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5  

  هاي عمومي و دولتي ها، شرايط محيطي و نقش سياست حمايت

  

   مالي از جانب بخش خصوصي هاي مالي و غير  حمايت)5-1

. شوند ايجاد مي سيستم آموزشي ازهاي خارج  آموزي توسط سازمان هاي دانش در بيشتر موارد، شركت

دليل و  اين بهبنا . دگير ميصورت هاي عومي و دولتي از آنها  از جانب بخشهايي نيز  اگرچه حمايت

يكي از  ناكافي بودن منابع مالي  معموالً، آموزشيي ها از برنامه  طرحبه دليل خارج بودنهمچنين 

  .آيد ها به شمار مي مشكالت آن

بخش خصوصي هاي  ها و همكاري آموزي به كمك حمايت هاي دانش هاي شركت  فعاليتمعموالً

ها توسط بخش دولتي فراهم  البته در بعضي كشورها بسته به مورد، اين هزينه. پذيرد صورت مي

هاي فوق توسط   هزينه، در ديگر كشورها عموماً)اتريش، فرانسه و نروژ: كشورهايي مانند(گردد  مي

ر از اينكه صرف نظ). چكسلواكي، ليتواني، هلند و لهستان: مانند(شوند   ميتأمينبخش خصوصي 

 كدام بخش است، خصوصي يا دولتي، در بيشتر مواقع، بخش اعظم منابع ي هاي مالي بر عهده هزينه

گردد البته در بعضي از كشورها اين نسبت تا حدي  توسط يك بخش تامين مي) آن% 80بيش از (مالي 

  ). دانمارك، ايرلند و سوئد: مانند(متعادل شده است 

 صندوقكند كه نام آن  ها ايفا مي  نقش مهمي را در اين فعاليتي اروپايي اديهاتحدر بخش دولتي، منابع 

 "لئوناردو داوينچي"هاي   و به برنامهاست)) European Social Fund (ESF(اجتماعي اروپايي 

هاي  بخشي به آموزش هاي سرعت  سهم مهمي در تامين هزينهESFبراي مثال در فرانسه، . اند معروف

ها  ثري بين دانشگاهؤها، ارتباط م  اين كمكي در سايه. هاي اقتصادي و اجتماعي دارد ينهاي در زم حرفه

  .هاي كارآفريني شده است  پروژهي و كارآفرينان برقرار گشته و در فرانسه، باعث توسعه
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هاي  مند هستند، هزينه با اين حال در بسياري از كشورها كه از حمايت بخش خصوصي بهره

هاي مالي  عالوه بر حمايت .شود هاي بسياز جزيي خالصه مي دارس آنها در هزينهآموزان و م دانش

پذيرد كه اهميت آنها شايد از  هاي ديگري نيز از جانب اين بخش صورت مي بخش خصوصي، حمايت

هاي جديد و آموزش   دانش به شركتي مانند دراختيار گذاردن تجربيات، ارايه. بعد مالي نيز بيشتر باشد

   .نظاير آنكارآزموده، فرستادن مشاوران خبره، در اختيار گذاردن محل كار و مربيان 

  :به عنوان مثال

هاي كوچك را به عهده گرفته و باعث كاهش ريسك  در آلمان، شركتي مسئوليت بيمه شركت �

هايي است كه توسط خود مدارس   فوق عالوه بر بيمهي البته بيمه. گذاري آنها گشته است سرمايه

  .گردند تقبل مي

در اسپانيا بانكي وجود دارد كه با ارايه طرح كسب و كار قابل توجيه، به كارآفرينان وام بدون بهره  �

  .دهد مي

  

   مالي از جانب بخش دولتي هاي مالي و غير حمايت) 5-2

   آموزشي ي يكپارچگي در برنامه) 5-2-1

 آموزشي گنجانده شود ي رنامهتواند به عنوان يك درس در ب آموزي مي هاي دانش هاي شركت فعاليت

و يا به عنوان يك فعاليت فوق برنامه ) جمهوري چك، فنالند، ايرلند، اتريش و نروژ: كشورهاي مانند(

هاي مهم نوع دوم اين است كه چون  از اشكال). بلژيك، استوني، آلمان و سوئد: كشورهايي مانند(باشد 

شود و اين  براي آن در نظر گرفته نمياليت به صورت فوق برنامه است، پس ساعت مشخصي عف

هايي كه گذاشته است،  كاهد و همچنين استاد و معلم مربوطه نيز بابت زمان موضوع از اهميت طرح مي

نوع اول نيز با مشكالتي روبرو است، مانند مشكالت دستيابي به . كند به درستي حقوق دريافت نمي

ي اختصاص داده شده، هماهنگي كمتر با ديگر دروس ها اهداف از پيش تعيين شده، ناكافي بودن زمان

  .و با انگيزه نبودن معلمان
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باشند تا با يك سيستم  ار گرفتن امور مييشود كه مدارس خود خواهان در اخت با اين حال احساس مي

 ي هاي كوچك را دنبال كنند، چه به صورت جزئي از برنامه هاي مربوط به شركت منعطف فعاليت

واگذاري اختيار امور به مدارس در انتخاب فوق برنامه بودن يا نبودن، در سطح ملي  .ندرسي يا فوق آ

 نفوذ اين برنامه گشته ي ها و درجه اي نتايج مثبتي به همراه داشته كه باعث افزايش ظرفيت و منطقه

گردد كه اين امر باعث  در اين روش ساعات الزم براي درس در مشورت با معلمان تعيين مي. است

آموزان بايد ساعات بيشتري را به آن اختصاص دهند، به خصوص  البته دانش. ترغيب آنها شده است

صاحب نظران متفقا بر اين  . آنها با ساخت يك كاال يا خدمات حقيقي در ارتباط باشد اگر شركت

ر گونه ها، بايد دست مدارس باز گذاشته شود و از ه اند كه براي افزايش اثربخشي اين فعاليت عقيده

  .تحميل اجتناب شود

  آموزش دادن و حمايت از معلمان) 5-2-2

رغبتي معلمان در  هاي مرتبط و بي هاي كوچك، نداشتن مهارت از موانع اصلي بر سر راه فعاليت شركت

ها نه تنها به دانش و  اين فعاليت. باشد هاي كارآفريني مي هاي كارآفريني و كار بر روي پروژه زمينه

با توجه به كمبود امكانات  .باشد دارد بلكه مستلزم تغيير شيوه تدريس و كار گروهي نيز ميمهارت نياز 

هاي  ها به عنوان جزئي از برنامه درسي باشد، حمايت مالي، به خصوص هنگامي كه اين فعاليت

  .يابد آموزشي نيز از معلمان كاهش مي

در . شوند هاي غير دولتي برگزار مي ازمانها و س  توسط شركتهاي آموزشي عمدتاً با اينكه اين برنامه

هاي دولتي  مند كه بيشتر توسط بخش هاي اوليه و ضمن خدمت نظام بيشتر كشورها كمبود آموزش

البته در بعضي موارد نيز معلمان توسط مدارس به اين امر تشويق . شود شوند، احساس مي حمايت مي

 بدون پاداش م شده در خارج ساعات درسي كه عمدتاًهاي اضافي انجا  عالوه بر آن، فعاليت .گردند نمي

  .باشد ماند نيز دليلي بر كم انگيزه بودن معلمان مي مي

  آموزي هاي شركت دانش هاي دولتي از برنامه حمايت) 5-2-3

اگرچه ). چه مالي، چه غير آن(شود  آموزي حمايت مي هاي شركت دانش در بيشتر كشورها از برنامه

  .رسد ها ناكافي به نظر مي  در قياس با فزوني درخواستها ميزان اين حمايت
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هاي شركت  هاي غير دولتي مرتبط با برنامه در كشورهاي اندكي نيز، بخش دولتي با درگير كردن سازمان

اي  هاي ملي در امر كارآفريني، يك حالت همكاري دوجانبه آموزي، در تدوين و توسعه استراتژي دانش

  ).مارك و بروژدان(را ايجاد نموده است 

آموزان و معلمان  هاي تشويقي، نقش مهمي را در ترغيب دانش تواند با اعمال سياست بخش دولتي مي

هاي شركت كوچك، براي آنها  ايفا نمايد مانند اتريش كه براي تشويق مدارس و معلمان به برنامه

يب معلمان به شركت در هايي را در نظر گرفته است و همچنين پاداشي ديگر را نيز براي ترغ پاداش

  .هاي آموزشي در نظر گرفته شده كالس

در مقابل، كارآفرينان در بعضي از كشورها با شفاف نبودن قوانين و مقررات مواجه هستند كه كار را 

  .سازد براي آنها دشوارتر مي

  :هاي دولتي گرانه سياست موارد حمايت

  فريني در مدارسهاي كارآ هاي كلي براي گسترش آموزش تدوين استراتژي )1

  آموزي هاي دانش شفاف سازي قوانين و تصويب قوانيني مبني بر حمايت از شركت )2

  هايي براي اجرا آنها برد ها در مراكز آموزشي و ارايه راه رسمي كردن و اجباري شدن اينگونه فعاليت )3

امور فوق ها در برنامه درسي يا  باز گذاشتن دست مدارس در مواردي مانند قراردادن اين فعاليت )4

  برنامه

  )چه از ابتدا و چه ضمن خدمت(آموزش دادن معلمان  )5

  ها شناسايي و لحاظ كردن تعداد ساعات اضافه كاري معلمان در رابطه با اين فعاليت )6

هاي مدارس فعاليت   اينگونه برنامه هاي غير دولتي كه در زمينه حمايت كردن و تشويق شركت )7

  .كنند مي
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  آموزي هاي دانش  شركتوضعيت قانوني و اداري) 5-3

آموزي با مشكالت متعدد قانوني و اداري، مانند  هاي دانش هاي شركت در بعضي از كشورها، برنامه

ها اقدام به انجام  شود كه شركت قوانين مالياتي روبرو هستند و اين مشكالت زماني بيشتر مي

ستوني، ليتواني، لهستان، اسپانيا جمهوري چك، ا: كشورهايي مانند(كنند  هاي واقعي اقتصادي مي فعاليت

شود كه يا كال برنامه مختل شود و يا معلمان و دست اندركاران از  اين مسايل باعث مي ).و سوئد

  .ها صرف نظر كنند هاي مالي و اقتصادي طرح بخش

  :ن از قرار زير دانستاتو مشكالت و موانع اصلي را مي

  هاي اداري مشكالت نظام كاغذ بازي و رويه �

  الت مالياتي اعم از ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزودهمشك �

  مشكالت حسابداري �

  اند هاي كوچكي كه به اين روش ايجاد شده عدم ضمانت شركت �

  عدم امكان همكاري با يك شركت واقعي و انجام كارهاي بانكي �

  مشكالت رقابتي �

آموزان  انوني، مانع فعاليت دانشن و مسئوالن مدارس به دليل مشكالت قامواردي وجود دارد كه معلم

  . اند شده

هاي كوچك بايد كامال واضح و مشخص شده باشند و در آنها بايد  ها و قوانين شركت محدوديت

هاي قانوني تداركات، خريد و فروش مواد اوليه و محصول و  بحث. ها لحاظ گردد مسايل اين شركت

ها ريسك عمل نيز كاهش  ند و براي اين شركتهاي اداري بايد كامال درست و واضح تدوين گرد رويه

   .آموزان كامال براي ورود به دنياي رقابت آماده گردند يابد تا دانش

آموزي طي قوانين مشخصي از پرداخت ماليات  هاي كوچك دانش در بلژيك و نروژ شركت �

  .معافند
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   .ها قوانين خاص خودشان وضع گرديده است در فنالند براي اين شركت �

ها   سازمان ديگري جدا از اداره ماليات، مسئول رسيدگي به امور مالي و قانوني اين شركتدر هلند �

  .باشد مي

هاي اجرايي همواره مشكالتي در اين زمينه قابل وقوع است اما  البته با توجه به تنوع و گستردگي طرح

  .بايد سعي شود كه اين موارد به دلزدگي منجر نگردند

  :ها بايد اهداف زير را برآورده سازد ها و توافق نامه  نامههر چهارچوب قانوني، آيين

  آموزي به عنوان بخشي از ابزار آموزش هاي دانش شناسايي رسمي شركت �

  آموزي هاي دانش تعيين فعاليت شركت �

آموزي براي چاپ سربرگ و استفاده از حساب بانكي،  هاي دانش دادن مجوز قانوني به شركت �

  يآموز تحت عنوان شركت دانش

هاي    ها براي معامله و مذاكره با شركت برقراري امنيت قانوني و هويت دادن به اعضاي اين شركت �

  واقعي

  هاي مالياتي و ديگر امتيازهاي مالياتي تحت قوانيني مشخص دادن معافيت �

  هاي كوچك، مدارس، معلمان شركت: ها مانند تعريف مشخص و جداگانه افراد و مسئوليت �
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  آموزي هاي دانش ارزيابي طرح شركت

  

  ها ي ارزيابي برنامه نحوه) 6-1

اي از ابزارهايي است كه در حال حاضر براي ارزيابي كيفيت و  هدف اين بخش فراهم آوري خالصه

اكنون با هدف  روند و همچنين تحقيقاتي كه هم آموزي به كار مي هاي دانش هاي شركت اثربخشي برنامه

  . ها در حال انجام است  ي آين برنامهسنجش تأثيرات نهاي

گيري و بررسي موارد  آموزي اندازه هاي دانش هاي شركت هدف هرگونه ارزيابي صورت گرفته از برنامه

  :باشد زير مي

  .نمايند آموزان كسب مي مزاياي رقابتي كه دانش) الف

  ها و اهداف توسعه يافته به سمت كارآفريني شيوه) ب

 آموزان ها بين دانش امهميزان مقبوليت برن) ج

با اينكه در بيشتر . گيرند آموزي تحت يك ارزيابي منظم قرار نمي هاي دانش هاي شركت تمامي برنامه

. شود آوري مي آموزان طي مدت برنامه و يا در انتهاي آن جمع موارد، بازخوردهايي از معلمين و دانش

ه ارزيابي در نظر گرفت كه با استفاده از ابزارهايي ترين شيو ترين و معمول توان به عنوان ساده اين را مي

  :گيرد مانند موارد زير انجام مي
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كنند تا بوسيله معلمان، مشاورين  آموزان حين اجراي پروژه آماده مي هايي كه دانش مستندات و گزارش

 تجاري و يا افراد زيربط در موسسه مجري برنامه مورد ارزيابي قرار گيرند؛

آموزي به صورت كلي بوسيله معلمين و  هاي دانش آموزان و شركت  عملكرد دانشبررسي و ارزيابي

 مشاورين تجاري؛

يك گزارش كلي برپايه : نمايند ها دو ابزار مختلف ارزيابي را با هم تلفيق مي تعدادي از برنامه

موزان آ آموزان پر شده است و يك گزارش مكتوب كه در آن از دانش هايي كه بوسيله دانش پرسشنامه

هاي اختصاصي خود را مورد ارزيابي قرار دهند تا بتوان بررسي كيفي  شود كه تجربه خواسته مي

  .تري انجام داد عميق

كننده كه مراحل مختلف فعاليت  ها به عنوان يك تسهيل همچنين، با توجه به اينكه معلم در اين برنامه

 كرده و طي كل دوره به آنها كمك و آموزان حمايت آموزي را دنبال نموده، از دانش شركت دانش

ي مشاهده دائمي و  ي معلم يا مربي و بر پايه توان يك ارزيابي مستقيم و آني بوسيله دهد، مي مشاوره مي

دهند، ابتكاري كه نشان  آموزان چگونه كارهاي واگذار شده را انجام مي اينكه دانش: مكرر انجام داد

  .نمايند و غيره ع ميدهند، چگونه مشكالت حين كار را رف مي

ها، هم در ابتداي فعاليت و هم در انتهاي آن  آموزان در اين برنامه بهتر است بررسي مشاركت دانش

هاي جديد كسب شده  انجام شود تا اين امكان وجود داشته باشد كه تغييرات شيوه رفتاري و مهارت

هاي  ها مصاحبه ي از اين برنامهدر برخ. مورد سنجش قرار گيرد) هاي عمومي و هم تجاري هم مهارت(

  .گيرد آموزان در پايان سال تحصيلي صورت مي اي از دانش تلفني با نمونه

يكي از راههاي پيشنهادي سودمند براي سنجش  به منظور حداكثر نمودن نتايج ارزيابي اين است كه 

هاي عملي  ي و شيوهآموزان در كسب مزاياي رقابت هاي دانش هايي كه با هدف شناسايي پيشرفت بررسي

ها مشاركت  آموزاني كه در اين برنامه شود، با اطالعاتي كه از يك گروه نمونه از دانش انجام مي

ها  آموزان در مشاركت در اين برنامه اي را كه براي دانش اند مقايسه شود تا بتوان ارزش افزوده نداشته

  .شود شناسايي نمود ايجاد مي

توان به طور  گيرند مي وب برنامه درسي رسمي يك كشور انجام ميهايي را كه تحت چارچ برنامه

ها جزئي از  مانند اتريش، كه برنامه( تر و بهتر ارزيابي نمود، براي مثال بوسيله آزمونهاي مختلف  منظم
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و يا بوسيله سنجش كيفيت آموزش و يادگيري در مدارس كه ) باشند امتحانات نهايي كشوري مي

  ).براي مثال در كشور ايرلند(نمايند   ميبازرسان دولتي بررسي

هايي در  هايي را در قالب برگزاري رقابت ها ارزيابي گر اين برنامه هاي اشاعه به طور معمول سازمان

تر،  به طور كلي. دهند آموزي انجام مي سطح يك كشور براي مشخص كردن بهترين شركت دانش

هاي كيفي و كمي بدست آمده  گر و با تحليل داده اعههاي اش ها بوسيله سازمان بررسي برخي از فرآيند

  .گيرد انجام مي

  :گيرند عبارتند از ابزارهاي ارزيابي كه كمتر مورد استفاده قرار مي

 ي برنامه؛ برگزاري يك آزمون در پايان دوره �

 هاي صورت گرفته بوسيله يك كميته يا نهاد مستقل خارجي بررسي �

 .گيرند امه شكل مي كه در پايان برن1هاي تحليل گروه �

تواند به صورت  ي برنامه، اين آزمون در موثرترين حالت مي در ارتباط با برگزاري آزمون در پايان دوره

جايي كه . آموزان در يك روز كاري و يا يك مطالعه موردي در پايان برنامه شكل گيرد شركت دانش

به كار گيرند در عين حال كه رفتار آنها مورد ها و مفاهيم فراگرفته شده را  توانند مهارت آموزان مي دانش

آموزان در يك شركت مجازي براي يك روز كامل فعاليت كرده  براي مثال دانش. گيرد بررسي قرار مي

هاي كارآفريني درگير بوده و امور و معامالت مختلف را براي نشان  و با موارد مختلف تجاري و چالش

  .دهند ي يك شركت انجام مي هاي خود در اداره دادن مزايايي كه كسب نموده و دانسته

كمبريج و به منظور المللي دانشگاه  هاي بين ش آزمونخ بوسيله ب،المللي كارآفرين جوان آزمون بين

 -دستاورد مقدماتي«آموزاني كه در برنامه  هاي كسب شده بوسيله دانش سنجش دانش و مهارت

آزمون بر پايه يك مطالعه موردي از يك شركت  .ددگر اند برگزار مي شركت كرده» 2كارآفرين جوان

پس از آن . شود باشد كه قبل از برگزاري امتحان براي شركت كنندگان فرستاده مي كامالً مجازي مي

هاي خود و مشاورين تجاري، تجربيات  آموزان قادرند تا با صرف زمان همراه با همكالسي دانش

در واقع هدف اين آزمون ارزيابي . مورد نظر بررسي نمايندشركت خود را در مقايسه با مطالعه موردي 

                                                      
1 Focus Groups 
2 Junior Achievement-Young Enterprise (JA-YE) 
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آموزي كسب كرده  ي شركت دانش آموز از مشاركت در برنامه دستاوردهاي حقيقي است كه يك دانش

اين . اي قادر به توسعه آنهاست باشد كه هر شركت كننده هاي كليدي مي است و اساس آن مهارت

 در JA-YEي اروپايي  اي از شبكه كه براي هر مشاركت كنندهآزمون، تعيين صالحيتي داوطلبانه است 

آزمون ذكر شده شناختي جهاني از موفقيت افراد را بوسيله مدركي از يك . تمامي كشورها فراهم است

  .آورد استاندارد جهاني توافق شده فراهم مي

توانند  آموزان مي دانشيك ابزار ارزيابي سودمند ديگر ايجاد يك گروه تحليل بوده كه در آن معلمان و 

آموزان با آنها مواجه  نقاط قوت و ضعف برنامه را مورد بررسي و تحليل قرار داده و مشكالتي كه دانش

تواند هم در ابتداي برنامه و هم در  گروه تحليل مي. هاي كسب شده را ارزيابي كنند شدند و مهارت

ي شركت موفقيت  لند و همچنين در برنامهاين شيوه براي مثال در اير. (انتهاي دوره آن شكل گيرد

  ).مقدماتي بكار گرفته شده است

گيرد، انجام يك ارزيابي مستقل از برنامه  ي ديگر كه البته زياد مورد استفاده قرار نمي يك شيوه ذكر شده

  . باشد ي خارجي مي ي يك موسسه بوسيله

باشد كه قوانين   مي3يفيت  اروپنسازي مدرك ك هاي تمريني، در حال پياده ي اروپايي شركت شبكه

تأسيس معيارهاي كيفي در . نمايد هاي مجازي وضع مي مشخص و يكساني را براي ارزيابي شركت

  4.مورد حمايت قرار گرفت« لئوناردو داوينچي«سطح اروپا بوسيله كميسيون مسئول و طي برنامه 

زي در مدارس، باعث كسب موفقيت، آمو هاي دانش هاي شركت انجام يك ارزيابي تاثيرگذار از برنامه

هايي براي از بين بردن ضعفهاي مشخص شده،  هاي ضعف و اجراي طرح مشخص نمودن زمينه

  .گردد مي

در فرآيند ارزيابي، مديريت مدرسه بايستي نظرات و پيشنهادهاي تمامي اعضاي مشاركت كننده در اين 

ي  ان، داوطلبان از دنياي كسب و كار و جامعهكنندگان، معلم آموزان، هماهنگ ها را شامل دانش برنامه

  .گر مورد توجه قرار دهند هاي اشاعه محلي، والدين و سازمان

  

                                                      
3 EUROPEN Quality Certificate 

  مراجعه شود leonardo/info.europen.wwwبراي اطالعات بيشتر به سايت 4 
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  ها  نتايج ارزيابي برنامه) 6-2

  :اند به شرح زيرند ها پيشنهاد شده معيارهاي اصلي كه به منظور ارزيابي تأثيرات اين برنامه

  .زمينه كارآفريني كسب نموده اندآموزان در  شيوه ها و روشهايي كه دانش) الف

  .اند آموزاني كه پس از دوره تحصيالت خود يك شركت تاسيس نموده تعداد دانش) ب

تر نشان دهند كه چگونه و تا چه حدي اين   در ارتباط با معيار دوم، تحقيقات قادرند به طور واضح

آموزاني كه يك  در كنار تعداد دانش. اند آموزان پس از پايان تحصيالت مؤثر بوده ها براي دانش برنامه

التحصيالن و درصد استخدام آنها نيز  ي فارغ اند، اطالعاتي در مورد شغل آينده شركت تأسيس نموده

ها شركت  آموزاني كه در برنامه ضروري است تا نتايج را با نتايج مربوط به دانش. تواند سودمند باشد مي

  .اند مقايسه كنيم نداشته

هاي كوچك  هاي شركت ها و تحقيقات انجام گرفته در اروپا درمورد اثرات برنامه ررسيدر حال حاضر ب

هاي  هاي بسيار كمي تاكنون در سطح ملي و براي طرح بررسي. باشد آموزان كافي نمي براي دانش

ها بر گسترش  حال، همين مدارك محدود موجود، بر تأثير اين برنامه با اين. اند خاص انجام شده

  .گذارند  كارآفريني بين افراد جوان، به طور محسوس صحه ميي روحيه

آموزاني كه در برنامه  ي كارآفرين جوان در سوئد، تحقيقي را بروي دانش ، موسسه2002در سال 

نتيجه بدين صورت . اند انجام داد  مشاركت داشته1980آموزي كارآفرين جوان از سال  شركت دانش

اين نسبت با . كردند ه بررسي جواب دادند هنوز شركتي را اداره ميآموزاني كه ب  از دانش7%بود كه 

در طي . رسيد  مي19% سال به باال، اين نسبت به 29از سن . كرد افزايش سن افراد، افزايش پيدا مي

  .اند  نفر را استخدام نموده16،000هاي خود بالغ بر   از طريق شركتYEآموزان سابق  ها دانش سال

هاي كوچك، دانش خود را  ي شركت عقيده داشتند كه با شركت در برنامه) 87 (%آموزان اكثر دانش

ي چگونگي اداره يك سازمان تجاري و همچنين توانايي خود را براي حل مشكالت افزايش  درباره

اند اعتماد به نفس خود و توانايي خود در كار با  همچنين آنها اشاره به اين داشتند كه توانسته. اند داده

  .ران را افزايش دهندديگ
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 از پاسخ دهندگان كه در برنامه ٪9/7. است نتايج مشابهي از بررسي كه در نروژ انجام شد بدست آمده

 ٪20/5همچنين . اند، پس از پايان دوره تحصيالت شركت خود را تاسيس كرده بودند مشاركت داشته

نرخ مورد مقايسه در . كردند  مي شركت خود را تاسيس و اداره34 تا 25از پاسخ دهندگان بين سنين 

  . بود  برآورد شده٪4/5 حدود 34 تا 25سطح كشور نروژ براي سنين 

 از آنهايي را كه شركت خود را پس از پايان 30%دهد كه  همچنين بررسي انجام گرفته در نروژ نشان مي

در نروژ، زنان . د از مديران تجاري زنان هستن50%دهند و  اند، زنان تشكيل مي تحصيالت تاسيس كرده

اين . دهند  مديران عامل را تشكيل مي٪16/5 رؤساي هيئت مديره و ٪11/3 كل سهام مالكين، %19

هاي كوچك تأثيراتي را بر افزايش سهم زنان در مديريت ارشد  هاي شركت دهد كه برنامه نشان مي

هاي  تي را بر ايجاد فرصتها تأثيرات مثب رسد كه كاربرد اين برنامه به نظر مي. ها داشته است شركت

  . ها دارد هاي مديريتي در شركت ها در هنگام كسب پست مساوي بين جنسيت

ي شركت  آموزاني كه در يك برنامه در بلژيك، نتايج يك تحقيق كه در منطقه فالندرز بر روي دانش

اموز   دانش10دهد كه از هر  اند انجام گرفت، نشان مي آموزي در سه سال گذشته همكاري كرده دانش

 تاي آنان يكي اعالم 5 تاي انها طرز برخورد و شيوه بسيار مثبتي با دنياي تجارت دارند و از هر 9جوان 

  . سال آينده نموده است5آمادگي براي تاسيس شركت خود تا 

 نشان 4/2003ي جونيور در سال تحصيلي  كنندگان در برنامه در آلمان، نتايج يك تحقيق بين مشاركت

اند درك خود را از مباحث اقتصادي و  آموزان اعتقاد دارند كه توانسته  دانش80%كه بيش از دهد  مي

  .توانست تأسيس شركت خود را تصور نمايد  تاي آنها يكي مي3كارآفريني باال ببرند و از هر 

JADE -ي رشد  را درباره) پايلوت( تحقيقي راهبر -كنفدراسيون اروپايي بنگاههاي اقتصادي مبتدي

ي  هاي مبتدي در تحصيالت متوسطه ي كارآفريني و اعتماد به نفس در افرادي كه در شركت وحيهر

 از مصاحبه شوندگان، اعتماد 80%دهد كه  نتايج اين تحقيق نشان مي. اند انجام داد خود مشاركت داشته

 در اين رابطه، . توسعه خالقيت را79% تغييرپذيري خود را و 98. %اند به نفس خود را به اثبات رسانده

هاي مديران  كنندگان تمامي معيارهاي كارآفريني را كه مطابق با شاخص رسد مشاركت به نظر مي

  .اند كارآفرين است كسب نموده

»  نسل بعدي-2010هاي اقتصادي  سازمان«در اروپا تحقيقي را با نام »  كارآفرين جوان-موفقيت اوليه«

 JA-YEهاي  نش آموز دوره متوسطه، چه آنهايي كه در برنامه نفر دا10000اين بررسي از . انجام داد
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ي رفتاري آنها در زمينه كارآفريني سؤال  ي شيوه اند، درباره اند و چه آنهايي كه نداشته مشاركت داشته

. ريزي شده است بار آن برنامه  سال يك3 كشور را مقايسه نموده و تكرار 26اين گزارش نتايج . كند مي

آموزي همكاري  هاي دانش هاي شركت آموزاني كه در برنامه  از دانش77%دهد كه  شان مينتايج اوليه ن

كه افراد  گيرند و اين  را به عنوان يك گزينه در انتخاب شغل آينده در نظر مي5اند، شغل آزاد داشته

غل آزاد و تر نسبت به در نظر گرفتن ش ميل اند، بسيار بي هاي كارآفريني دريافت نكرده جواني كه آموزش

  .باشند استخدام شخصي مي
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