بتوانند دانش و ها به این منظور طراحی شدهها و برنامه دهند؛ آموزش آموزش می

های رهبری و انگیزشی خود را توسعه دهند. عالوه های جدیدی را کسب کنند و مهارتمهارت

موسسات آن نیز فعاالنه در ارائه آموزش و تدریس  بر وزارت کشاورزی، وزارت انکشاف دهات و

مقام توسعه صنعتی »هایی مانند اند. همچنین آژانس غیررسمی برای زنان مشارکت داشته

و چندین  3«سازمان توسعه زمین فدرال»، 2«سازمان فدرال تلفیق و احیای زمین»، 1«الستیک

های خاص امعه هستند که شامل مولفههایی برای توسعه جای، دارای برنامهمقام توسعه منطقه

های مشترک، توسعه صنعت روستایی و توسعه زنان مانند توسعه خانواده، کارآفرینی، تعاونی

 (.45: 2003منابع انسانی است )همان، 

 های تجاری زنان . توجه به تأمین مالی فعالیت4.6

ن بارزترین استراتژی را در مورد تأمین مالی و حمایت از زنان کارآفرین مالزی، شاید بتوا

دانشت که به نوعی تکرار مفهوم بانک گرامین  1987تأسیس امانه اختیار مالزی در سال 

باشد. نقطه عطف بسیار قابل توجه این رویکرد، تصمیم این امانه برای پرداخت وام و حمایت  می

 (.88: 2015گیرنده در اولین سال فعالیت خود بود )تاپیمین،  مالی فقط برای زنان وام

(، 2014، وزارت زنان، خانواده و توسعه جامعه )2014تا ژوئن سال  2013از ژانویه سال  

اند نشان زن کارآفرین را که از طریق برنامه کارآفرینی زنان به موفقیت دست یافته 1645حدود 

ان اند. این سازمان، یک سازمداده است که این زنان با امانه اختیار مالزی همکاری کرده

، 5است )عبدرانی و هاشم 4«و تعاون وزارت توسعه کارآفرینان»کننده مرکزی تحت هماهنگ

2017 :17-16 .) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Rubber Industrial Development Authority (RISDA) 
2. Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority (FELCRA) 

3. Federal Land Development Authority (FELDA) 

4. Ministry of Women, Family and Community Development  )MEDAC). 

5. Abd Rani, Hashim  
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های کارآفرینی در میان زنان، چندین طرح مالی همچنین برای تشویق و تسهیل فعالیت

در  های شرعی بدون وثیقهدیگر نیز برای زنان کارآفرین مالزیایی تنظیم شده است؛ از جمله وام

1«بیزوانیتا»قالب طرح 
-شرکت»برای زنان کارآفرین و برنامه تأمین مالی برای آنان که توسط  

2«گذاری کوچکهای سرمایه
متعلق به دولت مالزی فراهم شده است )گزارش پیشرفت مالزی،  

2014-2019 :6.) 

تأمین بیزوانیتا یک طرح تأمین مالی مستقیم است که به طور خاص برای زنان کارآفرینی 

برای  3«بانک نگارا مالزی»سال، از سرمایه  4هایشان در مدت کمتر از  شود که در فعالیتمی

ها های اقتصادی خود، استفاده کرده باشند. این سرمایههای تجاری و امکانات تمام بخششرکت

های تجاری کوچک را از نظر سازی دسترسی بیشتر فراهم شده است تا شرکتبه منظور آسان

رینگیت متغیر بوده و مدت  300000رینگیت تا   30000لی تأمین کند. میزان این وام از ما

سال فعالیت کرده و  4باشد. شرکت یا مشاغلی که کمتر از سال می 5بازپرداخت آن بیش از 

توانند این وام را دریافت نمایند ها متعلق به یک زن باشد، می درصد سهام آن 51حداقل 

5تا(، بی4مالی برهاد مالزی )گارانتی اعتبار
. 

 . آموزش5.6

باشد. لذا با توجه به اینکه بسیاری  های آن قابل یادگیری می کارآفرینی، اکتسابی است و مهارت

توان آموزش داد اما پذیرش ریسک و داشتن جرأت، الزمة موفقیت  های کارآفرینی را می از جنبه

کارآفرینی نقش مهمی را در ارتقاء کارآفرینی  باشد. به هر حال آموزش و تربیت در این امر می

های آموزشی و مربیگری (. در همین رابطه، برنامه22: 1387ابراهیمی و زارعی، کند ) ایفا می

های کارآفرینی و مدیریتی خود را ها نیز مهارت برای کارآفرینان زن هم در دسترس است تا آن

  .(6: 2019-6،2014بیشتر توسعه دهند )گزارش پیشرفت مالزی

های کارآفرینی به زنان مالزی، آکادمی نوآوری زنان در این کشور  به منظور آموزش مهارت

تأسیس شد، یک مجموعه پیشتاز در حوزه  2014آکادمی که در سال  اینایجاد شده است. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. BizWanita 
2. SME (small and medium enterprise(. 
3. Bank Negara Malaysia (BNM). 

4. Credit Guarantee Malaysia Berhad (CGC)  
                                                                                https://b2n.ir/x89337. قابل دسترس به آدرسِ 5

6. Malaysia Progress Report 2014-2019 
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باشد و تأکید فراوانی در ارائه  های نوآور و خالق می زنان است که هدف آن پرورش ذهنیت

های پایدار فراگیر و نوآورانه دارد و این کار را با رهبری فکورانه، مربیگری و یادگیری  حل راه

 .1تا( )لینکداین، بی دهد تجربی ارائه می

های  آکادمی نوآوری زنان در تالش است تا به سازمانی پویا تبدیل شود که شایستگی

دهد. این آکادمی همچنین  های مختلف پرورش می رهبری را به منظور پیشرفت زنان در زمینه

به عنوان ابزاری توانمند برای تشویق مشارکت زنان در تسریع رشد سرمایه انسانی کشور که 

های آکادمیک در آن بر  کند و برنامه شود، عمل می اقتصادی باالتر می-منجر به نتایج اجتماعی

وند. این رویکرد ش بینی شده برای آینده تشکیل می های پیش اساس نیازهای فعلی و خواسته

گیری  های نوآورانه و تغییردهنده شرایط در حین ارائه نتایج قابل اندازه شامل استفاده از روش

های رهبران،  ها و ویژگی دادن به طرز فکر و تقویت مهارت ها شکل است. هدف این برنامه

 تا(. کارآفرینان و متخصصان زن مشتاق است )همان، بی

2«پیک»ماهه  6یک برنامه  ی،آکادمی نوآوری زنان مالز
)عملکرد، توانمندسازی، شتاب،  

دهد که بر رهبری و  سال( ارائه می 25 -40دانش( کارآفرینی را برای زنان کارآفرین در سنین )

اندازی  نوآوری در راه"نوآوری متمرکز است. این برنامه شامل چهار کارگاه آموزشی سه روزه 

است. آغاز این ابتکار   "سریع رشد از طریق نوآوریکمپ و دسترسی به مربیان با هدف ت

نمایشی از تعهد دولت مالزی در باالترین سطوح برای توانمندسازی زنان مالزی از طریق رهبری 

 (. 144: 2017، 3اندیشه و تعالی کارآفرینی است )سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

هوش »باشد.  وضوع هوش تجاری میاقدام بعدی کشور مالزی در حوزه آموزش، پرداختن به م

ها از منابع مختلف و ترکیب نتایج در  سازی و استفاده از داده آوری، یکپارچه مهارت جمع 4«تجاری

تواند پایداری کسب و کار را افزایش دهد. این مهارت اصول کافی را برای  ای است که می نسخه

راین، امروزه، زنان کارآفرین تمایل زیادی به کند. بناب فرآیندهای مرتبط با بقای کسب و کار فراهم می

های هوش تجاری دارند که شامل ارزیابی دقیق  کارگیری استراتژی خود در سیستم استفاده و به

کند تا عملکرد بهتری در مزایای کسب و کار است. هوش تجاری به مدیران زن کارآفرین کمک می

 (.229: 2012تر انجام دهند )فواد و بهاری، قیقبررسی محیط داشته باشند و روند کار را منظم و د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .https://b2n.ir/t65840 قابل دسترس به آدرسِ .1

2. PEAK (Performance, Empowerment, Acceleration, Knowledge) .  
3. OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development). 
4. Business intelligence (BI) 



  1401/ تابستان 43می جامعه، فرهنگ و رسانه / سال یازدهم/ شماره فصلنامه عل 60

 

 

در سال « انجمن زنان کارآفرین الکترونیکی مالزی»در کشور مالزی همچنین انجمنی به نام 

توانمندسازی زنان "عضو دارد. شعار انجمن مذکور،  300اندازی شد که بیش از راه 2011

"کارآفرین به کمک فناوری اطالعات و ارتباطات
ن انجمن الکترونیکی تمرکز خود را است. ای 1

اندازی ها در راه ای برای زنان کارآفرین مالزیایی قرار داده و به آن بر افزایش سواد رسانه

هایی برای تجارت و بازاریابی آنالین و آموزش اعضا برای استفاده از فناوری اطالعات و  سایت وب

های آموزش چنین با برگزاری دورهکند. هموری تجاری، کمک میارتباطات به منظور بهره

، ، معرفی محصول، عکاسیبوک، بازاریابی در فیسماهانه این فناوری، مانند توسعه وب

های ویدئویی آنالین نقش مهمی های تجاری کوچک و همچنین آموزشحسابداری برای شرکت

کند و این فرصت الیت میکند. به عالوه مرکز تجارت زنان کارآفرین نیز الکترونیکی فعرا ایفا می

سازمان همکاری و نماید تا زنان محصوالت خود را به صورت آنالین بفروشند )را فراهم می

 .(206: 2017توسعه اقتصادی، 

 . راهنمایی و ارزیابی6.6

های فردی،  امروزه یکی از مهمترین الزامات برای ورود زنان به بازار کار، برخورداری از آگاهی

کارگیری آموزش و  ، روحیه و فرهنگ کارآفرینی، خالقیت و نوآوری است. بهاجتماعی، شغلی

توان  ها می مندی از آن های مستقیم و غیرمستقیم از جمله راهکارهایی است که با بهره هدایت

سالمت عمومی )جسمانی، روانی و اجتماعی(، خودپنداری مثبت، عزت و اعتماد به نفس زنان را 

 .(361: 1384آبادی و حسینیان،  یحیی  تضمین نمود )طباطبایی

پوترا این  به منظور هدایت و راهنمایی زنان کارآفرین مالزی، انجمن شبکة زنان کارآفرین بومی

کند که فرصتی را را اداره می2«درجه 360اورژانس کارآفرینی»کشور یک کلینیک تجاری با عنوان 

وکار های کسب پیشگام و رهبران صنعت، مشاورهنماید تا از کارآفرینان برای کارآفرینان فراهم می

کنندگان باید موافقت کنند که پس از مشارکت در کلینیک، تحت نظارت قرار بگیرند. شرکت

 (. 44: 2018گیرند تا پیشرفت کارشان مورد ارزیابی و سنجش واقع گردد )نیر، 

انجمن زنان ت به عنوان یکی از موسسا 3«بلرموسسه چری» 2010عالوه بر این در سال 

« راهنمایی زنان در تجارت»ی برای زنان شروع به کار کرد تا برنامهکارآفرین الکترونیکی مالزی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .ICT 

2. Entrepreneur Emergency Room 360⁰  
3 .CBFW (The Cherie Blair Foundation for Women).   
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را هدایت کند؛ این کار از طریق حمایت از زنان کارآفرین در بازارهای درحال توسعه و نوظهور 

ات آنالین تکمیل شود و به وسیله ترکیب راهنمایی و استفاده از ابزارهای ارتباطپیگیری می

دهد تا به خدمات راهنمایی دسترسی پیدا کنند و کمک ها امکان خوبی می گردد و به آن می

ها و امور مالی های تجاری، شبکهاندازی و رشد به دلیل کمبود مهارتکند تا بر موانع راه می

 45را از بیش از مشاور زن و مرد  2000بلر بیش از ، بنیاد زنان چری2016غلبه نماید. تا ژوئن 

 90زن کارآفرین را در بیش از  2000کشور استخدام و آموزش داده بود و با شرکای کشور، 

توسعه و در حال ظهور راهنمایی نموده است )سازمان همکاری و توسعه اقتصاد در حال 

 (.148: 2017اقتصادی، 

رنامه راهنمایی زنان در بهای انجمن زنان کارآفرین الکترونیکی مالزی،  یکی دیگر از برنامه

های فردی را در جایی در این کشور آغاز شد. این برنامه مشاوره 2012تجارت است که در سال 

دهد و پشتیبانی را در طول مدت ریزی با دقت هر زن را با یک مربی ارجاع میکه تیم برنامه

ای در مورد فناوری دهد. همچنین آموزش مقدماتی یک هفتهنماید، ارائه مییک سال فراهم می

های آموزش کند تا برای شرکت در برنامههای انگلیسی برگزار میاطالعات و ارتباطات و مهارت

های کلیدی مربیگری و بهترین آنالین مهارت کافی را کسب نمایند و در آن، پیرامون مهارت

 (.23 :2017شود )کوگیسو و همکاران، های مختلف، آموزش داده میها در حیطهشیوه

 وکارهای نوآورانه هایی از تأسیس کسب . زنان و تجربه7

های پژوهش، نگاهی به دو تجربة عملی از تأسیس  بخش یافته عنوان پایان در این قسمت و به

تواند نمودی از چگونگی  ایم که می وکارهای نوآورانه توسط زنان مالزی انداخته کسب

 های کارآفرینانه باشد. یتتوانمندسازی زنان در این کشور به کمک فعال

 . دیلیور ایت1.7

آپ تحویل غذا است که دفتر مرکزی آن در ایالت پنانگ مستقر است و  یک استارت 1دیلیور ایت

با هدف تحویل سریع و مطمئن غذا  2توسط لئونگ شیر مین و تان سوآن سیر 2012در سال 

گذار و مدیرعامل این  ان. لئونگ شیر مین، بنی4(2017، 3به درب منازل تأسیس شد )گوه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. DeliverEat 
2. Leong Shir Mein and Tan Suan Sear 
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این تجارت در حال رونق گرفتن است؛ زیرا تحویل غذا با افزایش تجربه مردم »گوید شرکت می

کند. عالوه بر این بسیاری از دفاتر و ادارات وجود دارد که از روند کار، مقبولیت بیشتری پیدا می

هند ناهار خود را تحویل دها، کارگران ترجیح می غذاخوری داخلی ندارند. برای این مکان

هایی بگیرند؛ زیرا فرصت خوردن ناهار شاید زمان کمی در خارج از خانه باشد. همچنین خانواده

که وقت کمی برای تهیه غذا دارند و نیز افراد مسنی که امکان حمل و نقل ندارند، نیاز به 

 . 2(2019، 1)به نقل از تان« خدمات تحویل غذا دارند

های مداوم و تیمی متشکل از پرسنل فناوری اطالعات، توسعه با فعالیتامروز این شرکت 

مشتری، به یک شرکت  40000تجارت و تیمی از رانندگان، با ارائه خدمات ماهانه به بیش از 

 (.2017برجسته تحویل غذا در پنانگ تبدیل شده است )گوه، 

 جی . کریستین ان2.7

-گذار و مدیرعامل شرکت کریستی ان مالزی، بنیانساله متولد  27، کارآفرین 3جیکریستی ان

های سفارشی. کریستی همیشه جی است؛ یک شرکت آنالین متخصص در تولید انواع کفش

وقت در یک شرکت  به کار تمام 2010روحیه کارآفرینی داشته است و در حالی که در سال 

ت و تصمیم گرفت اولین دارویی مشغول بود، شروع به طراحی کفش کرد. او توانایی طراحی داش

پرس، اندازی کرده بود، به نمایش بگذارد )تالیبوکی که راههای خود را در صفحه فیسطراحی

رینگیت شروع به کار کردم و موفق شدم  10000من با سرمایه »گوید . کریستی می4(2015

نمایـم.  شود مبدلاین کار را به یک شرکت تجارت الکترونیکی که در سطح جهانی عرضه مـی

 .6(2020، 5الیفبه نقل از فای« ) فروشی داریمما امروز هفت فروشگاه خرده

جی نام یک کفش محبوب در مالزی است. هر جفت کفش این شرکت  امروز کریستی ان

توسط کریستی و تیم صنعتگرانش طراحی و ساخته شده است. این شرکت همچنان به حضور 

فزایش تقاضای مشتری، به دامنه محصول خود شامل کفش دهد و با اخود در بازار ادامه می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .Tan 
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3 .ChristyNg 
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(. گروه 2020افزاید )فد ایکس، های دستی ویژه و متفاوت خود میعروس، لوازم جانبی و کیف

تنها زیبا  کنند تا در کنار نوآوری، کفش خود را نهکریستی با تحقیق و توسعه مداوم تالش می

پوشند )تالینگ را میکشور جهان کریستی  30بیش از تر تولید نمایند. امروزه زنان بلکه راحت

 (.2015پرس، 

 گیری بندی و نتیجه . جمع8

های جنسیتی که به نوعی نابرابری میان مرد و زن داللت دارد از خالل تعالیم خانواده،  برچسب

نتقل ای، انتظارات نقشی و مناسبات حاکم بر کار، به زنان م نظام تعلیم و تربیت، باورهای کلیشه

ها در مقام زن چه ادراکی از خود داشته  ها یعنی اینکه آن شود. به این ترتیب هویت آن می

دادن چه اعمال و رفتاری  باشند، خود را چگونه ارزیابی کنند و خود را قادر و خواهان انجام

یتی ها، عالیق و نیروهای درونی و در نهایت ساختار روانی و شخص گیرد. انگیزه بدانند، شکل می

  هایی که الزمه ها و توانمندی شود. بسیاری از قابلیت زنان به این ترتیب ساخته و پرداخته می

مانند عزم راسخ برای تغییر و نوآوری، قدرت رهبری، تحمل خطر، میل به -امر کارآفرینی است 

کند )جواهری و قضاتی  تحت تأثیر نابرابری جنسیتی کمتر در زنان قوام پیدا می -پیشرفت

1383 :175.) 

ها  از مهمترین راهکارهای توسعه کارآفرینی در میان زنان کارآفرین، ارتقاء و پرورش ویژگی

ها از طریق ترویج، آموزش، حمایت و شناخت مستعدان کارآفرینی  و رفتارهای کارآفرینانه در آن

فراهم کردن  های آموزشی برای پرورش روحیه کارآفرینی در زنان کارآفرین باید با است. برنامه

شان را برای رسیدن به اهداف  پذیری و سعی و تالش ها، مسئولیت برانگیز برای آن اهداف چالش

 (.21: 1392میارکالیی و همکاران،  افزایش دهند )صمدی

های کارآفرینانه  دهد که فعالیتدر همین رابطه، مطالعه تجربیات برخی کشورها نشان می

که  ها ایفا نموده است. بنابراین با توجه به این ان جامعة آننقش مهمی را در توانمندسازی زن

دهند، در پژوهش حاضر به بررسی زنان آمار قابل توجهی از جمعیت ایران را تشکیل می

های کارآفرینانه  گیری از فعالیت تجربیات کشور مالزی در حوزة توانمندسازی زنان بر اساس بهره

ای عمل در ایران و سایر کشورها پرداخته شد. نتایج هایی بر آموخته به منظور احصاء درس

دهد که در کشور مالزی به منظور توانمندسازی کارآفرینانه زنان حاصل از این تحقیق نشان می

 شود:هایی از آن اشاره میهایی صورت گرفته است که در زیر به برخی از مقوالت و نمونهشتال
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پوترا برای حمایت از  شبکة زنان کارآفرین بومیدر کشور مالزی، انجمن برابری جنسیتی: 

ها با مردان ایجاد شده است. این انجمن در کنار حمایت کردن از  حقوق زنان و دستمزد برابر آن

دهد. بر مبنای این  ها آموزش می های الزم برای بهبود وضعیت تجارت زنان را به آن زنان، مهارت

های برتر و  یط الزم برای دستیابی زنان به موقعیتتوان شرا تجربه مالزی، در ایران نیز می

کلیدی کشور را بیش از پیش فراهم نمود و موانع موجود بر سر راه این هدف را به پشتوانه 

های گوناگونی را به منظور  توان انجمن تصویب قانون به نفع زنان از بین بُرد. همچنین می

های مختلف  های الزم در زمینه د کرد تا مهارتها ایجا حمایت از زنان و توانمندسازی بیشتر آن

مالزی به منظور دستیابی زنان به برابری  را به زنان آموزش دهند. عالوه بر این در کشور

های مهم مانند  توانند مسئولیت ها می جنسیتی در جامعه، شرایطی فراهم شده است که آن

 ها را در اختیار بگیرند.  های کلیدی در بانک موقعیت

هایی  پوترا برنامه در کشور مالزی، انجمن شبکة زنان کارآفرین بومیایت از زنان شاغل: حم

کند.  های جهانی اجرا می را جهت پشتیبانی از زنان به منظور صادرات محصوالتشان در تجارت

ها، بستن قراردادها و همچنین تدوین قوانین از زنان به  توان با ایجاد انجمن در ایران نیز می

 شان در بازارهای جهانی حمایت نمود. ر صادرات محصوالتمنظو

ای   های مختلف توسعه، وزارتخانه عالوه بر توجه به زنان در برنامه : در کشور مالزیسیاست

های مختلفی را به  ها و طرح برای رسیدگی به امور زنان وجود دارد که این وزارتخانه، برنامه

کند. در ایران هم با توجه به  وانمندسازی آنان اجرا میمنظور بهبود وضعیت زنان در جامعه و ت

توان ضمن جلب توجه مسئولین به مسائل  های اخیر، می های جدید در سال تأسیس وزارتخانه

ای را یرای رسیدگی به امور آنان در کشور ایجاد نمود تا بتواند مستقیماً و با  زنان، وزارتخانه

 هبود وضعیت آنان در جامعه بپردازد.اختیار بیشتر به حل مشکالت زنان و ب

امانه اختیار مالزی در این کشور به منظور حمایت مالی از زنان کارآفرین حمایت مالی: 

پرداخت وام و حمایت مالی فقط برای زنان ایجاد شده است. بر اساس تصمیم این امانه، 

های تسهیل فعالیت برای تشویق وگیرنده در اولین سال فعالیتشان بود. عالوه بر این  وام

کارآفرینی در میان زنان، چندین طرح مالی دیگر نیز برای زنان کارآفرین مالزیایی تنظیم شده 

های شرعی بدون وثیقه در قالب طرح بیزوانیتا و برنامه تأمین مالی برای آنان  است؛ از جمله وام

ده است. در ایران گذاری کوچک متعلق به دولت مالزی، فراهم شهای سرمایهکه توسط شرکت

سابقه را  های کم های مختلف، اعتبار مالی الزم برای شرکت توان با تصویب و اجرای طرح هم می
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بهره به زنان کارآفرین، شرایط اخذ وام  های کم توان عالوه بر دادن وام فراهم کرد. همچنین می

 ها تسهیل نمود. را برای آن

، بستری را فراهم نموده که کارآفرینان با : در کشور مالزی آکادمی نوآوری زنانآموزش

شان را با نسل مبتکران بعد از خود به اشتراک بگذارند.  ها و تجارب توانند آموخته تجربه می

همچنین در این کشور، آموزش هوش تجاری به زنان کارآفرین مورد توجه قرار گرفته است که 

ه بر موارد ذکر شده، در کشور مالزی رساند. عالو ها در بهبود روند کارشان یاری می به آن

اندازی  ای ایجاد شده است که به زنان در راه انجمنی به منظور ایجاد و بهبود سواد رسانه

کند. در ایران هم این امکان وجود دارد  ها و بازاریابی آنالین برای تجارتشان کمک می سایت وب

ر یک گروه گرد هم آوریم و بستری را ها را د های مختلف، آن تا با شناسایی کارآفرینان حوزه

اندیشی با کارآفرینان باتجربه، مطالب  فراهم کنیم تا کارآفرینان جدید بتوانند از طریق هم

های ایران در حوزه فناوری اطالعات و  جدیدی را بیاموزند. همچنین با توجه به پیشرفت

 زنان بهره ببریم.وکار  توانیم از تکنولوژی برای بهبود وضعیت کسب ارتباطات، می

پوترا مالزی فرصتی را فراهم کرده  : انجمن شبکة زنان کارآفرین بومیراهنمایی و ارزیابی

وکار را دریافت نمایند.  های کسب که زنان کارآفرین بتوانند از کارآفرینان پیشگام، مشاوره

کند که  می بلر برنامه راهنمایی زنان در تجارت را بررسی همچنین در این کشور موسسه چری 

اندازی  دهد تا به خدمات راهنمایی دسترسی پیدا کنند و بر موانع راه به زنان امکان می

وکار خود غلبه نمایند. عالوه بر این انجمن زنان کارآفرین الکترونیکی مالزی شرایط الزم  کسب

ی زن برا ریزی را های فردی و پشتیبانی یک ساله توسط یک تیم برنامه برای دریافت مشاوره

توان با کمک نهادهای دولتی و خصوصی پس از کند. در ایران هم می کارآفرین فراهم می

شناسایی زنان کارآفرین و همچنین جذب کارآفرینان موفق به منظور ارائه مشاوره به این گروه 

ی از زنان، تمهیداتی اندیشید تا بتوان هر زن کارآفرین را به یک مشاور )کارآفرین باتجربه( معرف

 ها و تجربیات وی بهره گیرد.کرد تا بتواند از راهنمایی
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مجلة اقتصاد فضا و توسعه «. نشین چابهار توانمندسازی زنان روستایی مورد: مناطق حاشیه

 .41-62، صص 34، سال نهم، شماره روستایی
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 ( 1390رنجبران، رسول« .)شماره مجلة کار و جامعه«. زنان و مشارکت اجتماعی و کارآفرینی ،
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 مجلة «. بررسی توانمندسازی کارکنان مدارس(. »1399زاده، میالد ) شفیعی، صابر؛ و شریف

 .21، سال دوم، شماره های معاصر در علوم و تحقیقات پژوهش
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 ( 1397صالحی، صغری؛ و قاسمی، حاکم). « سازمان های غیررسمی زنان مالزی و ترویج ارزش های
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 .1-28، صص 15، سال چهارم، شماره جامعه



 67 های توانمندسازی کارآفرینانة ... تأملی بر اهداف و برنامه 
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