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  بخش

1  

  دیباچه
  

  یتیری مدی خالصه) 1-1

کید اساسی خود را بر دانش و نوآوری قرار أ، اروپا باید ت»1راهبرد لیسبون«به منظور نیل به اهداف 
دهد و این کار بایستی از   را تشکیل میترویج فرهنگ کارآفرینی بخش اعظمی از این تالش. دهد

  .تر اجتماع و از مدارس آغاز شود ن   افراد جوا

کارآفرینی به عنوان مزیتی رقابتی برای . باشد کارآفرینی محرک اصلی نوآوری، رقابت و رشد می
باشد، همچنین کارکنان  اند ضروری می اندازی نموده افرادی که خود کسب و کاری را راه

شورای لیسبون . نیز به این مزیت احتیاج خواهند داشتمتفاوت های  مختلف در اندازههای  شرکت
به حساب آورده و آن را برای تمامی » ای نو پایه«های   کارآفرینی را جزء مهارت2000در سال 

  .محور را دارند امری ضروری دانست  دانشی افرادی که قصد زندگی در یک جامعه

هایی  برنامه کشورهای مختلفانجام شده بین اتحادیه و متخصصین های مشترک  پروژهدر قالب 
آموزان  دانشی الگوهای فکری کارآفرین،  به عنوان روشی مؤثر در توسعه هادر آناجرا شد که 

 ی بدیهی است که این روش که بر پایه. کردند اندازی می  را در مدارس راه2های کوچکی شرکت
  . کارآفرینی بود مورد توجه بسیاری قرار گرفت مستقیمی  تجربهی یادگیری بوسیله

                                                      
1 Lisbon Strategy 

که به حساب آورده و آن را برای تمامی افرادی » ای نو پایه« کارآفرینی را جزء مهارتهای 2000شورای لیسبون در سال 
.قصد زندگی در یک جامعه دانش محور را دارند امری ضروری دانست  

2 Mini Companies 



 
  

 

 آموزی اروپاهای دانش بررسی شرکت 5ی  صفحه

  نهایی گزارش دانشگاهیهایی شرکت پروژه

شود ایجاد یک فعالیت واقعی  اندازی می آموزان راه  دانشی های کوچکی که بوسیله هدف شرکت
 های حقیقی در فضایی کامالً های شرکت سازی فعالیت تر و یا شبیه اقتصادی در مقیاس کوچک

اظت شده و با اهداف آموزشی، برخی از بنابراین با فعالیت در فضایی حف. باشد گرا می واقع
این بررسی، هم . کنند آموزی خدمات و محصوالت واقعی را خرید و فروش می های دانش شرکت
گرفته و همچنین  کنند در بر ی وجه خرید و فروش میهایی را که محصوالت خود را در ازا شرکت
زی شده با در نظر گرفتن سا های مجازی، ساختگی و یا تمرینی را که در فضایی شبیه شرکت

  .نماید کنند بررسی می معیارها و نزدیکی کافی به فضای واقعی فعالیت می

 یک ی  ادارهی  تجربه عملی بوسیلهی آموزی به عنوان ابزاری آموزشی، بر پایه یک شرکت دانش
  .شود که با فضای خارج و محیط واقعی تعامل دارد تشکیالت اقتصادی، تعریف می

ای تجاری کسب نمایند،  های پایه کند تا نه تنها مهارت ها، به دانش آموزان کمک می این فعالیت
های نوینی را که روز به روز اهمیت بیشتری برای  های شخصی و مهارت بلکه بتوانند توانایی

در .  دانش محور گسترش دهندی ، به منظور زندگی و کار در یک جامعهکند  پیدا میتمامی افراد
آموزان خالقیت خود را به نمایش  آموزی، دانش های کوچک دانش ارکت در شرکتواقع، با مش

گیرند و تمایل  دهند، کار تیمی را فرا می گذارند، اشتیاق و اعتماد به نفس خود را توسعه می می
  .نمایند بیشتری برای پذیرش مسئولیت و به خرج دادن ابتکار خود پیدا می

آموزی  های دانش های شرکت سازی برنامه ی و موفقیت پیادهثیرگذارأ ت برای معیار اصلیینچند
هایی مانند کار تیمی و آزادی عمل  های موفق به جنبه نمونه. بوسیله گروه متخصصین شناسایی شد

همچنین، گسترش ارتباطات با دنیای . کند کید میأ تفکرات خود تی آموزان برای توسعه دانش
عناصر از های تجاری  بودن مربیان و مشاوران بخشهای محلی و در دسترس  تجارت و انجمن

  . باشند می» آموزی های کوچک دانش شرکت«های  کلیدی برای موفقیت برنامه

. نمایند هنوز در اقلیت قرار دارند های کوچک همکاری می های شرکت آموزانی که در برنامه دانش
دبیرستانی که در اینگونه  در اکثر کشورها، درصد دانش آموزان 2004/2003طی سال تحصیلی 

 کشور 5آموزان تخمین زده شد و فقط در  از کل تعداد دانش% 1ها مشارکت کردند کمتر از  برنامه
 متوسطه در اتحادیه ی آموز دوره  دانش200،000اما به هر حال، ساالنه .  بود2این درصد باالی 

 مشارکت دانش آموزان از ی در زمینهاطالعاتی که . کنند ها مشارکت می اروپا و نروژ در این برنامه
ها   تعادل خوبی بین پسران و دختران در اینگونه فعالیتی لحاظ جنسیت موجود است، نشان دهنده



 
  

 

 آموزی اروپاهای دانش بررسی شرکت 6ی  صفحه

  نهایی گزارش دانشگاهیهایی شرکت پروژه

ها را  ای که اینگونه برنامه در اکثر کشورها با در نظر گرفتن تعداد مدارس، مدارس متوسطه. باشد می
  .، بایستی افزایش یابد مقدار، مشخصاًباشد و این تعداد کل می% 15دهند زیر  ارائه می

  :باشد آموزی، به سبب عوامل زیر می های کوچک دانش موفقیت رو به رشد ساختار شرکت

 های محلی و همچنین مشارکت بخش خصوصی؛ های تجاری و انجمن ارتباط قوی با بخش 

 حلی؛های مختلف آموزشی و شرایط مختلف م ها با سیستم انعطاف و سازگاری این برنامه 

 آموزان؛ اشتیاق و انگیزش ایجاد شده در دانش 

آموزان به  در دانشرا ها   ابتکار و نوآوری که این فعالیت ای از جنس خالقیت، ظرفیت بالقوه 
 .آورند صورت بالفعل درمی

برای . کار گرفته شوند هتوانند در تمامی سطوح آموزشی و در انواع مدارس ب ها می گونه برنامه این
حال با این . 3ای  عمومی و همچنین در تحصیالت فنی و حرفهی تحصیالت متوسطهمثال در 

های آخر تحصیالت متوسطه خود در  آموزان در سال  در اکثر کشورهای دنیا، اکثریت دانشتقریباً
آموزی، هم به عنوان بخشی از  های دانش های شرکت برنامه. جویند ها مشارکت می این برنامه

یلی و ضمن ساعت رسمی درسی و همچنین به عنوان فعالیتی خارج از  رسمی تحصی برنامه
  .شود مدرسه و غیر از ساعات رسمی اجرا می

آموزان همراه شده  ها از سوی دانش کاری گیرد با اضافه هایی که در مدارس صورت می اکثرا، برنامه
جاری خود اختصاص های ت های آزاد خود را به سازماندهی فعالیت آموزان برخی از زمان و دانش

کنندگان و مشتریان، فروش و غیره  ینأم محصول، ارتباط با تی ها شامل توسعه این فعالیت. دهند می
نیت   اشتیاق و حسنی بر پایه) آموزی های کوچک دانش شرکت(این شیوه  واقع،   در.باشد می

  .آموزان و معلمین بنا نهاده شده است دانش

آموزان و معلمین به طور کلی  آوری بازخورد دانش لیه مانند جمعهای ارزیابی او که روش با این
کننده در  های مدارس و حامیان مشارکت گیرد، اما نیاز است تا میزان فعالیت مورد استفاده قرار می

  .ها افزایش یابد  مرور و ارزیابی اینگونه برنامهی زمینه

                                                      
3 Vocational Education 



 
  

 

 آموزی اروپاهای دانش بررسی شرکت 7ی  صفحه

  نهایی گزارش دانشگاهیهایی شرکت پروژه

های کوچک،  های شرکت شارکت در برنامهثیرات مأ تی تا به حال تحقیقات کافی در اروپا در زمینه
با این حال، مستندات محدود در دسترس، . آموزان صورت نگرفته است  شغلی دانشی بر آینده
 کارآفرینی در افراد جوان ی ها در ترویج روحیه ثیرات مثبت محسوس این برنامهأدهنده ت نشان
پاسخ % 20دهد که حدود   نشان میاست، ای که در نروژ انجام شده برای مثال، مطالعه. باشد می

اکنون  بودند، هم ها مشارکت کرده که در یکی از این برنامهسال  34 تا 25 سنی ی دهندگان در بازه
های  وری فرصتآ أثیر مثبتی بر فراهمها ت همچنین این برنامه. اند سیس نمودهأشرکت خود را ت

  .مساوی برای پسران و دختران دارند

ای در  عنوان گزینه  بهموزی رسماًآ های دانش های شرکت برنامه  از کشورها، فقط در تعداد اندکی
ای وجود  اند و این مورد نیز بیشتر در تحصیالت فنی و حرفه  رسمی تحصیلی شناخته شدهی برنامه

  .دارد تا در تحصیالت جامع متوسطه

و خودمختاری طور کلی این احساس وجود دارد که در تمامی کشورها، مدارس از آزادی  به
های  های شرکت دهد تا بتوانند برنامه این آزادی و خودگردانی به مدارس اجازه می. کنند استقبال می

البته . برنامه پیاده نمایند عنوان فعالیتی فوق ی رسمی و یا به عنوان بخشی از برنامه آموزی را به دانش
گونه  وزان برای همکاری در اینآم میلی معلمین و دانش وجود موانعی نیز ممکن است باعث بی

های رسمی   بخشی های کوچک بوسیله های شرکت ها شوند و آن هنگامی است که برنامه برنامه
ها در  گونه برنامه شامل شدن این. آموزشی به رسمیت شناخته نشده و توصیه و حمایت نشوند

ت آن داشته باشد و برای ثیر مثبتی در انتشار و موفقیأ تدتوان سیستم آموزشی رسمی یک کشور می
  .شود  معلمان میی مثال این امر باعث افزایش انگیزه

 معلمین ی ها نه تنها مستلزم داشتن دانش ویژه و تخصصی بوسیله سازی اینگونه فعالیت پیاده
های  این امر نیازمند آموزش. طلبد  تدریس معلمان میی باشد، بلکه تغییری را نیز در شیوه می

 به ویژه در ،های خارج از مدرسه و بنابراین میزان مشخصی از زمان و فعالیتباشد  تخصصی می
 به خود اختصاص  راهای کوچکی که با کاال و خدمات واقعی سر و کار دارند مورد شرکت

کاری معلمان، خارج از ساعات کاری مدارس در بسیاری از موارد در  ها و اضافه فعالیت. دهد می
گیرد و این باعث دلسردی معلمین در مشارکت در   به آن تعلق نمینظر گرفته نشده و پاداشی

  .شود ها می گونه برنامه این

های قابل توجهی از این  که ممکن است از طرف بخش دولتی حمایت با این در اکثر مواقع
 بازیگران خارجی ی آموزی بیشتر بوسیله های دانش های شرکت ها صورت گیرد، برنامه سازمان



 
  

 

 آموزی اروپاهای دانش بررسی شرکت 8ی  صفحه

  نهایی گزارش دانشگاهیهایی شرکت پروژه

این .  خود سیستم آموزشیی شوند تا بوسیله  و سازماندهی میادارههای غیردولتی  انمانند سازم
ها خارج از  که گاهی این برنامه مطلب، ناکافی بودن منابع مالی و همچنین در نظر گرفتن این

  . باشد شوند، جزء مشکالت همیشگی می  تحصیلی مدارس پیاده میی برنامه

گذاری و کمک و همکاری  خش خصوصی در قالب سرمایهها بر اساس مشارکت قوی ب فعالیت
  .باشند می

های دولتی  ای از حمایت را از بخش آموزی، درجه های دانش های شرکت در اکثر کشورها، برنامه
 منابع مالی برای ی در واقع، در برخی از کشورها، عمده. نمایند دریافت می) از نوع مالی و غیره(

های دولتی برای  با این حال، میزان حمایت. شود مین میأ بخش دولتی تها از سازماندهی این برنامه
های کوچک در سیستم آموزشی ناکافی قلمداد  های شرکت دار برنامه تضمین حضور قوی و ادامه

 4های مختلف ها نه به صورت سیستماتیک بلکه بر مبنای پروژه  حمایتاًهمچنین اکثر. شود می
  .های بلندمدت را نخواهد داشت ترویج برنامهباشد و بنابراین توانایی  می

یید رسمی توسط بخشهای آموزش و پرورش، أشناخت و ت: ها عبارتند از انواع دیگر حمایت
 آموزشی که در ی ای پیشنهادی در برنامه عنوان گزینه های کوچک به های شرکت مشمولیت برنامه

های  مانند سازمان(مند با مشوقین  اعدهشود، همکاری و هماهنگی ق ارائه می) و یا محلی(سطح ملی 
  .کنندهشرکت ، تشویق فعال معلمین و مدارس ) غیردولتی

های غیردولتی  ای را با سازمان های دولتی، همکاری ساختاریافته در تعداد اندکی از کشورها، بخش
نین، همچ. اند باشند برقرار نموده آموزی می های دانش های شرکت که مسئول سازماندهی برنامه

تواند نقش بسیار مهمی را در   بخشهای دولتی میی  پویای معلمین و مدارس بوسیلههای تشویق
در برخی موارد، سازمان آموزش و پرورش . ها بازی کند گونه برنامه گسترش و انتشار این

ها و مستندات و اطالعات مختلف را برای مدیران مدارس در جهت تشویق آنها برای  نامه دعوت
های تشویقی در اکثر کشورها به صورت نامنظم بوده  با این حال فعالیت. نماید ت ارسال میمشارک

  .باشد  کافی متمرکز و سیستماتیک نمیی و یا به اندازه

ای  آموزی با مشکالت اجرایی عمده های دانش های شرکت در برخی از کشورها، سازماندهی برنامه
برای مثال (باشد  هارچوب واضح قانونی و مدیریتی میمواجه است و دلیل این امر نیز نبود یک چ

آموزان با  آموزی و یا امکان ارتباط دانش های کوچک دانش هایی مانند بحث مالیاتی شرکت جنبه

                                                      
4 Project-Based 



 
  

 

 آموزی اروپاهای دانش بررسی شرکت 9ی  صفحه

  نهایی گزارش دانشگاهیهایی شرکت پروژه

  آموزی ایجاد شده های دانش در موارد دیگر، یک چارچوب منظم برای شرکت). های واقعی شرکت
  . است  های مالی صورت پذیرفته  مجری و بخشهای هایی بین سازمان نامه است و یا توافق

های  توان به جرأت برنامه ثیرات ابزارهای آموزشی دیگر، میأکید بر نادیده نگرفتن تأبا وجود ت
های  ها و مهارت ای بسیار مهم در راهبردهای تهییج و ترویج روش های کوچک را گزینه شرکت

  .باشند  یادگیری در عمل میی ها بر پایه کارآفرینی دانست، چرا که این برنامه

در واقع، این . ای باشند  منطقهی های توسعه توانند ابزاری مهم در سیاست هایی می چنین برنامه
که پس از ) و دانشجویانی(آموزان  ثیرات مثبتی بر افزایش تعداد دانشأها ت ها و برنامه فعالیت
این هنگان انجام هند داشت؛ چرا که مانند خوا  تحصیل خود باقی میی التحصیلی در منطقه فارغ
نمایند و  های تجاری محلی برقرار می ها و بخش آموزان ارتباطات مستقیمی با انجمن ها، دانش برنامه

  .یافته مورد توجه است های کمتر توسعه این مطلب برای بخش

کنند  قبال میها است  موانع اصلی در برابر افزایش تعداد مدارسی که از این برنامه در حال حاضر،
های آموزشی، عدم انگیزش  عدم شناخت کافی، نبود یک جایگاه مشخص در برنامه: عبارتند از

های   بخشی ها، عدم تشویق کافی مدارس بوسیله های آموزشی برای آن معلمین و کمبود برنامه
  .های بلندمدت ریزی و حمایت دولتی، عدم کفایت منابع مالی برای تضمین برنامه

ها بایستی در بین مدارس گسترش پیدا نموده و مقبولیت بیشتری بین مدارس در  ه برنامهگون این
ها  مند و بالقوه بتوانند به این برنامه آموزان عالقه ها ایجاد شود تا تمامی دانش حمایت از این برنامه
  .دسترسی داشته باشند

سازی   در مورد چگونگی پیادههای فعال در این زمینه  ای از پیشنهادات به تمامی بخش  مجموعه
ها در  ثیرگذارترین و بهترین نحو، افزایش حضور آنأهای آموزشی به ت ها و شیوه این برنامه

های  با توجه خاص به بخش. اند  مدارس تدوین شدهی های آموزشی و قبول آنها بوسیله سیستم
  :دولتی این پیشنهادات عبارتند از

های  در این راهبرد، برنامه. حصیالت کارآفرینی در مدارسایجاد یک راهبرد عمومی برای ت 
 رسمی آموزشی ی ها در برنامه عنوان یکی از مهمترین انتخاب آموزی باید به های دانش شرکت

 .مورد توجه قرار گیرد



 
  

 

 آموزی اروپاهای دانش بررسی شرکت 10ی  صفحه

  نهایی گزارش دانشگاهیهایی شرکت پروژه

سسات تجاری، ؤهای مختلف، م  همکاری قانونمند و ساختاریافته بین وزارتخانهاقدام به 
سسات آموزشی، شوراهای شهرها با موضوع ترویج و تشویق بیشتر ؤ م دولتی، های غیر سازمان
 .آموزی های دانش  شرکتی های مربوط به شیوه فعالیت

ها  هایی که به طور گسترده به توسعه و گسترش این برنامه همکاری مخصوص با سازمان 
ملی برای های  و درگیر نمودن آنها در برنامه) های غیردولتی مانند سازمان(پردازند  می

 .تحصیالت کارآفرینی

 .ها گونه برنامه کارگیری و پذیرش این هترویج و تشویق مدیران و معلمین مدارس برای ب 

های کوچک  سازی شرکت حصول اطمینان از اینکه موانع قانونی و مدیریتی برپایی و پیاده 
 .آموزی رفع شوند دانش

  

 مشارکت ی هایی که بوسیله  زیرا اکثر مهارتشوند، ها دعوت می سازی این برنامه مدارس به پیاده
های  ای و یا مهارت های تجاری پایه شوند مانند مهارت آموزی کسب می در یک شرکت دانش

کار کردن در یک شرکت .  آموزشی رسمی نیز اشتراک دارندی شخصی و نوآوری با برنامه
اند برآورده کرده و  رفته شدهآموزی بسیاری از اهدافی را که برای موضوعات دیگر در نظر گ دانش

  .آید ارزشی افزوده برای تمامی موضوعات تحصیلی به حساب می

ها به عنوان بخشی  های تجاری نیز تشویق به مشارکت و درگیری در این برنامه سسات و شرکتؤم
تواند به صورت مالی و  ها می حمایت این شرکت. شوند  می5از راهبرد مسئولیت اجتماعی شرکت

سودی که این . باشد) های کوچک شامل فراهم آوردن مشاورین و مربیان برای شرکت(مالی یا غیر
آوردن امکان استخدام افراد جوان با انگیزه، با  های تجاری دارد شامل فراهم مشارکت برای شرکت

های مربوط به خالقیت، کارآفرینی و   مستقیم در ارتباط با شرکت و بسیاری از مهارتی تجربه
  .باشد  مینوآوری

ها بین  ها در صورت سازماندهی روابط و همکاری گونه برنامه تشویق و ترویج هرچه بیشتر این
های غیردولتی  های تجاری، سازمان های محلی، سازمان سسات دولتی، بخشؤهای مختلف م بخش

  .و مدارس میسر خواهد شد

  
                                                      
5 Corporate Social Responsibility 



 
  

 

 آموزی اروپاهای دانش بررسی شرکت 11ی  صفحه

  نهایی گزارش دانشگاهیهایی شرکت پروژه

  

  مقدمه) 1-2

اروپا نیازمند رواج . شود شد شناخته میکارآفرینی به عنوان محرک اصلی نوآوری، رقابت و ر
، که 2000نظر به نتایج حاصله در شورای لیسبون در سال . باشد بیشتر فرهنگ کارآفرینی می

 آموزش مادام العمر  یای جدید که بایستی بوسیله های پایه کارآفرینی را به عنوان یکی از مهارت
 ی  کارآفرینی در جوامع اروپایی بوسیلهها و مهارتهای  شیوهی فراهم شود معرفی نمود، توسعه

 . است   اروپا بودهی های اتحادیه  محور تمامی مباحث و سیاست،آموزش در تمامی سطوح

آوردن   بین جوانان و در فراهمیها در گسترش طرز تفکر کارآفرین نقش مدارس و دانشگاه
 مثال این موضوع در برای. های مربوطه، بسیار مورد توجه و سفارش قرار گرفته است مهارت

ها و  سیاست« و همچنین طرح اجرایی  6» تشکیالت اقتصادی کوچکی منشور اروپا درباره«
  .است   مورد توجه قرار گرفته7»های اروپا برای کارآفرینی برنامه

. باشد های کار می  یک کسب و کار فقط یکی از جنبهی با این حال یادگیری چگونگی اداره
. تر خود درک نمود و مورد بررسی قرار داد تر و گسترده ی در معنای عمیقکارآفرینی را بایست

 فراتر از کاربردهای خود در ،های کارآفرینی منافع بسیاری را برای اجتماع ها و روش مهارت
عنوان ابزارهایی برای رشد فردی  ها به همچنین این فعالیت. آورند های تجاری به وجود می فعالیت

های فردی   واقع یادگیری کارآفرینی شامل توسعه و رشد خصوصیات و تواناییدر. شوند تلقی می
های  شود که خود در زندگی و فعالیت پذیری می مانند خالقیت، ابتکار به خرج دادن و مسئولیت

  .باشند ثر میؤشخصی فرد بسیار م

 اروپا  ی پروژهد، های کارآفرینی در افرا ی قابلیت  اروپایی برای توسعهکمیسیوندر راستای اهداف 
گسترش تفکرات و « از طرح اجرایی کارآفرینی با نام 1در چارچوب اقدام کلیدی شماره 

اجرا ) برترین رویه(و با استفاده از پروژه راهبر »  آموزش در مدارسی های کارآفرینی بوسیله روش
  .شد

                                                      
6 The Europian Charter for Small Enterprises 

(http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/charter/index.htm) 
7 Action Plan: The Euopian Agenda for Entrepreneurship 



 
  

 

 آموزی اروپاهای دانش بررسی شرکت 12ی  صفحه

  نهایی گزارش دانشگاهیهایی شرکت پروژه

ر ترویج تبادالت  راهبر مذکور، طبق ضرورتی که شورای لیسبون اعالم نمود، به منظوی پروژه
ویژگی مشترک . یندهای موجود اجرا شدآهای برتر و همچنین برای همسو نمودن فر نمونه
آمدها و بازخوردهای اقدامات مورد عالقه   راهنما، تحلیل پیی  پروژهی های زیرمجموعه پروژه

و بازخوردها، آمدها  نگاهی به کسب درکی بهتر از طبیعت اینگونه پی اتحادیه و نهادهای ملی با نیم
  .بوده است

ای تهیه شده که از سوی کمیسیون اروپایی برای یافتن  اطالعات پروژهگزارش حاضر بر مبنای 
اهداف این پروژه . آموزان انجام گرفته است الگوی مناسبی برای آموزش کارآفرینی در میان دانش

  :عبارت بودند از

های مختلف در این زمینه  برنامهدهندگان  های مختلف و ارائه هرستی از شیوهایجاد ف 
 ) آموزی های دانش شرکت(

دادن چگونگی کسب موفقیت  آموزی و نشان های دانش های قدرتمندی از شرکت  نمونهی ارائه 
 ها سازی این برنامه در پیاده

 ها و موانع محتمل شناسایی عوامل موفقیت، و سختی 

های نهادهای   مثال حمایتبرای(ها  های مناسب گسترش این فعالیت مشخص کردن روش 
 )محلی یا دولتی

آموزی در  های دانش های شرکت آوری اطالعات به منظور تخمین نرخ نفوذ برنامه جمع 
آموزانی که  برای مثال تعداد مدارس و دانش(تحصیالت متوسطه در کشورهای مختلف 

 .)نمایند مشارکت می

 ها کاربرد اینگونه برنامهپیشنهاد یک استراتژی و معیارهای مربوطه برای افزایش  

آموزی پرداخته  های دانش ی شرکت وردهای مهم پروژه در زمینهای گزارش به ذکر دست در ادامه
  .شود می



 
  

 

 آموزی اروپاهای دانش بررسی شرکت 13ی  صفحه

  نهایی گزارش دانشگاهیهایی شرکت پروژه

  

  بخش

2  

  آموزی های دانش معرفی طرح شرکت
  

  ی طرح زمینه پیش) 2-1

آموزش «ی  همنتشر شدگزارش در ) برترین رویه(ی راهبر  کمیسیون مربوط به پروژه 2002در سال 
که در  بسیاری  با کارآفرینیفعالیتهای مرتبطخود آورده است که با وجود  8»و تمرین کارآفرینی

ها در   آنی شوند، بخش عمده  تمامی سطوح تحصیلی توسعه یافته و اجرا میحال حاضر در
مکان آموزان ا  رسمی قرار نداشته و بنابراین بسیاری از دانشی چهارچوبی منسجم و در برنامه

  . ها و دروس کارآفرینی را ندارند شرکت در برنامه

 متخصصان ارائه شده و به ی پارچه از آموزش کارآفرینی بوسیله در گزارش فوق، تعریفی یک
این تعریف وابسته به سطوح مختلف . عنوان مرجعی در سطح اروپا مورد قبول قرار گرفت

 مرحله از مسیر آموزشی برآورده شوند  بایستی در هرتحصیلی بوده و اهدافی را که عموماً
کید بر اساس توافقی همه جانبه، بر اهمیت در نظر گرفتن دو عنصر مکمل نیز تاً. نماید مشخص می

  :شد

 ی که شامل توسعه» های کارآفرینی ها و شیوه آموزش مهارت«تری از  مفهوم گسترده 
 . جدید تمرکز ندارد بر ایجاد یک کسب و کار خصوصیات فردی شخص نیز بوده و صرفاً

 .» یک کسب و کاری تمرین چگونگی ایجاد و اداره«تری از  مفهوم مشخص 

                                                      
8 Best Procedure Project on  Education and Training for Entrepreneurship 



 
  

 

 آموزی اروپاهای دانش بررسی شرکت 14ی  صفحه

  نهایی گزارش دانشگاهیهایی شرکت پروژه

آموزان  ها دانش هایی را مورد توجه قرار داد که بر اساس آن همچنین پروژه راهبر ذکر شده فعالیت
ار برای ثیرگذأعنوان یک متدولوژی ت کردند و این کار به ی و اداره میانداز شرکتی را در مدرسه راه

  .شد گسترش تفکر کارآفرینی شناخته می

طور   ی تکمیلی دیگری بهپروژه) آموزی های دانش شرکت(های ذکر شده   فعالیتی بر پایه
هایی را که امکان  اختصاصی و با تمرکز بر سطوح تحصیلی متوسطه و ابتدایی، راهبردها و سیاست

 نتایج بدست ی بر پایه. مورد بررسی قرار دادآوردند  موفقیت و پیشرفت در این زمینه را فراهم می
آموزی بوسیله مراکز تحصیلی به رسمیت  های دانش های شرکت آمده پیشنهاد شد که برنامه

  .  رسمی تحصیلی قرار گیرندی شناخته و حمایت شوند و در چهارچوب برنامه

» یادگیری در عمل«در واقع . در آموزش کارآفرینی، مطالعات تئوریک باید با عمل همراه شوند
توان بهترین راه را برای توسعه و یادگیری  یکی از اجزای مهم آموزش کارآفرینی بوده و می

  . عینی آن دانستی کارآفرینی انجام عملی کارآفرین و تجربه

های کوچکی را در مدرسه ایجاد و اداره   شرکت،هایی بر اساس این تفکر که دانش آموزان طرح
 متوسطه بسیار ی های کارآفرینی به خصوص در دوره رفتارها و مهارت ی نمایند  در توسعه

الیت واقعی اقتصادی در مقیاس آموزی ایجاد یک فع های دانش  هدف شرکت.باشد میثرؤم
بنابراین با فعالیت در . باشد ها در یک محیط واقعی می یندهای شرکتآسازی فر تر و یا شبیه کوچک

آموزی محصوالت و خدمات  های دانش موزشی، شرکتمحیطی حفاظت شده و برای مقاصد آ
آموزان  ها، دانش گونه برنامه در نتیجه مشارکت در این. رسانند واقعی را تولید کرده و به فروش می

های ارتباطی خود را توسعه دهند، اعتماد به  ه چگونه در یک تیم کار کنند، مهارتکگیرند   یاد می
  .پذیرتر شوند و از ابتکارات خود بهره جویند ند، مسئولیتنفس و اشتیاق کاری خود را رشد ده

 کارآفرینی در مدارس ی ها در ارتقای روحیه در تعدادی از کشورهای اروپایی، سهم اینگونه برنامه
ها بایستی در آینده در سیستم آموزشی جا داده شده و  با این حال، این فعالیت. بارز و مبرهن است

آموزان  ها بر دانش گونه برنامه ثیرات نهایی اینأهمچنین، ت. رس قرار گیرندتر در دست به طور گسترده
  .های بیشتری قرار گیرد تر بر اجتماع، بایستی مورد ارزیابی و به طور کلی

 در کننده از کشورهای مشارکتی کمیسیون اروپایی  آوری شده در پروژه بنا بر اطالعات جمع
 البته در این . استدر حال اجرا)  کشور مشارکت کننده24در ( برنامه در سطح اروپا 82 تحقیق،

 ذکر شده 2-2آموزی در نظر گرفته که در بخش  های دانش پروژه تعریف مشخصی از شرکت
  .موجود است ، گزارش1های دانشجویی در پیوست  های شرکت  فهرست کامل برنامه.است



 
  

 

 آموزی اروپاهای دانش بررسی شرکت 15ی  صفحه

  نهایی گزارش دانشگاهیهایی شرکت پروژه

 اعضای برخی  توسطکهباشد  میهایی   سازمانی بوسیله)  عدد52(ها  بیش از نیمی از این برنامه
 ـ شرکت جوان 9موفقیت مقدماتیهایی مانند  برای مثال شبکه. اند های اروپایی ارائه شده شبکه
 ).  برنامه17( 11اروپنو )  برنامه26( 10اروپا

های  الذکر اهدافی مشابه داشته و از عناصر اساسی یکسانی در شیوه های فوق با اینکه اعضای شبکه
برای مثال، . (ها در سطح ملی مشاهده شد سازی برنامه  پیادهی برند، اختالفاتی در شیوه ه میخود بهر

شود، اینکه برنامه به  ها، نوع مدارسی که برنامه در آنها پیاده می اختالفات در مدت زمان برنامه
  .)شود و غیره ای پیاده می مدرسه ای و یا برون مدرسه صورت درون

  

  آموزی نششرکت داتعریف  )2-2

آموزی که محصوالت و یا خدمات واقعی را ارائه  های دانش گزارش عالوه بر شرکتدر این 
سازی و برآوردن  با در نظر گرفتن واقعی بودن شبیه(های مجازی یا تمرینی  نمایند شامل شرکت می

که در ) سازی کامپیوتری مانند شبیه(های کاربردی مجازی  برنامه. شود نیز می) معیارهای مشخص
های مذکور  ها کار تیمی و تعامالت بین اعضا در خارج از محیط مدرسه وجود ندارد جزو برنامه آن

  :باشند تعریف پذیرفته شده و معیارهای مرتبط با آن به شرح زیر می .شوند در نظر گرفته نمی

 و در آن  عملی بنا نهاده شدهی  تجربهی آموزی ابزاری آموزشی است که بر پایه یک شرکت دانش«
 ی برای مثال دنیای تجاری و یا جامعه(یک بنگاه اقتصادی کامل همراه تعامل با محیط خارجی 

  ».شود اداره می) محلی

 خاص به شرح زیر ی معیارهای سنجش برای برآورده ساختن تعریف باال از سوی یک برنامه
  :است

                                                      
9 Junior Achievement 

10 Young Enterprise Europe 

11 Europen 



 
  

 

 آموزی اروپاهای دانش بررسی شرکت 16ی  صفحه

  نهایی گزارش دانشگاهیهایی شرکت پروژه

 را توسعه دهند؛ البته با یفعالیت اقتصادی واقع شرکت خود یک ی اداره دانش آموزان با) الف
آموزی که محصوالت  های دانش برای مثال شرکت. حفظ محیط پشتیبانی شده و مقصود آموزشی

  .رسانند و یا خدمات واقعی را فراهم آورده و به فروش می

  ):های مجازی یا تمرینی شرکت( باشد سازی شبیهدر صورتی که فعالیت اقتصادی به صورت ) ب

 بنگاه اقتصادی، در چارچوب ساختار سازمانی یک ی  تیم، در یک پروژهآموزان در یک دانش )1
ها  کنند؛ آن یندها و اهداف یک شرکت واقعی فعالیت میآشرکت خیالی و با تولید وظایف، فر

 .باشند سازی شده می های مدیریتی شرکت شبیه دار مسئولیت تمامی جنبه عهده

  :12همچنین

دانش آموزان وظایف خود را در تعامل با : وجود دارد نیزتعامالت در خارج از محیط مدرسه  )2
که نقش مربی (های واقعی و یا تحت نظارت افراد متخصص در کسب و کار مربوطه  شرکت

 . محلی ارتباط دارندی انجام داده و با جامعه) کنند را ایفا می

یک  به مشترکاً» 14شرکت کوچک«و » 13آموزی شرکت دانش«در گزارش حاضر، اصطالحات 
رسانند  هایی که محصوالت و خدمات واقعی را ارائه داده و به فروش می شرکتآمده است، معنی 

   .سازند های مجازی و تمرینی که دو معیار ذکر شده در باال را برآورده می و شرکت

  

   طرحانداز چشم) 2-3

ورت فراگیر در ولی هنوز به ص. اند ها از موفقیت رو به رشدی در اروپا برخوردار بوده این برنامه
مدارس % 15 اروپا، کمتراز ی در اکثر کشورهای عضو اتحادیه. آموزان نیستند دسترس همه دانش

  .دهند آموزی ارائه می های دانش هایی منطبق با متدولوژی شرکت متوسطه برنامه

  :ها عبارتند از گونه برنامه کارگیری گسترده اینه حال حاضر موانع اصلی در ب در

                                                      
. بایستی برآورده شوند2 و 1هردوی شروط  12  
13 Student Company 

14 Mini-Company 



 
  

 

 آموزی اروپاهای دانش بررسی شرکت 17ی  صفحه

  نهایی گزارش دانشگاهیهایی شرکت پروژه

سیالبس درسی، فقدان انگیزه در  ها در اکافی، خالی بودن نقش مهم این برنامههای ن تشویق 
بع های کافی برای آنان، عدم توجه بخش دولتی به مدارس و منا معلمان و نیز نبود آموزش

  .های بلند مدت و مدت دار ریزی مالی ناکافی برای برنامه

ری، مدارس و در مواردی های تجا های اشاعه کننده با کمک سازمان برخی از سازمان 
دهند ولی تالش  ها انجام می های دولتی، تالش زیادی برای گسترش این برنامه بخش

های مرتبط و به ویژه مسئولین آموزش و پرورش مورد نیاز  مضاعفی از جانب تمام بخش
مسئولین آموزش .  این متدولوژیها در مدارس متوسطه باشیمی است تا شاهد حضور گسترده

سیالبس  ها در ش نقشی اساسی در روشن نمودن منافعی که از گنجاندن این برنامهو پرور
  .شود، دارند درسی حاصل می

ها  که توانایی انجام کار را در آنچنان همد، نکن ها به رشد فردی جوانان کمک می این برنامه 
 ،از برخید و نآور ها را فعال، مسئول و عضوی موفق در جامعه بار می د، آننبخش بهبود می

  .دنساز مدیران و کارآفرینانی خالق و پویا می

. باشد الزامی، مورد نیاز می  در دوران تحصیل الزامی و غیر،ای کارآفرینی به عنوان مهارتی پایه 
 سطوح تحصیلی ی های مرتبط در سیالبس درسی رسمی همه هدف فعلی، گنجاندن برنامه

 این مهم را در ی شود که اشاعه رش خواسته میعالوه، از مسئولین آموزش و پرو هب. باشد می
ها نشنیده و به  مدارس و بین معلمان و مدیرانی که تاکنون چیزی در رابطه با این برنامه

این ارتباط، استفاده از تجارب و  در. عهده گیرنده اند، ب  کافی انگیزه پیدا نکردهی اندازه
  .های موفق اجرا، ابزاری اثربخش خواهد بود نمونه

باشند چرا که بر  ای درخور توجه می های کارآفرینی، گزینه ها برای فعال نمودن مهارت این برنامه
گر دانش آموزان مشغول در این  هرکسی که از خارج نظاره. مبنای آموزش از راه تمرین استوارند

ق این ز طریهای ارتباطی که ا ها باشد، از اشتیاق، نوآوری، خالقیت، اعتماد به نفس وتوانایی شرکت
ها در صورت کاربرد عام،  اثر بالقوه این برنامه. شود، به وجد خواهد آمد ها داده می ها به آن برنامه

  .بسیار قابل توجه خواهد بود

  


