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توانمندسازی اقتصادی زنان با نگاهی به تجربه ژاپن
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چکیده
توانمندسازي زنان را میتوان تالشی براي ارتقاء سطح اقتصادي ،فرهنگی و اجتماعی زنان دانست .و در این میان توانمندسازي اقتصادي زنان
به معناي بهبود و یا ایجاد و فراهم کردن شرایطی است که منجر به پررنگتر شدن نقش زنان در حوزه اقتصاد و بخصوص تولید میشود .که
این امر نه تنها منجر به استفاده بیشتر از ظرفیتهاي بالقوه اقتصاد میشود و در نتیجه رشد اقتصادي را در پی دارد ،بلکه یکی از بهترین
راهکارها جهت مبارزه با فقر و بهبود وضعیت معیشت در جامعه است .در این مطالعه با نگاهی به سیاستهاي اتخاذ شده توسط کشور ژاپن به
عنوان یکی از کشورهاي پیشرو و توسعه یافته در زمینه توانمندسازي زنان و با توجه به شرایط موجود در کشور ،راهکارهایی جهت کارا
نمودن و توانمندسازي زنان در ایران پیشنهاد گردید از جمله :برگزاري دورههاي آموزشی کارآفرینی بصورت مداوم ،حمایت مالی از زنان
کارآفرین با ایجاد یک موسسه مالی تخصصی و ویژه در این زمینه ،ایجاد مراکز مشاوره بصورت فراگیر و سراسري ،گسترش بیمههاي تامین
اجتماعی ،ایجاد مشاغل خانگی کوچک و متوسط و هماهنگی میان ادارات و سازمانهاي مرتبط با توانمندسازي زنان.

واژگان کلیدی :فقر ،توانمندسازي زنان ،توانمندسازي اقتصادي ،ژاپن ،ایران.

 1دانشجوی کارشناسیارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه ارومیه
 2دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ارومیه
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.1مقدمه
رفع فقر و بهبود وضعیت معیشت مردم هدف و آرمان هر دولتی است .حکمرانان هر کشوري جهت حفظ استقالل اقتصادي ،امنیت
قضایی و سیاسی و جلب رضایت عامه مردم در پی زدودن چهرهي فقر از جامعه خود و بهبود وضعیت معیشت مردم هستند.
در تعریف فقر اختالفنظر وجود دارد اما در اغلب این تعاریف بر تامین «نیازهاي اساسی» تاکید وجود دارد .به عنوان مثال سري
نی واسان )0222(1فقیر را به عنوان فردي تعریف میکند که قادر به تامین حداقلها نمیباشد و بر این اساس ،این حداقلها را
شامل حداقل غذا ،پوشاک و مسکن میداند .رجایی ( )1731نیز فقر را برآورده نشدن نیازهاي اساسی بشر به حد کفایت میداند.
اولین مساله اي که در زمینه بهبود وضع معیشت و رفع فقر وجود دارد این است که کدام روش و برنامه میتواند در دستیابی به
این مهم مفید واقع شود .به عبارت دیگر با چه برنامه و الگویی میتوان به کاهش فقر و توانمندسازي اقتصادي در جامعه دست
یافت .در این راستا تجربه دیگر کشورها میتواند راهنماي خوب و مناسبی باشد .کشورهایی که طی دههها و سالهاي اخیر
توانستهاند با تدوین سیاستها و برنامه هاي ویژه ،فقر را به حد قابل توجهی کاهش و تقلیل دهند .هرچند بدلیل تفاوت در نهادهها
و لزوم تغییر و ایجاد در نهادهها جهت بهبود وضعیت اقتصادي نمیتوان صرفاً یک برنامه اجرا شده در کشوري دیگر را عیناً اجرا
نمود اما شناخت و مسیرهاي طی شده و تطبیق این روشها و برنامهها با شرایط فعلی جامعه میتواند در این زمینه مفید و راهگشا
باشد.
یکی از گروه هاي هدف مهم در توانمندسازي زنان هستند .توانمندسازي شهروندان زن یعنی این که آنها باید به سطحی از
توسعة فردي دست یابند که به آن ها امکان انتخاب بر اساس خواسته هاي خود را بدهد (شادي طلب .)1731 ،توانمندسازي زنان
تالشی است براي ارتقاء سطح اقتصادي ،فرهنگی و اجتماعی زنان .که در این مجال تنها از منظر اقتصادي به مقوله توانمندسازي
خواهیم پرداخت.
تجربه ژاپن به عنوان کشوري توسعه یافته و صنعتی در زمینه بهبود وضعیت معیشت ،کاهش فقر و توانمندسازي اقتصادي میتواند
در مورد مطالعات

الگو و نمونهي مناسبی براي کشورهاي در حال توسعهاي مانند ایران باشد.

در زمینه ارزیابی سیاستهاي مختلف مبارزه با فقر و ارائه راهکارهاي عملی براي کاهش فقر میتوان به مطالعات فن و

همکاران0

( ،)0221اوتساکا )0222( 7و اسکوفیاس و همکاران )0221( 4اشاره کرد .اما در مورد مطالعات مربوط به فقر زنان و تالش در
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قلیپور و رحیمیان ( )1733در مطالعهاي در ایران بزرگترین مشکل زنان سرپرست خانوار را مشکل اقتصادي دانسته و مهمترین
عامل موثر بر این قشر را آموزش دانستهاند.
خلیلیان و همکاران ( )1731در بررسی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده توانمندسازي اقتصادي زنان روستایی در همدان مهمترین
موانع تاثیرگذار بر توانمندسازي اقتصادي زنان را چهار مولفه فردي-روانشناختی ،مشارکت اقتصادي ،زیرساختی و اجتماعی-نهادي
دانستهاند.

.2مبانی نظری
.2.1تعریف فقر
فقر را میتوان از دیدگاههاي متفاوت و متعددي تعریف نمود .اما دو تعریف عمده در زمینه فقر عبارتند از :تعریف معیشتی فقر و
تعریف فقر به مثابه محرومیت نسبی .در مفهوم معیشتی فقر ،فقر بر اساس تخمین سطح معینی از میزان درآمد الزم براي خرید مواد
غذایی ضروري به منظور تامین متوسط نیازهاي تغذیهاي هر فرد بزرگسال و خردسال در خانواده تعریف میشود .هزینه مواد
خوراکی به منزله ي هزینه اساسی براي معیشت و زندگی در نظر گرفته شده است که هرگاه این مقدار به هزینههاي مربوط به
پوشاک ضروري و سوخت «براي گرما» اضافه شود ،رقمی میسازد که خانوارهایی که زیر این رقم قرار میگیرند را میتوان گفت
در فقر قرار دارند.
در مفهوم فقر به مثابه محرومیت نسبی میتوان به مطالعات پیترتاونزند 1اشاره کرد .تاونزند براي آنکه محرومیت نسبی را معنی کند
بر آن بود که باید به درک اجتماعی نیازهاي مهم و مصوب اجتماعی ،ارزشهاي متداول ،سبکهاي زندگی و اینکه چگونه این
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باتوجه به این نوع تجزیه و تحلیل میتوان به ساخت شاخص و یا فهرستی از آن دسته فعالیتهایی که در جامعه جلوه میکند (یک
وعده غذا خوردن در رستوران در یکی از روزهاي هفته و یا ارسال کارت کریسمس) پرداخت .لذا موقعی که مردم در مییابند که
آنها بدلیل فقدان درآمد قادر به برخورداري از اینگونه ارزشهاي مرسوم که در جامعه مقبولیت عام یافته نیستند ،میتوان گفت در
محرومیت نسبی و فقر به سر میبرند .افراد ،خانوادهها و گروهایی از مردم را میتوان گفت در فقر بهسر میبرند که فاقد درآمد به
منظور برخورداري از انواع رژیمهاي غذایی هستند و یا قادر به مشارکت در فعالیتهاي اجتماعی نیستند .تاونزند در توضیح مفهوم
محرومیت نسبی تاکید زیادي بر نیاز به مشارکت در عادات روزانه ،چگونگی گذران اوقات فراغت و فرهنگ سیاسی زندگی مردم
دارد .اگر مقتضیات زندگی مردم با چنین مشارکتی ناهمساز و رویارو باشد ،اینگونه افراد دچار محرومیت نسبی شدهاند .از اینرو
محرومیت را باید هم از نظر مادي و هم اجتماعی مورد اندازهگیري قرار داد (ازکیا و غفاري.)63 :1712 ،
از هر دو مفهوم فقر میتوان براي توضیح فقر در هر جامعهاي استفاده نمود .بدیهی است که با توجه به تعریف این مفاهیم،
سیاستهاي اجرایی و کاربردي براي مهار نمودن فقر به نتایج متفاوتی میانجامد.

در کنار این
Peter Townsand
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مفاهیم ،مفهوم فقر مطلق یا محرومیت نیز مطرح است که این مفهوم به نخوردن غذاي کافی و (گرسنگی یا سوتغذیه) داللت دارد.
تاونزند در این زمینه میگوید «:وقتی میتوان گفت افراد خانوادهها و گروههاي جمعیتی در فقر بهسر میبرند که فاقد درآمدي براي
بدست آوردن غذا ،شرکت در فعالیتها ،داشتن امکانات زندگی و وسایل تفریحی مرسوم در جامعه خود باشند .منابع آنها بیش از
حد کم است در نتیجه افراد خانوادهها از الگوها ،رسوم و فعالیتهاي زندگی معمولی محروم شدهاند» (برنشتاین.)10 :1117 ،
در بیان ابعاد محرومیت رابرت چمبرز ابعاد پنجگانهاي براي فقر در نظر گرفته است .این ابعاد پنجگانه تحت عنوان خوشههاي
نامساعد که تله محرومیت را تشکیل میدهند مطرح شده است .این خوشههاي نامساعد عبارتند از :فقر ،ضعف جسمانی ،آسیب
پذیري ،انزوا و گوشهگیري و ناتوانی .که از نظر شکل ارتباطی به شکل ذیل میباشد:

ناتوانی

انزوا و گوشه-

آسیب پذیری

گیری

ضعف

فقر

جسمانی

(ازکیا و غفاري)33 :1712 ،
.2.2تعریف توانمندسازی
صاحبنظران از سه زاویهي متفاوت ارتباطی ،انگیزشی و شناختی به موضوع توانمندسازي 1پرداختهاند (قلیپور و رحیمیان،
.)71 :1733

رویکرد ارتباطی به

عنوان یک فرآیند باال به پایین تعریف می گردد و قدرت فرد را در ارتباط با دیگران نشان می دهد (اسپریتزر.)1116 ،0براساس
این دیدگاه ،توانمندسازي فرآیندي است که از طریق آن یک رهبر یا مدیر سعی در تقسیم قدرت خود در بین زیردستانش دارد

empowerment
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(کنجر و همکاران .)1113 ،1رویکرد انگیزشی بر مبناي تئوري انگیزش مک کللند 0شکل گرفته است .در حقیقت مک کللند نیاز
به موفقیت را اساسی ترین نیاز دانسته و مشارکت در موفقیت طلبی را به عنوان عامل انگیزشی زمینه ساز توانمندسازي می داند .
هر استراتژي که منجر به حق تعیین فعالیت هاي کاري (خود تصمیم گیري) و خودباوري (خودکارآمدي ،خودکفایتی ،کفایت
نفس) 7کارکنان گردد ،توانمندي آنها را در پی خواهد داشت .در رویکرد انگیزشی ،هدف تواناسازي و تقویت خودباوري می-
باشد (کنجر و همکاران.)1113 ،
رویکرد شناختی توانمندسازي را به طور وسیعتر به عنوان یک حالت انگیزش درونی در ارتباط با شغل تعریف میکند که شامل
چهار احساس درونی است:
 .1معنیدار بودن :4یعنی این که فرد وظیفهاي را که انجام میدهد بامعنی و ارزشمند تلقی کند.
 .0شایستگی : 1شایستگی یا خودباوري ،اعتقاد فرد به توانایی و ظرفیت خود براي انجام کارها است.
 .7مؤثر بودن : 6عبارت از حدي که در آن فرد توانایی نفوذ در پیامدهاي کار خود را دارا میباشد.
 .4خودتعیینی (حق انتخاب)  : 3در حالی که شایستگی یک مهارت رفتاري است ،خودتعیینی یا حق انتخاب یک احساس
فردي در مورد حق انتخاب براي تنظیم فعالیتها است .همچنین به آزادي عمل شاغل در تعیین فعالیت هاي الزم براي
انجام وظایف شغلی اطالق میگردد (اسپریتزر.)1116 ،3
(قلیپور و رحیمیان)71 :1733 ،
.2.2توانمندسازی زنان
نظریههاي توانمندسازي خواستار قدرت دادن به زنان نه به معناي برتري یک فرد بر فرد دیگر ،بلکه به معناي افزایش توان آنها
براي اتکا به خود و گسترش حق انتخاب در زندگی هستند (کتابی و همکاران.)1730 ،
براي توانمندسازي زنان باید پنج مرحله را طی کرد که عبارتند از :رفاه ،دسترسی ،آگاهی ،مشارکت و کنترل .در مرحلهي رفاه،
رفاه مادي زنان (مانند تغذیه و درآمد) بررسی میشود .در این مرحله از توانمندسازي ،رفع تبعیض بین زنان و مردان مدنظر قرار
میگیرد .در مرحلة دسترسی ،زنان باید به عوامل تولید مانند زمین ،کار ،سرمایه ،کارهاي مولد درآمد ،خدمات ،آموزشهاي
مهارتزا که استخدام و تولید را ممکن میسازد و محصول و دسترنج خود دسترسی داشته باشند.
در مرحلهي آگاهی ،زنان باید تشخیص دهند که مشکالت آنها ناشی از کمبودهاي شخصیشان نیست بلکه نشأت گرفته از
نقشهاي جنسیتی مربوط به فرهنگ است و به همین دلیل قابل تغییر است .آگاهی در این مفهوم به معنی باور داشتن برابري
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است .در مرحلهي مشارکت ،زنان در تمام برنامه هاي مربوط به خود شرکت میکنند و مشارکت آنها باید با شمار آنها در
جامعه متناسب باشد .برابري در کنترل به معنی توازن قدرت بین زنان و مردان است (قلیپور و رحیمیان.)74 :1733 ،

.2تجربه ژاپن
.2.1ژاپن پس از جنگ جهانی:
بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی ،ژاپن را به تسلیم واداشت .پس از این شکست ،ژاپن با بیش از 17میلیون نفر بیکار مواجه بود.
کمبود مواد غذایی و باال رفتن نرخ تورم مردم این کشور را با مشکالتی جدي مواجه کرده بود .ژاپن اشغال شده بود و مردم ژاپن
مسئول بازسازي اقتصاد خود و عالوه بر آن مسئول پرداخت خسارت به متفقین بودند(ترشیزي. )1730 ،این جنگ در ژاپن منجر به
کشته و زخمی شدن  3میلیون ژاپنی ،ویرانی  %01از داراییهاي نظامی و از دست رفتن  %41از ثروت ملی این کشور شد(اسمیت،
 .)1733مسلماً در چنین شرایطی فقر و گسترش روزافزون آن ،به عنوان مهمترین چالش ژاپن مطرح بود(حقیقی.)776 :1734،
.2.2شروع به بازسازی:
باوجود همهي خسارات و ویرانی ناشی از جنگ از یکسو و کمبودها و ضعفهاي منابع طبیعی ژاپن از سوي دیگر اما چندي نمی-
گذرد که ژاپن به یکی از ابرقدرتهاي اقتصادي تبدیل میشود .آنچه منجر به این موفقیت و پیشرفت میشود را میتوان در
شکلگیري تدریجی فرهنگ کار و توسعه دانست چراکه این امر به مدیران و سیاستگذاران ژاپنی کمک کرد تا ضمن مدیریت
صحیح منابع انسانی ،مادي و مالی ،بتوانند تصمیمگیريهاي درستی در مواجهه با بحرانها و استفاده از فرصتها داشته باشند و
بصورت همزمان ساختار و چارچوب نهادي الزم براي توسعه را ،به تدریج به وجود آورند(حقیقی.)776 :1734،
.2.2برنامهها برای توانمندسازی اقتصادی زنان:
با وجود اینکه ژاپن پس از جنگ جهانی دوم جهت رشد و بازسازي کشور سعی مینمود از همهي ظرفیتهاي خود در این زمینه
استفاده نماید اما آنچکه واضح است این است که به افزایش و بهبود نقش زنان در بازار کار و دخیل نمودن این قشر در فعالیتهاي
اقتصادي طی سالهاي رشد و بازسازي توجه چندانی ننموده بود .اما به تدریج برنامههایی با هدف سهیم کردن زنان در فعالیتهاي
اقتصادي و به تبع آن توانمندسازي اقتصادي زنان طراحی و اجرا گردید .که این برنامهها را میتوان در دو بخش دید .بخش اول
برنامههاي مربوط به فضاي کلی اقتصاد کشور است و فعالیت زنان را نیز متاثر خود میسازد و بخش دوم اتخاذ برنامه ویژه زنان در
اقتصاد است .در برنامههاي بهبود کسب و کار براي کل اقتصاد میتوان به این برنامهها اشاره کرد:
 .2.2.1گسترش و حمایت از کارآفرینی:
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بسیاري از صاحبنظران اولین کشور مروج فرهنگ کارآفرینی از سطح دبیرستان را ژاپن میدانند .چراکه اولین مؤسسه در این
زمینه در توکیو در سال  1116میالدي آغاز به کار کرد .در سال  1113سازمان آموزش و پرورش ژاپن طرحی را براي اشاعه فرهنگ
کارآفرینی تحت عنو ان سربازان فداکار اقتصادي ژاپن ،پیاده و اجرا کرد .براساس این طرح از افراد از سطح دبیرستانها به مسئله
کارآفرینی پرداخته و آموزش دیدند که در حین تحصیل چگونه کار کنند و به دنبال کسب سود باشند .به تدریج مسئله کارآفرینی
در ژاپن به سطح دانشگاهها هم کشیده شد.
.2.2.2بهبود و تحول در نظام آموزشی
پس از جنگ جهانی دوم سیستم آموزشی ژاپن به شدت تغییر یافت و به تصویب قانون آموزش انجامید و اصول آموزش بر مبناي
دموکراسی و صلح طلبی تدوین شد.دموکرات شدن سیستم آموزش پس از جنگ به واسطه اجراي اقدامات ذیل میسر گردید:
ادارة متمرکز آموزش به سیستمی غیرمتمرکز مبدل شد .به این منظور ،مسئولیت بوردهاي آموزشی متشکل از اعضاء انتخابی ساکنان
محلی تقویت شد ،و بخش عظیمی از مسئولیت وزارت آموزش به هر یک از ادارات محلی آموزش تفویض شد .بدین منظور
مدیریت آموزشی از ریاست مرکزي بینیازمیشد.براساس قانون برابري فرصت در آموزش ،تفکیک بر اساس جنسیت ممنوع و
آموزش مختلط تشویق شد.به عالوه سیستم پیش ازجنگ آموزش مدرسهاي به سیستم آمریکایی  6-7-7-4تغییر یافت.

.2.2.2بهبود سیستم مدیریتی
وضع قوانین و مقررات مناسب ،تدوین و عمل به یک برنامه هدایت شده ،انجام سرمایهگذاريهاي زیربنایی ،رفع امتیازات ناعادالنه
و  ....جو مناسب توسعه را ایجاد کرد .کار گروهی براي اقتدار کشور به عنوان موتور محرک توسعه ،ماشین توسعه را به سرعت به
راه انداخت (حقیقی.)776 :1734،
.2.2.4گسترش تامین رفاه اجتماعی
بهبود در وضعیت دستیابی به بیمههاي اجتماعی از جمله درمان ،بیکاري و بازنشستگی به شدت مورد توجه قرار گرفت و امروزه
تقریباً تمام ژاپنی ها تحت پوشش هستند و در واقع ،اساس پوشش جمعیتی مبناي شغل تعیین شده است .در مجموع ویژگیها و
کارکردهاي تامین اجتماعی در این کشور به شرح ذیل است:
 .1برنامهریزي متمرکز و اجراي غیرمتمرکز در نظام رفاه و تأمین اجتماعی کامالً مشهود است.
 .0برنامه ریزي اصلی و تنظیم طرح رفاه کلی کشور جزء وظایف و مسئولیت هاي دولت مرکزي است.
 .7پوشش گروههاي آسیب پذیر ،یکی از هدف هاي اصلی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است.
 .4حمایت مالی از افراد بیکار ،بیمار و از کارافتاده از وظایف اصلی وزارت رفاه و تامین اجتماعی است.
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 .1تأمین حداقل زندگی براي همه افراد و خانواده هائی که درآمد کافی ندارند از وظایف اصلی وزارت رفاه و تأمین
اجتماعی است.
 .6حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهاي اقتصادي ،اجتماعی و پیامدهاي سوء آنها در زمره وظایف اصلی وزارت رفاه
و تأمین اجتماعی جاي دارد.
 .3حمایت مالی از سالمندان از جمله وظایف اصلی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است.
 .3ساختار مدیریت رفاه وتأمین اجتماعی از یک ساختار کامالً غیرمتمرکز پیروي می کند.
(مسعوداصل و طبیبی)136 :1733 ،
اما برنامه ویژهي دولت ژاپن جهت حمایت از زنان و توانمندسازي این قشر برنامه راهبردي”ایجاد فرصتهاي شغلی برابر “ نام
دارد که در ادامه به تشریح و توضیح این برنامه میپردازیم:
 .2.2.5برنامه راهبردی” ایجاد فرصتهای شغلی برابر “:
در سال  1111میالدي دولت ژاپن این برنامه را تدوین کرد .هدف این برنامه تشویق براي فراهم کردن فرصت براي مردان و زنان
بود که با کمک یکدیگر به توسعه اجتماعی رونق بخشند .این برنامه به میزان قابل توجهی تمرکز خود را بر زنانی که براي شروع
یک کار جدید با موانع جدي از جمله کمبود تجربه روبرو هستند و همچنین زنانی که به علت داشتن فرزند شغل خود را از دست
میدهند متمرکز نموده است.
به دنبال طرح این برنامه وزارت بهداشت ،کار و رفاه برنامه راهبردي خود را براي ایجاد فرصتهاي شغلی برابر در مدت یک سال
ارایه کرد .بر اساس این برنامه دفاتري با دارا بودن نیروي انسانی متشکل از زنان و جوانان در بخش مدیریت در سازمانهاي
مرکزي وزاتخانههاي مزبور شروع به کار کردند.
ارایه برنامههایی از این دست و مشارکت وزارت بهداشت ،کار و رفاه گام مهمی در زمینه کارآفرینی زنان بوده است .عمدهترین
فعالیتهاي وزارتخانههاي مزبور در جهت کارآفرینی زنان عبارتند از:
.1انتشار انواع راهنما و دستورالعمل براي زنان کارآفرین.
.0برگزاري انواع همایشها براي زنانی که خواهان خوداشتغالی هستند.
.7ارایه انواع مشاوره
 .4تشکیل مراکز و انجمنهایی براي گردهمایی کارآفرینان زن
.1ایجاد موسسات مالی براي حمایت مالی و اقتصادي از این بخش .این موسسات با نامهاي ”شرکت مالی ژاپن براي کسب و
کارهاي کوچک “ و ” شرکت مالی حیات ملی “ در جهت توسعه و کمک به کارآفرینی زنان فعالیت میکنند .مجموعه این
فعالیتها به توسعه شرکتهاي متعلق به زنان کمک قابل توجهی کرده است( .منبع :وزارت بهداشت کار و رفاه ژاپن)
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.4نتیجهگیری
اقتصادي میتواند داراي شاخصهاي مثبت و امیدوارکنندهاي باشد که از همهي ظرفیتها و پتانسیلهاي موجود داخلی و
خارجی بتواند به نحو مناسبی استفاده نماید .بیکاري و فقر دو شاخص مرتبط با یکدیگر هستند که منجر به تضعیف
اقتصاد و شکلگیري بحرانهاي متعددي براي جامعه میشوند و مسلماً منجر به ایجاد شرایطی میشود که یک کشور
نتواند بخوبی از ظرفیتهاي خود استفاده کند.
زنان بهعنوان نیمی از افراد یک جامعه داراي توانمندي هاي فراوانی هستند که اگر جامعه در پی استفاده حداکثري از
توانمنديهاي خود باشد ضرورت وجود دارد که با اتخاذ سیاستهاي مناسب و فراهم ساختن بستر مناسب زمینه حضور
مفید زنان را در حوزه هاي گوناگون جامعه و باالخص اقتصاد فراهم آورد .در این زمینه شناخت موانع ،کمبودها ،بسترها،
ایجاد نهادها و اصالح برخی نهادها امري غیر قابل چشمپوشی است .نگاهی به تجربه سایر کشورها نه به عنوان تقلید از
برنامههاي آن کشورها ،بلکه به عنوان یک راهنما در طی نمودن این مسیر بهبود و اصالح میتواند بسیار و راهگشا باشد.
.5جمعبندی و پیشنهادات
جهت کاهش فقر و توانمندسازي اقتصادي زنان در ایران باتوجه به شرایط فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادي کشورمان و همچنین با
نگاهی به مسیر طی شده توسط کشورهاي توسعه یافته و باالخص کشور ژاپن که مورد بررسی این مطالعه بوده ،پیشنهادات ذیل
ارائه میگردد:
 .1برگزاري دورههاي آموزشی کارآفرینی بصورت مداوم و همیشگی.
 .0حمایت مالی و تسهیالتی زنان کارآفرین بصورت متمرکز و ویژه زنان .مثالً میتوان با ایجاد یک بانک با عنوان بانک زنان
کارآفرین بصورت تخصصی و ویژه به حمایت از زنان کارآفرین پرداخت.
 .7ایجاد مراکز مشاوره و ارایه انواع مشاوره بصورت رایگان و فراگیر .پیشنهاد میشود مرکز مشاورهاي اقتصادي متشکل از
کارشناسان اقتصادي ،مدیریت و کارآفرینی بصورت متمرکز ضمن مشاوره دادن و راهنمایی افراد به امکانسنجی و تهیه
طرح توجیهی در زمینههاي مدنظر مراجعهکنندگان بپردازند.
 .4ایجاد مراکز و انجمنهایی براي زنان کارآفرین.
 .1گسترش بیمههاي اجتماعی و حمایتی زنان.
 .6ایجاد و گسترش مشاغل خانگی کوچک و متوسط.
 .3ایجاد هماهنگی میان وزارت کار ،وزارت رفاه و تامین اجتماعی ،سازمان فنی و حرفهاي ،کمیته امداد امام خمینی (ره) و
سایر ادارات و سازمانهاي مرتبط براي متمرکز کردن سیستم حمایتی از زنان بصورت یک سیستم اداري متمرکز و
یکپارچه.
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Economic empowerment of women at the Japanese experience
Soroush kiani ghalehsard1* and Mohammadreza arsalanbod2
Abstract
Women's empowerment can be an effort to promote economic, cultural and social tendencies. And the
economic empowerment of women and to provide a means of improving or creating the conditions
Leading to a stronger role for women in the economy, especially the manufacturing. This not only leads to
greater use of the potential capacity of the economy And thus economic growth has been followed, even
one of the best strategies to fight poverty and improve livelihoods in the community. In this study we look
at the policies adopted by Japan as one of the leading countries and developed Empowerment of women
and the current situation in the country, and women's empowerment strategies to efficiently was proposed,
Including: Training courses in entrepreneurship continuous, Financial support women entrepreneurs by
creating a specialized financial institution specialized in this field, Creating an inclusive and consultative
centers nationwide, Expansion of social insurance, domestic job creation in small and medium and
coordination among agencies and organizations related to women's empowerment.
Keywords: poverty, women's empowerment, economic empowerment, Japan, Iran
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