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  بخش

3   

  آموزي هاي دانش سازي شركت ساختار پياده
  

  چهارچوب اجرايي) 3-1

  آموزي الگوهاي مختلف شركت دانش) 3-1-1

آموزي ايجاد يك فعاليت واقعي اقتصادي در مقياس كوچك و يا يك  هدف يك شركت دانش
ارش حاضر هر دو حالت بنابراين گز. باشد گرايانه از يك فعاليت اقتصادي مي سازي واقع شبيه

  .گيرد  مي آموزي واقعي و مجازي را با توجه به معيارهاي ذكر شده در بر هاي دانش شركت

هاي كوچك در محيطي حفاظت شده و براي مقاصد آموزشي فعاليت كرده  در حالت اول، شركت
ي  آموزان درباره دانش. رسانند و محصوالت و خدمات مختلف را توليد كرده و به فروش مي

ي الزم را  گيري نموده، مديران خود را انتخاب كرده و سرمايه محصوالت يا خدمات تصميم
سازي يك طرح تجاري و نهايي نمودن راهبرد بازاريابي،  پس از آماده. نمايند آوري مي جمع

. دهند هاي خودشان ساخته شده است توليد نموده يا سفارش مي محصولي را كه براساس طراحي
ي خود شركت  ي چگونگي جذب سرمايه براي خريداري مواد اوليه و يا كاالها به عهدهريز برنامه
آموزان محصوالت و يا خدمات خود را داخل و يا خارج از مدرسه ارائه داده و به  دانش. باشد مي

هاي خود را تسويه  در پايان سال شركت حساب. دارند ها را نگاه مي رسانند و حساب فروش مي
  .دهند آموزان گزارشي از كار خود ارائه مي شنموده و دان

تها و چالش هاي يك شركت  هاي كوچك با هدف الگوبرداري از فعالي در حالت دوم، شركت
توانند مورد استفاده باشند  هاي مختلفي مي در اين حالت، روش. شوند سازي مي واقعي شبيه

توانند بر  ها مي فعاليت.  وجود داردسازي هاي مختلفي براي سازماندهي يك شبيه طور كه شيوه همان
و عمدتاً ) در لهستان» مديريت شركت«ي  براي مثال برنامه(ي ابزارهاي انفورماتيكي باشند  پايه
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ها حول  حال، هنگامي كه فعاليت با اين. 1تحت كامپيوتر اجرا شوند، مانند بازيهاي تجاري
آموزان به صورت تيمي كار  ه دانشيابند، ضروري است ك هاي كامپيوتري تمركز مي سازي شبيه

براي مثال با معلمان، افراد با تجربه در تجارت . كرده و با محيط خارج از مدرسه تعامل داشته باشند
ي  عنوان يك برنامه به بياني ديگر، صرفاً يك بازي كامپيوتري به. و يا به طور كلي با اجتماع محلي

تر  تر بوده و بنابراين ارجح ه به واقعيت نزديكي ديگري ك شيوه. شود شركت كوچك شناخته نمي
ي  هاي آن فراتر از يك برنامه است كه فرآيندها و فعاليت  مجازيباشد، برپايي يك شركت مي

آموزان كه در آن  براي دانش) دفتر كار(براي مثال با فراهم نمودن فضايي فيزيكي . كامپيوتري باشد
هاي  آموزان امور شركت را شامل تمامي فعاليت آنجا دانشابزارها و وسايل الزم وجود داشته و از 

شركت . كنترل نمايند) همانطور كه در يك شركت واقعي معمول هستند(تجاري و مديريتي 
فروش،  بازاريابي، (ايجاد شده، همانند يك شركت واقعي، همراه با دپارتمانهاي مختلف  مجازي

هاي مديريتي را  آموزان تمامي نقش انشسازماندهي شده و د) حسابداري، لجستيك و غيره
آموزي  آموزي مجازي و يك شركت دانش بنابراين تفاوت اساسي بين يك شركت دانش. پذيرند مي

توانند يك  شركتهاي مجازي مي. باشد واقعي، در عدم توليد محصول واقعي و تبادل پول حقيقي مي
براي (ت در كنار خود داشته باشند عنوان شريك خود و يك الگو براي فعالي شركت حقيقي را به

هاي  و گاهي اوقات فعاليت) هاي تمريني در فنالند، مجارستان، اتريش و لهستان مثال شركت
  ).فنالند(واقعي تجاري را با استفاده از محصوالت شركت شريك خود انجام دهند 

  آموزان  ي مشاركت دانش دوره و نحوه) 3-1-2

البته )  ماه10 تا 9(باشد  ها يك سال تحصيلي مي گونه برنامه ني زماني اي به طور معمول، دوره
 )مجارستان(و يا حتي فقط چند هفته ) استوني و ليتواني( ماه 5 تا 4هايي نيز وجود دارند كه  نمونه

  .اند به طول انجاميده

ه ي كسب و كار و تجرب با اينكه يك سال تحصيلي زماني كافي براي كاوش در دنياي پيچيده اداره
ي تجاري تا عملي نمودن، توليد،  از زايش يك ايده(نمودن دوره كامل يك سازمان اقتصادي 

گونه  تر از اين»فشرده«اي  رسد، در برخي از كشورها نسخه به نظر مي) فروش و سود دهي آن
 كه در ايرلند» 3بتركون و غلبه كن«و »  2!پاشو برو«هاي  براي مثال برنامه. ها نيز موجود است برنامه

هاي كوتاه مدت اين امكان را داشتند تا به راحتي در  اينگونه برنامه. كشيدند  هفته طول مي12 تا 8
آموزان   شوند و حتي چندين مرتبه تكرار شده و امكان مشاركت دانش سال تحصيلي جا داده

                                                     
1 Business Games 
2 Get up and Go 
3 Blast:Beat 
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ه طي يك هفته هايي ك هاي كوتاهتر نيز وجود دارند، براي مثال برنامه برنامه. بيشتري را فراهم كنند
هاي  ي وسيع روش البته در گستره). در انگلستان» EBP«برنامه (شوند  و حتي يك روز اجرا مي

واقعيت اين . اند هاي كوتاه مدت در اقليت آموزي، اينگونه برنامه ي شركتهاي دانش مختلف در زمينه
در تمامي وجوه آن را ي كارآفريني  ي تجربه آموزان اجازه است كه زماني اينچنين كوتاه به دانش

ي اوليه به  توانند در دادن يك تجربه ها نيز مي گونه فعاليت با اين حال، حتي اين. دهد نمي
  . ي يك بنگاه اقتصادي و افزايش آگاهي آنها كمك كننده باشند آموزان در اداره دانش

ر هفته اجرا آموزي در مدرسه يك و يا دوبار د هاي دانش هاي مرتبط با شركت معموالً فعاليت
هاي  فعاليت).  ساعت5 تا 2در مجموع در هفته (كشد   ساعت طول مي2 تا 1شوند و هر جلسه  مي

ويژه در حالتي كه  به. هاي خارج از مدسه تكميل شود كاري ها و اضافه تواند با زمان مدرسه مي
خود را به دهد، دانش آموزان بخشي از وقتهاي آزاد  شركت كاالها يا خدمات واقعي ارائه مي

ي محصوالت، ارتباطات با  توسعه(دهند  سازماندهي امور كسب و كار خود اختصاص مي
ي اشتياق و خواست  در واقع اين متدولوژي  بر پايه). كنندگان و مشتريان، فروش و غيره فراهم

  . آموزان و معلمين بنا نهاده شده است خود دانش

اعات مدرسه انجام شده و به صورت داوطلبانه در برخي حاالت، فعاليت كامالً در خارج از س
البته يك . كنند آموزان بعد از ساعات درسي با يكديگر مالقات مي در اين حالت دانش. باشد مي

و » داخل مدرسه«ها هر دو حالت  برخي از برنامه. كند معلم يا مشاور اقتصادي نيز به آنان كمك مي
  ).در بلژيك» ي شركت كوچك امهبرن«. (كنند را ارائه مي» خارج از مدرسه«

در تحصيالت فراگير متوسطه، : توانند در هر نوع از مدارس اجرا شوند ها مي گونه برنامه اين
توانند  ها مي اين برنامه. اي و يا در مدارس تجارتي و بازرگاني هاي فني و حرفه چنين در آموزش هم

 نمايند كه اين بستگي به ساختار سيستم برنامه و يا يك برنامه مدون عمل به عنوان فعاليتي فوق
  . آموزشي كشور و تصميم خود مدرسه دارد

  ي مشاوره و هدايت شركت ارائه) 3-1-3

آنها عقايد خود را بر . عهده دارند كننده را بر دهنده و تسهيل ها نقش ياري معلمين در اين برنامه
. كنند وده و آنان را راهنمايي ميآموزان حمايت نم كنند بلكه از دانش آموزان تحميل نمي دانش
ها و امور شركت  آموزان بايستي آزاد باشند تا عقايد خود را اجرا نمايند و كامالً بر فعاليت دانش

باشد كه حداقل دخالت را در  معلم به عنوان يك راهنما مي. كوچك خود مسئوليت داشته باشند
ي تجربه مستقيم است،  يادگيري بوسيلههدف اين متدولوژي و برنامه، . گيري گروه دارد تصميم



 
  

 

 آموزي اروپاهاي دانش بررسي شركت 7ي  صفحه

 گزارش نهايي  دانشگاهيهايي شركت پروژه

آموزان ممكن است مرتكب اشتباهاتي شوند و طبيعتاً نتايج اشتباهات خود را خواهند  پس دانش
  . ديد

 كمك به  :دهد عبارتند از آموزان ارائه مي رساننده به دانش برخي از اموري كه معلم در نقش ياري
 طي مرحله شروع كار، نقش ميانجي در صورت آموزان در تعريف موضوع، راهنمايي گروه دانش

  ...بروز مشكالت و اختالفات بين اعضاي گروه و 

ها را گسترش  گونه برنامه هايي كه اين اي براي معلمان عموماً توسط سازمان هاي پايه آموزش
هاي راهنماي  آوري كتابچه ي جلسات معرفي، فراهم شود، براي مثال بوسيله دهند فراهم مي مي

هاي ضمن  آموزش. ي هميشگي ، سازماندهي سمينارها و دروس ضمن خدمت و مشاورهعملي
ها جزئي از سيستم آموزشي كشور باشند بسيار  خدمت براي معلمين، مشخصاً هنگامي كه برنامه

  ).مانند ايرلند و اتريش(شود  ي نهادهاي آموزشي فراهم مي تر بوده و بوسيله راحت

آموزان را طي فاز  ها در صورتي كه اين افراد دانش گونه برنامه  ايننقش تجار با تجربه داوطلب در
. شود نمايند، بسيار مهم ارزيابي مي آغازين كار راهنمايي كرده و ارتباطي منظم با كالس برقرار 

در كشور هلند » Mini-Ondernemingen«ي  برنامه). براي مثال در ايرلند، ايتاليا و انگلستان(
يك تاجر، يك حسابدار و يك : نمايد مشاور براي هر شركت را تضمين مي سه  داشتن حداقل

ي يك  اندازي و اداره معموالً معلمين مدارس تجربه و اطالعات عملي درباره چگونگي راه. معلم
سازي برنامه را هماهنگ كرده و  بنابراين در عين حال كه معلمين پياده. فعاليت تجاري را ندارند

رسانند، مشاورين  آموزان در غلبه بر مشكالت ياري مي همچنين به دانشنمايند و  تسهيل مي
ي  آموزان، ارزش افزوده توانند با انتقال تجربيات مديريتي خود در دنياي واقعي به دانش تجاري مي

با اين وجود، گاهي پيدا نمودن تاجرين داوطلب مشكل است  به . قابل توجهي را ايجاد نمايند
به طور كلي، تعامل و رابطه با . اند ي كمتري يافته تر بوده و توسعه  دورافتادهخصوص در مناطقي كه

ها شناخته  گونه برنامه جهان كسب و كار و يا با اجتماع خارج به عنوان يك ويژگي معمول اين
آموزي توليد  هاي دانش هاي محلي، از محصوالتي كه شركت در برخي موارد، بخش. شود مي
شركت يادگيرنده «در سوئد و يا » 4كارآفرين تابستاني«ي  برنامه. (برند نمايند بهره مي مي

  ).در ليتواني» 5آموزي دانش

  

                                                     
4 Summerentrepreneur 
5 Student Learning Company 
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  چهارچوب آموزشي )3-2

ها  ي مهارت اين مسئله شامل توسعه. ي خود بررسي شود آموزش كارآفريني بايد در مفهوم گسترده
در نتيجه با مشاركت در . باشد هاي مورد نياز براي تبديل شدن به فردي كارآفرين مي و مشخصه

دهند، اشتياق و اعتماد  آموزان خالقيت خود را نشان مي آموزي، دانش هاي دانش هاي شركت برنامه
پذيرتر شده و ابتكار به  گيرند كه چگونه با ديگران كار كنند، مسئوليت كنند، ياد مي به نفس پيدا مي

سازي افراد جوان براي نقش  اي در آماده هها، سهم عمد كسب اين صفات و مهارت. دهند خرج مي
آموزاني كه در  دانش. پذير در اجتماع دارد جو و مسئوليت عنوان افرادي خودگردان، مشاركت خود به
اند بيشتر متكي به خود، محتاط و مبتكر بوده و  هاي كوچك همكاري داشته هاي شركت فعاليت

  .  باشند ر و فناوري جديدتر ميبيشتر به دنبال محصوالت جديدتر، بازارهاي جديدت

آموزان عموماً  هايي كه دانش از صفات و مهارت) و البته نه كامالً جامع(تر  در ادامه فهرستي مفصل
موارد ذكر شده . است كنند آورده شده  آموزي كسب مي هاي دانش هاي شركت با مشاركت در برنامه

. اند تقسيم شده» هاي تجاري مهارت«و  » هاي عمومي يا شخصي صفات و مهارت«به دو گروه 
ي تحصيالت  كنند تا طي ادامه آموزان كمك مي تمامي موارد مرتبط با كارآفريني بوده و به دانش

  .اي خود در آينده كسب موفقيت نمايند خود و در زندگي حرفه
  

  ها و صفات شخصي مهارت) 3-2-1

 خالقيت 

 كار تيمي 

 هاي حل مسئله مهارت 

اسبه شده و هاي مح اتخاذ ريسك 
 رويارويي با ريسك

 هاي ارتباطات مهارت 

 مدعي و قدرتمند بودن 

 راهبري 

 تفكر بحراني 

 اعتماد به نفس 

 ابتكار به خرج دادن 

 مسئوليت پذيري 



 
  

 

 آموزي اروپاهاي دانش بررسي شركت 9ي  صفحه

 گزارش نهايي  دانشگاهيهايي شركت پروژه

 خودگرداني 

 گيري شخصي و گروهي تصميم 

 به پايبندي و  زمان مديريت 

 ها  العجل ضرب 

 مشخص كردن اهداف 

 هاي مذاكره مهارت 

 مديريت پروژه 

تفاده از فناوري اطالعات و اس 
 )ICT(ارتباطات 

هاي  سخنراني در جمع و مهارت 
 ارائه

هاي  ريزي فعاليت تحليل و برنامه 
 شخصي

ي يادگيري و عملكرد  توسعه 
 شخصي

  
  

اي تجاريه مهارت) 3-2-2

درك چگونگي عملكرد يك كسب  
 و كار و كسب ثروت

هاي  تفكر كارآفرين و زايش ايده 
 تجاري

 اي اقتصاد پايه 

 تجربه امور كليدي تجارت 

 ي تحقيقات علمي در بازار توسعه 

 ي يك طرح تجاري ايجاد و توسعه 

 سازماندهي و مديريت يك شركت 

 مديريت منابع انساني 

 سواد مالي 

 بندي و اختصاص منابع بودجه 

ي سهام،  جذب سرمايه بوسيله 
 ها حاميان مالي، وام

 محاسبه هزينه و سود كاال 

 حسابداري 

 بازاريابي 

 خدمت/ تبليغ يك محصول 

برپايي نمايشگاه و مشاركت در  
 يك نمايشگاه بازرگاني

 هاي خريد و فروش تكنيك 

 هاي مديريتي فرآيندها و رويه 



 
  

 

 آموزي اروپاهاي دانش بررسي شركت 10ي  صفحه

 گزارش نهايي  دانشگاهيهايي شركت پروژه

درك مباحث مربوط به سالمت و  
 ايمني

ي مكاتبات، مستندات و  تهيه 
 گزارشات تجاري

توسعه و مديريت ارتباطات  
 تجاري و تعامل با جامعه محلي

ي مالقات   جلسهي يك اداره 
 تجاري



 
  

 

 آموزي اروپاهاي دانش بررسي شركت 11ي  صفحه

 گزارش نهايي  دانشگاهيهايي شركت پروژه

  

  عوامل كليدي موفقيت )3-3

اي از  دليل پاره آورد، به دست مي آموزي در اروپا به هاي دانش موفقيت روزافزوني كه متدولوژي  شركت
گونه  ي قدرت اصلي اين واقع نقطه ها معمول است و در گونه فعاليت باشد كه براي اين مشخصات مي

  :ها شامل  ويژگياين. شود ها محسوب مي فعاليت

 هاي محلي، و همچنين مشاركت بخش خصوصي؛ هاي تجاري و انجمن ارتباط قوي با بخش 

 هاي مختلف آموزشي و شرايط مختلف محلي؛ ها با سيستم انعطاف و سازگاري اين برنامه 

 آموزان؛ اشتياق و انگيزش ايجاد شده در دانش 

آموزان به صورت بالفعل  اليت ها را در دانش ابتكار و نوآوري كه اين فع ظرفيتي از نوع خالقيت،
 .آورند درمي

تواند به صورتي محسوس و  تر بر مبناي اين سئوال كه اين متدولوژي چگونه مي به طور اختصاصي
هاي  اي از مشخصه يكپارچه و به بهترين نحو پياده شود، از گروه متخصصين خواسته شد تا مجموعه

هاي  سازي برنامه أثيرگذاري و موفقيت هر چه بيشتر در پيادهكليدي را كه فاكتورهاي اصلي در ت
  .باشند، شناسايي نمايند آموزي مي هاي دانش شركت

هاي شناسايي شده در اروپا مشخصات مورد نياز ذكر شده در  در واقع، شايد بتوان گفت كه اكثر برنامه
  . كنند جدول زير را برآورده مي

براي مثال، ميزان . باشد شامل موارد مرتبط با محيط خارجي نميشود  فهرستي كه در ادامه آورده مي
  . حمايت موسسات دولتي تا چه حد بوده و آيا برنامه در سيستم رسمي آموزشي قرار دارد يا خير

  

 :آموزي هاي دانش هاي شركت ي بهترين نمونه در اجراي برنامه كننده معيارهاي مشخص
  

آموزان تأكيد داشته و يك معرفي جامع از كار گروهي قبل از اجراي برنامه به  اري بين دانشهاي كار تيمي و همك برنامه بر مهارت .1
 .آموزان ارائه شود دانش



 
  

 

 آموزي اروپاهاي دانش بررسي شركت 12ي  صفحه

 گزارش نهايي  دانشگاهيهايي شركت پروژه

هاي  آموزي نقش دارند داراي صالحيت بوده و يا آموزش هاي دانش هاي شركت داوطلبين و معلميني كه در سازماندهي برنامه .2
 .الزم در مورد اين موضوع به آنان داده شود

 . ي برنامه موجود باشد آموزان طي دوره حمايت و مشاوره به معلمين و دانش .3

ي تفكرات و  مساعدت شوند اما در عين حال آزادي كامل براي توسعه) معلم يا مشاور(ي يك راهنما  آموزان بوسيله دانش .4
 .باشند هاي خود و مسئوليت تام در قبال عملكرد شركت كوچك خود داشته ايده

مانند (آموزي توليد شده و در دسترس باشند  هاي دانش ي شركت شي خاصي درباره چگونگي تسهيل و يا ادارهمطالب آموز .5
 .)ها و غيره راهنماها، دستورالعمل

هاي مدارس چه درون كالس  هاي مختلف قابل اجرا بوده و جا دادن آن در بين فعاليت  در زمينه؛پذير باشد برنامه بايستي انعطاف .6
 .ن فعاليتي فوق برنامه آسان باشدعنوا و چه به

 .مربيان و مشاوراني از دنياي واقعي كسب و كار در اجراي برنامه سهيم باشند .7

 .هاي تجاري ايجاد و سازماندهي شوند وقايعي خارج از مدرسه، مانند نمايشگاه .8

 .برنامه بوسيله جامعه محلي حمايت شود .9

 .ابزارهايي به منظور ارزيابي برنامه به طور منظم مورد استفاده قرار گيرند .10

المللي بين  هاي ارتباطي بين معلمين به منظور كمك و يادگيري دوجانبه فراهم شود همچنين توسعه ي ارتباطات ملي و بين شبكه .11
  . كنندگان مورد توجه قرار گيرد آموزان و ديگر مشاركت معلمين، دانش

  



 
  

 

 آموزي اروپاهاي دانش بررسي شركت 13ي  صفحه

 گزارش نهايي  دانشگاهيهايي شركت پروژه

  

  بخش

4  

  جزئيات اجرايي برنامه،  ترويج،  موانع اصلي
  

  آموزي در سطوح مختلف تحصيالت هاي دانش شركت) 4-1

آموزي در سطح تحصيالت متوسطه فراگيري بيشتري دارند و قابليت  هاي دانش هاي شركت برنامه
كت واقعي و يا دهد كه يك شر تجربه نشان مي. ها نيز در اين سطح باالتر است اثربخشي اين برنامه

آموزاني  دانش. آموزان دوره متوسطه اداره شود تواند با موفقيت بوسيله تيمي از دانش سازي شده مي شبيه
كه هم از نظر ذهني و هم از نظر اجتماعي آمادگي الزم را براي تحمل مسئوليت كاركردن به طور 

آموزان نياز به  حله است كه دانشدر اين مر. خودگردان روي يك پروژه كامل بنگاه اقتصادي را دارند
مهارتهايي مانند كار تيمي، ارتباطات و كار . اي را دارند هاي شخصي و غير حرفه تكميل كسب مهارت

همچنين طي دوره متوسطه . اي آينده آنان مورد نياز خواهند بود اي كه در زندگي حرفه پروژه
هاي  ند، بنابراين، قرار گرفتن در معرض برنامهكن آموزان شروع به تفكر درباره شغل آينده خود مي دانش

و باالخره در . باشد تواند بيشترين تاثير را داشته كارآفريني و خود مفهوم كار آفريني در اين مرحله مي
آموزان هنوز امكان اين را دارند كه تجربه كنند، اشتباه كنند و راه خود را پيدا نمايند،  دبيرستان، دانش

آموزي در سطوح  هاي شركتهاي دانش با اين وجود، برنامه .زيادي روي آنها وارد شودبدون اينكه فشار 
  .اند ابتدايي و همچنين دانشگاه هم با موفقيت اجرا شده

باشند و مدت دوره  تر مي در مدارس ابتدايي، فعاليتها و كارهايي كه بايستي انجام شوند، به نسبت ساده
در اين ).  زمان الزم براي اجراي يك پروژه خاص ماه و يا صرفا3ًا  ت2براي مثال (برنامه ها كمتر است 

هاي   و سرگرميها كردن، و بوسيله آزمايش حالت، متدولوژي كار بيشتر مبتني بر يادگيري در حين بازي
) كار تيمي، ابتكار و غيره( الزم هاي كيد بيشتر بر كسب رفتارها و گرايشأهمچنين ت. مختلف باشد



 
  

 

 آموزي اروپاهاي دانش بررسي شركت 14ي  صفحه

 گزارش نهايي  دانشگاهيهايي شركت پروژه

ها در اين سطح نيز شامل انجام  هاي مورد نظر برنامه فعاليت. هاي تجاري ب مهارتباشد تا كس مي
آوري پول براي  دهي يك بازار، جمع مانند سازمان(اموري است كه هم اكنون در مدرسه وجود دارند 

گيرد  آموزي حول پيشامد خاصي شكل مي و يا شركت دانش) يك اردوي علمي تفريحاتي و غيره
هاي  ها بوسيله بازي با اجراي اينگونه برنامه). حصوالت در يك نمايشگاه كريسمسمانند فروش م(

كند و  آموزان افزايش پيدا مي اي دانش هاي ساده، سواد اقتصادي پايه ها و فعاليت مختلف، داستان
بخشي . يابند شود مي دهي مي آموزان آگاهي بيشتري از اينكه دنياي خارج از كالس چگونه سازمان دانش

مالقات با نمايندگان و افراد . باشد هاي كسب و كار محلي مي ها نيز شامل بازديد از بخش از اين فعاليت
  .آموزي وجود دارد هاي شركتهاي دانش با تجربه در كسب و كار نيز در اين سطح از برنامه

ب و كار و هاي مورد استفاده، تاكيد و تمركز بيشتري بر طراحي يك كس در سطح دانشگاهي، متدولوژي
ها به سمت  باشد و شركت دانش تئوريك در اين سطح بيشتر مورد نياز مي. هاي تجاري دارند ايجاد ايده

آموزي داراي اهداف  فعاليت شركت دانش. شوند دهي مي هاي دانش محور جهت نوآوري و فعاليت
 و حركت به نجوياهاي كاري واقعي براي دانش آموزشي كمتري بوده و بيشتر در جهت يافتن فرصت

 قادر خواهند بود تا  جوياندر اين سطح دانش. شود ريزي مي سمت يك محيط واقعي تجاري برنامه
آنان . يند يادگيري را به طور كامل و به صورت خودگردان و با پذيرش مسئوليت تام  هدايت نمايندآفر

 شركت ي  برنامه.هاي مختلف با مشاورين تجاري دارند آزادي بيشتري در ترتيب دادن مالقات
ها  ها و كمك دهي خارجي كمتري داشته و هدايت در اين سطح سازمان) دانشجويي(آموزي  دانش

همچنين اين مطلب بدين معناست كه محيط عملياتي كمتر . بوسيله مسئولين برنامه محدود خواهد بود
 در اين سطح از جوييهاي شركتهاي دانش برنامه. محافظت شده بوده و ريسك كسب و كار بيشتر است

سيس يك شركت واقعي أتر بوده و اكثر آنها در نهايت به ت تحصيالت به زندگي واقعي بسيار نزديك
  آيند ها مي دانشجويان به كمك آنعملي نمودن ايده تجاري براي  نيز 6اكز رشدرم. انجامند مي

  در دانشگاه 7هاي اقتصادي مبتدي بنگاه

هايي  ، انجمن)8JADE(ون اروپايي بنگاهاي اقتصادي مبتدي كنفدراسي -تصادي مبتديقبنگاههاي ا
سازي دانش كسب  شوند و بر يكپارچه  اداره ميجويانباشند كه به طور كامل بوسيله دانش غيرانتفاعي مي

                                                      
6 Incubators 
7 Junior Enterprises 
8 Europian Confederation of Junior Enterprises 



 
  

 

 آموزي اروپاهاي دانش بررسي شركت 15ي  صفحه

 گزارش نهايي  دانشگاهيهايي شركت پروژه

ها در  هاي مشاوره براي شركت ها با تجربيات عملي تجاري بوسيله اجراي پروژه شده در دانشگاه
  .دهاي مختلف تاكيد دارن بخش

ي  ارائههايي مانند روحيه كارآفريني، كارتيمي، خالقيت، تواناييهاي  ها مهارت دانشجويان در اين بنگاه
عي از خدمات را در زمينه يها نيز گستره وس اعضاي اين بنگاه. گيرند  و مديريت پروژه را فرا ميمطلب

  .هندد هاي مختلف انجام مي ها در بخش تخصصي تجاري براي انواع مختلف شركت

  

  هاي ممكن ارتباطات و پل) 4-2

آموزي كه در دبيرستان اجرا  هاي شركتهاي دانش تر بتوانند از برنامه آموزان راحت براي اينكه دانش
ها و  توان پل شوند سوق پيدا كنند، مي هايي كه در سطح دانشگاه پياده مي شوند به سمت برنامه مي

  .ارتباطاتي را برقرار نمود

هاي  گذار براي برنامه اي بسيار تاثير تواند مقدمه ت كوچك در دوره دبيرستان مي يك شركي اداره
اندازي يك كسب و كار واقعي طي   راهكارآفريني در سطوح تحصيلي باالتر باشد، جايي كه مشخصاً

نياز دارند تا ) در سطوح باالتر(ها  گونه برنامه اين. دوره تحصيالت و يا پس از آن يكي از اهداف است
هايي كه طي دوره   و آنآشنايي داشته باشند يك طرح تجاري واقعي سازي جويان با چگونگي آمادهدانش

اين كار انجام اند از توانايي بيشتري براي   داشتهمشاركت آموزي دانشهاي شركتهاي  دبيرستان در برنامه
 متوسطه ايجاد ي ي دورهها هاي تجاري طي برنامه همچنين ارتباطاتي كه با بخش. برخوردار خواهند بود

ها مفيد   دانشگاه در انجام تحقيقات و تكميل پروژهي آموزان در دوره تواند براي دانش است مي شده
  .باشد

شده در سطح متوسطه،  از يك سازمان آموزشي شناخته» مدرك معتبر موفقيت در دوره«با داشتن يك 
ك واحد تجاري را در دانشگاهها، در صورتي ريزي ي تري از طرح توانند سطح پيشرفته آموزان مي دانش

همچنين برگزاري يك . كه دانشگاه مذكور مدرك مورد نظر را به رسميت بشناسد، درخواست نمايند
آموزان از اصول اداره يك سازمان اقتصادي مفيد  تواند براي ارزشيابي ميزان فراگيري دانش آزمون نيز مي
  . آموزش عالي مورد نظر خود ارائه نمايندي سسهؤجه آنرا به متوانند نتي اموزان نيز مي باشد و دانش



 
  

 

 آموزي اروپاهاي دانش بررسي شركت 16ي  صفحه

 گزارش نهايي  دانشگاهيهايي شركت پروژه

از ثبت تا (اند  آموزي را گذرانده آموزاني كه دوره كامل يك برنامه شركت دانش در كشور ليتواني، دانش
اي كه با برخي  نامه  و بر اساس توافق را دريافت كرده9»موفقيت مقدماتي ليتواني«مدرك ) تسويه حساب
  .گيرد است اين مدرك در پذيرش دانشجويان مورد توجه قرار مي ه امضا رسيدهدانشگاهها ب

شود و  هاي آموزشي در دو دانشگاه اقتصادي اين كشور پياده مي  شركتي در كشور اتريش، برنامه
آموزي دبيرستانها و دانشگاه بسيار مورد توجه و تشويق  هاي دانش هاي تجاري بين شركت همكاري
سسات آموزشي مربوطه براي ؤهاي آموزشي را در كنار م  مچنين اين دانشگاهها دورهه. گيرد قرار مي

  .دهند آموزي ارائه مي هاي دانش دبيران در زمينه شركت

-JA(آموزي را در سطح دبيرستان  هاي شركتهاي دانش  عمده كه برنامهي دو شبكهنيز در سطح اروپا 

YE Europe( و در سطح دانشگاه )JADE (همكاري امضا ي نامه  توافقدهند، اخيراً توسعه مي 
  .اند نموده

  

  مخاطرات موانع و )4-3

هاي  هاي شركت  برنامهپيش رويها و مخاطرات اصلي   مشكالت، موانع، ضعفدر اين بخش
 كه كند  مشخص ميرا هايي گيري ها و جهت اين امر فعاليت. گيرد مورد بررسي قرار ميآموزي  دانش

بايستي ) سسات تجاريؤها، مدارس و مNGOهاي دولتي،  شامل سازمان(زمينه ايفاگران نقش در اين 
هاي آموزشي و همكاري  ها، حضورشان در سيستم اتخاذ نمايند تا بتوانند اثر بخشي اين برنامه

  .آموزان را افزايش دهند دانش

ر اين زمينه، آموزي در اروپا و نظرات متخصصين د هاي شركتهاي دانش نگاهي كلي به برخي از برنامه
ها شناسايي شوند كه به شرح  اين امكان را فراهم آورد تا برخي از موانع اصلي گسترش اينگونه برنامه

  . باشند زير مي

                                                      
9 Junior Achievement Latvia 
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  دهد  ناپذير و سختي كه عملكرد برخي مدارس را تحت تاثير قرار مي چهارچوب انعطاف) الف

از نظر آموزشي، (ودگرداني الزم در برخي موارد و با درجات مختلف، مدارس فاقد استقالل و خ
برنامه و يا برقراري ارتباط با اجتماع محلي و  هاي فوق براي درگيري در فعاليت) مديريتي، مالي و غيره

اند و اجازه ندارند با بخش اقتصادي  مدارس در فضاي خود محدود شده. باشند هاي تجاري مي بخش
رت الزم را داشته باشند تا فضايي را فراهم نمايند كه از مدارس بايستي اختيار و قد. ارتباط داشته باشند

آنها بايستي منابع .  رسمي تحصيلي مانند كارآفريني حمايت كندي كسب مزاياي رقابتي مكمل برنامه
آموزان  مالي، زمان و انعطاف كافي را براي اجراي فعاليتهايي در راستاي افزايش ويژگيهاي رقابتي دانش

سازي دروس فوق برنامه كه ظرفيت آنها را براي  مدارس بايستي در راستاي پياده. شنددر اختيار داشته با
اگر يك برنامه تحصيلي به عنوان . آورد تشويق شده و فعاليت نمايند اجراي ابتكارات جديد فراهم مي

هاي  همچنين، برنامه. بخشي از سيالبس رسمي آموزشي شناخته نشود، مدارس از اجراي آن بيم دارند
ها  بنابراين نظارت بر اينگونه برنامه. دهد شركتهاي كوچك به دانش آموزان آزادي و استقالل زيادي مي

ها نيازمند  معرفي و اجراي اينگونه برنامه. باشد دهي و غيره مشكل مي با روشهاي مرسوم آموزش، نمره
ز جانب مدرسه و  اانه برخورد كارآفريني طرز تفكري روشنفكرانه و آزادي طلب و همچنين شيوه

  .باشد معلمين مي

  تامين مالي) ب

هاي ديگر خارج از سيستم آموزشي ترويج  و سازمانها NGOها بوسيله  در اكثر مواقع، اين برنامه
اين بدان معناست كه منابع مالي اضافي . پذيرند شوند و خارج از برنامه رسمي مدارس صورت مي مي

ها ممكن است توانايي پرداخت به معلمين براي كار  گونه برنامه براي مثال، اين. همواره مورد نياز است
آموزان به  ي سفر دانش دهند و يا تأمين هزينه آموزي انجام مي هاي دانش اي كه براي شركت فوق برنامه

  .هاي تجاري ملي يا بين المللي را نداشته باشند منظور شركت در نمايشگاه

  و معلمانآموزان  بار كاري اضافي براي دانش) ج

. باشند آموزان  و چه معلمان، نيازمند صرف زمان و نالش مي ها، چه از جانب دانش گونه برنامه اين
بنابراين رسيدن به سطح بااليي از انگيزه در . گير است آموزي فرآيندي وقت ي يك شركت دانش اداره

با . باشد  بسيار مهم ميآموزان طي دوره ابتداي برنامه در تشخيص چگونگي موفقيت و يادگيري دانش
آموزي و در عين حال موفقيت در  آموزان، كار در شركت دانش حال ممكن است براي دانش اين
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در ارتباط با معلمين نيز، با توجه به بار . موضوعات ديگر مشمول برنامه رسمي مدرسه مشكل باشد
آموزي و برپايي و  هاي دانش تهاي رسمي، بسياري از آنان زمان كافي براي آموزش در شرك زياد برنامه

ها  هاي خارج از مدرسه، فرصت درگيري در فعاليت. آموزي در اختيار ندارند هاي دانش ي شركت اداره
آورد، اما در عين حال مشكالتي را نيز با خود در ارتباط  آموزان فراهم مي و منافع بسياري را براي دانش

هاي خارج از زمان  معلمان بايستي در فعاليت. مراه داردها به ه گونه فعاليت ي اين با نظارت و بيمه
  .گري و به منظور حفظ امنيت مدرسه شركت نمايند براي مربي) بعد از ظهرها(مدرسه 

  ي معلمان برنامه هاي فوق كمبود قدرداني و تشويق براي تعهدات و فعاليت) د

ي  العاده آموزي، نيازمند تالش فوق شهاي دان هاي شركت ي برنامه طور كه در باال ذكر شد، اداره همان
ها به طور معمول بار كاري  معلم. انجامد هاي معمول مدرسه به طول مي معلمان است كه بيش از ساعت

برنامه مورد توجه قرار نگرفته و تشويق نشود،  اگر اين تعهد فوق. و دروس سنگيني را بر دوش دارند
در اين زمينه، مشمول . ها خواهد بود گونه برنامه در ايناين مسأله موجب كمبود انگيزه براي مشاركت 

تواند داراي اهميت بسيار  آموزي در برنامه رسمي آموزشي كشور مي هاي شركتهاي دانش كردن برنامه
  . باشد

  باشند ي متدهاي جديد آموزشي بوسيله معلمان مي ها نيازمند ارائه برنامه) ه

در عين حال  كه معلم در ابتدا . باشد سنتي آموزشي معلمين ميها مستلزم تغيير شيوه  ي برنامه اداره
آموزان فراهم آورده و اصطالحات و عبارات كليدي تجارت را براي آنها  دانش پايه اوليه را براي دانش

كننده، مشاور و يك شاهد صامت سوق داده  دهد،  نقش وي پس از آن به سمت يك تسهيل توضيح مي
آموزان واگذار نمايد زيرا كه با پذيرش  گيري را به خود دانش ئوليت تصميممعلم بايستي مس. شود مي

بنابراين و با . نمايند مسئوليت يادگيري است كه افراد جوان با كيفيات و مهارتهاي كارآفريني رشد مي
آموزش اوليه . توجه به مطالب گفته شده، معلمين بايستي با دقت انتخاب شده و آموزش داده شوند

ي كار  هاي آموزشي بر پايه ي يك شركت كوچك، شيوه  تمركز خود را روي چگونگي ادارهبايستي
هاي  هايي كه الزم است دانش آموزان طي مشاركت در برنامه اي و دانش اهداف و مهارت تيمي و پروژه

  .آموزي كسب كنند قرار دهد هاي دانش شركت
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  يافتن مشاوران و داوطلبان خارجي) و

 با دنياي كسب و كار و وجود مربيان و مشاورين از كسب و كارهاي محلي، ي ارتباطات توسعه
در عين حال كه . آموزي در مدارس است هاي دانش هاي شركت عنصري كليدي در موفقيت برنامه

آموزان نيازمند  باشد، دانش آموزان طي مراحل مختلف برنامه مي نقش معلم تسهيل امور و ياري دانش
ي تجربي فراهم نموده و به آنها در يادگيري  ي واقعي هستند كه ارزش افزودهها مشاوريني از شركت

گاهي اوقات بسيار مشكل است تا مشاورين كافي از . بيشتر درباره كسب و كار و كارآفريني كمك كنند
دنياي كسب و كار پيدا كرد، زيرا كارآفرينان و افراد با تجربه در تجارت غالباً داراي وقت بسيار كمي 

. تر، مدارس دسترسي كمي به مشاورين مورد نظر دارند الخصوص در مناطق دورافتاده علي. باشند يم
ها وابستگي بسياري به حسن نيت و در دسترس بودن افراد با تجربه در تجارت و  موفقيت اين برنامه

  .هاي محلي كه داوطلب شوند دارد شركت

  مدارسكمبود مقبوليت از نظر معلمان ديگر و مديران ) ز

هاي  ها و مهارت گان بايستي اهميت توسعه شيوه كنند مدارس در تمامي سطوح، شامل مديران و هدايت
هاي كوچك در اين زمينه را مد نظر قرار  هاي شركت كارآفريني براي افراد جوان و سودمندي برنامه

سازي آن حمايت  يادهآنها بايستي به اين خط مشي جديد در آموزش متعهد شده و معلمان را در پ. دهند
هاي شركتهاي  بسياري از معلمان از زمان زيادي كه به آموزش كارآفريني و اجراي برنامه. نمايند

هاي بسياري الزم است  هنوز تالش. كنند شود اظهار ناراحتي مي  مي كوچك در مدارس اختصاص داده
هاي دولتي  بخش.  بپذيرندآموزي را هاي دانش كه تمامي پرسنل مدرسه ارزش آموزشي شركت تا اين

  .تر را در رسيدن به اين هدف بازي كنند بايستي نقشي فعاالنه

  موانع قانوني و مديريتي) ح

آموزي با مشكالت اجرايي در ارتباط با طبيعت  هاي دانش هاي شركت در تعدادي از كشورها، برنامه
آموزي هنوز شفاف نيست  كتهاي دانشدر واقع شرايط قانوني شر. ها مواجهند قانوني و اداري اين برنامه

، 10هاي مديريتي، پرداخت ماليات، وماليات بر ارزش افزوده هاي اختصاصي در ارتباط با روال نامه و آيين
آموزي بايستي به درستي و به صورت  هاي دانش شركت. بيمه و الزامات مالي و غيره نيز موجود نيست

هاي واقعي قرار  ها و الزامات مديريتي و مالي شركت تابزاري آموزشي ديده شوند و در معرض مسئولي
                                                      
10 Value Added Tax 
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در برخي . شود نگيرند زيرا اين امر به عنوان مانعي بزرگ براي استفاده از آنها در مدارس تلقي مي
ها، استثنايي  شوند زيرا قانون ماليات براي شركت ها به صورت رسمي شناخته نمي كشورها اين برنامه

 .شود ائل نميهاي آموزشي ق براي برنامه

  هاي دولتي ها از جانب بخش عدم تأييد و حمايت برنامه) ط

هاي كافي از  شده است، نبود حمايت يكي از مهمترين موانع كه بوسيله متخصصان كشورها بدان اشاره
هاي  هاي شركت در ترويج و گسترش برنامه) بويژه وزارت آمورش و پرورش(هاي دولتي  سوي بخش

ي مشخصي از آزادي  كه مدارس و معلمان درجه با در نظر گرفتن اين. باشد س ميآموزي در مدار دانش
كه كارآفريني هنوز به طور  گيري درباره اينكه چه دروسي بايستي ارائه شوند دارند و اين را در تصميم

شود، نياز  ي آموزشي و مدارس پذيرفته نمي ي جامعه گسترده به عنوان يك هدف آموزشي بوسيله
هاي  در اين زمينه، ضروري است كه سازمان. شود ه ترويج و تشويق اين مساله احساس ميمبرمي ب

ها به عنوان  يافتن جايگاهي براي اين برنامه. آموزش و پرورش كشورها، نقشي فعاالنه را داشته باشند
ي  رسمي آموزش ي فرهنگ كارآفريني در برنامه تر توسعه هايي در راستاي نيل به هدف وسيع گزينه

ها را طي سيالبس رسمي  اگر مدارس بتوانند اين برنامه. باشد كشورها قدمي بسيار مهم و ضروري مي
همچنين اين امكان وجود خواهد . ي معلمان افزايش خواهد يافت خود اجرا نمايند، بدون شك انگيزه

شور، اين ها به عنوان بخشي از سيستم آموزشي رسمي يك ك داشت كه با در نظر گرفتن اين برنامه
هاي دولتي، مسئول ساختارهاي  و در نهايت، بخش. تر طراحي شود تر و اجرايي سيستم به طور سبك

شوند نيز  ها در مدارس مي مديريتي و قانوني نامناسب كه باعث تضعيف بكارگيري اين فعاليت
  . باشند مي

 


