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ﺑﺨﺶ

1
دﯾﺒﺎﭼﻪ

 (1-1ﺧﻼﺻﻪی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف »راﻫﺒﺮد ﻟﯿﺴﺒﻮن ،«1اروﭘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ داﻧﺶ و ﻧﻮآوری ﻗﺮار
دﻫﺪ .ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از اﯾﻦ ﺗﻼش را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از
اﻓﺮاد ﺟﻮانﺗﺮ اﺟﺘﻤﺎع و از ﻣﺪارس آﻏﺎز ﺷﻮد.
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺤﺮک اﺻﻠﯽ ﻧﻮآوری ،رﻗﺎﺑﺖ و رﺷﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺰﯾﺘﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮای
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺧﻮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری را راهاﻧﺪازی ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺿﺮوری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎج ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺷﻮرای ﻟﯿﺴﺒﻮن
در ﺳﺎل  2000ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ را ﺟﺰء ﻣﻬﺎرتﻫﺎی »ﭘﺎﯾﻪای ﻧﻮ« ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورده و آن را ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ زﻧﺪﮔﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی داﻧﺶﻣﺤﻮر را دارﻧﺪ اﻣﺮی ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ.
در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ
اﺟﺮا ﺷﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ،داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ 2را در ﻣﺪارس راهاﻧﺪازی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻮد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

Lisbon Strategy

1

ﺷﻮرای ﻟﯿﺴﺒﻮن در ﺳﺎل  2000ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ را ﺟﺰء ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی »ﭘﺎﯾﻪای ﻧﻮ« ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورده و آن را ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﻗﺼﺪ زﻧﺪﮔﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺶ ﻣﺤﻮر را دارﻧﺪ اﻣﺮی ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ.
Mini Companies
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ﻫﺪف ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی داﻧﺶآﻣﻮزان راهاﻧﺪازی ﻣﯽﺷﻮد اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﻗﻌﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼً
واﻗﻊﮔﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ از
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت واﻗﻌﯽ را ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ،ﻫﻢ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را در ازای وﺟﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ و ﯾﺎ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ را ﮐﻪ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی واﻗﻌﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶآﻣﻮزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی ادارهی ﯾﮏ
ﺗﺸﮑﯿﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺧﺎرج و ﻣﺤﯿﻂ واﻗﻌﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ دارد.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ،ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای ﺗﺠﺎری ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی داﻧﺶ ﻣﺤﻮر ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ .در
واﻗﻊ ،ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ داﻧﺶآﻣﻮزی ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،اﺷﺘﯿﺎق و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺑﻪ ﺧﺮج دادن اﺑﺘﮑﺎر ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮔﺮوه ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ و آزادی ﻋﻤﻞ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺗﻔﮑﺮات ﺧﻮد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ دﻧﯿﺎی
ﺗﺠﺎرت و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﻣﺸﺎوران ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﺠﺎری از ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی »ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ داﻧﺶآﻣﻮزی« ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻫﻨﻮز در اﻗﻠﯿﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻃﯽ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  2003/2004در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ از  %1از ﮐﻞ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪ و ﻓﻘﻂ در  5ﮐﺸﻮر
اﯾﻦ درﺻﺪ ﺑﺎﻻی  2ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺳﺎﻻﻧﻪ  200،000داﻧﺶآﻣﻮز دورهی ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ
اروﭘﺎ و ﻧﺮوژ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان از
ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی ﺗﻌﺎدل ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ
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ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺪارس ،ﻣﺪارس ﻣﺘﻮﺳﻄﻪای ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را
اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ زﯾﺮ  %15ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ،ﻣﺸﺨﺼﺎً ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ داﻧﺶآﻣﻮزی ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:


ارﺗﺒﺎط ﻗﻮی ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﺠﺎری و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ؛



اﻧﻌﻄﺎف و ﺳﺎزﮔﺎری اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻠﯽ؛



اﺷﺘﯿﺎق و اﻧﮕﯿﺰش اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در داﻧﺶآﻣﻮزان؛



ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮهای از ﺟﻨﺲ ﺧﻼﻗﯿﺖ ،اﺑﺘﮑﺎر و ﻧﻮآوری ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ را در داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ درﻣﯽآورﻧﺪ.

اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح آﻣﻮزﺷﯽ و در اﻧﻮاع ﻣﺪارس ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل در ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺘﻮﺳﻄﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای .3ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ،اﮐﺜﺮﯾﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺳﺎل ﻫﺎی آﺧﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺧﻮد در
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی رﺳﻤﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺿﻤﻦ ﺳﺎﻋﺖ رﺳﻤﯽ درﺳﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺧﺎرج از
ﻣﺪرﺳﻪ و ﻏﯿﺮ از ﺳﺎﻋﺎت رﺳﻤﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
اﮐﺜﺮا ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪارس ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪﮐﺎریﻫﺎ از ﺳﻮی داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه
و داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮﺧﯽ از زﻣﺎنﻫﺎی آزاد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﺤﺼﻮل ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﻓﺮوش و ﻏﯿﺮه
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .درواﻗﻊ ،اﯾﻦ ﺷﯿﻮه )ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ داﻧﺶآﻣﻮزی( ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی اﺷﺘﯿﺎق و ﺣﺴﻦﻧﯿﺖ
داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ روشﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯿﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻊآوری ﺑﺎزﺧﻮرد داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪارس و ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در
زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺮور و ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
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ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎﻓﯽ در اروﭘﺎ در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ،
ﺑﺮ آﯾﻨﺪهی ﺷﻐﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺤﺪود در دﺳﺘﺮس،
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺤﺴﻮس اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ﺗﺮوﯾﺞ روﺣﯿﻪی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در اﻓﺮاد ﺟﻮان
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﮐﻪ در ﻧﺮوژ اﻧﺠﺎم ﺷﺪهاﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  %20ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺎزهی ﺳﻨﯽ  25ﺗﺎ  34ﺳﺎل ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮدهﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻢاﮐﻨﻮن
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢآوری ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی
ﻣﺴﺎوی ﺑﺮای ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان دارﻧﺪ.
ﻓﻘﻂ در ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی رﺳﻤﺎً ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪای در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی رﺳﻤﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای وﺟﻮد
دارد ﺗﺎ در ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ.
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻣﺪارس از آزادی و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ آزادی و ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺪارس اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
داﻧﺶآﻣﻮزی را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی رﺳﻤﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻓﻮقﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ و آن ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی ﺑﺨﺶﻫﺎی رﺳﻤﯽ
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪن اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ رﺳﻤﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ در اﻧﺘﺸﺎر و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰهی ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷﺘﻦ داﻧﺶ وﯾﮋه و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی را ﻧﯿﺰ در ﺷﯿﻮهی ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزشﻫﺎی
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺨﺼﯽ از زﻣﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت واﻗﻌﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و اﺿﺎﻓﻪﮐﺎری ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﺧﺎرج از ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﻣﺪارس در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﭘﺎداﺷﯽ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ دﻟﺴﺮدی ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ در ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮف ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ
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ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اداره و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی ﺧﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ .اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ،ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺧﺎرج از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺪارس ﭘﯿﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﺰء ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻗﻮی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﮐﻤﮏ و ﻫﻤﮑﺎری
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی ،درﺟﻪای از ﺣﻤﺎﯾﺖ را از ﺑﺨﺶﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
)از ﻧﻮع ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮه( درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در واﻗﻊ ،در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻋﻤﺪهی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﯿﺰان ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻀﻮر ﻗﻮی و اداﻣﻪدار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻗﻠﻤﺪاد
ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮐﺜﺮاً ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
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ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺳﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺸﻬﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش،
ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ در
ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ )و ﯾﺎ ﻣﺤﻠﯽ( اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻗﺎﻋﺪهﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﻮﻗﯿﻦ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ(  ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻓﻌﺎل ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و ﻣﺪارس ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه.
در ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺑﺨﺶﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪای را ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ
ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،
ﺗﺸﻮﯾﻖﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎی ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و ﻣﺪارس ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی ﺑﺨﺸﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ را در
ﮔﺴﺘﺮش و اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺴﺘﻨﺪات و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس در ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ارﺳﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮده
و ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺮاﯾﯽ ﻋﻤﺪهای
ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﭼﻬﺎرﭼﻮب واﺿﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ داﻧﺶآﻣﻮزی و ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ
Project-Based
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ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واﻗﻌﯽ( .در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ،ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺠﺮی و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﺎدﯾﺪه ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﺑﺰارﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺮأت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻬﯿﯿﺞ و ﺗﺮوﯾﺞ روشﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ داﻧﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﺰاری ﻣﻬﻢ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺎﺷﻨﺪ .در واﻗﻊ ،اﯾﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزان )و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ( ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎن اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،داﻧﺶآﻣﻮزان ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮای ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﻮاﻧﻊ اﺻﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ ،ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺸﺨﺺ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻋﺪم اﻧﮕﯿﺰش
ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ ،ﻋﺪم ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺪارس ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی ﺑﺨﺶﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ ،ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت.
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺪارس ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﻦ ﻣﺪارس در
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ و ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻀﻮر آنﻫﺎ در
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻗﺒﻮل آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی ﻣﺪارس ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:


اﯾﺠﺎد ﯾﮏ راﻫﺒﺮد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻣﺪارس .در اﯾﻦ راﻫﺒﺮد ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی رﺳﻤﯽ آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
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اﻗﺪام ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﯿﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺠﺎری،
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی.



ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ( و درﮔﯿﺮ ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺮای
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ.



ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﺪارس ﺑﺮای ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی و ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ.



ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
داﻧﺶآﻣﻮزی رﻓﻊ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺪارس ﺑﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا اﮐﺜﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی ﻣﺸﺎرﮐﺖ
در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶآﻣﻮزی ﮐﺴﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﭘﺎﯾﻪای و ﯾﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
ﺷﺨﺼﯽ و ﻧﻮآوری ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی آﻣﻮزﺷﯽ رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺰ اﺷﺘﺮاک دارﻧﺪ .ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ
داﻧﺶآﻣﻮزی ﺑﺴﯿﺎری از اﻫﺪاﻓﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺮآورده ﮐﺮده و
ارزﺷﯽ اﻓﺰوده ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻧﯿﺰ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و درﮔﯿﺮی در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ
از راﻫﺒﺮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ 5ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ و
ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ )ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﺸﺎورﯾﻦ و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ( ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻮدی ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری دارد ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮاﻫﻢآوردن اﻣﮑﺎن اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮاد ﺟﻮان ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ،ﺑﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و
ﻧﻮآوری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ رواﺑﻂ و ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ ﺑﯿﻦ
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ
و ﻣﺪارس ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

Corporate Social Responsibility
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 (2-1ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮک اﺻﻠﯽ ﻧﻮآوری ،رﻗﺎﺑﺖ و رﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اروﭘﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ رواج
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺷﻮرای ﻟﯿﺴﺒﻮن در ﺳﺎل  ،2000ﮐﻪ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ی آﻣﻮزش ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد ،ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺷﯿﻮهﻫﺎ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی
آﻣﻮزش در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح ،ﻣﺤﻮر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪی اروﭘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﻘﺶ ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در ﮔﺴﺘﺮش ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن و در ﻓﺮاﻫﻢآوردن
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺳﻔﺎرش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در
»ﻣﻨﺸﻮر اروﭘﺎ درﺑﺎرهی ﺗﺸﮑﯿﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻮﭼﮏ«

6

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮح اﺟﺮاﯾﯽ »ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اروﭘﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ« 7ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ادارهی ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺧﻮد درک ﻧﻤﻮد و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد.
ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و روشﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮای اﺟﺘﻤﺎع ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺧﻮد در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻓﺮدی
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در واﻗﻊ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻓﺮدی
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ،اﺑﺘﮑﺎر ﺑﻪ ﺧﺮج دادن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد در زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در اﻓﺮاد ،ﭘﺮوژهی اروﭘﺎ
در ﭼﺎرﭼﻮب اﻗﺪام ﮐﻠﯿﺪی ﺷﻤﺎره  1از ﻃﺮح اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻔﮑﺮات و
روشﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی آﻣﻮزش در ﻣﺪارس« و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوژه راﻫﺒﺮ )ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ روﯾﻪ( اﺟﺮا
ﺷﺪ.

The Europian Charter for Small Enterprises

6

)(http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/charter/index.htm
Action Plan: The Euopian Agenda for Entrepreneurship
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ﭘﺮوژهی راﻫﺒﺮ ﻣﺬﮐﻮر ،ﻃﺒﻖ ﺿﺮورﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻟﯿﺴﺒﻮن اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﺒﺎدﻻت
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﺴﻮ ﻧﻤﻮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺮا ﺷﺪ .وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک
ﭘﺮوژهﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﭘﺮوژهی راﻫﻨﻤﺎ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﯽآﻣﺪﻫﺎ و ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﻢﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ درﮐﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﯽآﻣﺪﻫﺎ و ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ،
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوژهای ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ
اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻣﯿﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻫﺪاف اﯾﻦ ﭘﺮوژه
ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:


اﯾﺠﺎد ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
)ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی(



اراﺋﻪی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی و ﻧﺸﺎندادن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
در ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ



ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،و ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺤﺘﻤﻞ



ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن روشﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻣﺤﻠﯽ ﯾﺎ دوﻟﺘﯽ(



ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻧﺮخ ﻧﻔﻮذ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی در
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺪاد ﻣﺪارس و داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ(.



ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

در اداﻣﻪی ﮔﺰارش ﺑﻪ ذﮐﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﭘﺮوژه در زﻣﯿﻨﻪی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
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2
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻃﺮح ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی

 (1-2ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪی ﻃﺮح
در ﺳﺎل  2002ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوژهی راﻫﺒﺮ )ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ روﯾﻪ( در ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهی »آﻣﻮزش
و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ« 8ﺧﻮد آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهی آنﻫﺎ در
ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی رﺳﻤﯽ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺶآﻣﻮزان اﻣﮑﺎن
ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و دروس ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ.
در ﮔﺰارش ﻓﻮق ،ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ از آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻌﯽ در ﺳﻄﺢ اروﭘﺎ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻮده و اﻫﺪاﻓﯽ را ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺴﯿﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮآورده ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دو ﻋﻨﺼﺮ ﻣﮑﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﺎًﮐﯿﺪ
ﺷﺪ:


ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی از »آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ« ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪی
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮدی ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﺪارد.



ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺨﺺﺗﺮی از »ﺗﻤﺮﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد و ادارهی ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر«.

Best Procedure Project on Education and Training for Entrepreneurship
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮوژه راﻫﺒﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آنﻫﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺷﺮﮐﺘﯽ را در ﻣﺪرﺳﻪ راهاﻧﺪازی و اداره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮای
ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻔﮑﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه )ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی( ﭘﺮوژه ی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻪﻃﻮر
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآوردﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ
آﻣﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی رﺳﻤﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
در آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﻧﺪ .در واﻗﻊ »ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﻋﻤﻞ«
ﯾﮑﯽ از اﺟﺰای ﻣﻬﻢ آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻋﯿﻨﯽ آن داﻧﺴﺖ.
ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ را در ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﺠﺎد و اداره
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در ﺗﻮﺳﻌﻪی رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در دورهی ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺆﺛﺮﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺪف ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻘﯿﺎس
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ واﻗﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت
واﻗﻌﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،داﻧﺶآﻣﻮزان
ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ
ﻧﻔﺲ و اﺷﺘﯿﺎق ﮐﺎری ﺧﻮد را رﺷﺪ دﻫﻨﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ و از اﺑﺘﮑﺎرات ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺟﻮﯾﻨﺪ.
در ﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺳﻬﻢ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻣﺪارس
ﺑﺎرز و ﻣﺒﺮﻫﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در آﯾﻨﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺎ داده ﺷﺪه و
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان
و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽﺗﺮ ﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎع ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه در ﭘﺮوژهی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در
ﺗﺤﻘﯿﻖ 82 ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺳﻄﺢ اروﭘﺎ )در  24ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه( در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ
ﭘﺮوژه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ  2-2ذﮐﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﭘﯿﻮﺳﺖ  1ﮔﺰارش ،ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
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ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ) 52ﻋﺪد( ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی ﺑﺮﺧﯽ

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ 9ـ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻮان
اروﭘﺎ 26) 10ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ( و اروﭘﻦ 17) 11ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﻀﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ اﻫﺪاﻓﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺘﻪ و از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ در ﺷﯿﻮهﻫﺎی
ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ در ﺷﯿﻮهی ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ) .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﻧﻮع ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت درونﻣﺪرﺳﻪای و ﯾﺎ ﺑﺮونﻣﺪرﺳﻪای ﭘﯿﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﻏﯿﺮه(.

 (2-2ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶآﻣﻮزی
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت واﻗﻌﯽ را اراﺋﻪ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﯾﺎ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ )ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی و ﺑﺮآوردن
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ( ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺠﺎزی )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی( ﮐﻪ در
آنﻫﺎ ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺟﺰو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ:
»ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶآﻣﻮزی اﺑﺰاری آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه و در آن
ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرﺟﯽ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل دﻧﯿﺎی ﺗﺠﺎری و ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﻣﺤﻠﯽ( اداره ﻣﯽﺷﻮد«.
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻻ از ﺳﻮی ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ
اﺳﺖ:

Junior Achievement
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اﻟﻒ( داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ادارهی ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی واﻗﻌﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ
ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪه و ﻣﻘﺼﻮد آﻣﻮزﺷﯽ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت واﻗﻌﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.
ب( در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﯾﺎ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ(:
 (1داﻧﺶآﻣﻮزان در ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ،در ﯾﮏ ﭘﺮوژهی ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ،در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﯿﺎﻟﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﻇﺎﯾﻒ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و اﻫﺪاف ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ واﻗﻌﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ آنﻫﺎ
ﻋﻬﺪهدار ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ:12
 (2ﺗﻌﺎﻣﻼت در ﺧﺎرج از ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد :داﻧﺶ آﻣﻮزان وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واﻗﻌﯽ و ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ )ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﯽ
را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( اﻧﺠﺎم داده و ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺤﻠﯽ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ.
در ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ،اﺻﻄﻼﺣﺎت »ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶآﻣﻮزی «13و »ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮏ «14ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﻌﻨﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت واﻗﻌﯽ را اراﺋﻪ داده و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ
و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ دو ﻣﻌﯿﺎر ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ را ﺑﺮآورده ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.

 (3-2ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻃﺮح
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪی در اروﭘﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهاﻧﺪ .وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮاﮔﯿﺮ در
دﺳﺘﺮس ﻫﻤﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪی اروﭘﺎ ،ﮐﻤﺘﺮاز  %15ﻣﺪارس
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮاﻧﻊ اﺻﻠﯽ در ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی اروﭘﺎ

ﻫﺮدوی ﺷﺮوط  1و  2ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮآورده ﺷﻮﻧﺪ.
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ﺗﺸﻮﯾﻖﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ،ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ﺳﯿﻼﺑﺲ درﺳﯽ ،ﻓﻘﺪان اﻧﮕﯿﺰه در
ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮد آﻣﻮزشﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ،ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪارس و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﻣﺪت دار.



ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﺷﺎﻋﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،ﻣﺪارس و در ﻣﻮاردی
ﺑﺨﺶﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺗﻼش زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﻼش
ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮدهی اﯾﻦ ﻣﺘﺪوﻟﻮژﯾﻬﺎ در ﻣﺪارس ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آﻣﻮزش
و ﭘﺮورش ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ در روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﮐﻪ از ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ﺳﯿﻼﺑﺲ
درﺳﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،دارﻧﺪ.



اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻓﺮدی ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر را در آنﻫﺎ
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ ،آنﻫﺎ را ﻓﻌﺎل ،ﻣﺴﺌﻮل و ﻋﻀﻮی ﻣﻮﻓﻖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ و از ﺑﺮﺧﯽ،
ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﯽ ﺧﻼق و ﭘﻮﯾﺎ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.



ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﭘﺎﯾﻪای ،در دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﺰاﻣﯽ و ﻏﯿﺮاﻟﺰاﻣﯽ ،ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺪف ﻓﻌﻠﯽ ،ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﺳﯿﻼﺑﺲ درﺳﯽ رﺳﻤﯽ ﻫﻤﻪی ﺳﻄﻮح ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ،از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺷﺎﻋﻪی اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را در
ﻣﺪارس و ﺑﯿﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﯿﺰی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪه و ﺑﻪ
اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرب و
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ اﺟﺮا ،اﺑﺰاری اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﮔﺰﯾﻨﻪای درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی آﻣﻮزش از راه ﺗﻤﺮﯾﻦ اﺳﺘﻮارﻧﺪ .ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎرج ﻧﻈﺎرهﮔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺸﻐﻮل در اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،از اﺷﺘﯿﺎق ،ﻧﻮآوری ،ﺧﻼﻗﯿﺖ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ وﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ وﺟﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .اﺛﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ﺻﻮرت ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﺎم،
ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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