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אם כי ייתכנו מספר אתרים או מסמכים שלהם , מרבית מאגרי מידע אלו מכילים מאמרים מלאים

 .אין מאגרי מידע מלאים

  מאגרי מידע אקדמאיים מאגרי מידע אקדמאיים 

 וינט'ר הספרייה של הגאת

http://194.90.84.5/jol/jbl/index.html  
 (החשובים נמצאים בדף זה, אם כי)מארגי מידע , באתר הפניות למספר אתרים

ProQuest Research Library 

  http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=301&Userid=REFURL&JSEnabled=1  
 .בתחומים מגוונים, אתר שבו יש מאמרים אקדמאיים רבים

 אינה חופשיתכניסה ה

Community Development Center 

://www3.oup.co.uk/cdj/http  
 .  "Enterprise & Small Business"באתר זה יש  גם מידע  של מגזין 

Israel Union List – חיפוש תקצירי מאמרים בעברית 

http://aleph.libnet.ac.il/ALEPH/RMFA248HV8U35DTM5CGFGAUYX55U8STJNG

0-09162/file/start-57MI3QJ99JRMR7DR  
 .אין טקסט מלא –ת ומקורם מאמרים בעברי 600,000-של תקצירים של יותר מ, חיפוש

 

  מכוני פיתוח כלכלי בעולםמכוני פיתוח כלכלי בעולם

EDRIC - Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World  

: מכוני פיתוח כלכלי ומכוני מחקר ברחבי העולם, הפנייה למחלקות כלכלה
ideas.uqam.ca/EDIRC/alphabet.htmlhttp://  

 
 :הפניות לאתרי פיתוח בעולם

  http://ideas.uqam.ca/EDIRC/ecdev.html: פיתוח כלכלי .1
  :ideas.uqam.ca/EDIRC/laborecon.htmlhttp//: כלכלת עבודה ודמוגרפיה .2

  http://ideas.uqam.ca/EDIRC/ttanks.html: (Think Tanks)קבוצות חשיבה  .3

  ideas.uqam.ca/EDIRC/intorg.htmlhttp//:: ארגונים בינלאומיים במדינות שונות .4

 -ארגוני מחקר בכלכלה בינלאומית : כלכלה בינלאומית .5
http://ideas.uqam.ca/EDIRC/intlecon.html  

  http://ideas.uqam.ca/EDIRC/country.html: מכוני מחקר ומחקרים על מדינות .6
 
 
 
 

Center for Economic Policy Reaserch 

http://www.cepr.org/  

http://194.90.84.5/jol/jbl/index.html
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=301&Userid=REFURL&JSEnabled=1
http://www3.oup.co.uk/cdj/
http://aleph.libnet.ac.il/ALEPH/RMFA248HV8U35DTM5CGFGAUYX55U8STJNG57MI3QJ99JRMR7DR-09162/file/start-0
http://aleph.libnet.ac.il/ALEPH/RMFA248HV8U35DTM5CGFGAUYX55U8STJNG57MI3QJ99JRMR7DR-09162/file/start-0
http://ideas.uqam.ca/EDIRC/alphabet.html
http://ideas.uqam.ca/EDIRC/ecdev.html
http://ideas.uqam.ca/EDIRC/laborecon.html
http://ideas.uqam.ca/EDIRC/ttanks.html
http://ideas.uqam.ca/EDIRC/intorg.html
http://ideas.uqam.ca/EDIRC/intlecon.html
http://ideas.uqam.ca/EDIRC/country.html
http://www.cepr.org/
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public Web site -ILO  

 
  ILO :http://www.ilo.org/ilosearch/public/index.htmמנוע החיפוש של 

 
ILO Databases: 

http://www.ilo.org/public/english/support/lib/dblist.htm  
  http://ilis.ilo.org/ilis/engl/ilodoc/eseailo.htm: ישירות למנוע חיפוש מסמכים

 
 : נתונים סטטיסטיים

-http://laborsta.ilo.org/cgi

 bin/brokerv8.exe?_debug=2&_service=appsrv1v8&_program=pgm.applpgm.start.scl 

aringhouseDevelopment Experience Cle - USAID 

 
  /http://www.dec.org: דף הבית של הארכיון

  http://www.dec.org/search/dexs/index.cfm?fuseaction=keyword :חיפוש בארכיון
 

 SMEעילות של דוחות על פ –הבנק העולמי 

http://www.ifc.org/sme/html/annual_review.html  
 

IMF – מאמרים ופרסומים של קרן המטבע העולמי 

d.htmhttp://www.imf.org/external/pubin  
 
 

  מאמרים שלמים ורובם חינםמאמרים שלמים ורובם חינם  ––מאגרי מידע באינטרנט מאגרי מידע באינטרנט 

Virtual Library" -"WWW  – מקורות אינטרנט אודות תחומים כלכליים 

 http://www.helsinki.fi/WebEc/index.html  
 :אודות תחומים שונים, רשימת מקורות בתחומים שונים בכלכלה

  fi/WebEc/framed.htmlhttp://www.helsinki.: כלכלה ופיתוח-מיקרו .1
  http://www.helsinki.fi/WebEc/framej.html: עובדים .2

 
כאשר יש הפניות למכוני מחקר אבל גם למחקרים שלמים , באתר יש עוד מספר תחומים

 .שמפורסמים בתחומים אלו

IDEAS  - "Internet Documents in Economics Access Service" 

http://ideas.uqam.ca/  

http://www.ilo.org/ilosearch/public/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/support/lib/dblist.htm
http://ilis.ilo.org/ilis/engl/ilodoc/eseailo.htm
http://laborsta.ilo.org/cgi-bin/brokerv8.exe?_debug=2&_service=appsrv1v8&_program=pgm.applpgm.start.scl
http://laborsta.ilo.org/cgi-bin/brokerv8.exe?_debug=2&_service=appsrv1v8&_program=pgm.applpgm.start.scl
http://www.dec.org/
http://www.dec.org/search/dexs/index.cfm?fuseaction=keyword
http://www.ifc.org/sme/html/annual_review.html
http://www.imf.org/external/pubind.htm
http://www.helsinki.fi/WebEc/index.html
http://www.helsinki.fi/WebEc/framed.html
http://www.helsinki.fi/WebEc/framej.html
http://ideas.uqam.ca/
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EconPapers 

 http://econpapers.hhs.se/ 
בתחום של ( באנגלית)מדינות  100-מיותר מ "On-Line"של מסמכים , גישה למאגר מידע גדול

 .פיתוח כלכלי ועסקים

EMRALD 

 
-http://leporello.emeraldinsight.com/vl=6657294/cl=15/nw=1/rpsv/cgi

bin/emeraldft?action=new  
דרך , אפשר למצוא מחקרים שונים. שבו יש מסמכים מלאים בתחום של כלכלה וניהול, אתר

 .חיפוש באתר זה
 (.כניסה דרך שרתים של האוניברסיטה)מופיע גם באתר הספרייה באוניברסיטה העברית  -

OneWorld 

 
בין השאר אפשר למצוא באתר את העקרונות . זוהי רשת שיתוף פעולה של מרכזים ברחבי העולם

באתר אפשר למצוא . הרשת פועלת במספר תחומים ובין השאר גם בכל הנוגע לפיתוח. שלהם
 .יםמאמרים שלמים וסיכומים של מאמרים אחר

  http://www.oneworld.org/guides/development/index.html: תוכניות הפיתוח
 

IGNETA 

 
http://www.ingenta.com/  

 .הפניות לאתרים אחרים שבהם מפורסמים מאמרים באורך מלאמאגרי מידע מלאים ו
 
 
 
 
 
 

http://ideas.uqam.ca/ideas/archives.html
http://econpapers.hhs.se/
http://leporello.emeraldinsight.com/vl=6657294/cl=15/nw=1/rpsv/cgi-bin/emeraldft?action=new
http://leporello.emeraldinsight.com/vl=6657294/cl=15/nw=1/rpsv/cgi-bin/emeraldft?action=new
http://www.oneworld.org/guides/development/index.html
http://www.ingenta.com/
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 מאמרים ומחקרים אודות הכשרה ועסקים קטנים

  הערות כלליותהערות כלליות
 

מדינות , הכוללים הפניות לנושאים מרכזיים במאמרים, פרקים-פרק זה מחולק לשלושה תת
 .המאמרים כ חלוקה של"ואח( כולל הפניות ומספרי עמודים)עליהן ניתן למצוא מחקרים 

 
רשימת הנושאים בהם ניתן למצוא מאמרים היא כללית וניתן לראות כי כמעט כל מאמר הוא בעל 

 .השלכות שונות בנושאים שונים ולא על פי החלוקה לקריטריונים
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 נושאים מרכזיים במאמרים השונים

 03 חשיבות עסקים קטנים

 חשיבות עסקים קטנים לכלכלות במשבר

03 

 04 עריכת מחקרים

שיתוף פעולה בין עסקים קטנים 

 04 לארגונים

 05 קריטריונים להערכה של תוכניות

 05 אפקטיביות לש תוכניות הכשרה

 05 המלצה לשיפור תוכניות הכשרה

 05 ארגון-יחסי לקוח

 05 הבנת הלקוח

 05 מודלים שונים לסיוע

 05 יוזמות –יוזמות ממשלתיות 

 05 (מחקר)הערכה של תוכניות 

שילוב בין חינוך ופיתוח בתוכניות 

 01 הכשרה

 01 ניהול כוח אדם

 01 התייחסות הפרט להכשרה

 01 יעילות של תוכניות

 01 מחקרים אמפיריים

 01 שירותים לעסקים קטנים

 01 תוכניות הכשרה

 01 מדינות מתפתחות

 01 תעסוקה עצמאית

הקשר בין תוכניות הכשרה ויעילות 

 00 העסק

 00 מחקר

 00 מרכיבי ההכשרות ההכרחיים

 00 בעיות בהכשרה

 00 עריכת מחקרים

 00 תרבותיות-רב

 00 אספקטים שונים של ניהול

 00 הכשרה לשיפור הניהול

 00 עריכת מחקרים

 00 תוכניות עזרה לעסקים קטנים

 00 פיתוח תוכניות

 00 הגברת תעסוקה עצמאית

 00 אפקטיביות של תוכניות

 00 (ב"רק בתוך ארה)תרבותיות -רב

 00 השוואה של תוכניות סיוע

חשיבות עסקים קטנים במדינות 

 02 מתפתחות

 02 קשיים בקבלת סיוע לעסקים קטנים

 02 מדינות מתפתחות

יתרונות וחסרונות של עסקים קטנים 

 02 לפיתוח

 מגזר העסקים הקטנים במדינות השונות

02 

ים במדינות התייחסות לעסקים הקטנ

 02 שונות

סוגיות ובעיות בהתייחסות לעסקים 

 02 הקטנים

 02 מדינות מתפתחות

 02 תרבותיות-רב

 01 גישות ייחודיות

 01 גישות כוללניות

 01 תתרבותיו-רב

 01 מודלים

 01 מדינות מתפתחות

 01 שווק

 01 אסטרטגיות פעולה

 01 מרכזי הכשרה ולימוד

 01 מודלים להכשרה

 01 חונכות עסקית

 02 סטנדרטים לניהול

 02 סטנדרטים להכשרה

 02 מקרים אמפיריים

 02 גופי סיוע המעניקים הכשרה

 02 מדינות מתפתחות

 02 וכניות פיתוחת

 02 מימון עסקים קטנים ובינוניים

 02 תוכניות הכשרה

 03 אמפירייםמקרים 

 03 ניצול משאבים

 03 בעיות של עסקים קטנים

 03 אסטרטגיות פעולה

 מכשולים שעומדים בפני עסקים קטנים

03 

 03 מדינות מתפתחות

אתגרים , בעיות –תוכניות הכשרה 

 03 והזדמנויות

 03 מ לשעבר"רפובליקות של ברה

 03 אסטוניה

 03 טאלי

 03 לטביה

 04 אוכלוסייה כפרית

חשיבות עסקים קטנים למדינות 

 04 מתפתחות

 04 מימון יזמות

 04 תפקיד ההכשרות במדינות מתפתחות

 04 חונכות

 04 מקרים אמפיריים

 05 עריכת מחקרים אודות יזמות

 05 בעיות בהכשרה

 05 אפקטיביות של תוכניות

 05 מחקרים אמפיריים

 05 עריכת מחקרים אודות חינוך ליזמות

 05 אסטרטגיות לימוד

 05 תכנים חיוניים להכשרות

 21 "יזמות"השפעות על 

 21 תרבותיות-רב

 21 היחס ליזמות במדינות שונות

ארגונים המעניקים תמיכה לעסקים 

 21 קטנים

 21 פיתוח יזמות

 אסטרטגיות להגברת היעילות של העסק

21 

 20 חשיבות של היזמות

 20 תרבותיות-רב

 20 מדינות מתפתחות

 20 מחקר אמפירי

 20 בעיות –יזמות 

 20 אתגרים –יזמות 

 20 פיתוח תוכניות יזמות

 20 יזמות חברתית

 20 תוכניות הכשרה

 20 מקרים אמפיריים

 20 חינוך ליזמות

 20 מאפייני יזמות

 20 מכשולים –יזמות 

 ות עסקים קטנים ובינונייםמחקרים אוד

20 

 22 נושאי לימוד

 22 הכשרות בתחום היזמות

 22 טגיות למידהאסטר

 22 לימוד מרחוק
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 22 אפקטיביות של הכשרות

 22 צועיתתוכניות להכשרה מק

 22 תוכניות לפיתוח יכולות ניהול

אתגרים שעומדים לפני אוניברסיטאות 

 21 וארגונים המעבירים הכשרות

 21 צרכי הנחנכים

 21 מודלים ללימוד

 21 המלצות פרקטיות ללימוד

 21 אסטרטגיות הכשרה

 21 משאבים חיוניים להכשרה

 22 אסטרטגיות למידה

 22 מתודות הכשרה

 22 תרבותיות-רב

 22 אוכלוסייה מקומית

 22 ות למידהאסטרטגי

 22 תוכניות הכשרה

 22 עריכת מחקרים

 23 ארגוניות-הכשרות פנים

 23 מוסדות שמעבירים הכשרות

 23 (ואופן העברתם)מיקום הכשרות 

 23 האסטרטגיות למיד

 23 שיעורים פרונטליים

 23 חלוקת העסקים הקטנים לקטגוריות

 24 ול עסקהנחיות לניה

 24 מדיניות של תוכניות הכשרה

 25 (מוטיבציה)עידוד יזמות 

 25 הדרכה שונות מתודות

 25 מדינות מתפתחות

 25 מדיניות תעסוקה במדינות שונות

 25 של המדינה לעסקים קטנים סיוע

 25 אסטרטגיות הכשרת מדריכים

 21 תוכניות יזמות

 21 מדינות מתפתחות

 21 תרבותיות-רב

 21 אסטרטגיות הכשרה

 21 ירותי הכשרהארגונים המספקים ש

 21 ניתוח אמפירי

 20 אסטרטגיות להכשרה

 20 להכשרההתנאים האופטימליים 

 20 מודלים ללמידה

פסיכולוגיות , השפעות ביולוגיות

 20 וחברתיות

 20 תונים אמפירייםנ

 20 שיטות הערכה –מחקרים 

 20 (אסטרטגיות)שיפור דרכי ההוראה 

 20 מגזרים שונים

 20 אפקטיביות של תוכניות הכשרה

 20 מודלים מחקריים

 20 מלצות לשיפור הכשרהה

 20 אסטרטגיות הכשרה

 20 הנושאים החשובים –תוכן הכשרות 

 20 המלצות לפיתוח אסטרטגיות לימוד

 20 מודלים להכשרה

 20 חשיבותן של ההכשרות

 20 אסטרטגיות לימוד

 22 מדינות מתפתחות

 22 אסטרטגיות הכשרה

 22 תוכניות פיקוח על

 22 ניהול כוח אדם

 22 הדרכה עבור עסקים קטנים ובינוניים

 22 ם תיאורטייםהיבטי

 22 הכשרה בנושאים ניהוליים

 22 בעיות –נותני שירותים 

 22 ות של תוכניות הכשרהחשיב

 22 אוכלוסייה מקומית

 22 גיוס אנשים להכשרות

 22 יעילות לעסקים קטנים שיפור

 22 תוכניות הכשרה

 22 בעיות שעולות כתוצאה מהכשרות

 22 אסטרטגיות הכשרה

 22 ניהול כוח אדם

 22 הדרכה של עסקים קטנים ובינוניים

 22 הכשרה וניהול

 22 בעיות –נותני שירותים 

 23 בעיות של תוכניות הכשרה

 פ בין ארגונים פרטיים וממשלתיים"תש

23 

אסטרטגיות לחיזוק הקשר בין הגורמים 

 23 השונים

 24 אפקטיביות של תוכניות הכשרה

 24 מתודות להעברת הכשרה

 24 עיצוב קורסים

 גורמים המשפיעים על איכות ההכשרה

24 

 24 בעיות של עסקים קטנים

 24 תרבותיות-רב

 24 רצון הלקוחות מתוכנית ההכשרה

 25 התנגדות לשינוי

 25 מאפיינים פסיכולוגיים

 25 מוטיבציה

 25 השתתפות בתוכניות ההכשרה

 25 קורסים במקום העבודה

 25 בעיות בפעילות עסקים קטנים

 11 תוכניות הכשרה

 11 יעילות של עסקים קטנים ובינוניים

 11 בעיות בהכשרה

 11 התנגדות להכשרה

 On-Line 11תמיכה 

 10 קריטריונים להערכת תוכניות

 10 הערכה של רמתם –קורסי הכשרות 

 10 מודל להערכה של איכות הקורסים

 10 הערכה של תוכניות

 10 תרבותיות-רב

התאמת תוכניות כלליות למקומות 

 10 ייחודיים

 10 כוח אדם

 10 הערכה של תוכניות

 10 חברות פרטיות וציבוריות

 10 סוגיות מחקריות

 10 (גישות שונות)הערכת תוכניות 

 10 אפקטיביות של תוכניות

 10 דרישות הלקוח

 12 עריכת מחקרים

 12 בדיקה של רמת התוכניות להכשרה

 12 טכנולוגיה לעסקים קטנים

 12 אינטרנט

 11 ניהול איכותני של עסקים קטנים

 11 מחקר אמפירי

TQM 11 

 11 שיפור קבלת החלטות בעסק

 11 שיפור הניהול

 11 מנהלי עסקים קטנים ובינוניים

 11 התנגדות לקיום תוכניות הכשרה

 12 סגנונות ניהול

 12 מחקרים

 12 איכות ניהול עסקים קטנים

 12 מדינות מתפתחות

 12 מחקרים אמפיריים

 13 פעילות עצמאית של עסקים קטנים

 13 אסטרטגיות הכשרה
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 13 שיפור הפעולה של עסקים קטנים

 13 תיאוריות אודות פעילות העסק

 TQM 13מודלים של 

 13 ניהול איכותי של עסקים קטנים

 13 ניהול כוח אדם

 13 אסטרטגיות לניהול עסקים קטנים

 14 אסטרטגיות הכשרה

 14 תפקיד ההכשרה לניהול איכותי

 14 ניהול כוח אדם

 14 אסטרטגיות לשיפור יעילות העסק

 14 השפעות –ניהול 

 14 מחקר אמפירי

סקטורים שונים של עסקים קטנים 

 14 ובינוניים

 21 אפקטיביות של מוסדות להכשרה

 21 התפתחות היסטורית

 21 שירותי ייעוץ

 21 שביעות רצון מהכשרה

אסטרטגיה לשיתוף פעולה בין ארגונים 

 20 למדינה

 20 שיתוף פעולה עם ארגונים שונים

שיתוף פעולה בין עסקים קטנים 

 20 לארגונים המספקים הכשרות

 20 .תפויות בין בנקים לעסקים קטניםשו

 20 .הגדלת הרווחיות של העסק

 22 "(Business Incubators)"חממות 

 22 מקרים אמפיריים

 22 ארגוני תמיכה וסיוע לעסקים קטנים

 22 ("Business Incubators)"חממות 

 22 מדינות מתפתחות

 22 דרכי סיוע לעסקים קטנים

 22 ארגונים

 22 מימון

 22 אוכלוסייה מקומית

 21 מחקרים אמפיריים

 21 סביבה מקומית

 21 מבנה עסקים קטנים

 21 אסטרטגיות לפיתוח עסקים קטנים

 21 מדינות מתפתחות

 21 ניהול תוכניות לפיתוח עסקים קטנים

 22 מימון

 22 תהלוואו

 24 תפקיד החונכות –חונכות 

 24 אתגרים בפני מנהלים

 24 שרהחשיבות תוכניות הכ

 24 החונכים

 24 הכשרה

 24 מתודולוגיה

 24 סוגי חונכות שונים –חונכות 

 24 יעילות

 24 חונכות במסגרת לא פורמלית

 בעיות שניתן להתגבר עליהן –חונכות 

24 

 25 חונכות

 25 חשיבות –חונכות 

 25 דרכי פעולה בשימוש חונכים

 25 חונכות

 25 הון אנושי

 25 חניכים-יחסי חונכים

 25 יכולות ניהול –ניהול 

 31 תרבותיות-רב

 31 גנונות ניהולס

 31 מחקרים אודות הכשרה

 31 תרבות ודת

 31 קבוצות לוגיקת השוק ולוגיקת

 31 תרבותיות-רב

 31 יעילות של עסקים קטנים ובינוניים

 31 וניתתרבות ארג

 31 תרבות ניהול

 30 תרבותיות-רב

 30 תוכן ההכשרות

 30 חווית ההדרכה

 30 אסטרטגיות פעולה

 30 מחקר אמפירי

 30 תוכניות פיתוח עסקים קטנים

 30 השפעת תוכניות על עסקים קטנים

 30 אוכלוסייה מקומית

 32 ניהול עסקים קטנים

 32 השפעות קוגנטיביות

 32 מדינות מתפתחות

 32 מחקרים אמפיריים

 32 מקרים אמפיריים

 32 .קשיים בפעולת העסקים הקטנים

 32 מדינות בעולם

חשיבות עסקים קטנים למדינות 

 32 מתפתחות

 32 מדינות מתפתחות

 32 גופי פיקוח על יזמות

 32 יזמות ועסקים קטנים

 32 תוכניות הכשרה

 32 תוכניות פיתוח עסקים קטנים

 32 חשיבות עסקים קטנים לכלכלה

 32 התמודדות מול שינויים חיצוניים

 31 מחקר אמפירי

 31 מאפייני יזמות

 32 מדיניות עסקים קטנים כלפי הסביבה

 32 קשר של הארגונים לסביבה

 32 מודלים לפעולה עם הסביבה

 32 מקרים אמפיריים

 32 אוכלוסייה מקומית

 32 המשק המקומי

 32 חיזוק עסקים קטנים ובינוניים

 32 עסקים קטנים והחוק

 32 אסטרטגיות פעולה

 32 עידוד יזמות

 34 מערכת מיסוי ועסקי קטנים

 34 מדינות במשבר כלכלי

 35 עריכת מחקרים

 35 ניהול עסקים קטנים

 35 עסקים משפחתיים

 35 .גמישות של עסקים קטנים

 35 תנאי שכר

ניהול משאבי אנוש בעסקים קטנים 

 41 ובינוניים

 41 עריכת מחקרים

והשפעות על ' יזמות'השפעות על 

 40 'יזמות'

 40 אוכלוסייה מקומית

 40 תפקיד המדינה

 40 אסטרטגיות עסקיות

 40 מקרים אמפיריים

 40 הערכה של תוכניות יזמות

 40 תיאוריות אודות יזמות

 40 פיתוח מחקרי

 40 עריכת מחקרים על עסקים קטנים

 40 ארגוני סיוע לעסקים קטנים

 40 אסטרטגיות ניהול

 40 מחקר אמפירי

מטרות , הגורמים לשינוי במוטיבציה

 40 ואסטרטגיה

 42 קידום יוזמות פיתוח
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 42 הערכת יעילותן של תוכניות פיתוח

 42 (יכולת שווק)שווק בעסקים קטנים 

 42 יזמות עצמאית

 42 מוטיבציה ליזום

 42 עצמאות של עסק

 42 שווק יזמות

 42 עריכת מחקרים

 42 תרבות יזמית

 42 יכולת יזמות

 42 ניהול יזמי

 41 תפקיד המדינה

 41 מימון עסקים קטנים

 41 סיוע לעסקים קטנים

 41 מסים

 41 תוכניות לסיוע לעסקים קטנים

 41 מדינות מתפתחות

 41 שיפור פעולה של עסקים קטנים

 41 חדשות לעסקים קטנים

 42 מחקרים על עסקים קטנים

 42 מתודולוגיה מחקרית

 42 מאפיינים של תוכניות הכשרה

 42 הביקוש והדרישה לקיום תוכניות

 42 מיעוטים אתניים

 42 תרבותיות-רב

 שימוש בכלים שנתנו לעסקים הקטנים

42 

 42 בעיות –נגישות למשאבים 
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 הפניות למחקרים אודות מדינות ואזורים בעולם

 03 דרום אפריקה

 03 בולגריה

 03 הודו

 03 הרשות הפלסטינית

 03 קמבודיה

 01 דרום אמריקה

 02 ט"אמל

 02 אפריקה

 02 מזרח אירופה

 02 סין

 02 גואטמלה

 02 קריביים

 02 בוליביה

 02 הונגריה

 02 כיה'צ

 02 מדינות מפותחות

 02 ט"מדינות אמל

 02 מקסיקו

 02 האיים הקריביים

 02 הונדורס

 03 זמביה

 04 מזרח אסיה-דרום

 04 ניתאמריקה הלטי

 04 אפריקה

 04 בנגלדש

 04 בוליביה

 04 פיליפינים

 04 מקסיקו

 04 גואטמלה

 04 רוסיה

 05 צרפת

 05 איטליה

 05 ספרד

 05 אירלנד

 05 בריטניה

 21 צפון אמריקה

 21 אוסטרליה

 21 סלובניה

 21 מקסיקו

 21 פינלנד

 21 סקוטלנד

 21 דרום אפריקה

 21 קניה

 20 אסיה

 20 מזרח אירופה

 20 הודו

 20 אינדונזיה

 20 מלזיה

 20 פיליפינים

 20 סינגפור

 20 יסטן'קירג

 20 יקיסטן'טאג

 20 כיה'צ

 20 הונגריה

 20 שבדיה

 22 (מוסקבה)רוסיה 

 22 ב"ארה

 22 אוסטרליה

 22 צרפת

 22 בריטניה

 23 בריטניה

 23 אירלנד

 25 דרום אפריקה

 21 מזרח אירופה

 21 אירופה

 22 דרום אפריקה

 23 גאנה

 23 אמריקה הלטינית

 23 הודו

אזור מדבר )אפריקה 

 23 (סהרה

 23 פ"דרא

 23 זימבבואה

 OECD 23מדינות 

 23 קולומביה

 10 יסטן'קירג

מ "הרפובליקות של ברה

 10 לשעבר

 12 האיחוד האירופאי

 12 פורטוגל

 12 ב"ארה

 12 רוסיה

 12 קזחסטן

 12 גרוזיה

 12 יסטן'קירג

 14 בריטניה

 14 פינלנד

 14 פורטוגל

 21 אירופה

 21 שבדיה

 21 נלנדפי

 21 הונגריה

 21 בריטניה

 20 מדינות אירופה

 20 קנדה

 20 יפן

 20 ילה'צ

 22 רוסיה

 22 פולין

 22 בולגריה

 22 אוקראינה

 22 מולדובה

 22 מקדוניה

 22 רוסיה

 22 סלובקיה

 21 אקוודור

 21 אפריקה

 הרפובליקה הדומיניקנית

22 

 22 אמריקה הלטינית

 22 אסיה

 24 אירופה המערבית

 24 ב"ארה

 31 סין

 31 אירופה

 30 תאילנד

 30 קמבודיה

 30 גאנה

 30 אינדונזיה

 30 בנגלדש

 30 אן'אזרביג

 30 נפאל

 32 סין

 32 מדינות הבלקן

 32 הודו

 32 לנקה-סרי

 32 דשבנגל

 32 יוגוסלביה

 32 פולין

 32 כיה'צ

 32 סלובקיה

 32 רוסיה

 32 רומניה

 32 בולגריה

 32 הונגריה

 32 רומניה

מ "רפובליקות ברה

 32 לשעבר

 32 רוסיה

 31 בלגיה

 31 אירופה

 33 יה והרצגובינהבוסנ

 33 סרביה

 33 מדינות הבלקן

 34 מזרח אירופה

 34 פולין

 35 צפון אירלנד

 42 דנמרק

 41 ט"אמל

 41 אסיה

 41 אירופה

 41 גרמניה

 41 ברזיל

 41 טוניסיה

 41 דרום קוריאה

 41 סינגפור

 41 טאיוון

 41 ארגנטינה

 41 קולומביה
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  חשיבות כללית של עסקים קטניםחשיבות כללית של עסקים קטנים

Microenterprise revolution. (Small Businesses in the Third World) 

  Microenterprise revolution: מקור
 מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  חשיבות עסקים קטניםחשיבות עסקים קטנים
 

 1995, יוני: יךתאר
 : מספר עמודים

 "The Christian Century"עבור המגזין : ארגון מחבר
 המשמעות של עסקים קטנים במדינות העולם השלישי –כללי 

סקירה אודות החשיבות של עסקים קטנים במדינות מתפתחות של העולם השלישי והחשיבות של 
המאמר  –אלו בתחום של עסקים קטנים העוזרים לקהילות במדינות מתפתחות , ארגונים נוצריים

 מציג את האפשרות של ארגונים נוצריים לעזור ולהשפיע
 

 :מדינות
 דרום אפריקה

 בולגריה

 הודו

International economic assistance and sustainable development:  A comparative 
analysis of the Palestinian and the Cambodian cases 

 International economic assistance and sustainable development:  A comparative: מקור

analysis of the Palestinian and the Cambodian cases 
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  בות עסקים קטנים לכלכלות במשברבות עסקים קטנים לכלכלות במשברחשיחשי
 

 1999: שנה
 הצגת, כלומר. מאמר שמתמקד ברמת המאקרו בעזרה לארגונים ולא ברמת המיקרו: כללי

 .סיבות סמליות לסיוע
 

בודקת איך ניתן לעזור למדינות ברחבי ( ניצה נחמיאס מאוניברסיטת חיפה)מחברת המאמר 
חוזים , רשויות מקומיות, בין גופי התרמה שוניםדרך שיתוף פעולה , העולם להשיג צמיחה כלכלית

 .הקמת מערכת עבודה חדשה ועוד, SME-רשמיים בין שלטונות ל
 

 :במאמר מצוינות שתי גישות שונות
 .כל סיוע נובע מאינטרסים של המדינות המסייעות: הגישה הפוליטית .1
בין  המטרה במתן הסיוע הינה הטבת שיתוף הפעולה: גישת הארגונים הבינלאומיים .2

 .מדינות וגופים פרטיים, ארגונים

 
 :מדינות ואזורים בעולם

 הרשות הפלסטינית

 קמבודיה
 
 
 
 
 
 
 

Management development in SMEs: what needs to be done? 

 (.ניתן לחפש את המאמר עצמו בעת הצורך)אלא רק תקציר שלו , אין מאמר מלא

מאמרים%20באורך%20מלא/Microenterprise%20revolution.htm
מאמרים%20באורך%20מלא/International%20economic%20assistance%20and%20sustainable%20%20development.htm
מאמרים%20באורך%20מלא/International%20economic%20assistance%20and%20sustainable%20%20development.htm
מאמרים%20באורך%20מלא/International%20economic%20assistance%20and%20sustainable%20%20development.htm
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 ?Management development in SMEs: what needs to be done: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  עריכת מחקריםעריכת מחקרים

  שיתוף פעולה בין עסקים קטנים לארגוניםשיתוף פעולה בין עסקים קטנים לארגונים
 

 1998: שנה
 .וביצוע תפקיד העסקים הקטנים לכלכלה והקשר בין ניהול איכותי: כללי

  
תרומה של עסקים קטנים בנוגע ל( 1998כלומר עד שנת )המאמר סוקר את הספרות העדכנית 

 .SME-לקשר בין ניהול לבין ביצועים של הו ובינוניים לכלכלה הבריטית
 

 SMEבעלי /מחברי המאמר מעלים את הצורך לחקור את רמת המודעות והיכולת של מנהלי
 .בדרכםשאלו נקראות , לזהות הזדמנויות

 
היא שהבנה טובה יותר של הגישות השונות וההתייחסות של ממשלות , טענתם של מחברי המאמר

( ארגונים ומדריכים, סוכנויות כגון) SME-תאפשר לסוכנויות התומכות ב, למגזר העסקים הקטנים
 .לעזור לעסקים הקטנים ביעילות גדולה הרבה יותר

 
 

 

מאמרים%20באורך%20מלא/Management%20development%20in%20SMEs%20-%20what%20needs%20to%20be%20done....htm
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  אודות השפעת ההכשרות אודות השפעת ההכשרות   אפקטיביות של תוכניות הכשרה ומחקריםאפקטיביות של תוכניות הכשרה ומחקרים

A study of the impact of training in a management development program based 
on 360 feedback 

 of the impact of training in a management development program based A study: מקור

on 360 feedback 
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  קריטריונים להערכה של תוכניותקריטריונים להערכה של תוכניות

  אפקטיביות לש תוכניות הכשרהאפקטיביות לש תוכניות הכשרה

  המלצה לשיפור תוכניות הכשרההמלצה לשיפור תוכניות הכשרה
 

 1998: שנה
 .יפור ההכשרהקריטריונים להערכה של תוכניות הכשרה ודרכים לש :כללי

 
כאשר לטענתם המחברים כמעט ולא נעשו , מאמר זה דן בשיטות להערכת תוכניות הכשרה

הדיווחים היו , מחקרים איכותניים על תוכניות הכשרה שונות וכאשר כן נעשו מחקרים כאלו
מטרת המאמר הייתה לבחון את האפקטיביות של תוכניות פיתוח דרך משוב . מוטים ולא נכונים

 .  איש 360י "ן עאשר נית
 

מעידות בחלקן על החשיבות החלקית של ההכשרה והחשיבות , כותבים מחברי המאמר, תוצאות
המחקר , לכן. והאפקטיביות נובעת מכישורים של כל הצוות ולא של כישורים אינדיבידואליים

ביכולת  מעיד על כך ששינויים בכישורים אינדיבידואליים לא יתרמו לשיפור מהותי בניגוד לשיפור
 .שאמור לשפר את ההכשרות, הפעולה של כל הצוות

 
במאמר עצמו ניתן למצוא גם הצעות . שאלות כגון אלו נשאלות במאמר תוך ניסיון לענות עליהן

 .לשיפור הערכה של הכשרות

Creating a sustainable competitive advantage through training 

 Creating a sustainable competitive advantage through training: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  ארגוןארגון--יחסי לקוחיחסי לקוח

  הבנת הלקוחהבנת הלקוח

  מודלים שונים לסיועמודלים שונים לסיוע

  יוזמותיוזמות  ––יוזמות ממשלתיות יוזמות ממשלתיות 

  ((מחקרמחקר))הערכה של תוכניות הערכה של תוכניות 
 

 2000: נהש
 .פיתוח יכולת התחרות של העסק דרך הכשרות: נושא המאמר

 
מחבר המאמר טוען שהבנה וידיעת הצרכים של הלקוח היא הכלי המרכזי שבאמצעותו ניתן 

טוען , למרות זאת. ההדרכה היא הכלי שדרכו ניתן להשיג זאת, קיימא ולכן-להשיג יתרון בר
אין מספיק , המאפשר מציאה והבחנה בצרכים אלוהמחבר כי אף על פי הפוטנציאל הרב הקיים 

 .בדיקה והתייחסות לנושאים אלו
 

 :המבחר מצא כי קיימים שני פערים בין הצרכים האמיתיים של הלקוח ובין הצרכים שמוערכים
 .חוסר היכולת לקשר בין שביעות רצון הלקוח ובין מטרות הארגון .1
 .חוסר היכולת להכיר בשינוי התנהגות .2

 

" חקר מקרה'ע המחבר מספר דרכים להתגבר על בעיות אלו ובעיקר דרך השימוש במצי, לסיום
(Case Study). 

 

מאמרים%20באורך%20מלא/A%20study%20of%20the%20impact%20of%20training%20in%20a%20management%20development%20program%20based%20on%20360%20feedback.htm
מאמרים%20באורך%20מלא/A%20study%20of%20the%20impact%20of%20training%20in%20a%20management%20development%20program%20based%20on%20360%20feedback.htm
מאמרים%20באורך%20מלא/A%20study%20of%20the%20impact%20of%20training%20in%20a%20management%20development%20program%20based%20on%20360%20feedback.htm
מאמרים%20באורך%20מלא/Creating%20a%20sustainable%20competitive%20advantage%20through%20training.doc
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Reconnecting education, development and training through learning: a 
holographic perspective 

ducation, development and training through learning: a Reconnecting e: מקור

holographic perspective 
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  שילוב בין חינוך ופיתוח בתוכניות הכשרהשילוב בין חינוך ופיתוח בתוכניות הכשרה

  ניהול כוח אדםניהול כוח אדם

  התייחסות הפרט להכשרההתייחסות הפרט להכשרה
 

 2000: שנה
 

 תהכשרה ופיתוח מגולמים בתוך יוזמו, מטרת המאמר היא לבדוק כיצד חינוך
 ...לעבור שוב

 

Self-Employment, Microenterprise, and the Poorest Americans 

 Employment, Microenterprise, and the Poorest Americans-Self: מקור
 :מרכזיים מלות מפתח ומושגים
  יעילות של תוכניותיעילות של תוכניות

  מחקרים אמפירייםמחקרים אמפיריים

  שירותים לעסקים קטניםשירותים לעסקים קטנים

  תוכניות הכשרהתוכניות הכשרה

  מדינות מתפתחותמדינות מתפתחות

תעסוקה עצמאיתתעסוקה עצמאית
 

 Dec 1999: שנה
 .אפקטיביות של תוכניות סיוע שונות: כללי

 
 :במאמר זה מנסה המחבר לענות ולהתייחס לשתי סוגיות

 ?להיות עצמאיים מסוימים האם תוכניות לעסקים קטנים יכולות לעזור לאנשים .1
 .להיות עצמאיים רביםהאם תוכניות לעסקים קטנים יכולות לעזור לאנשים  .2

 
אולם , המסקנה של המחבר היא שאכן ניתן לראות שתוכניות אלו נותנות עזרה לאנשים מסויימים

ר מוסיף מחב, מעבר לכך. יש מחלוקת בנוגע ליכולתן של תוכניות אלו לעזור למספר רב של אנשים
אינם נחשבים , המאמר הסתייגות מהיעילות שלהם מעצם העובדה כי האנשים בדרום אמריקה

עדיין לא מצליחים לפעול , בתור המדינות העניות ביותר ואפילו יש להם הרגלי עבודה יציבים
 .באופן יעיל יותר

 
ת בתחילתו של המאמר מועלות השאלות הכלליות בהן עוסק המאמר ואת הנקודו: מבנה המאמר

מופיעה בדיקה של אספקטים שונים של תוכניות אמריקאיות , כמו כן. עליהן יתבסס הניתוח
 "תעסוקה עצמאית"לסיוע לעסקים קטנים ואחר כך מובאים הממצאים משתי תוכניות של 

מימון , כגון)תוך התייחסות לשירותים השונים הניתנים לעסקים הקטנים והבינוניים , ב"בארה
 (. והכשרות

 
של המאמר ניתן למצוא סקירה ובדיקה של תוכניות הכשרה לעסקים קטנים במדינות בסופו 

בחלקו האחרון של (. פרופיל המשתתפים בתוכניות אלו, שכר נמוך)העניות ביותר ביבשת אמריקה 
 .המאמר ניתן למצוא מסקנות והמלצות

 
 :מדינות ואזורים בעולם

 דרום אמריקה
 

The relation of training practices and organizational performance in small and 
medium size enterprises 

rganizational performance in small and The relation of training practices and o: מקור

medium size enterprises 
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים
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  הקשר בין תוכניות הכשרה ויעילות העסק הקשר בין תוכניות הכשרה ויעילות העסק 

  מחקרמחקר
  מרכיבי ההכשרות ההכרחייםמרכיבי ההכשרות ההכרחיים

בעיות בהכשרהבעיות בהכשרה
 

 2001: שנה
 הקשר בין תוכניות הכשרה ויעילות של העסקים: כללי

  
צריך , SMEקבוע האם תוכניות הדרכה מייצרו רווח אמיתי עבור מחבר המאמר טוען שעל מנת ל

 .לחקור את הקשר בין תוכניות אלו לבין ההשפעות על ביצועי העסק
 

אולם לטענתו קיימים מספר עיוותים גדולים , מחבר המאמר טוען שקיימים מחקרים רבים בנושא
מנסה החוקר להשתמש , לועל מנת  למנוע עיוותים א. במחקרים אלו שמטים את התוצאות שלהם

משך , הוצאות על הדרכה, ארגונים המעבירים הכשרות והדרכות, באמצעים שונים ומגוונים כגון
 .הזמן של ההדרכה ושיטות ההדרכה השונות

 
מאפשר , מסקנתו היא שמערכות ארגוניות מתוחכמות ותמיכה מסיבית של מעבירי ההכשרות

 .למקסם את האפקטיביות של תוכניות ההכשרה
 

The use of case studies in management training and development 

(Part 2) 
 The use of case studies in management training and development: מקור

 :ושגים מרכזייםמלות מפתח ומ
  עריכת מחקריםעריכת מחקרים

  תרבותיותתרבותיות--רברב
  אספקטים שונים של ניהולאספקטים שונים של ניהול

הכשרה לשיפור הניהולהכשרה לשיפור הניהול
 

 2002: שנה
 .ניהול והכשרות שונות, צורות מחקר אודות יזמות: נושא המאמר

 
בכל הנוגע להכשרה ניהולית " חקר מקרה"זהו החלק השני משני מאמרים העוסקים בשימוש ב

יר את היתרון הפוטנציאלי ואת הסכנות שניתן להיתקל בהם המאמר הראשון הסב. ובפיתוח
בחלק הראשון היה ניסיון לבדוק את הדרכים לעריכת מחקרים אלו , כמו כן". חקר מקרה"מ

 .בצורה טובה ומוצלחת
 

יש ניסיון להשתמש בניסיון הרבה של מחקרים שנעשו באנגליה ומחוצה ( חלק זה)במאמר השני 
אספקטים אלו כוללים את היכולת להעריך פעילות . שובים אחריםלה במטרה לבחון אספקטים ח

 .(Cross Cultural)תרבותיות  -של הכשרה מנהלתיות וסוגיות בין
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Using qualitative research to establish SME support needs 

 Using qualitative research to establish SME support needs: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  עריכת מחקריםעריכת מחקרים

  תוכניות עזרה לעסקים קטניםתוכניות עזרה לעסקים קטנים

  פיתוח תוכניותפיתוח תוכניות
 

 1999: שנה
  תפקידם של מחקרים איכותניים במחקר אודות עסקים קטנים ובינוניים: כללי
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, SMEבדוק את תפקידם של מחקרים איכותניים בביסוס התמיכה בצרכים של מאמר זה בא ל

כאשר עסקים קטנים ובינוניים יכולים להיות גם מושא המחקר ובמקביל הם משתמשים 
 .במחקרים על שיווק

מאמר זה בוחן את ערכו של מחקר איכותני בעיצוב שיטות תמיכה שונות בצרכים משתנים של 
 .עסקים קטנים ובינוניים

 
אחד מהשירותים המרכזיים הניתנים למגזר העסקים הקטנים הוא בניית התשתית האנושית 

מחבר המאמר .  Start-Upכוללת סוכנויות המתמחות בפתיחה ותפעול של חברות , לעסקים אלו
טוען שקיימות הוכחות לכך שדרך קבלת ההחלטות של מנהלי העסקים בגופים המעניקים תמיכה 

 .SME-איננה נכונה ולכן מנסה למצוא את הדרך הטובה ביותר לתמיכה ב, יםובסוגי התמיכה השונ
 

הכשרה /המאמר עצמו מציג מסקנות בנוגע ליתרונות ולמגבלות הקיימות בעיצוב תוכניות פיתוח
 .של עסקים קטנים

 .בסוף המאמר יש מספר גרפים המציגים תוכניות פעולה שונות: הערה
 

Lessons for microenterprise programs from a fresh look at the unemployment 
insurance self-employment demonstration 

croenterprise programs from a fresh look at the unemployment Lessons for mi: מקור

employment demonstration-insurance self 
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  הגברת תעסוקה עצמאיתהגברת תעסוקה עצמאית

  אפקטיביות של תוכניותאפקטיביות של תוכניות
  ((בב""רק בתוך ארהרק בתוך ארה))תרבותיות תרבותיות --רברב

השוואה של תוכניות סיועהשוואה של תוכניות סיוע

  
 Oct 1999: שנה
 .העצמאית הגברת התעסוקה: כללי

 
של העניים הן בסוגיות " תעסוקה עצמאית"תוכניות לעסקים קטנים מכוונות בדרך להגברת 

 .רווחה והן בסוגיות של חוסר תעסוקה
 

היה מחקר ניסויי של השפעת תוכניות הלו היה בתוכניות  1999עד שנת , לפי מחברי המאמר
UISED . מאמר זה מנסה לבחון את תוכניותUISED לו לתוכניות עתידיות עבור וההשלכות ש

 .עסקים קטנים ובינוניים
 

, וגם שיפור זה לא נבע מקידום התעסוקה העצמאית)למרות שהתוכנית כן צמצמה את האבטלה 
ההשפעות האחרות היו מינוריות בלבד ויותר קשורות עזרה במציאת , (אלא דווקא מהסיוע הכספי

 .בעלת ערך חברתי ארוך טווחשיכולה להיות , עבודה ולא לפיתוח תעסוקה עצמאית
 

ב ותוך ניסיון "וצסט בארה'התוכנית התבצעה על עסקים קטנים במדינת וושינגטון ומסצ: הערה
ניתן למצוא רלוונטיות למאמר זה אולי בכל הנוגע לפיתוח . לבחון גם את ההבדלים בין המדינות

 .תוכניות כלליות
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  תפקיד העסקים הקטנים בפיתוחתפקיד העסקים הקטנים בפיתוח

Micro-enterprises 

 enterprises-Micro: מקור
 !מאמר רקע טוב

 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים
  חשיבות עסקים קטנים במדינות מתפתחותחשיבות עסקים קטנים במדינות מתפתחות

  קשיים בקבלת סיוע לעסקים קטניםקשיים בקבלת סיוע לעסקים קטנים

  מדינות מתפתחותמדינות מתפתחות

  יתרונות וחסרונות של עסקים קטנים לפיתוחיתרונות וחסרונות של עסקים קטנים לפיתוח
 

 March-April 1996: שנה
מאמר שנותן רקע כללי אודות העסקים הקטנים במדינות המתפתחות וחשיבותם לאותן : כללי

 .מדינות
 

ומדגיש את חשיבותם של אותם  (Micro-Enterprise)מאמר זה סוקר את העסקים הקטנים 
ניתן לראות כיצד עסקים קטנים , עסקים ככלי לשיפור רמת החיים במדינות המתפתחות באופן זה

 . כיוון שהם נוגעים בכמעט כל אספקט של החיים, ווים למעשה בסיס למסחר וכלכלה גלובליתמה
 

איתה מתמודדים העסקים הקטנים במדינות מתפתחות ובמגזרים , אחת הבעיות העיקריות
הן הגופים שמספקים את  NGO's-חברות ממשלתיות ו, לכן. נוגעת לקשיים קבלת הסיוע, חלשים

 .שלא יכולים להשיגו דרך הבנקיםהמימון לאותם אנשים 
 

שיכול להוסיף רקע טוב מאוד אודות תפקיד העסקים הקטנים בפיתוח והתפתחות של , זהו מאמר
במאמר , כמו כן. בין אם במדינות מתפתחות או אפילו במדינות מפותחות, קהילות נזקקות

י כוחות "אלו עשל עסקים קטנים ואת התמיכה בתוכניות ( וגם החסרונות)מוצגים היתרונות 
 .פוליטיים ליברליים ושמרניים כאחד

 
 :מדינות ואזורים בעולם

 ט"אמל

 אפריקה

 מזרח אירופה

 סין

 גואטמלה

 קריביים

בוליביה
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  מגזר העסקים הקטנים במדינות ואזורים שוניםמגזר העסקים הקטנים במדינות ואזורים שונים

A comparison of small and medium-size enterprise development in Central and 
Eastern Europeהונגריה וצ'כיה –  

 size enterprise development in Central and Eastern Europe -A comparison of small and medium: מקור

 
 ח ומושגים מרכזייםמלות מפת

  מגזר העסקים הקטנים במדינות השונותמגזר העסקים הקטנים במדינות השונות

  התייחסות לעסקים הקטנים במדינות שונותהתייחסות לעסקים הקטנים במדינות שונות
 

 2001, סתיו: תאריך
 34:  מספר עמודים

 "Comparative Economic Studies"עבור המגזין : ארגון מחבר
אלו  שוני בין שני מקומות –כיה 'סקירה של משמעות של עסקים קטנים בהונגריה ובצ – כללי

 וההתייחסות השונה למגזר העסקים הקטנים
 ...לעשות סקירה בפעם הבאה

 
 :מדינות
 כיה'צ הונגריה

 

Owner-manager attitudes to family and business issues: A 16 country study 

  manager attitudes to family and business issues: A 16 country study -Owner: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  סוגיות ובעיות בהתייחסות לעסקים הקטניםסוגיות ובעיות בהתייחסות לעסקים הקטנים

  מדינות מתפתחותמדינות מתפתחות

  תרבותיותתרבותיות--רברב
 

 15: מספר עמודים
 2001, חורף: שנת הוצאה
 "Entrepreneurship Theory and Practice"ר נכתב עבו: ארגון מחבר

שבוחן את התייחסות של בעלי העסקים קנטים , מדינות 61-דיווח אודות מחקר שנערך ב – כללי
 .הן לעסק עצמו והן למשפחה

 
 ".עסק משפחתי"מטרת המחקר היא לבדוק מתי בעלי העסקים יעדיפו לשמור על העסק כ

כאשר , לפי דעתי, עיקר ויכולת ההכללה שלו היא קטנההמחקר נעשה במדינות מפותחות ב: הערה
 .המשמעות העיקרית של מאמר זה נוגעת למדינות מפותחות, כלומר. זה נוגע למדינות מפותחות

 
 מדינות ואזורים בעולם

 מדינות מפותחות
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Building generalizable SME international marketing models using case studies 

 Building generalizable SME international marketing models using case studies: קורמ
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  גישות ייחודיותגישות ייחודיות

  גישות כוללניותגישות כוללניות

  תרבותיותתרבותיות--רברב

  מודליםמודלים

  מדינות מתפתחותמדינות מתפתחות

  שווקשווק
 

 1999: שנה
 . יצירה של גישה כללית לפעילות עסקים קטנים וגישה ייחודית בין מדינה למדינה: נושא המאמר

 

, בין השאר)כולל ארבעה מאפיינים שנסקרים בעבודה זו , מקרים שנבדקו 12שמתבסס על , המחקר
המטרה של מאמר זה היא ליצור שני מודלים (. ריכיםעל הלקוח ובחירת המד" השליטה"כוללים את 
 :ממחקר זה

1. Sales-driven model 
2. Relationship-driven model 

 

אבל מעבר , מחקר זה מנסה ליצור גישה כולל אודות השווק הבינלאומי של עסקים קטנים ובינוניים
דינות בהן הם של עסקים קטנים במ ההתנהגויותו ההחלטות, הפעולותלכך הוא מנסה לבחון את 

 .פועלים
 

Business mentoring in schools: does it raise attainment? 

 ?Business mentoring in schools: does it raise attainment: מקור
 :מרכזיים מלות מפתח ומושגים
  אסטרטגיות פעולהאסטרטגיות פעולה

  מרכזי הכשרה ולימודמרכזי הכשרה ולימוד

  מודלים להכשרהמודלים להכשרה

  חונכות עסקיתחונכות עסקית
 

 1999: שנה
 .מחקר אודות ההשפעה של החונכות: כללי

 
ונועד לבדוק את , 1997בתי ספר ומרכזי לימוד החל משנת  12-שהתבצע ב, מאמר זה סוקר מחקר

 .טודנטיםהשפעות החונכות הכלכלית והחברתית על מימוש היכולות של הס
 

מבנה המאמר בנוי כך שבתחילה מובאת סקירה על מודלים של הכשרות וניתוח מטרות החונכות 
ספר ולבסוף הצעה לשיפור -הבדיקה של החונכות ותהליך החונכות במספר בתי, ממספר היבטים

 .דרכי החונכות המוגשת עבור בתי ספר וארגונים
 

אולם ניתן לראות בו כיצד , GCSEבחינות מאמר זה סוקר חונכות והשפעה על הכנה ל: הערה
 .מוצגות שיטות ודרכי פעולה

 
 
 
 
 
 
 

IIP and SMEs: awareness, benefits and barriers 

 IIP and SMEs: awareness, benefits and barriers: מקור
 :לות מפתח ומושגים מרכזייםמ

מאמרים%20באורך%20מלא/Building%20generalizable%20SME%20international%20marketing%20models%20using%20case%20studies.doc
מאמרים%20באורך%20מלא/Business%20mentoring%20in%20schools%20-%20does%20it%20raise%20attainment....htm
מאמרים%20באורך%20מלא/IIP%20and%20SMEs%20-%20awareness,%20benefits%20and%20barriers.doc
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  סטנדרטים לניהולסטנדרטים לניהול

  סטנדרטים להכשרהסטנדרטים להכשרה
  מקרים אמפירייםמקרים אמפיריים

גופי סיוע המעניקים הכשרהגופי סיוע המעניקים הכשרה

  
 2002: שנה
 .בבריטניה ויישומם במגזר העסקים הקטנים (IIP)סקירה של סטנדרטים של איכות : כללי

 
, ה של הסקירהוהקשר שלהם לעסקים קטנים ולכן בתחיל IIPזהו מאמר הסוקר את סטנדרטים של 

 .נמצא פירוט על סטנדרטים אלו
 

IIP – "Investor In People" : אלו הם סטנדרטים או תיקון בניהול משאבי אנוש
בארגונים ( "תקן הישראלי בניהול משאבי אנוש"במידה מסוימת מקביל ל)בבריטניה 

ותם אלו הם סטנדרטים לאומיים שקובעים את איכ, כלומר. וכולל גם סטנדרטים להכשרה
 . של השירותים הנדרכים להכשרה ופיתוח להשגת מטרות עסקיות

 .IIP :http://www.iipuk.co.uk-להפניה לאתר הכללי אודות ה
 

בתוך בריטניה ומתאר את ההשפעה  SMEמאמר זה בא לבדוק את ההשפעה של סטנדרטים אלו על 
של עסקים קטנים ( היכולת-או לאי)יש התייחסות ליכולת , כמו כן. זר זהשל הכשרות ופיתוח על מג

 .לעמוד בתנאים של סטנדרטים אלו
 

ככלי שיכול לעזור  IIP-מחקר זה כולל נתונים אמפיריים המתבססים על מחקר איכותני ורואה ב
 .SME-בפיתוח מגזר ה

 

 Training and)הכשרה המחקר מנסה לבדוק גם את התפקידים של גופים המעניקים , בנוסף

Enterprise Councils - TEC) בקידום הסטנדרטים האלו ל-SME ,אולם מציע פתרונות חדשים. 
 

 250עסקים קטנים ובינויים יכולים להיות עד גודל של , על פי ההגדרות המופיעות במאמר 
ות אך יש התייחסות לחברות בסדר גודל קטן יותר והבחנה בינן לבין חברות שמעסיק, איש

 .איש 50-פחות מ

Microenterprise as a practical alternative to maquiladoras 

 Microenterprise as a practical alternative to maquiladoras: מקור
 :מרכזייםמלות מפתח ומושגים 

  מדינות מתפתחותמדינות מתפתחות

  תוכניות פיתוחתוכניות פיתוח
  מימון עסקים קטנים ובינונייםמימון עסקים קטנים ובינוניים

תוכניות הכשרהתוכניות הכשרה

  
 2001: שנה

 .מאמר זה בוחן דרכים אלטרנטיביות לקדם עסקים קטנים במדינות מתפתחות: נושא המאמר
 

מספקים שירותים כגון מימון ( מוסדות ללא כוונת רווח)רים "מוסדות פיננסים אמריקאים ומלכ
 .הדרכה וארגון במטרה לקדם עסקים קטנים במדינות מתפתחות, ים קטניםעסק

 
הם תורמים רבות לפיתוח עצמאי של מדינות מתפתחות הרבה , למרות שעסקים אלו הם קטנים

שתורמות בעיקר למדינות התורמות והעשירות ולא לאותם מגזרים , יותר מתוכניות רבות אחרות
 .חלשים ומדינות נחשלות

 
 Grameen model: village“כגון , מר מצויינים גם מודלים של סיועבמא: הערה

banking” ו-“ Nicaraguan model of rural banks”. 
 

 : מדינות ואזורים בעולם
הונדורס האיים הקריביים מקסיקו ט "מדינות אמל

Micro-enterprise development: an analysis of Kabwe and Lusaka enterprises in 
Zambia 

 enterprise development: an analysis of Kabwe and Lusaka enterprises in Zambia-Micro: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

http://www.iipuk.co.uk/
מאמרים%20באורך%20מלא/Microenterprise%20as%20a%20practical%20alternative%20to%20maquiladoras.htm
מאמרים%20באורך%20מלא/Micro-enterprise%20development%20-%20an%20analysis%20of%20Kabwe%20and%20Lusaka%20enterprises%20in%20Zambia.htm
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  יםיםמקרים אמפירימקרים אמפירי

  ניצול משאביםניצול משאבים

  בעיות של עסקים קטניםבעיות של עסקים קטנים

  אסטרטגיות פעולהאסטרטגיות פעולה

מכשולים שעומדים בפני עסקים קטניםמכשולים שעומדים בפני עסקים קטנים

  

 Jan 1993: שנה
 .הקשיים איתם צריכים להתמודד עסקים קטנים בזמביה: כללי

 

מאמר זה מנתח שני מקומות בזמביה שבהם פועלים עסקים קטנים ומנסה לעמוד על הקשיים 
מנסה המחבר לסמן את , "חקר מקרה"דרך בדיקה זו של . ותם עסקיםוהמכשולים מוללם עומדים א

 .הבעיות המרכזיות של עסקים קטנים במדינות מתפתחות ובייחוד באזורים הכפריים
 

 :המטרות המרכזיות של המאמר
 .זיהוי ותיאור של מגזר העסקים הקטנים .א
לניצול  להעריך את המשאבים לפיתוח עסקים קטנים ולאתר את המכשולים שמפריעים .ב

 .להשתמש בהם( היכולת-או אי)אותם משאבים והכלים שמשפיעים על היכולת 
חומרים , בנקים כפריים, חוסר באשראי, אמצעי תחבורה :חמשת המכשולים העיקריים)

 (.גולמיים וציוד גולמי לייצור
 .עיצוב ושימוש באסטרטגיות למידה מתאימות להכשרה של עסקים קטנים .ג

 

גורמים פנימיים )כי פעילות של עסקים קטנים היא מורכבת , המחברת לסיכום המאמר מדגישה
 .והיא מנסה לבדוק מורכבות זו והשילוב בין הגורמים השונים( וחיצוניים

 
 :מדינות ואזורים בעולם

 זמביה
 

The challenge of management development in the Baltic States in the twenty-first 
century 

 .first century-The challenge of management development in the Baltic States in the twenty: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  מדינות מתפתחותמדינות מתפתחות

  אתגרים והזדמנויותאתגרים והזדמנויות, , בעיותבעיות  ––תוכניות הכשרה תוכניות הכשרה 
 

 1999: שנה
מ לשעבר נוגע להכשרה ניהולית "אחד השינויים המהותיים ביותר שעוברים על מדינות ברה 

 .בייחוד על רקע המעבר לשוק חופשי ודמוקרטי, ותחומים שקשורים לה
 

, וניהאסט)המאמר סוקר את הבעיות וההזדמנויות שקשורות בשינוי זה ובייחוד במדינות הבלטיות 
היתרון של המדינות הבלטיות נוגע למיקום . שיכולות לשמש כמקרים מייצגים, (ליטא ולטביה

ליברלית שלהם -רוסיה ומערב אירופה ובהיסטוריה העצמאית, המרכזי שלהם בין סקנדינביה
במאמר עצמו מוצגים מאפיינים יחודיים של (. מדינות בהן היה שוק חופשי בין שתי מלחמות העולם)

 .דינה ומדינהכל מ
 

כותבי המאמר כותבים שהוא נותן הסבר טוב יותר אודות השינויים הללו והשפעתם על הכשרה 
כי הוא יוכל לתמוך ולשפר את היכולת של , טוענים מחברי המאמר, כמו כן(. ִמנהל ומנהלים)וניהול 

 . בסיטואציה קיימת" תוכניות פיתוח ניהוליות"אותם גופים אשר מעבירים 
 

כמו החשיבות של לימוד אנגלית בתוכניות הכשרה ותוכניות , ראות במאמר גם מספר מסקנותניתן ל
 .קצרות טווח כתוכניות בעלות חשיבות גדולה

 
 
 

 :מדינות ואזורים בעולם
  מ לשעברמ לשעבר""רפובליקות של ברהרפובליקות של ברה

  אסטוניהאסטוניה
  ליטאליטא

לטביהלטביה

  

Third World Economic Empowerment in the New Millennium: Microenterprise, 
Microentrepreneurship, and Microfinance. 

um: Third World Economic Empowerment in the New Millenni: מקור

Microenterprise, Microentrepreneurship, and Microfinance. 
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

מאמרים%20באורך%20מלא/The%20challenge%20of%20management%20development%20in%20the%20Baltic%20States%20in%20the%20twenty.doc
מאמרים%20באורך%20מלא/Third%20World%20Economic%20Empowerment%20in%20the%20New%20Millennium%20-%20Microenterprise,%20Microentrepreneurship,%20and%20Microfinance.htm
מאמרים%20באורך%20מלא/Third%20World%20Economic%20Empowerment%20in%20the%20New%20Millennium%20-%20Microenterprise,%20Microentrepreneurship,%20and%20Microfinance.htm
מאמרים%20באורך%20מלא/Third%20World%20Economic%20Empowerment%20in%20the%20New%20Millennium%20-%20Microenterprise,%20Microentrepreneurship,%20and%20Microfinance.htm
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  אוכלוסייה כפריתאוכלוסייה כפרית

חשיבות עסקים קטנים למדינות חשיבות עסקים קטנים למדינות 

  מתפתחותמתפתחות

  מימון יזמותמימון יזמות

  תפקיד ההכשרות במדינות מתפתחותתפקיד ההכשרות במדינות מתפתחות

  חונכותחונכות

מקרים אמפירייםמקרים אמפיריים

  
 Sept. 2000: שנה
 .ינות העולם השלישייזמות וסיוע כספי במד, עסקים: כללי

 
שלטענת המחבר אף החמיר במהלך , מאמר זה בודק את החשיבות הרבה שיש למאבק ברעב

מחבר מאמר זה יוצא כנגד התוכניות הגרנדיוזיות , כמו כן. מדינות 40-העשור האחרון ביותר מ
 באמצעות מודלים של פיתוח, לכל העולם וקורא להתעמק בתוכניות ספציפיות וממוקדות יותר

 .מימון עסקים קטנים וכמו העסקים עצמם, יזמות
 

, פורמלית ובניגוד לטענות הצפויות והמקובלות-המחבר טוען שהתחום צמח מתוך הכלכלה הבלתי
אינה זו שמפריעה להתפתחות ולכן אינה מכשול לפיתוח ( מערבית-הלא)התרבות המקומית 

 .מגזרים אלו
 

בתחום נעוץ , התפתחות ושחרור ממצב העוניכי הכלי העיקרי שמאפשר , ניתן לראות במאמר
 .ההכשרות

 
מופיעות מספר דוגמאות על ארגונים שכבר פעלו , לאחר סקירה כללית והצגת המודלים החיוניים

 :כולל נתונים סטטיסטיים על פעילותם ועל המדינות בה הם פעלו, עם תוכניות שונות
1. Grameen Bank 

2. Banko Sol 

3. Enterprise Mentors International 
. המסביר את פעילותם, דקות 17אתר החברה הוא מומלץ וכולל סרט וידאו באורך של 

  mentors.org-www.enterprise  : להפנייה
 

 :מדינות ואזורים בעולם
 מזרח אסיה-דרום

 אמריקה הלטינית

 אפריקה

 בנגלדש

 בוליביה

 פיליפינים

 קסיקומ

 גואטמלה

 רוסיה

 
 
 
 

http://www.enterprise-mentors.org/
http://www.enterprise-mentors.org/
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  חינוך ליזמות ויזמותחינוך ליזמות ויזמות

Entrepreneurship Education and Training Programmes: A Review and Evaluation 

 .שני מאמרים בשני חלקים
 מקור

  Entrepreneurship Education and Training Programmes:A Review and Evaluation: 'חלק א
  Entrepreneurship Education and Training Programmes:A Review and Evaluation: 'חלק ב

 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים
  עריכת מחקרים אודות יזמותעריכת מחקרים אודות יזמות

  בעיות בהכשרהבעיות בהכשרה
  של תוכניותשל תוכניותאפקטיביות אפקטיביות 

מחקרים אמפירייםמחקרים אמפיריים
  

 1994: שנה
 .אתגרים ומכשולים, בעיות –חינוך ליזמות : כללי

 
ותוכניות הכשרה ובעיקר את הבעיות " החינוך ליזמות"מחקר זה בודק ומנסה להעריך את נושא 

 :המרכזיות העולות באופן תדיר יחסית
 .מאשר שיפור היכולות של החניכים, יותר מדי דגש על העברת ידע .1
 .מאשר התייחסות למתודות ייחודיות, יותר מדי דגש על מתודות להעברת הידע באופן כללי .2

מעט מאוד מחקרים הבוחנים את האפקטיביות של פרוייקטים אלו ומחסור במחקרים  .3
 .של עיצוב ומבנה תוכניות הכשרה, השוואתיים אודות השונה והמשותף

 
תוך דגש על תכנון התוכניות והתוצאות , ניותשל המאמר ניתן לראות סקירה של שש תוכ' בחלק ב

מציגי מחברי המאמר מספר מאפיינים חשובים עליהם ניתן , לסיכום החלק השני. של אותן תוכניות
 .להתבסס בעת הכנת תוכניות עתידיות

 
 :מדינות ואזורים בעולם

 צרפת

 איטליה

 ספרד

 אירלנד

בריטניה

Entrepreneurship education within the enterprise culture 

Producing reflective practitioners 
 Entrepreneurship education within the enterprise culture: מקור

 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים
  ינוך ליזמותינוך ליזמותעריכת מחקרים אודות חעריכת מחקרים אודות ח

  אסטרטגיות לימודאסטרטגיות לימוד
תכנים חיוניים להכשרותתכנים חיוניים להכשרות

 

 1999: שנה
 .תרבות יזמית: כללי

 
כתחום למידה דרך נקודת ראות חדשה והצורך לבחון " יזמות"המאמר מנסה לבדוק את תחום ה

 .שאינם קשורים ישירות לכישורי הניהול של עסקים קטנים, תחומים שונים
 

מדעי הניהול " )מדע:  "ד בין שני נושאים שונים וכהגדרתםמחברי המאמר טוענים שצריך להפרי
את הנהלים , לטענתם"(. מחשבה יזמתית"יצירתיות או " )אומנות"ו( של עסקים קטנים

הקושי הוא גדול הרבה " יצירתיות והיזמות"ואילו להעביר את ה, והפרוצדורות ניתן ללמד בקלות
 .יותר

 
לעומת הלימות של , ות ניתן ללמד בקלות יחסיתמחברי המאמר מנסים להראות כי את הטכניק

דרך חוויות אלו הם . אותה הם מנסים ללמוד דרך חוויה והתנסות של יזמים, היזמות" חווית"
 .'יצירתיות היזמית'מנסים לפתח תיאוריה אשר תצליח לגשר על הפער שבין הטכניקות ל

מאמרים%20באורך%20מלא/Entrepreneurship%20Education%20and%20Training%20Programmes%20-%20A%20Review%20and%20Evaluation%20-%20Part1.doc
מאמרים%20באורך%20מלא/Entrepreneurship%20Education%20and%20Training%20Programmes%20-%20A%20Review%20and%20Evaluation%20-%20Part1.doc
מאמרים%20באורך%20מלא/Entrepreneurship%20Education%20and%20Training%20Programmes%20-%20A%20Review%20and%20Evaluation%20-%20Part2.doc
מאמרים%20באורך%20מלא/Entrepreneurship%20education%20within%20the%20enterprise%20culture.htm
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Entrepreneurship: what triggers it? 

 ?Entrepreneurship: what triggers it: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  ""יזמותיזמות""השפעות על השפעות על 

  תרבותיותתרבותיות--רברב

  היחס ליזמות במדינות שונותהיחס ליזמות במדינות שונות
 

 2000: שנה
 .במספר מדינות בדיקה –של יזמות ( או חוסר קיום)אלו גורמים משפיעים על קיום : כללי

 
כאשר המפתח נעוץ , מחברת המאמר מנסה לבדוק את הגורמים שמשפיעים על כל נושא היזמות

במסורת היזמית של אותה חברה וביכולת לגרות את , לדעתה באנשים הנמצאים בחברה עצמה
 .הרצון של עסקים אלו ליזום

 
ן מוגדר יותר מה מגרה את נוגעת לרצון לבדוק באופ, בהתייחס לנקודות אלו, השאלה המרכזית

 ...(כהגדרתה" )הרוח היזמית"
 

המטרה המרכזית היא הבדיקה של הקשר בין משתנים תרבותיים וחברתיים ייחודיים לבין 
לאחר שכיום מבינים כי אין תרבות אחת כוללנית וצריך להסתכל על מאפיינים , "היזמות"

 .חברות/ייחודיים של אותן מדינות
 

כאשר המטרה הייתה לבדוק את השינוי הקיים בהתייחסות , מדינות רבהמחקר התבצע במספר 
ניתן לראות שעד היום הדגש שניתן ליזמות כתופעה גלובלית וכללית ואילו כיום יש מעבר . ליזמות

 .ודגש על היחסיות התרבותית השונה בכל מקום ומקום בעולם
 

 :מדינות ואזורים בעולם
 צפון אמריקה

 אוסטרליה

 סלובניה

 יקומקס

 פינלנד

 סקוטלנד

 דרום אפריקה

קניה

Individuals and enterprise: developing intreapreneurs for the new millennium 

 se: developing intreapreneurs for the new millenniumIndividuals and enterpri: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  ארגונים המעניקים תמיכה לעסקים קטניםארגונים המעניקים תמיכה לעסקים קטנים

  פיתוח יזמותפיתוח יזמות
אסטרטגיות להגברת היעילות של העסקאסטרטגיות להגברת היעילות של העסק

 

 1999: שנה
 אנשים ועסקים –פיתוח יזמות : כללי

 

הדגש , כיום. אשר נתפסים כפעולות שליליות, ניתן דגש רב יותר על קיצוצים וצעדים דומים, בעבר
 .עבר ליצירת הכנסת והגדלת הערך של העסקים

 

הלקוחות שמתעניינים ביזמות דורשים פתרונות אישיים ומתואמים יותר ובתוך כך הם מחפשים 
תוך שילוב בין רצון הפרטים , "יזמות"מטרת המאמר היא להציג גישות חדשות ל. יצירתיות רבה יותר

 .ים של החברהואינטרס
 

חברות רבות רוצות לפתח את יכולת היזמות ורבים טוענים שהיזמים יכולים להרוויח רבות 
 .מהתמיכה שחברות יכולות לספק

 

מומחי הדרכה ופיתוח אינם מצליחים , למרות שקיימים כלים טובים ורלוונטיים לפיתוח היזמות
 .לפתח יזמות ולתמוך בתוכניות חדשות, לעודד יזמות

 
של תפקיד הפרטים בתחום זה והצורך ביזמות , ר זה מנסה להציג את החשיבות של יזמותמאמ

 .בהיקף ובאינטנסיביות גדולה יותר
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The education and training of entrepreneurs in Asia 

  !מומלץ
 The education and training of entrepreneurs in Asia: מקור

 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים
  חשיבות של היזמותחשיבות של היזמות

  תרבותיותתרבותיות--רברב
  מדינות מתפתחותמדינות מתפתחות

מחקר אמפירימחקר אמפירי
 

 2001: שנה
האם "כמו , בתרומתה לכלכלה וקצת בגישות תיאורטיות בנושא, "היזמות"המאמר דן בחשיבות 

קיים צורך , מ שתוכניות הדרכה ישיגו תשומה גבוהה יותר"ע, אולם. 'וכו" ?אפשר ללמוד יזמות
 .שתוכנית ההדרכה תהיה מתואמת לסביבה מתאימה

 

תתאים ( מזרח אירופה)המחבר טוען שתהיה זו טעות להניח שתוכנית שהיא מוצלחת במקום אחד 
א שהבעייה הגדולה הי, מוסיף המחבר, הסכנה הגדולה ביותר(. מדינות שונות באסיה)למקום אחר 

 .ביותר מגיעה כאשר יש נסיון להתאים את התוכנית למקומות שונים
 

 .המאמר בודק מדינות שונות באסיה וצרכים שונים של מדינות אלו
 

 :מדינות ואזורים בעולם
 אסיה

 מזרח אירופה

 הודו

 אינדונזיה

 מלזיה

 פיליפינים

 סינגפור

 יסטן'קירג

 יקיסטן'טאג

 כיה'צ

הונגריה

 

The world of the entrepreneur - a new perspective 

  a new perspective -The world of the entrepreneur: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  בעיותבעיות  ––יזמות יזמות 

  אתגריםאתגרים  ––יזמות יזמות 
  ות יזמותות יזמותפיתוח תוכניפיתוח תוכני

יזמות חברתיתיזמות חברתית
 

 1999: שנה
 .'יזמות חברתית'כולל מודלים של , מודלים של יזמות: כללי

 
. י יזמים"שפותח ע, "מודל הכנסה והון"שלפיהם פותח , המאמר מסכם את הממצאים של המחקר

המאמר מראה כיצד קיימים תחומי יזמות במספר רב של תחומים ולא רק בתחומים ולא רק 
ניתן לראות שלנושא היזמות יש , מעבר להגדלת היכולת להשיג הון כלכלי. ייםבתחומים כלכל

 (.יזמות בנושאים חברתיים כמו בנושאים כלכליים, כאמור)השפעות גם בתחומים חברתיים שונים 
 

בסיכום המאמר ניתן לראות כיצד המחבר מנסה לבדוק את האתגרים שניצבים לפני אלו שמנסים 
 .רגונים שוניםלפתח תוכניות יזמות בא
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Training entrepreneurship at universities: a Swedish case 

 Training entrepreneurship at universities: a Swedish case: מקור
 :זייםמלות מפתח ומושגים מרכ

  תוכניות הכשרהתוכניות הכשרה

  מקרים אמפירייםמקרים אמפיריים

  חינוך ליזמותחינוך ליזמות  

  מאפייני יזמותמאפייני יזמות

מכשוליםמכשולים  ––יזמות יזמות 

 
 2000: שנה

 .מודלים שונים של הדרכה וטיבן של תוכניות אלו, סקירה של תוכניות הדרכה: נושא המאמר
 

שנועדו למשוך אנשים פרטיים לפעולה , בשבדיה היום ניתן לראות יוזמות רבות חדשות
קורסים חדשים , באוניברסיטה יזמותבתחום של  .Phdכולל תוכניות , "יזמית התנהגות"ב

ניתן לראות כי גם תאגידים גדולים בשבדיה פתחו מחלוקת , בנוסף. ותוכניות הככשרה חדשות
 . במטרה לגרות רעיונות חדשים ולתעל את האנרגיה של עובדיהם "Innovation Unit"חדשות 

 
"      יזמות ופיתוח תוכניות עסקיות חדשות": ת היוזמות האלומטרת המאמר היא לבדוק את אח

programme)-the ENP -(the Entrepreneurship and New Business Development Programme  
 ".מבוססי ידע"מבוססי טכנולוגיה או עסקים  Start-Upזוהי תוכנית הכשרה של אינדיבידואלים בעסקי 

 
אפייני היזמות וההשלכות שיש לתוכניות הדרכה על אותם המאמר מתחיל בניתוח אודות מ

מציג את המאפיינים של תוכניות , ממשיך בבדיקת הפידבק של המשתתפים בתוכניות אלו, פרטים
 .יזמות מוצלחות

 
מכשולים בהכשרת , הגורמים שמגרים יזמות, יזמים/ניתן לראות בדיקה של יזמות, במאמר עצמו

 .יזמים ועוד
 

 :ם בעולםמדינות ואזורי
 שבדיה

 

Understanding entrepreneurial learning: a question of how? 

 ?Understanding entrepreneurial learning: a question of how: מקור
 :מרכזיים מלות מפתח ומושגים

  מחקרים אודות עסקים קטנים ובינונייםמחקרים אודות עסקים קטנים ובינוניים
 

 2000: שנה
 מתודולוגיה למחקר אודות עסקים קטנים: כללי

 
מטרת המאמר היא לעורר דיון בין חוקרים והעוסקים במקצוע על השימוש במתודולוגיה של 

כאמצעי שדרכו ניתן להבין בצורה טובה יותר את כל תחום , (בעיקר סיפורי חיים)נראטיב 
 .דרך סיפורי חיים, מחבר המאמר טוען שניתן להבין טוב יותר את לימוד היזמות". יזמות"ה
 

המאפשר הבנה טובה יותר , של יזמים הם אמצעי דיסקורסי' סיפורי חיים'מחבר המאמר טוען ש
 . של לימוד נושא היזמות
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  מתודות ושיטות הכשרה והדרכהמתודות ושיטות הכשרה והדרכה

A process model for entrepreneurship education and development 

 צריך לבדוק שוב מאמר זה
 A process model for entrepreneurship education and development: מקור

 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים
  נושאי לימודנושאי לימוד

  שרות בתחום היזמותשרות בתחום היזמותהכהכ
 

 1999: שנה
 .המפתח המרכזי, לפי דעת של המחברת של המאמר ואחראית המחקר שמוצג בו: כללי

 
להתפתחות הוא הכרה בכך שלמידת היזמות לא חייבת להיות מיוחדת אולם היא חייבת להילמד 

 .הכוללת את כל תחומי הניהול כמשהו שלם ומורכב, בתוך מסגרת רחבה יותר
 

"Modern" learning methods: rhetoric and reality 

further to Sadler-Smith et al. 

 Modern" learning methods: rhetoric and reality": מקור
 :מושגים מרכזייםמלות מפתח ו

  אסטרטגיות למידהאסטרטגיות למידה

  לימוד מרחוקלימוד מרחוק

  אפקטיביות של הכשרותאפקטיביות של הכשרות
 

 2002: שנה
 ".לימוד מרחוק"אפקטיביות של שיטת : נושא מאמר

 
מראה את המתח בין הדרישה להמציא שיטות , שמבוסס על מחקר שנעשה באוסטרליה, מאמר זה

ובין  (Distance Learning Methods)הדרכה גמישות שמבוססות על שיטות לימוד ממרחק 
 .תכונות מסוימות שמאפיינות את הלומדים במקום העבודה

 
יכול להראות איך שילוב של שיטות הכשרה שונות מאפשר , לפי מחבר המאמר, אפיון המתח הזה

 .ביצועו במקום העבודה
 

מביא את הטענה כי בניגוד , ואחרים Sadler-Smithשבא להמשיך את המחקר של , המאמר הזה
 .ים הקודמים גם הכשרה מרחוק הינה אפקטיבית ויכולה לעזור בהשגת יתרון איכותילמחקר
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Towards more flexibility in training 

A review of some experiences in rationalizing the provision of vocational qualifications 
 Towards more flexibility in training: מקור

 מלות מפתח ומושגים מרכזיים
  תוכניות להכשרה מקצועיתתוכניות להכשרה מקצועית

  תוכניות לפיתוח יכולות ניהולתוכניות לפיתוח יכולות ניהול
 

 1999: שנה
 166: מספר עמודים

 ILO: ארגון מחבר
שסוקרים , שבה יש שלושה מאמרים( ארגון העבודה הבינלאומי) ILOזוהי חוברת של : כללי

, צרפת, אוסטרליה, ב"ארה)תוכניות של הכשרה מקצועית וגישות שונות במספר מקומות בעולם 
בחוברת יש פירוט על המערכות הלאומיות השונות ופירוט של מתודות הדרכה (. בריטניה וברוסיה

 . אלו הניתנים לעסקים קטניםכולל , שונות בתחום של הכשרה שונים
 .פיתוח של מודלים חדשים להכשרות

 
ניתן , למרות שאלו תוכניות הנוגעות למדיניות הכשרה כללית במספר מדינות בעולם: הערה

לשמש גם לשם הכשרה או לשם הבנה טובה ( במקרים מסוימים)לראות מספר היבטים היכולים 
וסקירה זו ( פרט לרוסיה)ל מדינות מתפתחות הפעילות מתבססת ע. יותר של המערכת המקומית

ניתן לראות , למרות זאת. יכולה לעזור רק בנקודות כלליות ולא באופן ישיר, כנראה ILOשל 
 .מספר הגדרות כלליות של מושגים מרכזיים

 
 :פירוט המאמרים

 7עמוד  - מדיניות הכשרה ותעסוקה  –הקדמה  .1
 .ת באופן כלליסקירה קצרה של מדיניות שונה ותוכניות שונו

 

 18עמוד  –שיפור הרלוונטיות של תוכניות הכשרה מקצועית והדרך לבצע אותן  .2

בטענה שהיא , Flexible Learning Systems -מאמר זה בוחן את החשיבות של גישת ה
במאמר מוצגים . יכולה להוות תוספת חיובית התורמות ליעילות ולתחרותיות של המשק

 .ות של שיטה זוהיתרונות והחסרונ, המרכיבים
 

3. Open and Flexible Learning (OFL) -French Delivery System  –  48עמוד 
אך גם לדרכים להעביר מטרות כלשהן , מאמר זה מתמקד בחינוך למקצועיות והכשרות

כולל OFL-ניתן לראות התייחסות ל, בשני החלקים הראשונים. במערכת חינוכית כלשהי
ניתן לראות התייחסות , לאחר מכן. זיים בתוכניתמונחים ואלמנטים מרכ, הגדרו

 (.1994-1997)ובחבל מוסקבה ( 1977-1997)ספציפית לתוכניות בבריטניה 
 

4. Quick Srart –  141עמוד 
אלו . אלו תוכניות מותאמות אישית לחברות מסויימות או לשם לימוד עבודה מסויימית

גופים המעניקים הכשרות , עסק/הן תוכניות לזמן קצר בלבד ומתאומות בין החברה
 .וגופים ממשלתיים

 
 :מדינות
 (מוסקבה)רוסיה 

 ב"ארה

 אוסטרליה

 צרפת

בריטניה
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Applying knowledge-enabling methods in the classroom and in the workplace 

 enabling methods in the classroom and in the workplace-Applying knowledge: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  אתגרים שעומדים לפני אוניברסיטאות וארגונים המעבירים הכשרותאתגרים שעומדים לפני אוניברסיטאות וארגונים המעבירים הכשרות

  צרכי הנחנכיםצרכי הנחנכים

  מודלים ללימודמודלים ללימוד

  המלצות פרקטיות ללימודהמלצות פרקטיות ללימוד
 

 2000: שנה
 .בדיקה של מתודות הדרכה שונות בכיתות ובמקום העבודה: ליכל

 
ניתן לראות כי קיימת נטייה לראות את הצרכים של , על סמך בסיס קודם של מחקרים אקדמיים

תעשייתית /אשר מתמחה בפסיכולוגיה ארגונית, באופן זה גם מחברת המאמר. חניכים/התלמידים
 .מנסה לבחון את הצרכים של החניכים, ב"בארה

 
, קרי" )קבוצת השווים"כולל אלו של קבוצות לימוד של , לאחר בדיקה אמפירית של מספר מקרים

 .מוצגים מספר מודלים שונים של לימוד, קבוצות דיון ועוד, (קולגות במקום העבודה
 

 :המטרות של מודלים אלו
 .לעזור ללומדים להשתמש ולצבור מידע שיהיה רלוונטי בעתיד .1
 .השתמש בידע שהם כבר צברו מניסיונםלעודד את הלומדים ל .2

 .התאמה של הכשרות לצרכים ספציפיים .3
 

 :מצגיה מחברת המאמר מספר המלצות פרקטיות לעתיד, בנוסף לאלו
 .הכנה של הסטודנטים להתמודדות מול דרישות השוק .1
 .כינון מתודות פרקטיות למימוש רעיונות .2

 .ארגון עצמומשימות ואסטרטגיות של ה, קישור מטרות הלימוד למטרות .3

 .פיתוח אפשרויות והזדמנויות הגיוס של עובדים חדשים .4
 

Effective training - it's the thought that counts 

  it's the thought that counts -Effective training: מקור
 :לות מפתח ומושגים מרכזייםמ

  אסטרטגיות הכשרהאסטרטגיות הכשרה

  משאבים חיוניים להכשרהמשאבים חיוניים להכשרה
 

 2001: שנה
 הצגת שיטת הדרכה: כללי

 
הבדיקה שלהם מתבססת . שלדעת מחברי המאמר היא יעילה ואפקטיבית, מאמר שמציג שיטת הדרכה

 .שהעל מוצרי בריאות והיא בוחנת את החשיבות של מדריכים בעלי רמה ושל חבילת הדרכה גמי
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Emergency response preparedness: small group training:  Part 2 - training 
methods compared with learning styles 

 .זהו חלק שני של אותו מאמר
 Emergency response preparedness: small group training: מקור

 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים
  אסטרטגיות למידהאסטרטגיות למידה

  מתודות הכשרהמתודות הכשרה

  תרבותיותתרבותיות--רברב

  אוכלוסייה מקומיתאוכלוסייה מקומית
 

 2000: שנה
נות עבורי פרטים וקבוצות יכולים מאמר זה בודק כיצד סגנונות למידה ומתודות הדרכה שו: כללי

 .להפוך להיות יעילות ביותר
 

כך גם קיים שוני בין קבוצות ולכן צריך להתאים את , כיוון שישי שוני בין אנשים, לטענת המחבר
במהלך המאמר מובא ניסיון התאמה של סגנונות לימוד . התוכניות לאוכלוסיית הלומדים

 .מסוימים לסוג אוכלוסייה ספציפי
 

תוך התייחסות ליתרונותיהן וחסרונותיהן , מר עצמו מוצגות בקצרה מתודות שונות במא
 .והשוואה של המתודות מול קבוצות אוכלוסייה שונות

 

Enlivening political science courses with Kolb's learning preference model 

  Enlivening political science courses with Kolb's learning preference model: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  אסטרטגיות למידהאסטרטגיות למידה

  תוכניות הכשרהתוכניות הכשרה

  עריכת מחקריםעריכת מחקרים
 

 June 1999: שנה
 ודל הלמידה של קולבמ: כללי

 
הוא בוחן את , "מדעי המדינה"למרות שמאמר זה בודק דווקא העברה של קורסים בתחום של 

מודל הלמידה של "תהליך הלימוד ב. (Kolb's Learning Preference Model)המודל של קולב 
ית אשר כל תוכנית הדרכה ולימוד חייבת לעבור על מנת שהתוכנ, מחולק לארבעה שלבים" קולב

 :תהפוך להיות אפקטיבית
6. Concrete experience (CE): 
2. Reflective observation (RO): 

3. Abstract conceptualization (AC): 

4. Active experimentation (AE): 
 

עקב האזכור של המודל של קולב כמודל בעל משמעות לנושא הכשרה , המאמר נמצא באינדקס זה
 .מקצועית ויזמות של מבוגרים

 
המאפשר לבדוק אי התאמות בין מודלים שונים לבין , עצמו יש פירוט על המודל של קולב במאמר

 .המציאות הקיימת ודרך כך מאפשר נטרול של הפרעות לתהליך הלמידה
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Enterprise training 

 Enterprise training: מקור
 :ומושגים מרכזייםמלות מפתח 

  ארגוניותארגוניות--הכשרות פניםהכשרות פנים

  מוסדות שמעבירים הכשרותמוסדות שמעבירים הכשרות

  ((ואופן העברתםואופן העברתם))מיקום הכשרות מיקום הכשרות 
 

 1997: שנה
 .ארגוניות ומוסדות שמעבירים הכשרות-הכשרות פנים: כללי

 
תוך דגש על , ארגוניות-של הכשרות פנים( 1997לשנת )מאמר זה בודק את המצב העדכני 

י "אך יש דגש לקשר והיחסים בין הכשרה שמועברת ע, עצםי עסקים "ההכשרות שמועברות ע
 .י מוסדות של הכשרה מקצועית והכשרות שונות"אך גם כזו שמועברת ע, יזמים

 
 :קטגוריות 3-מחבר המאמר מחלק באופן כללי את הניתוח שלו ל

 .הכשרה שמועברת בצורה הטובה והאפקטיבית ביותר מחוץ לעסק .א
 .אפקטיבית ביותר בתוך הארגוןהכשרה שמועברת בצורה הטובה וה .ב

 .בתוך ומחוץ לעסק, הכשרה שמועברת בצורה דומה ובעלת אפקטיביות דומה .ג
 

שמשפיעה על בחירת סדרי , מחבר המאמר מציין שהוא מתמקד בצורך בגיבוש מדיניות אחידה
 .המתאימים לביצועה המשאביםו מיקום ההכשרההעדיפויות בכל הנוגע ל

 

Face-to-face or distance training: two different approaches to motivate SMEs to 
learn 

  otivate SMEs to learnface or distance training: two different approaches to m-to-Face: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  אסטרטגיות למידהאסטרטגיות למידה

  שיעורים פרונטלייםשיעורים פרונטליים

  חלוקת העסקים הקטנים לקטגוריותחלוקת העסקים הקטנים לקטגוריות
 

 2000: שנה
 .נושאים ומתודות העברה: תוכניות הכשרה לעסקים קטנים: נושא

 
תאימן הלכו לטמיון בגלל שהן לא הצליחו לה, שמומנו על ידי ממשלות בעבר, יוזמות רבות

 .לצרכים של עסקים קטנים
 

מאמר זה בודק את הנושאים אותם צריך לקחת בחשבון בעת הצעת תוכניות המיועדות לעסקים 
דרכי הפעולה שלהם , כגון הכרה של הסביבה בה פועלים אותם עסקים קטנים, קטנים

 .והעדפותיהם לגבי דרך העברת החומר הלימודי
 

שנועדו לעודד עסקים קטנים "( לימוד פרונטלי"ו" ה מרחוקלמיד)"במאמר זה נסקרות שתי מתודות 
 (.קטן ובינוני, מיקרו)בין השאר תוך התחשבות בגודל החברה , להמשיך לשפר את דרכי פעולתם

 
 :מדינות ואזורים בעולם

 בריטניה

 אירלנד
 
 
 
 
 

Managing for Results Training Guide 

  Managing for Results Training Guide : מקור

מאמרים%20באורך%20מלא/Enterprise%20training.htm
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 מלות מפתח ומושגים מרכזיים
  הנחיות לניהול עסקהנחיות לניהול עסק

 
 147: מספר עמודים

 1999, דצמבר: שנה
 USAID: ארגון מחבר

 USAIDלניהול צוותים ובניית תוכניות של " חוברת הדרכה" –כללי 

שבו מופיעות ההנחיות איך הארגון צריך לנהל את פעילותו , בן שלושה חלקים USAIDמסמך של 
 :ואיך לבנות מחשבה אסטרטגית

 תכנון פעילות: 6יחידה  .1

 השגת תוצאות: 2יחידה  .2

 למידה והערכה: 3יחידה  .3

 .ומופיעות הנחיות איך לנהל עסק באופן מוצלח( 8כ "בד)ישנם מספר שיעורים , בכל חלק
 

TRAINING AND DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURS-MANAGERS OF SMALL 
ENTERPRISES: POINTERS AND LESSONS LEARNED 

MANAGERS OF SMALL -DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURS TRAINING AND :מקור

ENTERPRISES: POINTERS AND LESSONS LEARNED 
 מלות מפתח ומושגים מרכזיים
  מדיניות של תוכניות הכשרהמדיניות של תוכניות הכשרה

 
 55: מספר עמודים

 (תאריך העדכון האחרון) 2000, לינואר 24: שנה
 (.ככל הנראה) ILOעבור : ארגון מחבר

 כניות הדרכה עבור עסקים קטניםמדיניות של תו –כללי 
 

המטרה העיקרית של מסמך זה הינה להעניק למדריכים ויועצים את הכלים הטובים ביותר אותם 
הורכב מניסיון , על פי המחבר, מסמך זה. הם יוכלו להעניק למתמחים בתחום של עסקים קטנים

 .  םמנהלים תוכניות הכשרה לעסקים קטני/של ארגונים ואנשים שונים שניהלו
 

מאמר זה סוקר את החוקים ואת הפונקציות שבהם משתמשים מנהלי עסקים בהקמה ותפעולו 
השלבים בפיתוח העסק וכן את , במאמר יש דיון על הפונקציות הבסיס לפונקציות אלו. של העסק

 . התנאים המתאימים לניהולם של עסקים
 

ר את התנאים אותם צריך מציג כותב המאמ, בין שאר הנושאים שנדונים במאמר זה, כלומר
במאמר זה מובאת גם הנחייה על האופן שבו צריך להעביר . למלא עסק קטן בעולם המודרני

 .כמו היכולות של הארגונים שאמורים לספק את אותן תוכניות, הכשרה יעילה ופיתוח תוכניות
 

 .בסיומו של המאמר ניתן למצוא מספר דוגמאות של תוכניות פיתוח שונות
 
 

מאמרים%20באורך%20מלא/TRAINING%20AND%20DEVELOPMENT%20OF%20ENTREPRENEURS-MANAGERS%20OF%20SMALL%20ENTERPRISES%20-%20POINTERS%20AND%20LESSONS%20LEARNED.doc
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Entrepreneurship training for emerging SME's in South Africa (Global 
Perspective) 

  ive)Entrepreneurship training for emerging SME's in South Africa (Global Perspect :מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  ((מוטיבציהמוטיבציה))עידוד יזמות עידוד יזמות 

  מתודות הדרכה שונותמתודות הדרכה שונות

  מדינות מתפתחותמדינות מתפתחות
 

 ?: מספר עמודים
 2002, אפריל: שנה

 "Journal of Small Business Management"עבור : ארגון מחבר
 ופרופיל של מדריכים הנותנים שירותים, קורסים שונים, סקירה של שיטות הדרכה – כללי

 ומדריכים של מדריכים אלו ויישום פרקטי בדרום אפריקה, בתחום העסקים הקטנים
 

ושם דגש על ההבדל בכל הנוגע להכשרה , האתר בודק מספר מתודות הדרכה של עסקים קטנים
כותבי המאמר שמים . וניהול של עסקים קטנים בין מדינות מתועשות ובין מדינות מתפתחות

ה מגוונות ולא להתמקד רק בניהול עסקים קטנים דגש על הצורך בתוכניות הכשר
(Management Training) פ"ובודקים את המקרה האמפירי של מחוז בצפון דרא. 

 
שיפור : אודות Van Vuuren and Nieman (1999)במאמר יש בדיקה של מודל שנכתב על ידי 

וטיבציה בכל שבודק בעיקר את תפקיד המ, על ידי הדרכה נכונה, יכולת היזמות של פרטים
 .הנוגע ליזמות

 
נראה כי המסמך  –המאמר נחתך באמצע הכתוב ולכן רמת הניתוח הינה חלקית בלבד  :הערה

יכול להיות לעזר בכל הנוגע לשיטות הדרכה ויישום פרקטי ואולי שווה לנסות למצוא את הנוסח 
 .המלא

 
 :מדינות ואזורים בעולם

 דרום אפריקה
 

Improving vocational training 

 Improving vocational training: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  מדיניות תעסוקה במדינות שונותמדיניות תעסוקה במדינות שונות

  סיוע של המדינה לעסקים קטניםסיוע של המדינה לעסקים קטנים
 

 1998: שנה
 שיפור הכשרות מקצועיות: כללי

 
שבאה לידי ביטוי , דיניות התעסוקתית החדשה של הממשלותמאמר זה מציג ביקורת על המ

 .בתוכניות הדרכה לצעירים בבריטניה שאינן עוזרות לפיתוח הכלכלי
 

עתיד ההכשרה צריך להיות פחות ספציפי וממוקד ויותר כללי ובכך ישקף , לפי מחבר המאמר
 .גמישות)*(  למידה מחדש: )*( ויקדם דרישות עתידיות

 

ובתעשייה צריכים לשים לב למדיניות התעסוקתית העכשווית של המדינה העוסקים בחינוך 
 .ולמצוא הכשרה כלכלית מתאימה יותר

 

Producing and using case material for research and teaching: a workshop for 
partners in know-how transfer projects 

 Producing and using case material for research and teaching: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  אסטרטגיות הכשרת מדריכיםאסטרטגיות הכשרת מדריכים
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מאמרים%20באורך%20מלא/Improving%20vocational%20training.htm
מאמרים%20באורך%20מלא/Producing%20and%20using%20case%20material%20for%20research%20and%20teaching.doc


 
 40: : עמודעמוד  אינדקסאינדקס  --מאמרים ומחקרים אודות הכשרה ועסקים קטנים מאמרים ומחקרים אודות הכשרה ועסקים קטנים 

  תוכניות יזמותתוכניות יזמות

  מדינות מתפתחותמדינות מתפתחות

  תרבותיותתרבותיות--רברב
 

 1996:  שנה
 הייחודי של מדינות מזרח אירופה בהקשר, סדנאות להכשרת מדריכים: כללי

  
שנועדו , (Workshop)מטרת המאמר היא להראות את המבנה ואת הגישות בהם משתמשים בסדנאות 

כל זאת נעשה בהקשר של סדנאות שנועדו להכשיר מוסדות ושותפים במזרח .... להכשיר מדריכים
 .אירופה

 
לעיצוב המתודולוגיה הפרקטית  לקבל את העקרונות הבסיסיים/מטרת סדנאות אלו הינה לאמץ

מותאמות למקום בה הן )לפיקוח והערכה של תוצאות תוכניות הכשרה וכן לפתח מתודות הכשרה 
 .בכל הנוגע לפיתוח עסקים קטנים ויזמות( אמורות להתבצע

 
בהקשר של פרוייקטים שעוצבו לשם , "כלכלת מעבר"מושאי המחקר הם יזמים ותוכניות יזמות ב

 .במוסדות אירופאים שותפים' הצוות'של  פיתוח היכולות
 

שתאפשר להימנע מהקשיים שנובעים מתרבות ושפה , סדנאות אלו אמורות להציג תוכנית אפקטיבית
 .מחבר המאמר מאמין כי מודל זה הוא היעיל ביותר ומאפשר להשיג את מטרות ההכשרה. שונים

 
 :מדינות ואזורים בעולם

 מזרח אירופה
 

Strategic planning for the development of a training innovation 

 Strategic planning for the development of a training innovation: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  כשרהכשרהאסטרטגיות האסטרטגיות ה

  ארגונים המספקים שירותי הכשרהארגונים המספקים שירותי הכשרה
ניתוח אמפיריניתוח אמפירי

 
 1999: שנה
 ".יצירתיות"שיפור אסטרטגיות הכשרה תוך דגש על : כללי

 
, בעולם הדינמי והמשתנה יש צורך ביצירתיות לשם מציאת אסטרטגיות למידה טובות יותר

פעות של תוכניות יצירתיות אינה מספקת וצריך לבדוק הש, עם זאת. מתאימות יותר ויעילות יותר
שאחדות מהן אף , שונות שיביאו להישגים טובים יותר ובייחוד של תוכניות האיחוד האירופאי

 (.CEDEFOPכולל תוכניות של )נסקרות במאמר זה 
 

 :מבנה המאמר
 .בחינה של הנושאים הקשורים ליצירתיות ופיתוח אסטרטגיות לתוכניות הכשרה .1
 .באירופה ומקורן שמתבצעת, הדגשת הפעילות בתחומים אלו .2

 .בשוק התחרותי של היום" תוכניות הכשרה"ניתוח אסטרטגיות הבחירה עבור  .3

 .סקירת ההשפעות השונות עבור ארגונים שמתעניינים בהתפתחויות האחרונות בתחום .4
 

 :מדינות ואזורים בעולם
 אירופה
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Successful training strategies for the twenty-first century: using recent research 
on learning to provide effective training strategies 

 !מומלץ
first century: using recent research -Successful training strategies for the twenty: מקור

earning to provide effective training strategieson l 
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  אסטרטגיות להכשרהאסטרטגיות להכשרה

  התנאים האופטימליים להכשרההתנאים האופטימליים להכשרה
  מודלים ללמידהמודלים ללמידה

פסיכולוגיות וחברתיותפסיכולוגיות וחברתיות, , השפעות ביולוגיותהשפעות ביולוגיות
 

 2001: שנה
דיסיפלינות תוך שימוש בכלים ובידע המגיע ממספר , שיפור אסטרטגיות ללימוד והכשרה: כללי
 .פסיכולוגיה וביולוגיה, כגון

 
המאמר מתמקד באסטרטגיות וצרכי לימוד אופטימליים אותם אפשר ללמוד מהמחקרים 

 . אודות החשיבה האנושית( פסיכולוגיים וביולוגיים)האחרונים 
 

, מחבר המאמר מציג את התנאים האופטימליים שבהם אפשר להעביר הכשרה טובה ואפקטיבית
 .וסביבת הלימוד( מתודות)דרכי הלימוד , ההרצאותכולל זמני 

 
שליטה במצבים , כגון מודעות אישית, המאמר מציג את הדגשים אליהם צריך לשים דגש, בנוסף

 .כשרונות חברתיים'אמפטיה ו, התמקדות לקראת מטרה, אמוציונליים
 .מצורף מודל למידה אותו מציע מחבר המאמר: הערה

 

Teaching and learning entrepreneurship for micro and small businesses in the 
cultural industries sector 

neurship for micro and small businesses in the Teaching and learning entrepre: מקור

cultural industries sector 
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  נתונים אמפירייםנתונים אמפיריים

  שיטות הערכהשיטות הערכה  ––מחקרים מחקרים 

  ((אסטרטגיותאסטרטגיות))שיפור דרכי ההוראה שיפור דרכי ההוראה 
 

 2000: שנה
 .שיפור ההכשרות ליזמות לעסקים קטנים: כללי

 
בעיקר של ) ’Cultural Economy’ובינוניים בתחום של עסקים קטנים  50זהו מחקר שבו נחקרו 

המאמר מנסה לבדוק עד כמה ההדרכה שמועברת דרך מוסדות של השכלה (. מיעוטים וקבוצות חלשות
בדיקת . מוסדות המעבירים לימודי המשך ותוכניות של הכשרה מקצועית הם אפקטיביים, גבוהה

 .התאמתם לצרכים השונים והמגוונים האפקטיביות מתמקדת במושגים של צרכי הלימוד ושל
 

כ "אח', העסקים הקטנים'המאמר מתחיל בסקירה של השיטות השונות למחקרים אודות מגזר 
מובאים ממצאים אמפיריים והמתודות שמאפשרים להבין בצורה טובה יותר את מגזר העסקים 

 .ההוראהמציעים מחברי המאמר מספר הנחות שיאפשרו לשפר את דרכי , בסיכום. הקטנים
 

תוך התייחסות רבה , במאמר ניתן למצוא המלצות לשיפור הכשרות לעסקים קטנים: הערה
 .לאסטרטגיות שונות להעברת הכשרות לעסקים קטנים

 

The design of a training programme measurement model 

 The design of a training programme measurement model: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  מגזרים שוניםמגזרים שונים

  אפקטיביות של תוכניות הכשרהאפקטיביות של תוכניות הכשרה

  מודלים מחקרייםמודלים מחקריים
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  המלצות לשיפור הכשרההמלצות לשיפור הכשרה
 

 2002: שנה
 .שיפור האפקטיביות של תוכניות הכשרה: כללי

 
אותם ארגונים יצרניים צריכים לשקול במטרה לשפר את , סיסיותהמאמר מצייר את הנקודות הב

 .המחקר בוצע על חברות שבסיסן הוא באנגליה. האפקטיביות  של תוכניות ההדרכה שלהם
 

המסקנות שמובאות במחקר זה מראות שרוב התוכניות לא הצליחו לממש את הפוטנציאל שטמון 
, שיגדירו מהן תוכניות טובות ואפקטיביותמחברי המאמר מציעים מודל הערכה . בעובדים שלהם

 .כולל המלצות למדיניות עתידית
 

 -ו "Kirkpatrick model"כגון , במאמר ניתן למצוא מספר הגדרות ומספר מודלים: הערה
"CIRO model" .ניתן לראות סקירה על מספר מגזרים שונים, כמו כן. 

 

The learning transfer system approach to estimating the benefits of training: 
empirical evidence 

 training: The learning transfer system approach to estimating the benefits of: מקור

empirical evidence 
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  אסטרטגיות הכשרהאסטרטגיות הכשרה

  הנושאים החשוביםהנושאים החשובים  ––תוכן הכשרות תוכן הכשרות 
  המלצות לפיתוח אסטרטגיות לימודהמלצות לפיתוח אסטרטגיות לימוד

מודלים להכשרהמודלים להכשרה
 

 2001: שנה
 'The Learning Transfer System': הצגת מודל להכשרה בשם: כללי

 
י "שנכתב ע, ('The Learning Transfer System') המאמר מציג מודל הדרכה בין שלושה שלבים

Halton. 
 

אין , קרי)המחברים טוענים שמחקרים קודמים התעלמו מקונטקסט אינדבידואלי של פירמות 
ומחקרים אשר כן התמקדו בקונטקסט הספציפי הם ( התייחסות פרטנית לייחודיות של חברות

 .(Kirkpatrick)מוגבלים בגלל שנשענו על המודל של קירקפטריק 
 

 :תוכנית הדרכה מוצלחת צריכה לכלול שלושה שלבים, לטענתם
 .לשם מציאת מתודות הדרכה הולמות: זיהוי הצרכים .1
לשם זיהוי הצרכים של החברה ומציאות הדרך הטובה ביותר לניצול היכולות של : ניתוח החברה .2

 .העובד

 .לשם מציאת המשאבים הראויים ביותר: הערכה של תוכניות הדרכה .3
 

המחקר שהתבצע על פי מודל זה מראה את הידע הרבה שניתן להפיק ממנו ויכול להיות , לטענתם
 .בעל חשיבות מכרעת בהחלטות מנהלים במפעל וביישום תוכניות הדרכה

 
 :המשתנים של המודל מחולקים לארבע רמות 16

 .היכולת לנצל ידע ומומחים .א
 .המוטיבציה לנצל ידע ומומחים .ב

 .ל ידע ומומחיםסביבת העבודה לניצו .ג

 .מאפייני המדריכים .ד
 

The strategic impact and application of the business excellence model: 
implications for quality training and development 

 :The strategic impact and application of the business excellence model:מקור

implications for quality training and development 
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  חשיבותן של ההכשרותחשיבותן של ההכשרות

  אסטרטגיות לימודאסטרטגיות לימוד
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 2002: שנה
 "Business Excellence model" -בחינת מודל ה: כללי

 
 "Business Excellence model" -מטרת המאמר היא לבדוק את התפקיד האסטרטגי של מודל ה

(BEN) והחשיבות של הכשרה איכותית ופיתווח ביחס לאסטרטגיות ופעולות בתוך ארגונים. 
 

 .ות ופיתוחהמאמר מנסה לבחון את המודל ואת תפקידו הטקטי בהכשר
 

המאמר מנסה להראות את התפקיד העכשווי של המודל ואת הצורך בשינוי הדגשים הניתנים 
 .לתוכניות הדרכה במטרה להגיע להדרכה ופיתוח איכותיים יותר

 

Training entrepreneurs and small business enterprises in South Africa: a 
situational analysis 

 Training entrepreneurs and small business enterprises in South Africa: a situational analysis: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  ת ת מדינות מתפתחומדינות מתפתחו

  אסטרטגיות הכשרהאסטרטגיות הכשרה

  פיקוח על תוכניותפיקוח על תוכניות
 

 2001: שנה
 .הכשרה לעסקים קטנים באופן כללי והתמקדות בדרום אפריקה בפרט: כללי

 
התואם , המאמר בודק את נושא היזמות והדרכה לעסקים קטנים באופן כללי וגם באופן פרטני

בעבר בתוך המאמר סוקר בקצרה מחקרים שבדקו את הבעיות שהיו . אפריקה-למצב בדרום
 .אפריקה-דרום

 
היא שהדגש בשירותי ההדרכה בדרום אפריקה נוגעים יותר , המסקנה שמעלה מחבר המאמר

מסקנה נוספת נוגעת לכך שהכשרת יזמים ". הכשרת יזמים"מאשר ל, להדרכה קונבנציונלית
 ממליץ מחבר המאמר על הצורך לפקח על פעילות, כמו כן. ותוכניות הדרכה נתפסת כאותו דבר

 .פ"ההדרכה השונות במטרה לקבוע אילו מהן הן המוצלחות והמתאימות ביותר למצב בדרא
 

 :מדינות ואזורים בעולם
 דרום אפריקה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Training in small- and medium-sized enterprises 

 sized enterprises-and medium -Training in small: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  ניהול כוח אדםניהול כוח אדם

  הדרכה עבור עסקים קטנים ובינונייםהדרכה עבור עסקים קטנים ובינוניים

  היבטים תיאורטייםהיבטים תיאורטיים

  הכשרה בנושאים ניהולייםהכשרה בנושאים ניהוליים

בעיותבעיות  ––נותני שירותים נותני שירותים 

 
 2000: שנה
 .יותדגשים ובע –פיתוח והדרכה עבור עסקים קטנים ובינוניים : כללי
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אולם למרות זאת עדיין ישנם , מקבל היום הכרה הרבה יותר גדולה בחשיבותו SME-מגזר ה
 .אספקטים של משאבי אנוש אשר אין אליהם כמעט התייחסות

 
חברות ומכיל מחקר מקיף של כל האספקטים של  300אשר נעשה על , מאמר זה סוקר מחקר

 .SMEפיתוח והדרכה של כאשר הדגש הוא על , משאבי אנוש
 

עדיין יש , הממצאים שעולים ממאמר זה מראים שלמרות שאין התעלמות מתחומי ההדרכה
 .נטייה להתעלם מהיבטים תיאורטיים

 
הוא תחום פחות ברור ותלוי בעיקר  "Management Education"-ניתן לראות שנושא ה, כמו כן

מעלים , לסיום. לשהיבעלי חברות בהכשרה ניהולית כ/בסוגייה של השתתפות קודמת של מנהלים
אשר הם מנותקים לעתים מהצרכים האמיתיים של , מחברי המאמר את הבעיה עם נותני השירותים

 .SME-מגזר ה
 

Training methods for specific objectives: preferences of managers in private 
clubs 

 Training methods for specific objectives: preferences of managers in private clubs: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים
  חשיבות של תוכניות הכשרהחשיבות של תוכניות הכשרה

  אוכלוסייה מקומיתאוכלוסייה מקומית

  גיוס אנשים להכשרותגיוס אנשים להכשרות

  קטניםקטנים  שיפור יעילות לעסקיםשיפור יעילות לעסקים
 

 2002: שנה
 בעיות וההתייחסות למתודות השונות, סקירה של מתודות הכשרה: כללי

 
הוא בודק גם באופן , (Clubs)למרות שהמאמר נכתב על נושא ספציפי של ניהול מועדונים פרטיים 

כללי איך מנהלים תופסים את האפקטיביות של מתודות הדרכה שונות במטרה להשיג את 
 .מטרותיהם

 
הרצאה , אחד-על-אחד)מתודות הדרכה שונות בשישה מצבים שונים  16ים במחקר דרגו המשתתפ
חונכות )המסקנה מהמחקר היא שהדרכה אישית (. משחק תפקידים, חקרה מקרה, פרונטלית

פרטת למטרות של מקסום התקשורת , היא הדרך היעילה ביותר להשגת כל המטרות( אישית
האישית היא גבוהה ובעלת משמעות רבה יותר מכל  חשיבות החונכות, כלומר. אישית-הבין

 .אישית-פרט לנושא של תקשורת בין, השיטות שנסקרות במאמר זה

  
 
 
 

Training micro-business owner-managers: a challenge to current approaches 

 managers: a challenge to current approaches-business owner-Training micro: מקור
 :מלות מפתח ונושאים מרכזיים

  תוכניות הכשרהתוכניות הכשרה

  בעיות שעולות כתוצאה מהכשרותבעיות שעולות כתוצאה מהכשרות

  אסטרטגיות הכשרהאסטרטגיות הכשרה
 
 

 2000: שנה
 סקירה של תוכניות הכשרה מותאמות: כללי

 

מאמרים%20באורך%20מלא/Training%20methods%20for%20specific%20objectives%20-%20preferences%20of%20managers%20in%20private%20clubs.doc
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תוכניות ההכשרות השונות אינן , חשיבות הגדולה של עסקים קטנים לכלכלה הבריטיתלמרות ה
אותם . מנהלי העסקים את העסק שלהם/לוקחות בחשבון את הדרך שבה מנהלים בעלי

מאשר על שיטות פורמליות , בעלי העסק מסתמכים יותר על שיטות אינטואטיביות/מנהלים
 .ומקיפות יותר

 
אלא שדווקא השיטות , ים יאמצו שיטות רשמיות וכוללות יותרהמאמר אינו מציע שהמנהל

המאמר מנסה להציע דרך להקטנת . האינטואטיביות הן יותר אפקטיביות לבעלי עסקים קטנים
שיכולים לפגוע בקבלת ההחלטות , (Bias)העיוותים כתוצאה משיקולי דעת לא נכונים 

 .המתאימות
 



 
 46: : עמודעמוד  אינדקסאינדקס  --מאמרים ומחקרים אודות הכשרה ועסקים קטנים מאמרים ומחקרים אודות הכשרה ועסקים קטנים 

  השתתפות בתוכניות הכשרההשתתפות בתוכניות הכשרה

Training in small business retailing: testing human capital theory 

 Training in small business retailing: testing human capital theory: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  ניהול כוח אדםניהול כוח אדם

  הדרכה של עסקים קטנים ובינונייםהדרכה של עסקים קטנים ובינוניים
  הכשרה וניהולהכשרה וניהול

בעיותבעיות  ––נותני שירותים נותני שירותים 
 

 1999: שנה
 . בדיקה של תיאוריות ההון האנושי –הכשרה של עסקים קטנים : נושא המאמר

 
מנהלי עסקים ירצו להשתתף בקורסים אלו וידרשו /השאלה המרכזית היא הסיבות לכך שבעלי

 .קורסים כאלו
 

 4דרך , SMEאמר מנסה לבדוק את הביקוש להשתתף בתוכניות הדרכה במגזר הקמעונאי של המ
 ".תיאורית ההון האנושי"הנחות של 

 
 :ארבעת המודלים אשר נבדקו

 :הסבירות להשתתף בתוכניות הדרכה בזמן הקרוב .1
מה הסיכוי שהיו ניגשים לקורסים , כלומר: הסבירות להשתתפות בקורסים כאלו בעבר .2

 .עבדאלו בדי

 :  correspondence-הנכונות להשתתף בקורסים של מולטימדיה ו .3

 :הנכונות להשתתף מחדש בקורס נוסף בעתיד הקרוב .4
 

, גודלו, מיקומו של העסק, המגזר בו פועל העסק, רמת החינוך, מין, המאמר מתמקד בייחוד בגיל
ים השונים על הבדיקה מתמקדת בעיקר בהשפעה של הגורמ. איכות ההכשרות הקודמות וייעוד

 .הסבירות להשתתף בקורסי הדרכה בעתיד
 

מאמרים%20באורך%20מלא/Training%20in%20small%20business%20retailing%20-%20testing%20human%20capital%20theory.doc


 
 47: : עמודעמוד  אינדקסאינדקס  --מאמרים ומחקרים אודות הכשרה ועסקים קטנים מאמרים ומחקרים אודות הכשרה ועסקים קטנים 

  בעיות במתן הכשרות ודרכים לפתרון של בעיות אלובעיות במתן הכשרות ודרכים לפתרון של בעיות אלו

Learning to change: Skills development among the economically vulnerable and 
socially excluded in developing countries 

  Learning to change: Skills development among the economically vulnerable :מקור

 and socially excluded in developing countries 
 ומושגים מרכזייםמלות מפתח 

  בעיות של תוכניות הכשרהבעיות של תוכניות הכשרה

  פ בין ארגונים פרטיים וממשלתייםפ בין ארגונים פרטיים וממשלתיים""שתשת

  אסטרטגיות לחיזוק הקשר בין הגורמים השוניםאסטרטגיות לחיזוק הקשר בין הגורמים השונים
 

 (עמודים 40-כ)לא ידוע : מספר עמודים
 1999נכתב בשנת : שנה

 ILOעבור : ארגון מחבר
 ותבדיקה של תפקיד ההכשרות לאנשים הנזקקים ביותר במדינות המתפתח –כללי 

המסמך נכתב מטעם . 1998ח למחקר שהתבצע בשנת "ומהווה דו 1999זהו מסמך שנכתב בשנת 
ILO  ועבורו ונוגע בעיקר בבעיות של תוכניות הכשרה והדרכה של הציבור החלש ביותר במדינות

 . המתפתחות
לנתח את הסיבות שהובילו לכישלון בסיפוק מערכת שתאפשר לציבור רחב  : מטרת המאמר

 .ישורים ולשפר את הכנסתם של האנשיםלהשיג כ
 

המסקנות של המערך כוללות נוגעות לצורך בשילוב בין עידוד ופעולות הדרכה של הממשלות 
שיוכלו להעניק סיוע ולבנות , ושילוב של כמה שיותר גופים עצמאיים מקומיים ובינלאומיים

 .  תוכניות הדרכה באופן פרטי
 

המלצה לחזק את הלימוד של , בעיות ובין דרכים אלוהמאמר מציג מספר דרכים לפתור את ה
 Closer to"שהם ) NGO-מקצועות לא פורמליים ולהעביר תוכניות הדרכה לגופים בינלאומיים ו

the people .)האתר מציין גם את החסרונות של , בנוסףNGO , כמו חוסר היכולת של הארגונים
לא הצליח להראות  1998בשנת שעבדו , NGO 30אף אחד מתוך )לעקוב אחרי התפתחות 

 (.תוצאות
 

 מסקנות ומחקר בנוגע להדרכה
בדיקת המטרות והאמצעים , ישנו מחקר אודות אסטרטגיה של תוכניות ההדרכה השונות

תוכניות הדרכה ופעילות מיוחדת , להשיגם וסקירה של המגזר הפרטי והמגזר הציבורי
 .לנשים

 
 .יכולה להועיל רבות, ה שלוהמחקר מקיף מאוד וסקירה שלמה וארוכ: הערה

 
 :מדינות ואזורים

 גאנה

 אמריקה הלטינית

 הודו

אזור )אפריקה 

 (מדבר סהרה

 פ"דרא

 זימבבואה

 OECDמדינות 

קולומביה
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 48: : עמודעמוד  אינדקסאינדקס  --מאמרים ומחקרים אודות הכשרה ועסקים קטנים מאמרים ומחקרים אודות הכשרה ועסקים קטנים 

Hidden concepts in training 

 rainingHidden concepts in t: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  אפקטיביות של תוכניות הכשרהאפקטיביות של תוכניות הכשרה

  מתודות להעברת הכשרהמתודות להעברת הכשרה

  עיצוב קורסיםעיצוב קורסים

  גורמים המשפיעים על איכות ההכשרהגורמים המשפיעים על איכות ההכשרה
 

 1999: שנה
 השפעתם של תכנים סמויים בתוכניות הכשרה: נושא המאמר

 
ל האפקטיביות של שמשפיעים באופן ניכר ע, בכל תוכנית הדרכה ניתן לזהות גם תכנים סמויים

, מאמר זה בא לתאר מספר תכנים אלו והשפעתם על התוכן המועבר בקורסים. תוכניות ההדרכה
 .האפקטיביות שלהם ועל המתודות להעביר תכנים אלו

 

 :זיהוי של התכנים הסמויים האלו יכול לאפשר
זיהוי ההבדלים בין ההבנה של המדריכים לבין זו של המשתתפים ובכך למנוע חוסר  .א

 (.בין המדריכים לבין המשתתפים, קרי)התאמה בין שני הצדדים 
 .אפשר להשתמש בהם בצורה טובה יותר, י בדיקת הנקודות האלו"ע .ב

 
הסיבות שהובילו , מפתחי הקורסים, תכנים סמויים אלו מושפעים ממערכת האמונות של המדריך

שיטות העברת , לאמה כולל החומר המועבר ומה , באיזו מתודה הוא יועבר, לקיום הקורס
 .'התכנים וכו

 

שמשפיעות על עיצוב הקורס ואינן חלק , (רעיונות)מחברת המאמר משתמשת בארבע נקודות 
 . מתוכן הגלוי של הקורס ודרך כך בודקת את השפעתן על עיצוב והמבנה של הקורס

 .התשומה מושפעת מרמת ההשקעה והתנאים ליישום התוכניות .1
 .גישה הוליסטית .2

 .דיקה של המרכיבים השונים של הנושא אותו מנסים להעבירב –" הבחנה" .3

 .ניתן לשלב בין הגורמים השונים, "פירוק המרכיבים"לאחר  –אינטגרציה  .4
 

SMEs and barriers to skills development: a Scottish perspective 

 SMEs and barriers to skills development: a Scottish perspective: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  בעיות של עסקים קטניםבעיות של עסקים קטנים

  תרבותיותתרבותיות--רברב

  רצון הלקוחות מתוכנית ההכשרהרצון הלקוחות מתוכנית ההכשרה
 

 2000: שנה
כאשר הם מחליטים לשפר , SME-המאמר סוקר את הקשיים שעומדים בפני ה, באופן כללי: כללי

 .את היכולת והכישורים של עובדיהם
 

מחבר המאמר מוצא כי יש חשיבות רבה לתרבות העסקית הקודמת של העסק כמשול העיקרי אך גם 
 .תבין השאר מחברי המאמר שמים גם דגש על אסטרטגיות ממשלתיו. תנאי ההכשרה ועוד, למודעות מימון

 
הקטנים מתוכניות ההדרכה השונות בעיקר רצונם המאמר בודק את הצרכים של העסקים 

 .שתאפשר פעילות אפקטיבית כבר עם תום ההכשרה, "מוצר מוגמר"ב
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 49: : עמודעמוד  אינדקסאינדקס  --מאמרים ומחקרים אודות הכשרה ועסקים קטנים מאמרים ומחקרים אודות הכשרה ועסקים קטנים 

The Pygmalion effect reconsidered: its implications for education, training and 
workplace learning 

  The Pygmalion effect reconsidered: its implications for education, training and: מקור

 workplace learning 
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  התנגדות לשינויהתנגדות לשינוי

  מאפיינים פסיכולוגייםמאפיינים פסיכולוגיים
 

 1999: שנה
 .בכל הנוגע להכשרה"( נבואה שמגשימה את עצמה" )"אפקט פיגמליון"השפעות של : כללי

 
ובייחוד את השפעותיו על " אפקט פיגמליון"מאמר זה סוקר את ההתפתחות ההיסטורית של 

במאמר זה יש סקירה מקיפה של הדיון על המשמעות והמחקרים אודות . הדרכה במקום העבודה
 ".אפקט פיגמליון"
 

אחת הדוגמאות ". נבואה שמגשימה את עצמה"המשמעות היא כשל : "אפקט פיגמליון"
חלק " מהוות"כאשר הצפיות משפיעות על החניכים והן . מתוך המאמר נוגעת לציפיות

 . נכבד מהצלחתם
 

, בטחון עצמי של חניכים, ההשפעות של אפקט פיגמליון נבדקו בהתייחס לעיצוב שיטת הלמידה
אחת מהמסקנות של ". ארגון לומד"עסק כ/חברה/ומאפיינים של הארגוןהתנהגות המדריך 

 .הינה כי עדיין יש מקום לשקול את דרכים שונות בעלות השפעה, החוקרים
 

The role of motivation to learn in management education 

 The role of motivation to learn in management education: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  מוטיבציהמוטיבציה

  השתתפות בתוכניות ההכשרההשתתפות בתוכניות ההכשרה

  קורסים במקום העבודהקורסים במקום העבודה
 

 2001: שנה
 בדיקת המוטיבציה להשתתף בתוכניות הכשרה: כללי

 
בולט ביותר המוביל מנהלים להשתתף המחקר בודק את האפשרות שגורם המוטיבציה ה

שהוצגו כגורמי , המאמר בוחן מספר סיבות. אינו בהכרח קשור לדרך הלמידה, בתוכניות
, זהו מחקר ארוך טווח. המוטיבציה הבולטים המניעים את האנשים להשתתף בתוכניות אלו

 .שנבדק באמצעות שאלונים
 

לקורסים המתבצעים במקום העבודה מתוך מחקר זה ניתן להראות כיצד עלו  שאלות בנוגע 
 ".ארגונים לומדים"והיכולת שלהם לסייע לארגונים להפוך ל

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Training students to become effective workplace team leaders 

 Training students to become effective workplace team leaders: מקור
 :מלות מפתח ונושאים מרכזיים

  בעיות בפעילות עסקים קטניםבעיות בפעילות עסקים קטנים

מאמרים%20באורך%20מלא/The%20Pygmalion%20effect%20reconsidered%20-%20its%20implications%20for%20education,%20training%20and%20workplace%20learning.doc
מאמרים%20באורך%20מלא/The%20Pygmalion%20effect%20reconsidered%20-%20its%20implications%20for%20education,%20training%20and%20workplace%20learning.doc
מאמרים%20באורך%20מלא/The%20Pygmalion%20effect%20reconsidered%20-%20its%20implications%20for%20education,%20training%20and%20workplace%20learning.doc
מאמרים%20באורך%20מלא/The%20role%20of%20motivation%20to%20learn%20in%20management%20education.doc
מאמרים%20באורך%20מלא/Training%20students%20to%20become%20effective%20workplace%20team%20leaders.doc


 
 50: : עמודעמוד  אינדקסאינדקס  --מאמרים ומחקרים אודות הכשרה ועסקים קטנים מאמרים ומחקרים אודות הכשרה ועסקים קטנים 

  תוכניות הכשרהתוכניות הכשרה

  יעילות של עסקים קטנים ובינונייםיעילות של עסקים קטנים ובינוניים
 

 2002: שנה
בדיקת המאפיינים הרלוונטיים שיאפשרו לסטודנטים להיות אפקטיביים : מטרת המאמר

 .צות במקום העבודהכמנהיגי קבו
 

. אחת ההערות הנפוצות של מעסיקים נוגעת לכך כי סטודנטים לניהול הם חסרי יכולת מנהיגות
. למרות הערות אלו קיימים נושאים וגורמים בעייתיים יותר ובעלי משמעות גדולה יותר, אולם

ביר המחברות של מאמר זה מנסות לבדוק מהם הגורמים החשובים ביותר אותם צריכים להע
לסטודנטים שאמורים להשתלב בחברות וארגונים ודרך כך מציגות נושאים חשובים אליהם צריך 

 .להתייחס בתוכניות הכשרה
 

Uncovering training resistance (A critical theory perspective) 

  g training resistance (A critical theory perspective)Uncoverin: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  בעיות בהכשרהבעיות בהכשרה

  התנגדות להכשרההתנגדות להכשרה
 

 2000: שנה
 התנגדות לתוכניות הכשרה ולשינויים: כללי

 
סמויה , במטרה להראות איך אידיאולוגיה ארגונית" התיאוריה הקריטית"המאמר מסתמך על 

כי , במרכז המאמר מובאת הטענה. נגדות לשינוי שמגיע דרך תוכניות הדרכהפועלת בהת, בעיקרה
. אישית-אידיאולוגיות סמויות מובילות לסברות ולמסקנות שגויות והן משפיעות על התקשורת הבין

( הסמויה)המאמר מנסה למצוא את הסינתזה בין הרצון לערוך שינויים לבין ההתנגדות האידיאולוגית 
 .של המנהלים

 
התיאוריה . "(Critical Theory)' התיאוריה הקריטית'רי המאמר שמים דגש על החשיבות של מחב

יכולה לעזור למדריכים לתעל את ההתנגדות לשינוי בעזרת הבנה עמוקה של הדרכים " הקריטית
הנחות שגויות שמגולמות , רשמית-בהן עוצמה ואוטוריטה הופכים להיות לגיטמיים בהכשרה לא

 .רציונלית בהגנה על פעולות לא נכונות-והגנה אי' נות מאליהןמוב'בפרקטיקות 
 

Using telementoring to deliver training to SMEs: a pilot study 

 r training to SMEs: a pilot studyUsing telementoring to delive: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  OOnn--LLiinneeתמיכה תמיכה 
 

 2001: שנה
 . שפותחו בהולנד ולבדוק אותם באנגליה On-Lineזהו מאמר הבודק שירותי ייעוץ : כללי

 
אחת הבעיות המרכזיות . 'ממרחק'מאמר זה בא לבדוק את הפוטנציאל של לימוד אינטראקטיבי 

מנהלי עסקים קטנים הינה התנגדות /כאשר מנסים ללמד שיטות לניהול העסק לבעליבה נתקלים 
שדרכה ניתן , (Telementoring)מחברת המאמר מנסה לבדוק דרך שונה  . ומחסומים ללימוד

 . יהיה להתגבר על אותם מחסומים קיימים
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 51: : עמודעמוד  אינדקסאינדקס  --מאמרים ומחקרים אודות הכשרה ועסקים קטנים מאמרים ומחקרים אודות הכשרה ועסקים קטנים 

  קריטריונים להערכת תוכניות הכשרה וניהולקריטריונים להערכת תוכניות הכשרה וניהול

Assessment of case study courses 

 Assessment of case study courses: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים
  קריטריונים להערכת תוכניותקריטריונים להערכת תוכניות

  הערכה של רמתםהערכה של רמתם  ––קורסי הכשרות קורסי הכשרות 

  מודל להערכה של איכות הקורסיםמודל להערכה של איכות הקורסים
 

 2001: שנה
 .ה של תוכניות הכשרהקריטריונים להערכ :כללי

 
חינוך הייתה מוגבלת בעבר בגלל שמדריכים /היכולת להעריך את האיכות של קורסי הכשרה

יחס אישי וגורמים , נמנעים מלתת ביקורת על עצמם והסטודנטים מושפעים יותר מדי מציונים
 .נוספים

 
ם ובכך יוכל מנסה לפתח מודל הערכה שיוכל להקטין את אותם עיוותי, שמוצג במאמר, המחקר

 . לספק משובים יותר טובים לתוכניות עתידיות
 

מראות כי מודל זה הוא בעל רמת , התוצאות הראשוניות שמגיעות ממחקר זה, לטענת המחברים
אובייקטיביות גבוהה יותר ובכך ניתן להשיג מידע יעיל על איסוף ועיבוד מידע ובכך לאפשר שיפור 

 .הביצועים של קבוצות ויחידים
 

 .במאמר ניתן למצוא מספר מודלים בנושא וסקירה של יעילותם: הערה
 

Assessment of quality management practice in the Republic of Kyrgyzstan 

 quality management practice in the Republic of Kyrgyzstan Assessment of: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  הערכה של תוכניותהערכה של תוכניות

  תרבותיותתרבותיות--רברב

  התאמת תוכניות כלליות למקומות ייחודייםהתאמת תוכניות כלליות למקומות ייחודיים
 

 1999: שנה
מאמר זה נועד לקדם את יכולת ההערכה אודות הדרכת הכשרות ניהול איכותיות יותר : כללי

 . יסטן'ובייטית לשעבר של קירגברפובליקה הס
 

מחברת המאמר טוענת שהחשיבות הרבה של מחקר זה נובעת מכך שדרך הבנה של רפובליקה 
ניתן לראות חשיבות , כמו כן. מ"אחת ניתן להבין יותר על הרפובליקות השונות שבעב ר היו בברה

יים וממשלתיים כה גדולה למאמר זה מעצם העובדה שבתוכניות שנסקרו היו מעורבים גופים פרט
 . החל מגופים אמריקאים ואירופאים וכלה בבנק העולמי, רבים

 
, "ניהול איכותי"מאמר זה אמור לספק תובנות חדשות אודות יישום שיטות מערביות לפיתוח של 

מוצגות מספר המלצות להתאמות , לשם כך. תוך בדיקת המשוב של המשתתפים בתוכניות אלו
 .מ לשעבר"למדינות אחרות ובייחוד ברפובליקות של ברה נוספות של שיטות מערביות

 
 :מדינות ואזורים בעולם

הרפובליקות של  יסטן'קירג

מ לשעבר"ברה
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 52: : עמודעמוד  אינדקסאינדקס  --מאמרים ומחקרים אודות הכשרה ועסקים קטנים מאמרים ומחקרים אודות הכשרה ועסקים קטנים 

Managing HR in the small and medium enterprise: The impact of professional 
employer organizations 

 Managing HR in the small and medium enterprise: The impact of professional: מקור

employer organizations 
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  כוח אדםכוח אדם

  הערכה של תוכניותהערכה של תוכניות

  וציבוריותוציבוריות  חברות פרטיותחברות פרטיות
 

 Fall 2000: שנה
מאמר זה משווה בין שתי מתודות שונות לבדיקת אסטרטגיות המנסות להעריך תחומי : כללי

 . יזמות
 

 :במאמר ניתן לרואת השוואה בין שתי אפשרויות לניתוח נתונים אמפיריים
 .בדיקת פירמות של יזמות בתעשייה מסוימת בזמן מסוים .1
 .רך זמן ולא בחתך זמן אחד בלבדאסטרטגיות שאמורות להיבדק לאו .2

 
ניתן לראות כיצד המחברים מנסים להבדיל בין חברות פרטיות וחברות , לאורך המאמר עצמו

 .ציבוריות ובכך האסטרטגיות להערכה הן שונות גם כן
 

The evaluation of goal and goal-free training innovation 

 ...צריך לעבור שוב על סיכום מאמר זה
 free training innovation-The evaluation of goal and goal :מקור

 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים
  סוגיות מחקריותסוגיות מחקריות

  ((גישות שונותגישות שונות))הערכת תוכניות הערכת תוכניות 

  אפקטיביות של תוכניותאפקטיביות של תוכניות

  דרישות הלקוחדרישות הלקוח

  
 2000: שנה
 .מתודות לבדיקה  -בדיקת האיכויות של תוכניות : כללי

 
, והכשרה שאין לה מטרה מובחנת" מכוונת מטרה"מחבר המאמר מנסה להבדיל בין הכשרה 

במאמר יש סקירה של הגישות . הסיבות לכך שצריך להפריד בינן והסיבוכים האפשריים
 .הקונבנציונליות להערכה

 
שאינם , פקטים חיוניים של הכנסה שינויים וחידושים בהכשרהבמאמר נסקרים שלושה אס

 :מבוססי מטרה
 :דרישות הלקוח .1
 :אפקטיביות של התוכנית .2

 :סיפוק ומתן פידבקים .3
 

מופיעות ברוב היוזמות שאינן מכוונות ,  שלדעתם של המחברים, במאמר מוצגות חמש  אקסיומות
 .מטרה וכמובן המלצה למחקרים נוספים
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The evaluation of vocational training: a comparative analysis 

 The evaluation of vocational training: a comparative analysis: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  ריםריםעריכת מחקעריכת מחק

  בדיקה של רמת התוכניות להכשרהבדיקה של רמת התוכניות להכשרה
 

 2001: שנה
 ".תוכניות להכשרה מקצועית"המחקר משווה שיטות הערכה שונות של : נושא המאמר

 
ב ומקרים של מדינות אחרות והאיחוד האירופאי בכל הנוגע "המחקר בודק את המקרה של ארה

ב בכל הנוגע "רההאירופאים צריכים ללמוד מא, לדעתו של מחבר המאמר. למחקרים בנושא
על מנת לשפר את יכולת הערכה של ההשפעות של , כלכליים-לחשיבות של מחקרים מיקרו

 . תוכניות הכשרה שונות
 

באופן זה יתאפשר מחקר טוב יותר ופחות בזבוז של כספים ציבוריים ומדיניות טובה הרבה יותר 
 .בנושא של תוכניות הכשרה מקצועית ואחרים

 
 :מדינות ואזורים בעולם

ב"ארה פורטוגל האיחוד האירופאי
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 54: : עמודעמוד  אינדקסאינדקס  --מאמרים ומחקרים אודות הכשרה ועסקים קטנים מאמרים ומחקרים אודות הכשרה ועסקים קטנים 

  אמצעים ומשאבים בשימוש בתי העסק ואמצעים לסיוע להכשרותאמצעים ומשאבים בשימוש בתי העסק ואמצעים לסיוע להכשרות

 קריטריונים בבחירת חבילת תוכנה בעסקים קטנים: היבטים של מנהלים ובעלים

 htm.קריטריונים בבחירת חבילות תוכנה לעסקים קטנים\רך מלאמאמרים באו: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  טכנולוגיה לעסקים קטניםטכנולוגיה לעסקים קטנים
 

 8: מספר עמודים
 ,ternational journal of information systems applications, volume 29, Number 1: מקור

1995, Pg. 71-78. Patrick Y.K. chau -   באוניברסיטה העברית, ליאורה הלויסוכם על ידי. 
 .מאמר שסוקר את המשמעות של רכישת תוכנה על ידי בעלי ומנהלים של עסקים קטנים

אבל , אין התייחסות לפיתוח עסקים קטנים בעולם ובייחוד לא במדינות המתפתחות: הערה
 .ום העסקאפשר לנסות לראות את ההשלכות והקריטריונים לבחירה בתוכנות שנועדו לעזור בקיד

 

Building Internet capabilities in SME’s 

 s'Building Internet capabilities in SME: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  אינטרנטאינטרנט
 2000: שנה

 ט לשם הגברת היכולות של עסקים קטניםמתודות לימוד ושימוש באינטרנ: נושא המאמר
 

שעסקים קטנים ובינוניים יוכלו , מאמר זה מציג את המתודולוגיה שבאמצעותה ניתן לגרום לכל
 .להתגבר על הקשיים בשימוש באינטרנט

 

 :המאפיינים המרכזיים
 האפקטיביות של מתודולוגיה. התקנה והדרכה לחיבור ואינטרנט ועוד, תוכנה, שילוב של חומרה

בתחום של ספקי חלפים )עסקים קטנים ובינוניים  21נבחנה על , כותבים מחברי המאמר, זו
והממצאים  מראים שכעבור שנה מאז מתן ההדרכה עדיין יש שימוש בכלי אלו ( לתעשיית הרכב

 .מהמקרים 90%-ביותר מ
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  ניהול עסקים קטניםניהול עסקים קטנים

A research approach to training: a case study of mystery guest methodology 

 A research approach to training: a case study of mystery guest methodology: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  של עסקים קטניםשל עסקים קטניםניהול איכותני ניהול איכותני 

  מחקר אמפירימחקר אמפירי

TTQQMM  

  שיפור קבלת החלטות בעסקשיפור קבלת החלטות בעסק
 

 2001: שנה
 .TQMעל פי מודל , מעורבות עובדים בפתרון בעיות: כללי

 
שבה , ((TQM  Total Quality Managementזהו מאמר שבוחן ומנתח את המתודולוגיה של 

 .מעורבים העובדים בפתרון הבעיות ובקביעת תהליכים אסטרטגיים
 

מתבססת על חקר מקרה , .(ז.ג)אשר היא פחות רלוונטית למאגר מידע זה , ה האמפיריתהבדיק
 .ב ובקנדה"שבו התבקשו סטודנטים להשתתף בסיור תיירות בארה

 
 .פחות רלוונטי: הערה

 

Competence based management development provision to SMEs and the 
providers' perspective 

 ...לעבור שוב
 Competence based management development provision to SMEs and the: ורמק

providers' perspective 
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  ולולשיפור הניהשיפור הניה

  מנהלי עסקים קטנים ובינונייםמנהלי עסקים קטנים ובינוניים

  התנגדות לקיום תוכניות הכשרההתנגדות לקיום תוכניות הכשרה
 

 1999: שנה
 .דרך פיתוח וניהול, שיפור הרווחיות של העסק: נושא

 
באנגליה היום . ידוע ששיפור ביכולות של פיקוח וניהול יכול להביא בשיפור הרווחיות של העסק

 .קיימת מגמה של ניסיון לשפר ולהשקיע בהכשרה של מנהלים
 

החשיבות של עסקים , מאמר זה מנסה להציג פרספקטיבה חדשה אודות היכולת של מנהלים
הקשר בין הצלחה והכשרה והסיבות להתנגדות של עסקים לתוכניות הכשרה , קטנים ובינוניים

 .שונות
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Leadership profiles of managers in post-communist countries: a comparative 
study 

 communist countries: a comparative study-Leadership profiles of managers in post :מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  סגנונות ניהולסגנונות ניהול

  מחקריםמחקרים

  יהול עסקים קטניםיהול עסקים קטניםאיכות נאיכות נ

  מדינות מתפתחותמדינות מתפתחות

  מחקרים אמפירייםמחקרים אמפיריים

  
 2001: שנה
 .סגנונות ניהול במדינות שונות: כללי

 
מאמר זה מנסה לזהות סגנונות מנהיגות של מנהלים עסקיים בארבע הרפובליקות במדינות 

 (.יסטן'גרוזיה וקירג, קזחסטן, רוסיה)מ לשעבר "ברה
 

 :הלים משתמשים בעיקר בשלושה סגנונותהממצאים העיקריים ממחקר זה מראים שמנ
 (Transactional)" דין וחשבון"סגנון עסקי של  .6
 (Transformational)טרנספורמטיבי  .2

3. Faire-Laissez – " ("מה שהוא רוצה)לעשות ( לכל אחד)תנו 

 .אינו כה נפוץ Laissez-Faire  -ניתן לראות שסגנון ה, למרות שיש שימוש בשלושת הסגנונות הללו
 

מראים כי המנהלים שמים דגש מועט ביותר ( מנהלים 2,400מתוך תשובות של כמעט )אים הממצ
ניתן לראות קשר ישיר בין הביצועים , בו בעת, אולם. על כריזמה ושיקולים אינדיבידואליים

 (.קשר ישיר בין יכולת ניהולית להצלחה, כלומר)הניהוליים לבין תוצאות חיוביות של העסק 
 

את הטענה על כך שיש מחסור במחקרים השוואתיים ועל מחסור במחקרים במהלך המאמר מוב
 :מובאת הטענה על כך שיש משמעות למחקרים אלו בכך ש, כמו כן. על נושאי מנהיגות

בתחומי מנהיגות ופיתוח " מאגרי מידע"המחקר יכול להיות שלב בבנייה של  .א
 .אשר מידע כזה כמעט ואינו קיים, מנהיגות במדינות

ובאופן זה , נסה לבדוק ולהבין את השוני בין ארבעת המדינות השונותהעבודה מ .ב
 . יהיה אפשר להשליך את התוצאות על מדינות אחרות במזרח אירופה

 
 :מדינות ואזורים בעולם

יסטן'קירג גרוזיה קזחסטן רוסיה
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Organisational learning: research issues and application in SME sector firms 

 Organisational learning: research issues and application in SME sector firms: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  ים קטניםים קטניםפעילות עצמאית של עסקפעילות עצמאית של עסק

  אסטרטגיות הכשרהאסטרטגיות הכשרה

  שיפור הפעולה של עסקים קטניםשיפור הפעולה של עסקים קטנים

  תיאוריות אודות פעילות העסקתיאוריות אודות פעילות העסק
 

 1999: שנה
 .במטרה לראות את התאמתו לעסקים קטנים"  מודל למידה ארגוני"הצגת : כללי

 
נוגעת לכך שבשני העשורים האחרונים בריטניה השקיעה , הטענה המרכזית שמועלת במאמר זה

צריך להציג גם גישה , אולם למרות זאת. עסקים הקטנים מאשר אי פעםהרבה יותר במגזר ה
שתבטיח הפנמה של הצורך של חברות לפעול באופן עצמאי ובעלות אחראיות ברמה גבוהה , חדשה

 .יותר ולשאוף למצוא את הדרכים לשפר את פעולותיהן
 

. לחה של העסקצריך מחקרים נוספים על הקשר בין הכשרת עובדים והצ, לטענת מחברי המאמר
יש חסכון בתיאוריה , לאחר שלטענתם המחברים, "מודל למידה ארגוני"במאמר זה מוצג 

 .SMEשהולמת את הצרכים האמיתיים של 
 

מראה שמודל הלמידה הארגוני  , טוענים המחברים, התוצאות הראשונות של המחקר
(Organizational learning) ישות קודמותשמוצג במאמר זה הוא בעל יתרון על פני ג. 

 

 כולל הצגה גרפית של המודל: הערה
 

Quality models in an SME context 

critical perspective using a grounded approach 
 Quality models in an SME context: מקור

 :זייםמלות מפתח ומושגים מרכ
  TTQQMMמודלים של מודלים של 

  ניהול איכותי של עסקים קטניםניהול איכותי של עסקים קטנים

  ניהול כוח אדםניהול כוח אדם
 

 2000: שנה
 לעסקים קטנים TQMהתאמת מודלים של : כללי

 
שפותחו , (TQM)מאמר זה יוצא מתוך נקודת מבט ביקורתית על הדרך שבה מודלים של איכות 

 .מיושמים בהקשר של עסקים קטנים, י ארגונים גדולים"ע
 

צם הניסיון להכפיף את המודלים האלו על עסקים קטנים לא רק שאינו עולה המחבר טוען שע
 .אלא אף פוגע בעסק וגורם לבזבוז משאבים מיותר, יפה

 
באופן  TQMמאפשר בדיקה של עקרונות המודלים מבוססי , מבט ביקורתי זה, לטענת המחבר

 .SME-ילות התאפשר לקבוע אלו עקרונות יכולים להיות מיושמים ומשולבים בפע, נפרד
 
 
 
 
 
 

Quality training: findings from a European survey 

 Quality training: findings from a European survey: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  עסקים קטניםעסקים קטניםאסטרטגיות לניהול אסטרטגיות לניהול 
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  אסטרטגיות הכשרהאסטרטגיות הכשרה

  תפקיד ההכשרה לניהול איכותיתפקיד ההכשרה לניהול איכותי
 

 2001: שנה
 לעסקים קטנים TQMהתאמת מודלים של : כללי

 
ההדרכה , כמו כן. ניהול איכותי הוא חלק אינטגרלי ומרכזי באסטרטגיות התחרות של הארגון

 .המובילה לניהול בעלת איכות גבוהה ממלאת תפקיד חשוב ביעילות של היוזמה
 

. פורטוגל ופינלנד, אנשים שענו לסקר באנגליה 450מאמר זה מפרט את הממצאים מתשובות של 
אולם הדגש מושם יותר על קיומה של , ניתן לראות שבמאמר יש התמקדות באיכות המנהלים

 ". רעיון האיכות"מאשר הפנמת של , מערכת איכותית
 

. מות גם גישות רבות ומגוונותאולם קיי, מסורתיות תהמתודות שבהם משתמשים נוטות להיו
אולם , נוגעת להכשרה לתקופה קצרה, שמפורסמת במאמר זה, אחת הגישות הבולטות ביותר

 .השימוש בה הוא פחות משליש, למרות נתון זה
  

 :מדינות ואזורים בעולם
פורטוגל פינלנד בריטניה

 

The emergence of strategic training and development: the current state of play 

 The emergence of strategic training and development: the current state of play: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  אדםאדםניהול כוח ניהול כוח 

  אסטרטגיות לשיפור יעילות העסקאסטרטגיות לשיפור יעילות העסק
 

 1999: שנה
 .תפקיד אסטרטגיות לשיפור הכשרה ביעילות הארגונית: נושא המאמר

 
נובעים מתוך אסטרטגיות  (HRD)" א"פיתוח משאבי כ"מאמר זה מנסה לבחון איך הצרכים של 

 .עסקיות שונות ויהיו תלויות בתוכן ובמטרה של אסטרטגיות שונות
 

האחריות וההוצאות הכספיות של האסטרטגיות , נלקחים בחשבון גם המוטיבציה במאמר, כמו כן
 .השונות שנסקרות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The key factors in the small profiles of small-medium enterprise owner-
managers that influence business performance 

medium enterprise owner-e key factors in the small profiles of smallTh-: מקור

managers that influence business performance 
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  השפעותהשפעות  ––ניהול ניהול 

  מחקר אמפירימחקר אמפירי

  סקטורים שונים של עסקים קטנים ובינונייםסקטורים שונים של עסקים קטנים ובינוניים
 

 1997: שנה
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 .מה צריך מנהל טוב כדי להשפיע באופן הטוב ביותר: כללי
 

אשר משפיעים על , SMEמטרת המאמר היא לזהות את הגורמים המרכזיים בפרופיל של מנהלי 
 :רמים המרכזייםהגו. היכולת של העסק ושיכולים לתרום בספרות בנושא

o התנהגות ואורח חיים. 
o כשרון ויכולות. 
o שיטות ניהול 
o מוטיבציה 
o שאיפות לעתיד 

o SME והקשר לבנקים. 
 

במחקר . נחקרים 800-מדינות וכלל יותר מ 11 -המאמר מביא את תוצאותיו של מחקר שנערך ב
 .תחבורה(5)-שירותים ו( 4), מכירות( 3), תעשייה( 2), בניין( 1: )נבדקו חמישה סקטורים

 
 :מדינות ואזורים בעולם
 .אין פירוט על המדינות
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  ((הכשרות ועודהכשרות ועוד, , מימוןמימון))גופים המעניקים סיוע לעסקים קטנים גופים המעניקים סיוע לעסקים קטנים 

Entrepreneurial activities in Europe-oriented institutions 

 oriented institutions-Entrepreneurial activities in Europe: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  אפקטיביות של מוסדות להכשרהאפקטיביות של מוסדות להכשרה

  התפתחות היסטוריתהתפתחות היסטורית
 

 1996: שנה
 .תפקיד מוסדות חינוכיים בפיתוח יזמות: כללי

 
מעט מאוד , מות ופיתוח כלכלילמרות המודעות הגדלה לתפקידים של מוסדות חינוכיים בפיתוח יז

, גם מחקרים אשר כן בדקו מוסדות אלו. מחקרים ניסו לבדוק את תפקידם של מוסדות אלו
 .התמקדו במוסדות אמריקאים ולא במוסדות אירופאיים

 
המאמר סוקר את ההתפתחות ההיסטורית של החשיבות של מוסדות אלו לאורך השנים 

 .קטיביות של מוסדות אלוהאחרונות ויותר מכך הוא בודק את האפ
 

 :מדינות ואזורים בעולם
 אירופה

 שבדיה

 פינלנד

 הונגריה

בריטניה

 

Managing HR in the small and medium enterprise: The impact of professional 
employer organizations 

 Managing HR in the small and medium enterprise: The impact of professional: מקור

employer organizations 
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  שירותי ייעוץשירותי ייעוץ

  שביעות רצון מהכשרהשביעות רצון מהכשרה
 

 Fall 2000: שנה
 

שאינם יכולים , ה של חברה המעניקה שירותי ייעוץ מקצועיים לעסקים קטניםמאמר שבודק עזר
 .עוזרים במזרה מלאה/להעסיק יועצים

 
מראים קשר ישיר בין רמת שביעות הרצות , אשר מובאים במאמר זה, הממצאים של הניסוי

ר בין ניתן למצוא קש, כמו כן. מתוכניות אלו לבין נושיאם שונים בתחום ניהול העסקים הקנטים
בעיות עבר בתחום של , עסק-יחסי קליינט, פרטי החוזים, מספר העובדים בעסק, רמת הצמיחה

 .א ועוד"כ
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בין ארגונים לארגונים  ובין עסקים קטנים בין ארגונים לארגונים  ובין עסקים קטנים , , שיתוף פעולה בין ארגונים למדינותשיתוף פעולה בין ארגונים למדינות
  לעסקים אחריםלעסקים אחרים

Strategic training partnerships between the State and enterprises 

  Strategic training partnerships between the State and enterprises :מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  אסטרטגיה לשיתוף פעולה בין ארגונים למדינהאסטרטגיה לשיתוף פעולה בין ארגונים למדינה

  שוניםשוניםשיתוף פעולה עם ארגונים שיתוף פעולה עם ארגונים 
 

 57: מספר עמודים
 1998, מרץ: שנת הוצאה
 ILO: ארגון מחבר

 SME-שיתוף פעולה בין גופים פרטיים לבין גופים ציבוריים בכל הנוגע להדרכות ו – כללי
 

המגמה הכללית של הדרכות והכשרות לפיתוח השוק הכלכלי נותנת תפקיד מרכזי  למגזר של 
שותפות בין צדדים . דינות בכל נושא ההדרכותהעסקים הפרטיים ובמקביל מתרחב תפקיד המ

המחקר התבצע בין . איכותית וממושכת, אפקטיבית, חשובה, שונים מביאה למדיניות יעילה
, דנמרק, ילה'צ, אוסטרליה)מקרים של שיתוף פעולה כזה במדינות  14ובו נחקרו  1995-1997

 (.ב"ארה, דרום אפריקה, מלזיה, יפן, אירלנד, הודו, צרפת
 

רת המאמר היא ליצור הבנה טובה יותר של הנושאים הרלוונטיים שמשפיעים על אסטרטגיה מט
במטרה לשפר את יכולות העובדים במקומות שונים , של שיתוף פעולה בין מדינות לגופים פרטיים

סקירה זו מנסה לצייר מספר מסקנות שיכולות להביא לשיפור בשיתוף , באופן כללי. בעולם
 .ממשלתיים ובין גופים פרטיים הפעולה בין גופים

 
 : הערות

 . או בארגונים פרטיים בתוך המדינה, צריך לברר האם מדובר בארגונים זרים במדינות שונות
 .ניתן למצוא במאמר מונחון מושגים

 .ניתן למצוא במאמר הפניות למאמרים בנושא
 

 :מדינה ואזורים בעולם
ילה'צ יפן קנדה מדינות אירופה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knowledge management as a service: co-operation between small and medium-
sized enterprises (SMEs) and training, consulting and research institutions 

operation between small and -Knowledge management as a service: co:  מקור

sized enterprises (SMEs) and training, consulting and research institutions-medium 
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  ים קטנים לארגונים המספקים הכשרותים קטנים לארגונים המספקים הכשרותשיתוף פעולה בין עסקשיתוף פעולה בין עסק
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 1999: שנה
למכונים חיצוניים שמספקים  SMEבמאמר זה מובאת סקירה אודות תהליך שיתוף הפעולה בין 

 .ייעוץ ומחקר באוסטריה, הכשרות
 

שגורמים לאכזבה של , SME-ניתן לזהות מספר נקודות מחלוקת בין המכונים החיצוניים לבין ה
 :הם משתתפיםמהתוכניות בהן  SME-ה

o מחסור בשקיפות של המצב בשוק. 
o בעיות בזמן חיפוש אחרי ספקי שירות אלו. 
o בעיות בשיתוף פעולה ובקריטריונים  להערכה של תוכניות הכשרה טובות. 
o בעיות בעת ביצוע והעברת התוכנית. 

 
 :מחברי המאמר טוענים שניתן להתגבר על בעיות אלו דרך שימוש בדרכים חדשות לשיתוף פעולה

 .תוכניות ייעוץ והדרכה משולבות .1
 .SME-ייעוץ על תהליכים ועל פרוייקטים פנימיים בתוך ה .2

הם , לשם כך. סיוע וייעוץ בתהליכי שיתוף פעולה בין עסקים קטנים מסוימים לאחרים .3
 .שיכולה לחזק שיתוף פעולה זה, טוענים כי צריך להגביר את השימוש בטכנולוגיה

 

Partnership financing of microenterprises 

 Partnership financing of microenterprises: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

..הגדלת הרווחיות של העסקהגדלת הרווחיות של העסק  ..שותפויות בין בנקים לעסקים קטניםשותפויות בין בנקים לעסקים קטנים

  
 

 Dec 1997: שנה
 .לשיפור תוכניות סיוע -ות עסקיות בין בנקים לעסקים קטנים  שותפוי: כללי

 
מאמר זה מביא את הטענה ששותפויות עסקיות יכולות לספק תמריצים הן לבנקים והן לאלו 

שמנסים למקסם את , שיתוף הפעולה בא לידי ביטוי בכך שכל הצדדים. שלווים מהם כסף
 .הפסדים/מסכימים על חלוקת הרווחים, רווחיהם

 
הבנק האסלאמי של )"היא חלק מהשיטה הנהוגה בבנקים מוסלמים , טוען מחבר המאמר, מה זוסכ

 .אשר לטענתו היא יכולה לשמש בנקים מסחריים ברחבי העולם, "(הבנק האסלמאי הירדני"ו" סודאן
 
 :באה לידי ביטוי בשתי צורות" סכמת השותפויות העסקיות"

 .זם את הניהולהבנק מספק את המימון והי: (ערבית)מודרבה  (1
מימון משותף שיכול לבוא לכדי ביטוי במספר :  (ניהול משותף –ערבית )מושרקה  (2

 .אופנים
 

מתחיל מחבר המאמר בהתייחסות תיאורטית , על מנת להבין טוב יותר את אופן העבודה הזה
מתוך ניסיון להציג דרך כללית שיכולה לשפר את מתן העזרה , ולאחריה התייחסות לפרקטיקה

 .נות המתפתחותלמדי
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TTSSMMAALLLL  BBUUSSIINNEESSSS  IINNCCUUBBAATTOORR,,  LLOOAANNSS,,  AANNDD  MMIICCRROOCCRREEDDII  

Role of the business incubator as an economic development tool in provincial 
Russia: a case study 

 Role of the business incubator as an economic development tool in provincial Russia: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

    ((""BBuussiinneessss  IInnccuubbaattoorrss""))חממות חממות 

  מקרים אמפירייםמקרים אמפיריים

  ארגוני תמיכה וסיוע לעסקים קטניםארגוני תמיכה וסיוע לעסקים קטנים
 

 17: מספר עמודים
 1998, דצמבר: שנת הוצאה
" שותפות נשים אמריקאיות ורוסיות"ושל  (Volkhov International)ארגון וולקוב  : ארגון מחבר

 (. ב"נכתב בארה)
 Case Study in Russia –לגידול ופיתוח עסקים קטנים " חממות"השפעת  – כללי

 
 Volkhov International, חממה זו של. חממות כאלו מהוות כלי מרכזי לפיתוח כלכלי ברוסיה

Business Incubator (VBI) עזרה רבות לפיתוח , אמריקאי-וקמה על ידי שיתוף פעולה רוסישה
 4,500-והכשרה של יותר מ, מקומות עבודה 450, עסקים 120הכלכלי באזור ועזרה להקמתם של 

בייחוד באזורים אשר בהם , ההשפעה של חממות אלו היא גדולה, לטענתו של המחבר. אנשים פרטיים
 .כלכליות וחברתיות, ויש בהם מגבלות פוליטיותיש מחסור בכוח אדם ובמשאבים מתאימים 

 
המודל שמוצג בתוכנית זו הוא שילוב של מאפיינים אופייניים לחממות לפיתוח עסקים קטנים 

 . ביחד עם מתודות חדשות וחיזוק הכוח של חממות אלו
 

 .במסמך זה יש סקירה על הפעילות של הארגון ודרכי הפעולה שבהם הוא עובד: הערה
 

 :אזורים בעולםמדינות ו
 רוסיה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USAID experience with the provision of business development services in the 
Europe & Eurasia (E&E) region 

 USAID experience with the provision of business development services in the: מקור

Europe & Eurasia (E&E) region 
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 64: : עמודעמוד  אינדקסאינדקס  --מאמרים ומחקרים אודות הכשרה ועסקים קטנים מאמרים ומחקרים אודות הכשרה ועסקים קטנים 

 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים
    ((""BBuussiinneessss  IInnccuubbaattoorrss""))חממות חממות 

  מדינות מתפתחותמדינות מתפתחות

  דרכי סיוע לעסקים קטניםדרכי סיוע לעסקים קטנים

  ארגוניםארגונים
 

 : דיםמספר עמו
 1999,  דצמבר: שנת הוצאה
 .(NIS)מחלקת השטח של הארגון במדינות חבר העמים לשעבר  – USAID: ארגון מחבר

נועד להוות רקע להקמת תוכנית )הערכה של החממה העסקית שקמה באוקראינה  – כללי
 .(לבייב וחרקוב, קייב)להקמת מרכז לעסקים באוקראיינה 

 
מספר  USAIDמימן ארגון , מזרח אירופה-באזור דרוםבמטרה לעזור לכלכלות המתפתחות 

 . פרוייקטים המעניקים שירותים פיננסיים וטכניים לעסקים קטנים באזור
 

לספק את השירותים הטכניים והפיננסיים לעסקים , המסמך מתמקד בהשוואה של שלוש דרכים
קרנות ו לקידום עסקים קטנים" חממות", (BSC)מרכזים לתמיכה עסקית : דרך, קטנים

הם מעורבים כאשר , על פי המחברים, התוצאות שנבעו ממסמך זה. לתמיכה בעסקים קטנים
 .במדינות שונות ישנן דרכים יעילות יותר או פחות לסיפוק שירותים לעסקים קטנים

 
 :הממצאים של מסמך זה

 .לפני שאפשר לספק שירותים באופן יעיל, קיים צורך בסביבה תומכת (1
 .חייבים לבדוק שישנו שוק למתן שירותים לעסקים קטנים, כלשהםלפני הקמת שירותים  (2

 .צריך לדאוג לכך שהאנשים יהיו עצמאיים, קבועה ויציבה, על מנת להשיג צמיחה ארוכה (3

 חייבים להיות מקצועיים, המפעילים של תוכניות אלו (4

נבנה באופן שונה ויש צורך לבדוק , מ"אשר מתבצע בשלוש הדרכים הר, מתן שירותים (5
 .זו פעולה עדיפה בכל אזוראי

 
 .סקירה של מגזר העסקים הקטנים במספר מדינות ואזורים בעולם: הערה

 
 :מדינות ואזורים בעולם

 פולין

 בולגריה

 אוקראינה

 מולדובה

 מקדוניה

 רוסיה

סלובקיה

 
 
 
 
 
 
 

Credit rationing in small-scale enterprises: special microenterprise programs in 
Ecuador 

  scale enterprises: special microenterprise programs in Ecuador-Credit rationing in small : מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  מימוןמימון

  אוכלוסייה מקומיתאוכלוסייה מקומית
 

 10: מספר עמודים
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 1994,  דצמבר: שנת הוצאה
 "Journal of Development Studies"נכתב עבור : ארגון מחבר

 איך המלווים בוחרים את קהל היעד להלוואות –הלוואות לעסקים קטנים  – כללי
 

ל ידי המלווים ובודק את ההשפעה של הגורמים שנלקחים בחשבון ע, 1994מאמר שנתכתב בשנת 
כותבי המאמר מצאו שאין הפלייה בכל הנוגע להשכלה של הלווים . ומשפיעים על קבלת ההלוואות

אבל מצאו כי יש פחות דרישה להלוואות מאנשים עם , או לכך שיש להם עסק מוצלח או לאו
 .השכלה מועטה או כאלו שיש להם עסק לא מוצלח

 
חינוך ועוד גורמים המשפיעים על בקשות , כמו מין שכולל  מאפיינים רבים, במאמר מופיע מודל

 .המאמר מציין את הקושי של אותם אנשים שמבקשים עזרה בפעם הראשונה. האנשים למימון
 

 :מדינות ואזורים בעולם
 אקוודור

 

Small Enterprises and Economic Development: The Dynamics of Micro and 
Small Enterprises 

  Small Enterprises and Economic Development: The Dynamics of Micro and Small Enterprises : מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  מחקרים אמפירייםמחקרים אמפיריים

  בה מקומיתבה מקומיתסביסבי

  מבנה עסקים קטניםמבנה עסקים קטנים

  אסטרטגיות לפיתוח עסקים קטניםאסטרטגיות לפיתוח עסקים קטנים

  מדינות מתפתחותמדינות מתפתחות

ניהול תוכניות לפיתוח עסקים קטניםניהול תוכניות לפיתוח עסקים קטנים
 

 2: מספר עמודים
 2000,  יוני: שנת הוצאה
 "The Journal of Development Studies"נכתב עבור : ארגון מחבר

תוח עסקים קטנים במדינות סיכום של שני ספרים העוסקים בבדיקה של תוכניות פי – כללי
 .מתפתחות

 
מבקר המאמר ממליץ על . ביקורת על שני ספרים העוסקים בתוכניות פיתוח של עסקים קטנים

מבקר המאמר ממליץ על . הספרים האלו לכל מי שמתעניין בעסקים קטנים ובתמיכה בהם
 .הספרים הללו גם לצורכי מחקר וגם לצרכים פרקטיים

 
6. Economic Development: The Dynamics of Micro  Small Enterprises and

and Small Enterprises 
ספר זה בודק מספר עסקים קטנים ובוחן איזו מדיניות היא הכי טובה בנוגע לפיתוח עסקים 

משיבים ואחת ממסקנותיו העיקריות  65,000מחקר זה התבצע על סקר של כמעט . קטנים
 .שונים SME היא שצריך להכיר במורכבות ובשונות של

 
והוא מספק מחקר ( עסקים שבצרות, עסקים מתחילים)הספר עוסק במספר סוגי עסקים 

, מיקומה, כגון וותק החברה, אמפירי אודות קשר בין העסקים הקטנים למשתנים אחרים
 .ההון שלה ועוד בעיות אחרות

 
 

2. Value for Money? Impact of Small Enterprise Development 
זהו ספר מחקרי יותר ובו מובאים . תוכניות פיתוח עסקים קטנים ברחבי העולם ספר זה בודק

ספר זה מנסה . תקצירים אודות פרוייקטים שונים שקשורים לעסקים קטנים מרחבי העולם
 .להראות איך אפשר להעביר אסטרטגיות ושיטות שמתאימות לעולם המודרני לעולם השלישי

 
תורמים וגופים אחרים , שמש הן לצרכים של מחקר אקדמאישני הספרים יכולים ל, על פי המאמר

 .מנהלים תוכניות לקידום עסקים קטניםש
 

 :מדינות ואזורים בעולם
 אפריקה
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אסיה אמריקה הלטינית הדומיניקניתהרפובליקה 

 

Why loans won't work for the poor 

 Why loans won't work for the poor: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  מימוןמימון

  הלוואותהלוואות
 

 April 1996:  שנה
 (.הלוואות)חוסר האפקטיביות של סיוע בכסף : כללי

 
מאמר זה בודק את הסיבות למה הלוואות לעניים לא יכולות לעזור לעניים לתווך הארוך 

 (.בכמות גדולה מספיק הלוואת קטנות מדי ולא, לדוגמא)
 

היא שמקבלי החלטות והגופים הממנים צריכים לחשוב על פתרונות , המסקנה של מחבר המאמר
 .אחרים ויעילים הרבה יותר
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  MMeennttoorriinngg  --חונכות חונכות 

Blind date: a case study of mentoring as workplace learning 

 Blind date: a case study of mentoring as workplace learning: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  תפקיד החונכותתפקיד החונכות  ––חונכות חונכות 

  אתגרים בפני מנהליםאתגרים בפני מנהלים
  חשיבות תוכניות הכשרהחשיבות תוכניות הכשרה

החונכיםהחונכים
 

 1999: שנה
 .מנהלים/יכולה לתרום לפיתוח הפוטנציאלי של מפקחים" חונכותה"מאמר זה בוחן איך : כללי

 
המושג הספציפי , למרות שהשם לקוח מהמיתולוגיה היוונית: Mentoringהגדרה של 

החונך דואג להשגת ידע ורכישת כישורים ארוכי ":  ועד היום 70-היום לקוח משנות ה
 . "י ייעוץ והדרכות"טווח ובפיתוח הקריירה ע

ותפקידו הוא כוללני הרבה , יועץ ומדריך, חונך הוא אדם אשר הוא מורה ,באופן כללי
 .יותר מאשר אדם שתפקידו להעביר הדרכה של תחום צר בלבד

 
. מנהלים/יכולה לתרום לפיתוח הפוטנציאל של מפקחים" החונכות"מאמר זה בודק איך פונקצית 

בתהליך החונכות . טוב יותר כתוצאה מתהליך החונכות גם החונכים לומדים איך לפעולה באופן
תוך התמודדות מול , חברה בו הם עובדים/משפרים החונכים את ההבנה הכללית של המתרחש בארגון

 .אתגרי ניהול פרקטיים
 

 Learning)בסיום המאמר יש התייחסות לחשיבות של תוכניות ההכשרה בתוך הארגון 

Organization) ולם לפתח ולקדם את יחסי      וכן התייחסות לגורמים בעלי פוטנציאל שיכ
 .חניך בסביבה העסקית-החונך

 

Current issues in mentoring 

 Current issues in mentoring: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  הכשרההכשרה

  מתודולוגיהמתודולוגיה

  סוגי חונכות שוניםסוגי חונכות שונים  ––חונכות חונכות 

  ילותילותיעיע

  חונכות במסגרת לא פורמליתחונכות במסגרת לא פורמלית

בעיות שניתן להתגבר עליהןבעיות שניתן להתגבר עליהן  ––חונכות חונכות 
 

 2000: שנה
 ".הוועדה האירופאית לחונכות"סיכום של : כללי

 
 European Mentoring)" הוועדה האירופאית לחונכות"רים של "י אחד מהיו"מאמר זה נכתב ע

Conference) השתתפו נציגים העוסקים  באותה וועידה. לסיכום הוועידה השישית של הארגון
שבדיה , נורווגיה, איטליה, אירלנד, צרפת, כולל בריטניה, בחונכות ממספר מדינות באירופה
 .ב ואוסטרליה"ומדינות מחוץ לאירופה כמו ארה

 
מחבר המאמר מעלה בקצרה את הנקודות החשובות שעלו בוועידה זו  ומנסה לנתח בפירוט רב 

 :ביותר שעלו לדיון יותר את ארבעת הנושאים החשובים
 .האם חונכות במסגרת רשמית יכולה להחליף את יתרונות החונכות הבלתי פורמלית, השאלה .1
 .האם הכשרה שנועדה להכשיר חונכים במסגרת פורמלית יכולה למנוע חולשות של תוכניות רשמיות .2

 .חוויית החונכות במספר מדינות שונות .3

השיטות שדרכן ניתן לנסות להבין את  אודות, ניסיון לבדוק את השאלה המתודולוגית .4
 .החוויה האנושית

 
 :מדינות ואזורים בעולם

ב"ארה אירופה המערבית
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Mentoring is "a tool whose time has come" 

 come" Mentoring is "a tool whose time has: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  חונכותחונכות

  חשיבותחשיבות  ––חונכות חונכות 
דרכי פעולה בשימוש חונכיםדרכי פעולה בשימוש חונכים

 
 2002: שנה
 IT-חונכות אישית בתחום ה: כללי

 
אולם בעיקר יש התייחסות , (Mentoring)" חונכות אישית"שנוגע בעיקר לתחום של ה, זהו מאמר
 .IT (Information Technology)-לתחום ה

 

בעיקר ככלי שעלותו , Mentoring -ר את הדרכים לשיפור כשרונות טכניים באמצעות ההמאמר סוק
במאמר הביקורת יש גם ביקורת קצרה האומרת שהספר מדגיש רק את החשיבות  של . אינה יקרה

 .החונכות לעובדים טכניים
 

יבות מ מדגיש רק את החש"הטוענת כי המאמר הר, לפני תחילת המאמר מופיע עליו ביקורת קצרה
 .לעובדים טכניים בלבד Mentoring-של ה

The mentoring model theory: dimensions in mentoring protocols 

 ing protocolsThe mentoring model theory: dimensions in mentor: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  חונכותחונכות

  הון אנושיהון אנושי
  חניכיםחניכים--יחסי חונכיםיחסי חונכים

יכולות ניהוליכולות ניהול  ––ניהול ניהול 
 

 1999: שנה
 בדיקת יחסי החונכות בין החונכים לנחנכים: כללי

 
טומנים בחובם את האפשרות להשפיע על תחומים רבים ויכולים ( חונכים ונחנכים)יחסי החונכות 

תחום זה משלב בין פיתוח של ההון האנושי ובין היבטים . ניהול בתחומים שוניםלשפר את יכולת ה
 .שונים של חונכות

 
 :נחנך-במחקר זה נמצאו שלושה ממדים שמשפיעים על יחסי חונך

 :סוציאליזציה .1
 :פיתוח משימות ספציפיות .2

 :)(Life Spamפיתוח תחומים שונים כלליים  .3
 

כלי מחקרי יעיל ובעל חשיבות למחקרים נוספים  מודל זה יכול להוות, לדעת כותבי המאמר
 .נחנך-בנושא ואף לקדם את יחסי החונך
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  תרבותיותתרבותיות--רברב

Comparative management practices and training 

 ve management practices and trainingComparati: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  תרבותיותתרבותיות--רברב

  סגנונות ניהולסגנונות ניהול

  מחקרים אודות הכשרהמחקרים אודות הכשרה

  תרבות ודתתרבות ודת

לוגיקת השוק ולוגיקת קבוצותלוגיקת השוק ולוגיקת קבוצות

 
 2002: שנה

 .שוני בסגנונות ניהול שונים: נושא המאמר
 

 

כמו . סינייםו מערבייםניהול בין סגנונות  ההבדליםו המיתוסים, המציאותמאמר זה מדגיש את 
יש דגש על הצורך להבין טוב יותר את התרבות והמסורת שעומדים בבסיסי סגנונות ניהול , כן

שבה נבדקים דרכי הניהול , המאמר מביא דוגמא מסויימת. סיניים ואירופאיים ומבדילים ביניהם
 . בשני סגנונות שונים אלו

 

ים צורך במודלים השוואתיים ומודל כללי בעל שלושה הממצאים מראים על כך כי קי, באופן כללי
 :ממדים הכולל

 .תחושת השייכות .א
 תרבות ודת .ב

 .ניתוח ניהול ושפה .ג
 

 .במאמר ניתן למצוא מודלים שונים: הערה
 

 :מדינות ואזורים בעולם
אירופה סין

 

Culture: a missing perspective on small- and medium-sized enterprise 
development? 

 sized enterprise development-and medium -Culture: a missing perspective on small: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  תרבותיותתרבותיות--רברב

  ות של עסקים קטנים ובינונייםות של עסקים קטנים ובינונייםיעיליעיל
  תרבות ארגוניתתרבות ארגונית

תרבות ניהולתרבות ניהול
 

 2000: שנה
 .כשלון של עסקים/השפעות על הצלחה: כללי

 
צמיחה "שבא לבדוק את הסיבות ל, שנים 5מאמר זה הוא דיווח אודות פרוייקט הנמשך לאורך 

לפני  מאמר זה יוצא. במגזר של העסקים הקטנים והבינוניים "הצלחה עסקית"ול "ארגונית
 .הביצוע של השלב האחרון בפרוייקט זה

 
ועל  "הצמיחה הארגונית"שקשורות ומהשפיעות על , במאמר מובאות ההשפעות התרבותיות

 .של העסק "הצלחה עסקית"
 

 :נבדקות במאמר) פרספקטיבות)שתי נקודות מרכזיות 
 .בדיקה אודות שלבי הפיתוח של העסקים הקטנים והבינוניים .א
 .)”The way we do things around here“= תרבות " )ארגונית תרבות"השפעות של  .ב
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Utilizing cross-cultural curricula to improve interpersonal job skills training 

 cultural curricula to improve interpersonal job skills training-Utilizing cross: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  תרבותיותתרבותיות--רברב

  תוכן ההכשרותתוכן ההכשרות

  חווית ההדרכהחווית ההדרכה
 

 2002: שנה
 .תרבותית לשיפור היכולת הבין אישית בהדרכה-הכנסת תוכנית לימוד רב: נושא המאמר

 
, נר'שאחת מהן עבר תוכנית מיוחדת הכוללת תחומים כמו ג, בוצותזהו מחקר שלוקח שתי ק

במטרה לבדוק את היכולת הבין האישית שנמדדה על פי , אתניות ואסכולות מחשבה שונות
 .קריטריונים מוגדרים

 
השיגו , תרבותית-שעברו את תוכנית ההדרכה הבין, הסטודנטים להכשרה מקצועית: הממצאים

תרבותיים -ת המחברים של המאמר נוגעת לצורך להכניס תכנים ביןהמלצ. הישגים טובים יותר
מציעים הכותבים כי המדריכים ישלבו , כמו כן. לקוריקולום של הקורס ובמהלך ההדרכות עצמן

השילוב הבין תרבותי יכול , לדעתם. תרבותית לבין חווית ההדרכה-את הקשר בין מודעּות בין
עמיתים עם רקע תרבותי , ם מקומות עבודה שוניםלקדם את היכולת של החניכים להתמודד ע

 .שונה
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  מודלים אמפיריים במדינות שונותמודלים אמפיריים במדינות שונות

Assessing Markets for Business Development Services: What have we learned 
so far? 

 מחקר -ניסיון העבר  –הערכת השוק לפיתוח שירותים עסקיים 
  ?Assessing Markets for Business Development Services: What have we learned so far: מקור

 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים
  אסטרטגיות פעולהאסטרטגיות פעולה

  מחקר אמפירימחקר אמפירי

  תוכניות פיתוח עסקים קטניםתוכניות פיתוח עסקים קטנים

  עת תוכניות על עסקים קטניםעת תוכניות על עסקים קטניםהשפהשפ

אוכלוסייה מקומיתאוכלוסייה מקומית

 

 61: מספר עמודים
 2002: שנת הוצאה

 Alexandra Overy Miehlbradtעל ידי  , SEED-ו ILOעבור : ארגון מחבר
תוכניות פיתוח  –השוואה של תוכניות פיתוח של מספר ארגונים במספר מקומות בעולם  – כללי

 שירותים עבור עסקים קטנים
 

לסיפוק ביקוש ו דרישהנועד לסקור מספר תוכניות שונות בנוגע ל ILOשנכתב עבור  ,מסמך זה
זהו מחקר שהתבצע במספר . סקירה שמעט מאוד נכתב אודותיה, שירותים עבור עסקים קטנים

 .מדינות ובשיתוף פעולה עם מספר ארגונים שנותנים שירותים
 

בשבע מדינות , (ILO ,Mercy Corp ,GTZכולל )ארגונים  7מחקר זה התבצע על תוכניות של 
מחקר זה נועד ליצור סינתזה בין  –במספר מדינות אחרות  USAIDאסייתיות ועל תוכניות של 

 . תוכניות שונות במטרה ליצור תוכניות טובות יותר
 

המסמך בנוי בצורה שסוקרת תוכניות פיתוח עסקים קטנים מסורתיות ועל בסיסן עושה ניתוח 
יש שימוש בסקירת שווקים וההשפעה שלהם על עסקים , כמו כן(. י זרימהכולל גרפים ותרשימ)

 .קטנים ותוכניות פיתוח עבור עסקים קטנים
 

 :המסמך בודק מספר נקודות מרכזיות
לבדוק את רמת : עד כמה מפותחים שווקים שונים בכל הנוגע לשירותי פיתוח העסקים .א

אפשר לראות את , דיקה זודרך ב. המוכנות של שירותים אלו במספר שווקים שונים
 .המאפיינים של השוק ובכך אפשר לראות אם המדינה מוכנה לקבל פיתוח שירותים אלו

אחת הבעיות שעומדות לפני כל ארגון : בדיקה של פוטנציאל הפיתוח של השווקים הללו .ב
אשר רוצה לפתח פרוייקט לפיתוח שירותים עסקיים הינה הדרך לחזות ולהעריך האם יש 

 .אמיתי בשווקים אלופוטנציאל 

על המוכנות של המגזר המקומי לקבל ( שחלקן שגויות)בדיקה של הנחות הייסוד  .ג
הנחות . בדיקה שדרכה אפשר לראות האם הנחות מסוימות הן נכונות: שירותים עסקיים

 .אלו מהוות כלי עיקרי בכל הנוגע לפריסה של הפעילות ולהתמקדות במגזרים מסוימים

בדיקה של השווקים השונים במטרה למצוא : ווקים שונים בעולםהשוני והדמיון בין ש .ד
נקודות דמיון ושוני ובכך לאפשר מידע טוב יותר והקמת תוכניות מיוחדות למדינות 

 .שונות
 

: מדינות ואיך הן מתמודדות עם שירותים עסקיים שונים בתחומים של 7סקירה של  10-33עמודים 
Telecommunicationand  Advertising, ningTechnical Trai, Management Training 

 
במידת הצורך ובייחוד אם , אפשר לעשות סיכום גם להמשך – 35סקירה מורחבת עד עמוד : הערה

 .רוצים לבדוק במה להתמקד ואיך לפעול בדרך טובה יותר
 

צריך  –אפשר למצוא אסטרטגיות פעולה ובדיקה שלהם , צריך לעבור באופן קפדני על מסמך זה: הערה
 .לבדוק

 

 :מדינות ואזורים בעולם
 תאילנד

 קמבודיה

 גאנה

 אינדונזיה

 בנגלדש

 אן'אזרביג

נפאל
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Growth intentions of entrepreneurs in a transitional economy: The People's 
Republic of China 

  Growth intentions of entrepreneurs in a transitional economy: The People's Republic of China  :מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  ניהול עסקים קטניםניהול עסקים קטנים

  השפעות קוגנטיביותהשפעות קוגנטיביות
  מדינות מתפתחותמדינות מתפתחות

מחקרים אמפירייםמחקרים אמפיריים
  

 15: ר עמודיםמספ
 2001, סתיו: שנה

 "Entrepreneurship Theory and Practice"עבור : ארגון מחבר
מחקר אודות השפעות של הגורמים הקוגנטיביים המשפיעים על החלטות וניהול של  – כללי

 (.עסקים 3,000כמעט )תוך בדיקה של מחקר אמפירי בסין , מנהלי עסקים קטנים
 

שמשפיעות על בעלי עסקים קטנים , דמוגרפיות-ונות הסוציומאמר שחוקר את ההשפעות הש
הכולל מאפיינים שונים , זהו מערך מחקר מורכב. ומשפיעות על דרך הניהול של אותו אדם

 .תוך ביצוע של מחקר אמפירי על עסקים קטנים בסין, תלויים ומספר מסקנות-תלויים ולא
 

 :המאמר מציג שתי שאלות מחקר
גרפים שונים משפיעים על הכוונות של בבעלי עסקים להרחיב או דמו-איך משתנים סוציו (א

 .לא להרחיב או לא להרחיב את העסק
אז מהם הגורמים שמקדמים שיתוף פעולה עם , אם החליטו להרחיב את העסקים שלהם (ב

 .גופים אחרים
 

התפיסות הקוגנטיביות של בעלי העסקים זהו הדבר המרכזי שמשפיע בכל הנוגע לניהול ולסיכוי 
 .  ההצלחה של עסקים אלו

 

במאמר יש ניסיון לבדוק את האופן שבו מתנהגים בעלי עסקים קטנים ומה עיצב ומעצב  :הערה
את דרך קבלת ההחלטות שלהם ואפשר לנסות ולבדוק השפעות דומות במקומות אחרים כמו 

 במדינות הבלקן
 

 :מדינות ואזורים בעולם
מדינות הבלקן סין

 

New Strategies for Microenterprise Development: Innovation, Integration, and 
the Trickle Up Approach 

  rise Development: Innovation, Integration, and the Trickle Up ApproachNew Strategies for Microenterp: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  מקרים אמפירייםמקרים אמפיריים

  ..קשיים בפעולת העסקים הקטניםקשיים בפעולת העסקים הקטנים
מדינות בעולםמדינות בעולם

 

 עמודים 20-כ: מספר עמודים
 1998, סתיו: שנת הוצאה
  "Journal of International Affairs": נכתב עבור: ארגון מחבר

תוך סקירה של הבעיות והדרך , בדיקה של הפוטנציאל האדיר של עסקים קטנים לפיתוח – כללי
 Trickle-Upדרך בדיקה של תוכנית , בה אפשר להתמודד עם בעיות אלו

 

עצמו  Trickle-Upסקירה דומה מופיעה גם בסקירה על  – Trickle-Upסקירה כללית של תוכנית 
 .ועל הדרך בה הם פועלים

 

בסיכום . במספר מקומות בעולם Trickle-Upארגונים שמפעילים תוכניות של  7-בדיקה של כ
מוצגים מספר מעלות וחסרונות של התוכניות הללו והקשיים שעימם צריכים להתמודד הנזקקים 

 .להלוואות אלו
 

 :מדינות ואזורים בעולם
בנגלדש לנקה-סרי הודו
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Entrepreneurial and vocational education and training in central and Eastern 
Europe 

 eEntrepreneurial and vocational education and training in central and Eastern Europ: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

חשיבות עסקים קטנים למדינות חשיבות עסקים קטנים למדינות 

  מתפתחותמתפתחות

  מדינות מתפתחותמדינות מתפתחות

  גופי פיקוח על יזמותגופי פיקוח על יזמות

יזמות ועסקים קטניםיזמות ועסקים קטנים

 

 2001: שנה
הכשרה מקצועית והכשרות , שינויים במדינות מזרח אירופה וההשפעה שלהם על תחומי יזמות: כללי

 .אחרות
 

חברות  6,000-המביא את המסקנות הראשונות של יותר מ ,ניתן לראות שמאמר זה, באופן כללי
 .מדגיש את הצרכים של עסקים קטנים במדינות אלו, מדינות במדינות במזרח ובמרכז אירופה 6-ב
 

מחבר המאמר טוען שהשינויים המהירים והמשמעותיים שעברו מדינות מרכז ומזח אירופה 
" יזמות"בעיקר על שני תחומים חופפים  של הובילו תקווה לשינוי ולהטבה במצב והתקווה נשענה 

למרות ההטבה במצב עדיין חסרים גופים שיפתחו את פיתוח היזמות במדינות ". עסקים קטנים"ו
 .אלו ויקדמו תחומים אלו

 
 :מדינות ואזורים בעולם

 יוגוסלביה

 פולין

 כיה'צ

 סלובקיה

 רוסיה

 רומניה

 בולגריה

הונגריה
 

New ventures and entrepreneurship in an Eastern European context : a training 
and development programme for managers in state-owned firms 

 Eastern European context New ventures and entrepreneurship in an: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  תוכניות הכשרהתוכניות הכשרה

  תוכניות פיתוח עסקים קטניםתוכניות פיתוח עסקים קטנים
  חשיבות עסקים קטנים לכלכלהחשיבות עסקים קטנים לכלכלה

התמודדות מול שינויים חיצונייםהתמודדות מול שינויים חיצוניים
 

 1995: שנה
 .תוכניות הכשרה ופיתוח תוכניות עבור מנהלים  ויזמות במזרח אירופה: כללי

 
פירמות נאלצות לשנות את המבנה , יה ליצור כלכלת שוק במדינהשל רומנ הכחלק מניסיונותי

 SME-הממשלה מעודדת את הפיתוח של מגזר ה, בנוסף. לעבור הפרטה ועוד צעדים אחרים, שלהן
מתבצעת בעזרת אותן חברות שנוצרות , כותבים מחברי המאמר, ואחת הדרכים הטובות לכך

 .מהתאגידים הממשלתיים הגדולים
 

קטנים ממלא תפקיד חיוני בכוח התחרות של ממשלות מזרח אירופה ויוכל לעזור מגזר העסקים ה
 :לשם כך עליהן להתגבר על מספר קשיים ובראשם, אולם. להן להתמודד מול מדינות המערב

 .חוסר בניסיון  ליצור יוזמות חדשות .1
 .שיוכלו לבצע זאת, מחסור במנהלים טובים .2

 

להתגבר על מכשולים אלו מגיע מתוך פיתוח  מחברי המאמר טוענים שהדרך הטובה ביותר
במאמר יש הערכה ותיאור של אחת התוכניות שמיועדות עבור . פרוייקטים ותוכניות הכשרה

 .שנערכו ברוסיה (Workshop)סדנאות  6מנהלים בכירים ומתבססת על ניסיונן של 
 

 :מדינות ואזורים בעולם
 רומניה

רוסיה מ לשעבר"רפובליקות ברה

 

Strategic and operational planning attitudinal changes and the survival and 
growth of business start-ups revisited 

(Management training matters) 
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 Strategic and operational planning attitudinal changes and the survival: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  מחקר אמפירימחקר אמפירי

  מאפייני יזמותמאפייני יזמות
 

 1998: שנה
 השוואת נתונים של מחקר אודות שתי תוכניות להכשרה: כללי

 
 :קר שנעשה על שתי תוכניותבמאמר זה מובאים הממצאים ממח

 Management -השוואת נתונים על צמיחה של עסקים קטנים שעברות בתוכנית ה .6

Training  של"Vlerick" (ס לניהול בבלגיה"בי ) מול צמיחה של עסקים ששרדו לאורך
 .זמן ולא עברו בתוכנית זו

וסי צמיחה יכולת תכנון ודפ, טכניקות ניהול, "מאפייני יזמות"זיהוי של הקשר בין  .2
 .בשתי התוכניות

 
על תקופת ההכשרות והשפעתן , (לטענתם של המחברים)המחקר שלהם מראה , בכל מקרה

, לאורך כל המאמר. כגורמים להבדלים בתחומים שונים ועל דפוסי הצמיחה של עסקים קטנים
התייחסות לניהול , המחברים מנסים להראות את הקשר בין מערכת יזמות ויכולות ניהול

 .שרדות העסקיםוהי
 

 : מדינות ואזורים בעולם
 בלגיה

 אירופה
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  ((כולל סוגיית המסיםכולל סוגיית המסים))עסקים קטנים הסביבה בה פועלים ושלטון החוק עסקים קטנים הסביבה בה פועלים ושלטון החוק 
 

A new paradigm for SME environmental practice 
 paradigm for SME environmental practice A new: מקור

 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים
  מדיניות עסקים קטנים כלפי הסביבהמדיניות עסקים קטנים כלפי הסביבה

  קשר של הארגונים לסביבהקשר של הארגונים לסביבה

  מודלים לפעולה עם הסביבהמודלים לפעולה עם הסביבה
 

 2001: שנה
 .קישור בין עסקים קטנים ובינוניים לבין הסביבה בה הם פועלים: נושא המאמר

 
, SMEחקר בריטי אודות מנהגים נפוצים בסביבה של אותם מאמר זה מציג את הממצאים ממ

 (.'לקוחות וכו, ספקים)אשר נמצאים מקושרים לסביבה בה הם פעלו דרך פרקטיקות שונות 
 

יפעלו על פי מודלים אפקטיביים  SME-מחברי המאמר טוענים ששינוי משמעותי יושג רק כאשר ה
 .ם פועליםיותר ויפתחו קשר אינטנסיבי יותר עם הסביבה בה ה

 
 

Legal legitimacy and the promotion of small business in Sarajevo  
  Legal legitimacy and the promotion of small business in Sarajevo: מקור
 :מפתח ומושגים מרכזיים מלות

  מקרים אמפירייםמקרים אמפיריים

  אוכלוסייה מקומיתאוכלוסייה מקומית

  המשק המקומיהמשק המקומי

  חיזוק עסקים קטנים ובינונייםחיזוק עסקים קטנים ובינוניים

  עסקים קטנים והחוקעסקים קטנים והחוק

  אסטרטגיות פעולהאסטרטגיות פעולה

  עידוד יזמותעידוד יזמות
 

 עמודים 25: מספר עמודים
 2002, חורף: שנת הוצאה
 "Texas International Law Journal"נכתב עבור : ארגון מחבר

 דרכי התמודדות והצעות לשיפור, בעיות, ת בפעילות של עסקים קטנים בבוסניההתמקדו – כללי
 

. המצב בבוסניה היה הגרוע ביותר שהיה באזור מאז סוף מלחמת העולם השנייה 1995בשנת 
כיום רואים שעסקים קטנים הם כלי יותר טוב מאשר , לאחר הפרטה של חברות ממשלתיות

 .ינההפרטה של חברות ממשלתיות ברחבי המד
 

, למרות שישנן מספר סוגיות שאינן סגורות ושעדיין מפריעות ליצירת יציבות בבוסניה והרצגובינה
 .ישנו צורך לדון ברפורמות כלכליות

 
תלוי רבות ביכולתה של בוסניה והרצגובינה לפתח משק , ההצלחה ארוכת הטווח של הסכם דייטון

שמירה על גובה אינפלציה עליה אפשר , ודהשיוכל ליצור לעצמו מקומות עב, כלכלי יציב ועצמאי
מאפשר את הקמתו והחזקתו של משק חזק ויציב הרבה , מגזר העסקים הקטנים. יהיה לשלוט

מאמר זה בא לבדוק את הלגיטימיות החוקית שעל . יותר מאשר הפרטה של עסקים ממשלתיים
 .פיה שלפיהם נתפסים עסקים קטנים וקידומם

 
. קומוניסטית בעבר-עקב ההיסטוריה הלא, משאר הגוף הקומוניסטי לשעברמדינות יוגוסלביה נבדלות 

היא המערכת המשפטית שפועלת במטרה על אינטרסים של בעלי עסקים , מקור של ייחודיות זו
 .בעלי העסקים לא סומכים על הגנת החוק ומעדיפים להגן עליהם באופן שונה, עם זאת. קטנים
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 קטנים מכשולים שעומדים בפני בעלי עסקים
 :המאמר סוקר מספר מכשולים שעומדים בפני עסקים קטנים

מפריעים להתפתחות , מן הגבוהים ביותר, חוקים ותקנות כמו שיעור מס: חוקים ותקנות .1
חוקים מסובכים ומורכבים מקשים על התמודדות של בעלי , כמו כן. של עסקים קטנים
 .העסקים הקטנים

, ישנו צורך בתמיכה של עורכי דין, קים בבוסניהעקב המורכבות הרבה של החו: עורכי דין .2
, אבל עריכת דין לא מהווה מקצוע מכובד והמקומיים כמעט ולא סומכים על עורכי הדין

 .פרט לנושאים מנהלתיים

עד כי בעלי עסקים מעדיפים לפתור את , זמן המשפטים הוא כה ארוך: בתי משפט .3
 .הסוגיות בדרכים אחרות

 
 דרכי התמודדות

המערכת של קשרי הגומלין בין העסקים מסתמכים על : א חוזיםעסקים לל .א
קשרי גומלין אלו של הימנעות מחוזים היא בעלת . מוניטין ונמנעים מחוזים

 .חסרונות רבים ובייחוד מונעים הוספה של עסקים חדשים
אפשר לראות שיש בעיקר , בכל הנוגע לפעילות בתחום המסים: "בשוק השחור"כלכלה  .ב

 . וכמובן ללא דיווח לשלטונות המס" מתחת לשולחן"עסקות , חורכלכלה בשוק הש
בגלל המלחמה התעוררה בעיית לעשות עסקים בגלוי וגם דבר זה מפריע לנזקקים 

 .לקבל הזדמנויות חדשות
 

 הצעות והבחנות בנוגע להורדת מחסומים
 1400ט כמע, למרות הבעיות הרבות שעומדות בפני עסקים קטנים, כותבי המאמר מציינים כי

 ."לא חסרים יזמים אבל המערכת מדכאת אותם" –עסקים קטנים רשומים בעירייה 
 

 GTZארגון הפיתוח הגרמני . אבל חוקים אלו לא תמיד מספיקים לבד, עקב כך יש צורך בחוקים חדשים
 .הוא זה שמנסח את החקיקה החדשה ונעזר גם בחוקים ממדינות אחרות, (USAIDהמקבילה של )

 

היא בעלת עבר תחוקתי שבסיסו מתאים לשוק פתוח , וריה הייחודית של יוגוסלביהבגלל ההיסט
חוקים אלו הם הכרחיים אבל צריך גם , כאמור. ולכן היא פתוחה גם לשינויים מהירים יחסית

 .דרכים שיתאימו ליישום שלהם
 

ר קידוד חוקי של פרקטיקה עסקית תעזור לחוקים החדים להתקבל גם באופן מעשי וגם תאפש
 .לפעול בצורה חלקה יותר, לגופים המעניקים תוכניות הכשרה והדרכה

 

, כי צריך לגרום להתמחות של בתי המשפט ושל עורכי הדין, מציעים כותבי המאמר, כמו כן
 .במטרה לקדם את המערכת הכלכלית

 

 :רבים מהמרואיינים הביעו אכזבה מהפעילות של הקהילייה הבינלאומית ובעיקר מכך
 .  המקומית ולחברה לתרבות מתאימה לא ,בינלאומיים ארגונים של הפעילותה

 

 השונים הארגונים בין פעולה שיתוף איןה
 

 .  מקומיים דווקא ולאוו בינלאומיים עסקים לקדם מעדיפים הבינלאומיים שהארגונים כך על כעסה
 

עם דגש כמו חקיקה , בנוסף לאלו נכתבו במאמר מספר דרכים להתמודד עם המכשולים שהוקמו
אולם גם , חדשים ופיתוח יכולת אכיפה טובה שיפור המערכת המשפטית ומומחיות עורכי הדין

 .עידוד תחומי יזמותו מערכת לימוד לניהול ופיתוח עסקיםדרכים שכוללות 
 

 מדינות ואזורים בעולם
בוסניה 

 והרצגובינה

 סרביה

מדינות הבלקן
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Eastern Europe Taxing entrepreneurs 

 ניתן למצוא את המאמר השלם, אם צריך –קציר של מאמר ת
 Eastern Europe Taxing entrepreneurs: מקור

 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים
  מערכת מיסוי ועסקי קטניםמערכת מיסוי ועסקי קטנים

  מדינות במשבר כלכלימדינות במשבר כלכלי
 

 1995מרץ : שנה
 (.בעיקר פולין)ביית מסים במדינות מזרח אירופה ג: כללי

 
ובו יש סקירה על אופי גביית המסים במדינות  USAIDמאמר קצר שנמצא במאגרי המידע של 

ועל הבעיות והקשיים שעומדים בפני מדינות שעוברות תהליכי ( פולין במקרה זה)מזרח אירופה 
 .שינוי מהותיים בכלכלה שלהם

צריך להזמין את המסמך ואין אפשרות להשיג אותו , 1995בשנת  בגלל שהמאמר נכתב: הערה
ניתן למצוא מאמר . ניתן למצוא נייר עמדה בתחום דומה בקשר ללטביה, לעומת זאת. באינטרנט

  http://www.cepr.org/pubs/bulletin/dps/dp943.htm: זה ב
 

 :מדינות ואזורים בעולם
 מזרח אירופה

 פולין
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  ניהול כוח אדם בעסקים קטניםניהול כוח אדם בעסקים קטנים

Human resource management - a survey of practices within family and non-
family firms 

  family firms-a survey of practices within family and non -Human resource management: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  עריכת מחקריםעריכת מחקרים

  ניהול עסקים קטניםניהול עסקים קטנים

  עסקים משפחתייםעסקים משפחתיים
 

 2001: שנה
 .SME-ניהול משאבי אנוש ו: נושא המאמר

 
חברות גדולות . חשיבותה הרבה כנכס לחברה, קשורה לניהול משאבי אנושקיימת ספרות ענפה ה

אולם בכל , שינו את גישתן בנוגע להכשרה ופיתוח של עובדיקהם במטרה למקדם את רווחיהם
 .כמעט ואין נתונים, SME-הנוגע ל

 
תוך כדי השוואה בין עסקים , מחקר זה בא לתאר את ניהול משאבי האנוש של עסקים קטנים

 .משפחתיים בצפון אירלנד-תיים ולאמשפח
 

שאינם , ריד ואדאמס מנסים לבדוק האם צריך להפריד בין עסקים קטנים משפחתיים ועסקים
 ".עסק משפחתי"נחשבים כ

 
 :מדינות ואזורים בעולם

 צפון אירלנד
 

Skills shortage and recruitment in the SME sector 

 Skills shortage and recruitment in the SME sector: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  ..גמישות של עסקים קטניםגמישות של עסקים קטנים

  תנאי שכרתנאי שכר
 

 1998: שנה
 אישי והוא מנסה 20-200ארגונים שמעסיקים בין  300-מאמר זה מתבסס על מחקר ניהולי של כ

 . לספק הבנה טובה יותר על הדרך שבה ארגונים גדולים וקטנים בוחרים את העובדים שלהם
 

, מעסיקים עובדים בתנאים הרבה יותר גמישים SME-מראה ש, אחת המסקנות שמוצגת במאמר
 .כולל עובדים זמניים ודרך קבלני משנה

 
 .המאמר בודק איך נקבעת רמת השכר לעובדים המגוייסים, כמו כן

 
 .באתר ניתן לראות נתונים אמפיריים ודוגמאות: ההער
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Special issue on human resource management and the SME: Toward a new 
synthesis 

 Special issue on human resource management and the SME: Toward a new synthesis: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  ניהול משאבי אנוש בעסקים קטנים ובינונייםניהול משאבי אנוש בעסקים קטנים ובינוניים

  עריכת מחקריםעריכת מחקרים
 

 Fall 2000: שנה
של  "יזמות"ו" משאבי אנושניהול "זוהי הקדמה למהדורה מיוחדת העוסקת בשילוב של : כללי

 . Entreprenurship Theory and Pracrice” (Fall 200)“: המגזין
 .מומלץ לחפש מאמרים בגליון זה של המגזין

 
ובין סוגיות של יזמות ושל ניהול " ניהול משאבי אנוש"מחברי ההקדמה רואים עתיד לשילוב בין 

 (. בעיקר עסקים קטנים)עסקים 
 

נוש מתקשר בעיקר לניהול חברות גדולות וכמעט ואין ייחוס לניהול של ניהול משאבי א, כיום
כל המחקר אודות היזמות נשען על תחומים רבים ומגוונים ואף נתפס , במקביל. עסקים קטנים

 .אולם ניהול משאבי אנוש בעסקים קטנים אלו כמעט ואינו נחקר, כדיסיפלינה עצמאית
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  לפרקטיקהלפרקטיקה  בניית תיאוריות וקישור בין התיאוריהבניית תיאוריות וקישור בין התיאוריה

Levels of analysis in entrepreneurship research: Current research practice and 
suggestions for the future 

  Levels of analysis in entrepreneurship research: Current research practice and: מקור

suggestions for the future  
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  ''יזמותיזמות''והשפעות על והשפעות על ' ' יזמותיזמות''השפעות על השפעות על 

  אוכלוסייה מקומיתאוכלוסייה מקומית

  תפקיד המדינהתפקיד המדינה

  אסטרטגיות עסקיות אסטרטגיות עסקיות 

  מקרים אמפירייםמקרים אמפיריים

  כניות יזמותכניות יזמותהערכה של תוהערכה של תו
 

 עמודים 18: מספר עמודים
 2001, קיץ: שנת הוצאה
 "Entrepreneurship Theory and Practice"נכתב עבור : ארגון מחבר

כאשר המסקנה היא בצורך , (כולל לעסקים קטנים)סקירה של רמות ניתוח אודות יזמות  – כללי
 .לשלב בין רמות ניתוח שונות במטרה להבין טוב יותר

 
  Low and MacMillanשכתבו את המסמך החלו את הניתוח שלהם דרך המחקר של  החוקרים

 "(.יצירת עסק חדש= יזמות )"וההגדרה שלהם ליזמות  1988משנת 
 

, תוך סקירה שלהן ושל מחקרים בסיסיים בכל תחום, מסמך זה בודק את רמות הניתוח הבאות
 .במטרה לבדוק איך צריך לנתח את כל נושא היזמות

 :ניתוחרמות ה
תהליך קבלת ההחלטות בצוות או על ידי , השפעות פסיכולוגיות: רמת הפרט או הצוות .א

 .תיאוריות סוציולוגיות שמשפיעות על הפרט, המנהל
התנהגות טיפוסית של ", מחקרים אמפיריים, אסטרטגיות עסקיות: "עסק"רמת ה .ב

 שימוש במשאבים, "העסק

מחקר של כלל התעשיות , וכלוסייההשפעות אקולוגיות של הא: אוכלוסייה ותעשייה .ג
 (.לדוגמא, רכב והייטק)מחקר אודות תעשיות מסויימות , שנמצאות במקום מסויים

המאמר מציין כי מעט מדי  –איך הסביבה משפיעה על כל תחום היזמות : )רמת האזור .ד
 .קצב היווצרות של עסקים ועוד, מאפיינים אזוריים(  מחקרים נערכו בנושא

a.  המחקר שלad)westhe) : המחקר שלו מצא כי ישנם שלושה גורמים
האם אוכלוסיית העסקים מכילה בעיקר עסקים , גידול בביקוש: שמשפיעים

 .האם העסקים פועלים בתוך מסגרת עירונית צפופהוכן  קטנים

מערכת , מערכת המס, חקיקה, כמו תרבות, גורמים בתוך המדינה: הרמה הלאומית .ה
 .שעוסקים בתחום זה פירוט על חלק ממחקרים –החינוך 

 
המחברים מנסים להציג אפשרויות לשילוב בין רמות ניתוח שונות ואת ההכרח , בהמשך המסמך

הם מציעים לשלב בין יזמות למחקר אודות עסקים , כמו כן. לעשות שילוב בין רמות שונות
 .קטנים

 
נות במחקרים המסמך מציע דרכים לעשיית מחקר בתחום היזמות ומצביע על החסרו, באופן כללי

 .קיימים
 

כולל , המסמך סוקר בצורה קצרה ותמציתית מספר מחקרים בכל אחת מרמות הניתוח: הערה
כולל הפניות , ציון של מחקרים שנעשו בתחום ולכן יכול להוות בסיס למתודות מחקריות בנושא

 .למחקרים שיאפשרו מידע טוב מאוד אודות מחקרים מעמיקים עוד יותר
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Is there an elephant in entrepreneurship? Blind assumptions in theory 
development 

 n theory development Is there an elephant in entrepreneurship? Blind assumptions i: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  תיאוריות אודות יזמותתיאוריות אודות יזמות

  פיתוח מחקריפיתוח מחקרי
 

 עמודים 13: מספר עמודים
 2001, קיץ: שנת הוצאה
 "Entrepreneurship Theory and Practice"נכתב עבור : ארגון מחבר

 "(.?מה זאת יזמות)" –שלבים בפיתוח תיאוריה אודות יזמות  – כללי
 

מחבר המאמר לוקח . המאמר מנסה לבדוק איך צריך לבנות את התיאוריה אודות יזמותמחבר 
 .שש נקודות ובודק מה צריך לבדוק בנקודות אלו

 :ששת נקודות ההתייחסות שלו הן
 מטרה .א
 נקודת מבט תיאורטית .ב

 במה צריך להתמקד .ג

 רמת ניתוח .ד

 תקופת זמן .ה

 מתודלוגיה לבחינה של יזמות .ו
 

אבל איננו , ריך לעשות מחקר ואיך לפתח את התחום של יזמותמאמר זה מנסה לראות איך צ
 .מסתמך על מחקרים אמפיריים וגם אינו בונה מודל מדוייק

אבל אינו מציע פתרון אלא רק , שבהן צריך להתמקד, המאמר מציג נקודות מבט שונות: הערה
 .שבו נחקר כל נושא היזמות, בסיס למחקר עתידי וצורך בביסוס שטח מדעי חדש

 

Entrepreneurial dynamics in small business service firms 

 Entrepreneurial dynamics in small business service firms: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  עסקים קטניםעסקים קטנים  עריכת מחקרים עלעריכת מחקרים על

  ארגוני סיוע לעסקים קטניםארגוני סיוע לעסקים קטנים

  אסטרטגיות ניהולאסטרטגיות ניהול

  מחקר אמפירימחקר אמפירי

  מטרות ואסטרטגיהמטרות ואסטרטגיה, , הגורמים לשינוי במוטיבציההגורמים לשינוי במוטיבציה
 

 1998: שנה
 .התפתחות מחקרים אודות עסקים קטנים: כללי

 
אולם למרות זאת מעט , "היזמות"בשנים האחרונות ניתן לזהות התפתחות של המחקרים אודות 

חברות שמעניקות שירותים רבים ומגוונים " )עסקים נותני שירותים"שו למאוד מחקרים הוקד
במאמר עצמו ניתן לראות הבחנה בין מתן שירותים אסטרטגיים ומתן שירותים (. לאחרים
 . שוטפים

 
, ונעשה בשיטות מחקר איכותניות SME 20שנעשה במערב סקוטלנד על מדגם של , מחקר זה

שינוי תנאי כתוצאה מ האסטרטגיהו  מטרותיהם, שלהם המוטיבציהמוצא שיזמים משנים את 
 .של העסקים עצמם משינוי ציפיותאו כתוצאה  השוק

 
 :הבדיקה שלהם

 .המטרות והאסטרטגיה, שינוי המוטיבציה  שינוי תנאי השוק       
 .המטרות והאסטרטגיה, שינוי המוטיבציה   שינוי ציפיות      

מאמרים%20באורך%20מלא/Is%20there%20an%20elephant%20in%20entrepreneurship...%20Blind%20assumptions%20in%20theory%20development.htm
מאמרים%20באורך%20מלא/Entrepreneurial%20dynamics%20in%20small%20business%20service%20firms.doc


 
 83: : עמודעמוד  אינדקסאינדקס  --מאמרים ומחקרים אודות הכשרה ועסקים קטנים מאמרים ומחקרים אודות הכשרה ועסקים קטנים 

  שונותשונות

A dynamic model of entrepreneurial learning 

   A dynamic model of entrepreneurial learning: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  קידום יוזמות פיתוחקידום יוזמות פיתוח

  הערכת יעילותן של תוכניות פיתוחהערכת יעילותן של תוכניות פיתוח
 

 עמודים 9: מספר עמודים
 2001, אביב: הוצאה שנת

 "Entrepreneurship Theory and Practice"נכתב עבור : ארגון מחבר
אלא , שבו היזם לומד להעריך לא רק בחירות מוצלחות, פיתוח של מודל למידה של יזמים – כללי

 .לוקח בחשבון ולומד גם מהחלטות שהניבו כשלון
  

אבל צריך לעבור גם , ולות שהיו מוצלחותמחברי המאמר טוענים שהיזמים נוטים לחזור רק על פע
 .על בחירות שהיו כשלון במטרה להשיג רווחים

 :המאמר בנוי משני חלקים
איך אפשר ללמוד מהכשלון כמו , מודל שמציע דרך לבדוק: מודל מבני של לימוד יזמות .א

 .שאפשר ללמוד מההצלחה

ל שמשלים זהו מוד: לראות רק את העתיד הקרוב, היזם יכול כחלק מתהליך שלם .ב
מעדכן את תהליך , שבהם השחקן הוא רציונלי ויזם עושה טעויות, מודלים כלכליים

 .קבלת ההחלטות שלו ועל ידי מאבק יכול גם לשפר את הביצועים של העסק שלו
 

כותבי המאמר מציינים את הצורך ללמוד לעתיד גם מטעויות ומבחירות לא נכונות , באופן כללי
 .שהניבו פרות טובים ולא להישען רק על החלטות

 

A multidimensional study of the key determinants of effective SME marketing 
activity: Part 2 

idimensional study of the key determinants of effective SME marketing A mult: מקור

activity: Part 2 
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  ((יכולת שווקיכולת שווק))שווק בעסקים קטנים שווק בעסקים קטנים 
 2001: שנה
 .שווק בעסקים קטנים: כללי

 
מר במא. זהו מחקר רב ממדי שבודק את נקודות המפתח של שווק בעסקים קטנים ובינוניים

מובאים הממצאים העיקריים הנוגעים ליכולת השיווק של עסקים קטנים ובינוניים ועוד נושאים 
 .אשר יכולים להיות רלוונטיים לתחום

 
מחבר המאמר טוען שבמאמר מופיעות תובנות חדשות בתחומים אלו ובין השאר ניתן לראות 

 :מודל שיווקי בעל שלוש רמות
1. Foundation 

2. Transitional 

3. Marketing in practice 
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Empowerment of employees in small and medium-sized service firms 

 sized service firms-Empowerment of employees in small and medium: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  יזמות עצמאיתיזמות עצמאית

  מוטיבציה ליזוםמוטיבציה ליזום

  עצמאות של עסקעצמאות של עסק
 1999: שנה
 האצלת סמכויות לעובדים בעסקים קטנים ובינוניים: כללי

 
ודרכו מנהלים מנסים לפתח את יכולות , תהליך שנגרם בארגון: "יזמות ארגונית"

יים לפיתוח ופרוייקטים ארגונ (HRM)ניהול משבי אנוש , המועסקים שלהם
(Schondel). 

 
ולשם ( יכולת שהיא חלק מתכונות החיוניות ביזמות)מאמר זה מתמקד ביכולת להמציא דברים 

המטרה בהפעלת תמריצים אלו היא . כך צריך לבדוק את התמריצים שמובילים אנשים לפעול
הארגון לגרום לכך שבמקום העבודה תהיה אווירה קבועה של פיתוח ויצירתיות ושבשלב מסויים 

 .יכולה לגרום לכך שרעיונות חדשים יועלו, אווירה כזו. יפעל באופן עצמאי וללא הכוונה ישירה
 

 :המאמר משתמש באלמנטים תיאורטיים כדי לענות על שתי שאלות
 .עד כמה שירותים של החברה הם מוצלחים ותורמים לפיתוח אותן יכולות .1
 .מהם התנאים שיובילו להצלחה כזו .2

 
 :ים בעולםמדינות ואזור

 דנמרק
 

Entrepreneurial marketing - a historical perspective on development and 
practice 

  rical perspective on development and practicea histo -Entrepreneurial marketing: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  שווק יזמותשווק יזמות

  עריכת מחקריםעריכת מחקרים

  תרבות יזמיתתרבות יזמית

  יכולת יזמותיכולת יזמות

  ניהול יזמיניהול יזמי

 
 2001: שנה

 
שמקבל תשומת לב רבה הרבה יותר בעולם , (Entrepreneurial Marketing)" שווק יזמי"המושג 

 .יזמותו שווק: ול שוניםמשלב שני תחומי ניה, המודרני
 

עקב כך , שמנסים לשלב בין שתי גישות אלו, בשנים האחרונות ניתן להבחין במחקרים רבים יותר
 .שיותר ויותר מומחים בתחום רואים דמיון בין שני תחומים אלו

 
מאמר זה סוקר את הספרות שמתפתחת בתחום זה ומטרתו היא להראות תמצית של המחקים 

ולהדגיש את חשיבותו למחקים אודות תחומי ( ניהול שווקיו ניהול יזמותשר בין הק, היינו)בנושא 
 .ניהול שונים
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Financing training: issues and options 

 (.שורות אחרונות)לעבור שוב על הסיכום 
 ng training: issues and optionsFinanci: מקור

 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים
  תפקיד המדינהתפקיד המדינה

  מימון עסקים קטניםמימון עסקים קטנים

  סיוע לעסקים קטניםסיוע לעסקים קטנים

  מסיםמסים

  תוכניות לסיוע לעסקים קטניםתוכניות לסיוע לעסקים קטנים

מדינות מתפתחותמדינות מתפתחות

  
 1999: שנה

 .מימון הכשרות: נושא
 

ים חלק במימון העסקים עצמם וגופים פרטיים לקוח, ברוב המדינות ניתן לראות כיצד המדינה
מחברי המאמר בודקים את תפקיד המדינה בתחום זה ולטענתם המדינה ממלאת את . ההכשרות

 .התפקיד המשמעותי ביותר כמעט בכל מקום בעולם
 

הסיבות למעורבותה , נבדקת המעורבות של המגזר הפרטי במימון ההכשרות, על בסיס טענה זו
 . ומהו המצב האידיאלי למעורבותה, של הממשלה

 

מציג מחברים המאמר את הדרך הטובה ביותר שדרכה ניתן לספק תמריצים פיננסיים , לסיכום
 .ולהעביר את המשאבים הדרושים למעורבות זו

 

 :מדינות ואזורים בעולם
 ט"אמל

 אסיה

 אירופה

 גרמניה

 ברזיל

 טוניסיה

 דרום קוריאה

 סינגפור

 טאיוון

 ארגנטינה

 קולומביה

 

Innovation and creativity in organisations: a review of the implications for 
training and development 

isations: a review of the implications for Innovation and creativity in organ: מקור

training and development 
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  שיפור פעולה של עסקים קטניםשיפור פעולה של עסקים קטנים

  חדשות לעסקים קטניםחדשות לעסקים קטנים
 

 1999: שנה
 "היצירתיות"מטרתו המרכזית של המאמר היא לנסות ולגרום להבנה עמוקה יותר של תפקיד 

 . ל רקע של השינויים הדינמיים בעולםוהכנסת חידושים בארגונים ע
 

 : שעומדים בראש הניסיון לזרום במציאות זו, במאמר מוצגים שני עקרונות עכשוויים
 :הגישה הארגונית המשולבת .ב
במאמר עצמו ניתן : חיפוש האמצעים שיאפשרו מימו ההזדמנויות להמצאות בפועל .ג

 :לראות פירוט של האמצעים שיאפשרו מימוש ההזדמנויות
o דת צוותעבו 
o תקשורת 
o הדרכה 
o ניהול פרוייקטים 
o לימוד של המדריכים 
o חזון 
o שינוי במנהלה ובמנהיגות. 

 
כי יש מעט מאוד מחקרים , טוענים מחברי המאמר, למרות שקיימים מחקרים רבים בתחום

במאמר זה . בארגונים ולבעיות הנובעות מרצון לממש את אותה יצירתיות יצירתיותהמתייחסים ל
 .יג כמה מן הבעיותיש ניסיון להצ
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Re-thinking training needs analysis 

A proposed framework for literature review 
 thinking training needs analysis-Re: מקור

 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים
  קטניםקטנים  מחקרים על עסקיםמחקרים על עסקים

  מתודולוגיה מחקריתמתודולוגיה מחקרית
  מאפיינים של תוכניות הכשרהמאפיינים של תוכניות הכשרה

הביקוש והדרישה לקיום תוכניותהביקוש והדרישה לקיום תוכניות
 

 1999: שנה
ביחד עם המוכנות לקבל התפיסות " ניתוח דרכי השמה"המאמר סוקר את הספרות אודות : כללי

 .השונות בנושא
 

צריכות  שעל פיו, על מנת לזהות באופן טוב יותר את הצרכים מציגים מחברי המאמר מודל
 :להישאל ארבע שאלות

 ?"דרכי ההכשרה"מיהם היוזמים העיקריים שהובילו למחקר אודות  .1
 ?מה רמות הניתוח אותן מבקש המחקר המקורי .2

 ?אילו שיטות מעורבות .3

 ?מהי מטרת המחקר .4
 

מאמרים בנושא והם מצאו שרוב המחקרים נגעו בנושא  118סקרו המחברים , במהלך מחקרים
 :החלוקה שהם קבעו, להלן". ביקוש"שונות ולא של גורם ה של תוכניות" הביצוע"
 

מוצגת ביקורת על כך )נובעת מאוריינטציה של מעבירים הכשרות : גישות ביצוע .2
 .שהספרות בנושא אינה מודעת לבעיות ניהוליות

 :שלושה סוגים: גישות עם אוריינטציה של ביקוש .3

ועל " תכנון העסקיתהליך ה"גישות שנשענות בעיקר על : אוריינטציה עסקית .א
 .יותר מאשר צרכי המעביד, תוצאות הכשרה

הדגש ניתן על צרכים של מחלקות ספציפיות ומקומיות ועל : אוריינטציה תהליך .ב
 .אפקטיבי מספיקכך שתהליך הלימוד יהיה 

התמקדות יותר בצרכים של המעסיק ופחות בתוצאות או : התמקדות בהדרכה .ג
 .עצמאית של הארגוןעל בסיס של פעילות הכשרה , ביעילות

 

Training and ethnic minority firms: the case of the independent restaurant sector 

 irms: the case of the independent restaurant sectorTraining and ethnic minority f: מקור
 :מלות מפתח ומושגים מרכזיים

  מיעוטים אתנייםמיעוטים אתניים

  תרבותיותתרבותיות--רברב

  שימוש בכלים שנתנו לעסקים הקטניםשימוש בכלים שנתנו לעסקים הקטנים

  בעיותבעיות  ––נגישות למשאבים נגישות למשאבים 
 

 2000: שנה
של מגזר ' חקר מקרה'דרך , מאמר זה בוחן את הקשר בין פירמות של מיעוטים אתניים והכשרה

 .בריטניה, סעדות העצמאי בבעלות מיעוטים בעיר ברמינגהםהמ
 

, אולם גם במגזר זה. העובדה שעסקים קטנים אינם משתמשים בתוכניות הכשרה היא דבר ידוע
, מעבר לכך. פורמליות היא ראויה לציון-החשיבות של גישות לא, שמאפיין בפרקטיקות נחותות

קה עצמה נתפסת כצורת הדרכה לכשעצמה התעסו, אפשר לראות שמנקודת מבטם של העובדים
 . ומהווה סוג של חונכות ליזמות יותר מאשר מלכודת לשכר עבודה נמוך לכל החיים

 
תלויה רבות בנגישות החסרה , (יזמות)היכולת לתפוס מטרה זו , למרות כל מה שנאמר לעיל

 .למשאבים רלוונטיים
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