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شناسدددايي و  ،هددددح تققحددد   ا دددر ه:چكيدددد
هاي آموزش ها و مقتواي دورهبندي سرفصلاولويت

وکار است. اين کارآفريني بر اساس کارکردهاي کسب
اي از نظر هدح کاربردي است، کده بدر م ند    ،تققح 

راه رد پحمايش و به صورت تک مقطعدي بده انجدا     
کلحه افراد جامعه آماري تققح   ا ر را  رسحده است.

هاي کسب هاي آموزش مهارتکننده در دورهشرکت
و کار و کارآفريني وزارت کدار در اسدتان کرمانهداه    

نفر به عندوان نمونده انتبدا      176 تهکحل دادند، که
بود دو ببهي اي امهابزار اصلي تققح  پرسهن .شدند
 و هاي مورد نحازشناسايي مهارتبه  آنببش اول که 

هدداي فددردي ويژگددي شناسدايي بدده آن ببدش ديرددر  
ه است. نتايج نهان داد که اختصاص داشت پاسبرويان

ابعاد مديريت منداب  انسداني، مدديريت ااتعدات و     
، مديريت بازاريابي، مديريت امدور عملحداتي،   يفنّاور

ديريت راه ردي و مديريت مدالي  مديريت ريسک، م
هاي اول تا هفدتم ردرار داشدتند.    به ترتحب در اولويت

هداي  همؤلفد هدا نحدز شدامل    همؤلفد ترين همچنحن مهم
مديريت "در رالب بعد  "کارگزيني"و  "سازماندهي"

 "ث ت و   ط ااتعدات "هاي همؤلفو  "مناب  انساني
مددديريت "در رالددب بعددد   "کسددب ااتعددات "و 

  بودند. "يفنّاور ااتعات و
 

Abstract: The purpose of this research is to 
identify and prioritize syllabuses and 
contents of entrepreneurship training 
program based on business functions. The 
current applied research is carried out 
according to survey cross sectional 
methods. Statistical population contained all 
candidates who participated in business and 
entrepreneurship skills training program 
(N=1000) held by Ministry of Labor and 
Social Affairs in Kermanshah province. 176 
people were randomly selected from this 
population. Research tool was a 
questionnaire containing two parts. The first 
part includes identifying essential skills. 
And the second part contains demographic 
characteristics of respondents. Results 
showed that dimensions include; "human 
resources management", "information and 
technology management", "marketing 
management", "operational issues 
management", "risk management", 
"strategically management" and "financial 
management" are respectively ranked from 
one to seven. Also the most important 
components included: "organizing", 
"staffing" in the frame of “human resources 
management", and "compiling and 
recording information" and "information 
gathering" in the frame of "information and 
technology management".     
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 مقدمه
 آن که ادي  است گراو هدح مند، آگاهانهنظا  فرآيندي کارآفريني آموزش اور کلي به

 در وارد ،  شدوند. مدي  تربحت ختق صورتي به بالقوه توان داراي ولي غحرکارآفرين افراد
 ااتعات مورد و دانش انتقال براي آن از که آيدمي  سا  به فعالحتي آموزش، نوع اين
 و توسدعه  به دود  افدزايش،  و شودمي استفاده کار و کسب ياداره و اندازيراه براي نحاز

 داشدت )ببحقدي   خواهد پي در را کارآفرين غحر افراد هايتوانايي و هامهارت ها،نررش
هداي کدارآفريني در اواخدر    (. روند رشد کارآفريني و تأثحر آموزش1: 1385مقدسي،  و

هداي تبصصدي کدارآفريني در    ي آمدوزش ي ههتاد محتدي و به دن ال آن توسدعه دهه
هاي کارآفريني نه تنها باعث رشد کمّي کارآفريندان  دهد که آموزشهان ميي نود ندهه

هداي کدارآفريني   هاي کارآفريني و ارتقاء سطح مهارتشد، بلکه موجب تقول در نسل
داري بدا توجده بده ترححدرات     وکار و مديريت بنراهويژه در ارا ي راه ردهاي کسببه

 (.114 :1387ع يکتا، شد )اال ي و زاري اختحاري ميسري  در  وزه

آموزش کارآفريني، دانش، انرحزش و مهارت الز  براي شروع و پحه رد روند امدور  
 بداره  ايدن  در در اروپا (. مطالعات1998، 1کند )چويک کسب و کار موف  را فراهم مي

 بدار  بده  پدذيرتر حتمسدئول  را افراد است هايي توانستهچنحن آموزش که است داده نهان
ادور   بده  و کندد  کدارآفريني  ي دوزه  متفکدران  يدا  بده کدارآفرين   ت ديل را آنها و آورد

 نتحجده ندر    کندد. در  خطرپدذير  و موفد   ،کدار  و هاي کسدب چالش در آمحزيموفقحت
(. 336 :2008و همکداران،   2اسدت )اوربدانو   شده کمتر کارهاوکسب شکست و بحکاري

هداي  رابلحدت  ي و به دود افدراد در مسدحر کدارآفرين   بنابراين به منظدور پدرورش بحهدتر    
آموزش کارآفريني اهمحت زيدادي پحددا   ريزي براي ارائه خدمات کارآفرينانه آنها، برنامه

کند. اگر آموزش منجر به کحفحت بحهتر خدمات و عملکرد باالتر کارآفرينانده شدود،   مي
 .خواهد بودگذاري در آموزش کارآفريني منطقي بديهي است، سرمايه

ي دهدد، مقولده  ه بدر روي مطالعدات تجربدي نحدز نهدان مدي      هاي انجا  شدبررسي
، آن را توسعه و بسط بحهدتري داد  از اين اري توان آموزش يا  دارل کارآفريني را مي

(. هر چند گسترده آمدوزش کدارآفريني بدا توجده بده      63 :1997و همکاران،  3)گورمن
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شدروع يدک   (. امدا  2000، 2و پترسدون  1زمحنه فرهنري هر کهور متفداوت اسدت )لدي   
کار بدون داشتن آموزش و دانش مدرت ط، بسدحار پرمبدااره اسدت  تدي اگدر       وکسب

(. 2005گرايش روي براي انجا  يدک فعالحدت کارآفرينانده وجدود داشدته باشدد )لدي،        
شرط براي عملدي  هاي متناسب و کافي کارآفرينانه پحشبنابراين برخورداري از آموزش

هداي  نده اسدت. افدزايش تقا دا بدراي آمدوزش      ساختن هر گونه نحت و رصد کارآفرينا
هاي آموزشي هدم در سدطود دانهدراهي و هدم در     دوره کارآفريني، منجر به رشد اين

 دهنده شده است.  سسات خصوصي آموزشؤسطح م
هداي اخحدر هدم توسدط     مو دوع آمدوزش و تعلدحم کدارآفريني در سدال      ،در ايران

ي ردرار گرفتده اسدت و    ات آموزشي رسدمي و غحررسدمي مدورد توجده فراواند     مؤسس
ها ابعاد و نهانررهاي آن در  دال رشدد اسدت. بحهدتر     همؤلفمورد مقتوا،  تققحقات در

تققحقات به اهمحت آمدوزش کدارآفريني يدا بده بررسدي تدأثحر اثدرات و پحامددهاي آن         
هاي آموزش کارآفريني کمتر مورد توجه پژوههرران ردرار  اند و مقتواي دورهپرداخته

ين اساس تققح   ا ر، به شناسايي و ارزيابي فهرسدتي از نهدانررها   گرفته است. بر ا
هداي  دورهدهندده  تهدکحل هداي  هاي مقتوايي آموزش کارآفريني کده سرفصدل  همؤلفو 

هدا( در  ها، خصايص و فعالحتوکار )شامل مهارتآموزشي مرت ط با کارکردهاي کسب
  در پي پاسدبرويي بده دو   پردازد. بر اين اساس، اين تققحمي الملليبحنو  ملي سطح

 هاي کارآفريني بر اساس کارکردهاي کسب و کدار ( مقتواي آموزش1سوال زير است؛ 
 ؟کدامندهاي زير مجموعه اين مقتوا همؤلفنهانررها و  ( اولويت2و  چحست؟

 
 پيشينه تحقيق

هاي اند اما تقلحل مقتواي دورهتققحقات زيادي به مو وع آموزش کارآفريني پرداخته
مددوزش کددارآفريني کمتددر مددورد توجدده رددرار گرفتدده اسددت. در ادامدده بدده برخددي از  آ

 شود. که ارت اط بحهتري با مو وع اين بقث دارند اشاره مي هاي ر ليپژوهش
هاي مربوط به آمدوزش کدارآفريني بايدد بده     ( بحان کرد که برنامه1987) 3رونهتات

عالحدت ارتصدادي خدود از مواند      اي ارا ي شوند که کارآفرينان به هنرا  آغداز ف گونه
راهکاري بحابند. وي معتقدد اسدت   آنها  موجود آگاه شوند و بتوانند براي برارح کردن
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اي ي مؤثر آموزشي بايد به فراگحران نهان دهد که چرونه رفتداري  رفده  که يک برنامه
کده   معرفدي کندد   ي کارآفريني داشته باشند و ديرر اين که، آنان را به افدرادي در زمحنه

 توانايي همراهي آن را در رسحدن به موفقحت دارند.
 .ارائه شدمدلي از آموزش کارآفريني  (2004) 2و اگرمن 1اي توسط هحتيدر مطالعه

 ( نهان داده شده است.1شامل اهداح تدريس و مقتواي آن که در جدول )
 

 ( مدل آموزش کارآفرینی هيتی و آگرمن1جدول )
 مقتوا هدح تدريس

 دهدعملي که کارآفرين انجا  مي فهو  کارآفرينييادگحري م
 ماهحت کارآفريني
 نحاز به کارآفرينان

 فرينيآمناب  کار
 هاي موجود  ها و  رفهايجاد ارزش در سازمان يادگحري فرآيند کارآفريني

 توسعه و ارتقاء مهارت
 نقوه شروع يک کسب و کار کوچک سودآور يادگحري کارآفرين شدن

 ( 2004اگرمن )من  : هحتي و 

 
کنندد کده ادبحدات موجدود در     ( بحان مدي 7-8: 1994) 4و اوسحنحد 3همچنحن گاراوان

هداي آموزشدي   وکارهاي کوچک، چهار نوع برنامهکسب ي آموزش کارآفريني در وزه
 و پرورشي را براي کارآفرينان مورد توجه ررار داده است:

 کارهاي کوچک:وهاي تعلحمي و پرورشي درباره مالکحت کسبفعالحت .1
هدا دربداره   ي آغازين ع ارتند از: راهنماييکارها در مر لهونحازهاي آموزشي کسب

افزايش مناب  مالي، روانحن و مقررات، انتبا  تجهحدزات و امدور سداختماني، مالحدات،     
  سابداري ساده، استبدا  مناب  انساني، م ا ث بازاريابي و غحره؛

 هاي کارآفرينانه؛آموزش مهارت .2
 وکارهاي کوچک؛هاي کسبهاي مرت ط با استمرار فعالحتموزشآ .3
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وکارهداي کوچدک و   دهنده درباره کسبهاي آگاهيهاي مرت ط با جن هآموزش .4
 ها، افزايش تعداد افرادي اسدت کده ااتعدات کدافي از    متوسط: هدح اين نوع آموزش

آن را بده   وکارهاي کوچک به عنوان يک فعالحت مهم ارتصادي به دست آورند وکسب
 راهه شرلي مناسب مورد توجه ررار دهند. عنوان کار

هاي آموزشي که بدراي  ( پحهنهاد کردند، برنامه1984) 2و آپتون 1از ارفي سکستون
هداي  است، بايد متکدي بدر مهدارت    پژوهان کارآفريني ارا ي شدهدانهجويان و دانش

حافته باشد و مسدائل را  هاي جمعي؛ همچنحن تا  دودي ساختار نفردي باشد نه مهارت
هدايي   لهاي جديدي هستند؛ راه لي راهروي کساني ررار دهد که نحازمند ارائهپحش

شوند. فراگحران بايدد آمداده   که در شرايطي نظحر ابها  و وجود خطرات کاري اتباب مي
مطمدئن دارد، رشدد    نحافته و غحرشوند تا در شرايط مقحط کارآفريني که ماهحتي ساختار

هداي کداري و   (. ديرر زمحنده 1990ده و بتوانند بر مهکتت چحره شوند )رونهتات، کر
هاي آموزش کارآفريني اهمحت دارندد شدامل مدوارد    تققحقي که براي تدريس در دوره

، 3تواندد انتبدا  کندد )دانکلدس    آگاهي از تعداد مهاغلي که کارآفرين مي :زير هستند
(؛ 1987صددقحح بددا ابهامددات )رونهددتات، (؛ توانددايي رويددارويي 1988، 4؛ هحلددز1991
، 6و ياند   5؛ هود1988کنند )هحلز، هايي که شبصحت کارآفرينانه را تعريف ميويژگي
( و باالخره موانعي که در هر يدک از مرا دل اجدراي    1998، 8و تومي 7؛ اسکات1993

 (.1990، 10و ولش 9؛ پتسکا1987موالن و الن ، کارهاي پرخطر وجود دارد )مک
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 3و پردازش فدايول  2(، سطود يادگحري جوهانحسون2007) 1هاي هحندليه يافتهبر پا
توان در ساماندهي مقتوا در آمدوزش  را مي 4اي، نظري و معنوي( سه بعد  رفه2007)

اي آمدوزش کدارآفريني در   اي: بعدد  رفده  کارآفريني مد نظر ررار داد: الف( بعد  رفه
ونري و تدا  ددودي بدا داندش نظدري      مرت ه نبست با دانش کاربردي يدا داندش چرد   

اي ناظر به سه نوع دانش است: دانش چحسدتي  سروکار دارد. بطور مهبص، بعد  رفه
و داندش يدا شدناخت     6شناسدي( ، دانش چرونري )فرآيندد يدا رويده   5شناسي()مو وع

؛ ) ( بعد نظري؛ ايدن بعدد از يدک منظدر     7گرشناسي(شناسي يا کنشگران )فاعلکنش
، مفداهحم و  هدا قتدواي مدرت ط بدا ايدن بعدد بده نظريده       پردازد و مميگسترده به دانش 

ها، اثرات و دستاوردهاي کارآفريني، و هر گونه پرسش مرت ط بدا پديدده يدا    چارچو 
فرآيند کارآفريني معطوح است؛ و )ج( بعد غحرمدادي و معندوي؛ ايدن بعدد بحهدتر بده       

بدر دو جن ده زيدر    دتاً يا دانش براي بودن معطوح است و عمد  "چرونه بودن"دانستن 
هداي انسداني،   رفتدار و کدنش   9هداي کننده: درك تعححن8( دانش چرايي1استوار است: )

هاي کارآفرينان يا شدناخت ايدن مو دوع کده چده چحدزي       ها و انرحزهارزشها، نررش
( 2هدا و رفتدار کدارآفريني م دادرت ورزندد. )     شود که کارآفريندان بده کدنش   باعث مي
(: ايدن بعدد در پدي رسدحدن بده      10شناسي يا درك زمانيني )هنرامهشناسي زمامورعحت

چه مور  است؟ آيا  اي زير است: زمان درست انجا  کارهپاسبي مقتضي براي پرسش
پدذير  انجا  چنحن کاري در  ال  ا ر سودمند و با توجه بده شدرايط موجدود امکدان    

گرا گحري وار ، تصمحمبحنيريزي و پحشاست؟ توالي و اولويت امور کدا  است؟ برنامه
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3. Fayolle 

4. Professional, theoretical and spiritual dimensions  

5. Know- what 

6. Know- how 

7. Know- who 

8. Know- why 

9. Determinants 

10. Know- when 
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عملحاتي از جمله دادها، فرآيندها و زنجحره ها، دروندادها، برونم تني بر درك موجودي
 بايد موردهاي مزبور، که در پاسبرويي به پرسش معحارها و عوامل تاثحرگذاري هستند

(. تلفح  ابعداد مقتدوايي برشدمرده شدده     1389زاده و اسدي، )شريف ررار گحرندتوجه 
تواند افراد را توانا سازد تا مورعحت نس ي وت متوازن و در يک چحدمان مناسب، ميبص

 خويش را در فضا و زمان مرت ط با پديده کارآفريني تهبحص دهند.  
هداي آمدوزش   دهدد کده مقتدواي برنامده    بحهتر مطالعات صورت گرفته نهدان مدي  

نامده ارائده شدده اسدت     کارآفريني مترحر بوده است و به زمحنه فرهنري و مقحطي که بر
هدا و  همؤلفد بستري دارد، تققح   ا ر بده بررسدي محدزان اهمحدت و اولويدت ابعداد،       

هاي آموزش کارآفريني مددنظر ردرار گحدرد از    تواند در دورهنهانررهاي مبتلفي که مي
تواندد باعدث کدارآيي و اثرببهدي بهتدر      ديدگاه فراگحران پرداخته است. نتدايج آن مدي  

  کارآفريني شود. هاي آموزشبرنامه
 

 روش تحقيق
بدر پايده راه درد پحمدايش      ؛کمي است هايپژوهشاز نظر پاردايم جزو  ،تققح   ا ر

از نظدر   ،د. ايدن تققحد   کنمترحرها را دن ال مي استوار است و هدح توصحف و تهريح
جامعه آمداري تققحد   ا در    ها محداني است. هدح کاربردي و از نظر گردآوري داده

کدار و کدارآفريني   وهداي کسدب  هاي آمدوزش مهدارت  رکت کننده در دورهمتقا حان ش
ر پايده  بدوده اسدت. بد   نفر  1000به تعداد  1389در سال وزارت کار در استان کرمانهاه 

انتبدا    نفدر  278به  جدم  اي نمونه آنهااز محان ( 1970) 2و مورگان 1جدول کرجسي
ت شد و ااتعات آنها در تقلحل پرسهنامه کامل درياف 176که در نهايت تعداد  گرديد

 پدژوهش ابدزار  گحري تصادفي انتبا  شددند.  روش نمونه به هانمونه .نهايي لقاظ شد
اي بود که در دو ببدش اصدلي ارا دي گرديدد. ببدش اول پرسهدنامه بده        پرسهنامه

نهدانرر از ديددگاه    174ه و مؤلفد  24بعدد،   7هاي مورد نحاز در رالب شناسايي مهارت
پرداخته است. اين ببدش از پرسهدنامه    0-10رالب يک احف امتحازبندي  فراگحران در

اي و جسدتجوي  از اريد  مدرور منداب  کتاببانده     تجربدي م اني نظدري و  بر پايه مرور 

                                                                                                                                      

1. Krejcie 

2. Morgan 
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هداي فدردي   ، ويژگدي شناسدايي هداي ديردر پرسهدنامه بده     ببش تدوين شد.اينترنتي 
از اريد  جمعدي از    پرسهنامه نحدز  يروائي مقتوايه است. اختصاص داشت پاسبرويان

پرسهدنامه مزبدور بده     حدد شدد.  يأت متبصصان مورد بررسي ررار گرفت و مطلوبحت آن
هدا مدورد   ي مدورد نحداز بدراي گدردآوري داده    يوان ابزار تققح  پس از تهبحص رواعن

هداي توصدحفي، فراواندي،    هاي تققحد  از آمداره  براي پردازش داده استفاده ررار گرفت.
معحددار و  ددريب ترححددرات اسددتفاده شددد. ابتدددا محددانرحن  درصددد، محددانرحن، انقددراح

ها براي مقاس ه محدانرحن  همؤلفه مقاس ه شد، سپس محانرحن مؤلفنهانررهاي درون هر 
 کل هر کدا  از ابعاد مورد استفاده ررار گرفت.

 
 
 
 
 هایافته

 هاي توصيفی پاسخگویانالف( ویژگی
سال بوده و کدوچکترين   96/25ان متوسط سني پاسبرويااتعات بحانرر اين است که 

از نظدر تقصدحتت   اندد.  سدال سدن داشدته    50ترين آنها نحدز  سال و مسن 18پاسبرو 
درصد پاسدبرويان داراي مددرك کارشناسدي،     84/52هاي نهان داد که ااتعات يافته

 48/16داراي مددرك کدارداني و    5/12درصد داراي مدرك کارشناسدي ارشدد،    18/18
درصدد   08/28رك ديدپلم و کمتدر بودندد. از نظدر رشدته تقصدحلي       درصد آنها نحز مد
اندد. سداير   هاي مهندسي کهاورزي و منداب  ا حعدي تقصدحل کدرده    پاسرويان در رشته

، ادبحدات و علدو  انسداني و    34/18هاي تقصحلي نحز ع ارت از علدو  اجتمداعي   زمحنه
، کدامپحوتر  88/8،  سدابداري  24/11، علدو  پايده   43/12، فني مهندسدي  61/13تربحتي 

 درصد بود.  92/5و مديريت  51/6
 

 ها و ابعادهمؤلفبندي ب( اولویت
هاي آموزش کارآفريني ها و مقتواي دورههاي تهکحل دهنده سرفصلهمؤلف( 2جدول )

دهدد. ااتعدات   وکار را به تفکحک ابعاد مورد نظر نهان ميبر اساس کارکردهاي کسب
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مدالي   تأمحنه امور  سابداري و مؤلفداراي دو  «ماليمديريت »بحانرر اين است که بعد 
ه ديردر دارد.  مؤلفد ه مربوط به امور  سابداري اهمحدت بحهدتري نسد ت    مؤلفاست که 

دهندده   من اينکه اين بعد نحز در بحن ساير ابعاد رت ه آخر را داشدته اسدت کده نهدان    
ريت منداب   مددي »هداي آمدوزش کدارآفريني اسدت. بعدد      اهمحت کمتر اين بعد در دوره

ه اسدت  مؤلفد  6باشد خود داراي که بحهتر اهمحت را در بحن ساير ابعاد دارا مي «انساني
ه انرحزش/ پهدتح اني کمتدرين   مؤلفه ساماندهي بحهترين اهمحت و مؤلفنها، که در بحن آ

که اولويت دو  را در بحن سداير   «يفنّاورمديريت ااتعات و » اند. بعداهمحت را داشته
ه ث دت و  د ط   مؤلفد نهدا  آه اسدت کده در بدحن    مؤلفد  3است، در بر گحرندده   ابعاد دارا

 5داراي  3، بدا اولويدت   «مديريت بازاريابي». بعد بودااتعات باالترين اولويت را دارا 
هاي فروش و تولحد مقصول/ خدمات به ترتحب بحهترين اهمحدت  همؤلفه است که مؤلف

هاي پنچم و شهدم  اه ردي نحز اولويت. بعد مديريت ريسک و مديريت رهستندرا دارا 
که ااتعدات آنهدا بده همدراه سداير       هستنده مؤلفو هر کدا  در بر گحرنده دو  دارندرا 

  ( نهان داده شده است.2ها در جدول )همؤلفجزئحات ابعاد و 
 بندي آنهاها و ابعاد و اولویتهمؤلف( ميانگين نمره 2جدول )

 هاآماره مؤلفه/بعد ردیف
 رتبه ميانگين رتبه ينميانگ 

24/7   درك مفاهحم و ابزار مورد نحاز در تصمحمات تجاري( مدیریت مالی: 1بعد    7 
34/7 (1-1ه مؤلفامور  سابداري ) 1  1   
14/7 (2-1ه مؤلف) مالي تأمحن 2  2   

هدا و راه ردهداي مدورد نحداز     درك مفاهحم، نظا ( مدیریت منابع انسانی: 2بعد  
64/7   حزش و توسعه نحروي انسانيبراي جذ ، انر  1 

36/7 (1-2ه مؤلفمديريت پول و نقدينري ) 1  5   
97/7 (2-2ه مؤلفسازماندهي ) 2  1   
86/7 (3-2ه مؤلفکارگزيني ) 3  2   
84/7 (4-2همؤلفآموزش/ توسعه انساني ) 4  3   
30/7 (5-2ه مؤلفانرحزش / پهتح اني ) 5  6   
54/7 (6-2ه مؤلف)شرلي  ارزيابي 6  4   

 
ها و ابدزار مدورد نحداز    درك مفاهحم، نظا : يفنّاور( مدیریت اطالعاك و 3بعد 

براي دسترسي، پردازش، نرهداشت، ارزشحابي و نهر و اشاعه ااتعدات بدراي   
 گحري مناسباخذ تصمحم

  58/7  2 

61/7 (1-3ه مؤلفث ت و   ط ااتعات ) 1  1   
56/7 (2-3ه مؤلف) يفنّاور 2  3   
58/7 (3-3ه مؤلفکسب ااتعات ) 3  2   

 

هاي مورد نحداز بدراي   : درك مفاهحم، فرآيندها و نظا ( مدیریت بازاریابی4بعد 
مهدتري،   ببدش نحازهدا/ تقا داها و انتظدار    تسازي ر ايتهبحص و برآورده

هداي جديدد در مدورد    وکدار و خلد  ايدده   دستحابي به اهداح و مقاصد کسدب 
 مقصوالت يا خدمات

  39/7  3 
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48/7 (1-4ه مؤلفتولحد مقصول/ خدمات ) 1  2   
34/7 (2-4ه مؤلفمديريت ااتعات بازاريابي ) 2  3   
27/7 (3-4ه مؤلف) ترويج و ت لحرات 3  5   
30/7 (4-4ه مؤلفگذاري )رحمت 4  4   
54/7 (5-4ه مؤلففروش ) 5  1   

گدر عملحدات   هحلهاي تسدرك فرآيندها و نظا  ( مدیریت امور عملياتی:5بعد  
30/7   وکارروزمره کسب  4 

35/7 (1-5ه مؤلفوکار )هاي کسبنظا  1  2   
57/7 (2-5ه مؤلفها و مجاري )مديريت کانال 2  1   
34/7 (3-5ه مؤلفمنابع و تجهيزاك ) تأمينخرید/  3  3   
92/6 (4-5ه مؤلفروزمره ) عملحات 4  4   

سدازي  هداي کمحنده  ه ردهدا و نظدا   درك مفداهحم، را ( مدیریت ریسک: 6بعد  
29/7   وکارهاي کسبخسارات و  رر و زيان  5 

23/7 (1-6ه مؤلفوکار )هاي کسبريسک 1  2   
35/7 (2-6ه مؤلفمت ظات رانوني ) 2  1   

هداي مدورد نحداز    : درك فرآيندها، راه ردهدا و نظدا   ( مدیریت راهبردي7بعد  
26/7   ن تجاريوکار و سازمابراي هدايت يکپارچه کسب  6 

16/7 (1-7ه مؤلفريزي )برنامه 1  2   
37/7 (2-7ه مؤلفکنترل )  2  1   

هداي آمدوزش کدارآفرینی بدر اسداس      ها و محتواي دورهج( ارزیابی سرفصل
 وکارکارکردهاي کسب

 تجاري هايدر تصميم. بعد مدیریت مالی: درک مفاهيم و ابزار مورد نياز 1
هاي مربوط بده بعدد مدديريت    همؤلفدهنده رهاي تهکحل( نهانر3ااتعات جدول )

تهحه صدفقه يدا کداربر     "دهد. نتايج بحانرر اين است که نهانررهاي مالي را نهان مي
تنظدحم  "، "بحندي و مدورد انتظدار   تط ح  موازنه موارد برآورده شده و مدوارد رابدل پدحش   

هداي اول  تحب اولويتبه تر "تبمحن نحازهاي جاري به نقدينري"و  "درآمدهاي مالحاتي
ه تدأمحن مدالي   مؤلفد اند. در ه امور  سابداري به خود اختصاص دادهمؤلفتا سو  را در 
تعحدحن نحداز   "، "وکارتهريح اهداح و اهمحت کسب اعت ارات براي کسب"نهانررهاي 

 "هداي اعت داري  تدوين سحاسدت "و  "وکار يا فعالحت تجاريمالي براي آغاز يک کسب
، "مديريت جريان نقدينري"اند. همچنحن نهانررهاي هالترين رت ه بودبه ترتحب  ائز با

ه مؤلفد نحدز از   "تددوين و نظدارت بدر بودجده    "و  "تعححن اهداح کتن و خدرد مدالي  "
 اند.  مديريت پول و نقدينري باالترين اهمحت را داشته

 

 س بعد مدیریت مالی هاي آموزش کارآفرینی بر اساها و محتواي دورهبندي سرفصل( اولویت3جدول )
انقراح  محانرحن نهانررها )استانداردها( هاهمؤلف

 معحار
  ريب
 ترححرات

 ه رت

 امور  سابداري
 (1-1ه مؤلف) 

75/7 (GAAP) تهريح استانداردهاي  سابداري   50/2  323/0  5 

24/7 بحني و مورد انتظارتهحه اظهارنامه درآمد تبمحني يا رابل پحش   29/2  317/0  5 
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انقراح  محانرحن نهانررها )استانداردها( هاهمؤلف
 معحار

  ريب
 ترححرات

 ه رت

36/7 محن نحازهاي جاري به نقدينريتب  32/2  315/0  3 

تهحه صفقه يا کاربر  تط ح  موازنه موارد برآورده شده و موارد رابل 
 بحني و مورد انتظارپحش

44/7  30/2  309/0  1 

02/7 هاي ماليمقاس ه نس ت  43/2  345/0  7 

09/7 تعححن و تفکحک مالحات پرداختي از درآمد  32/2  327/0  6 

45/7 ظحم درآمدهاي مالحاتي تن  31/2  310/0  2 

 مالي تأمحن
 (2-1ه مؤلف)

41/7 وکارتهريح اهداح و اهمحت کسب اعت ارات براي کسب  25/2  303/0  1 

34/7 يکهاي بانگحري اساسي در زمحنه پذيرش کارتتصمحم  5/71 778/0  10 

10/7 هاي اعت اري تدوين سحاست  31/2  325/0  3 

هاي مالي و هاي تنظحم و تکمحل صورت  سا تدوين سحاست
  استفاده از دفاتر اعت اري

81/6  39/2  351/0  8 

16/7 هاي باالسري/ عملحاتيتهريح ماهحت هزينه  33/2  325/0  4 

54/7 وکار يا فعالحت تجاريتعححن نحاز مالي براي آغاز يک کسب  45/6  856/0  12 

05/7 وکاربراي کسبهاي مربوط به کسب اعت ارات تعححن ريسک  23/2  316/0  2 

26/7 تهريح مناب  مالي کمکي  48/2  341/0  7 

95/6 دهندهات وا مؤسسدهي تهريح شرايط و معحارهاي ارزيابي وا   35/2  338/0  6 

01/7 وکارها دهنده براي کسبانتبا  مناب  وا   35/2  335/0  5 

90/6 ات ماليمؤسسبررراري ارت اط با   38/2  345/0  8 

10/7 تکمحل فرآيند تقا ا براي دريافت وا   63/5  793/0  11 

14/7 (Business's valueوکار )تعححن ارزش تجاري کسب  58/2  362/0  9 

مديريت پول و 
 نقدينري

 (3-1ه مؤلف)

42/7 تعححن اهداح کتن و خرد مالي  37/2  320/0  2 

28/7 تدوين و نظارت بر بودجه  34/2  321/0  3 

50/7 جريان نقدينري مديريت  26/2  302/0  1 

09/8 (Capital investmentاي )گذاري سرمايهتهريح ماهحت سرمايه  49/6  802/0  7 

21/7 (Positive financial reputationبه ود شهرت و اعت ار مث ت مالي )  40/2  33/0  6 

09/7  هاهاي مديريت بدهياجراي رويه  32/2  328/0  5 

94/6 هاي ماليهاي معمولي  سابداري و گزارشحل رويهسرپرستي و تکم  26/2  325/0  4 

 
ها و راهبردهاي مدورد نيداز بدراي    . بعد مدیریت منابع انسانی: درک مفاهيم، نظام2

 جذب، انگيزش و توسعه نيروي انسانی
هاي مربوط به بعد مديريت مناب  انسداني را  همؤلفدهنده ( نهانررهاي تهکحل4جدول )
هدا بدر اسداس    حتمسدئول واگدذاري  "دهد. نتايج بحانرر اين است که نهدانرر  ينهان م

ه سدازماندهي  مؤلفدهنده بحهترين اولويت را در بحن سه نهانرر تهکحل "وظايف کاري
ه هاي شرلي و سواب  کداري ارائد  انامهبررسي و پااليش تقا "داشته است. نهانررهاي 

انتبدا  و اسدتبدا  شداغتن    "و  "لمصا  ه با متقا حان شدر "، "شده جهت استبدا 
ه کدارگزيني بده خدود اختصداص     مؤلفهاي اول تا سو  را در به ترتحب اولويت "جديد
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ه آموزش/ توسعه انساني نحز سه نهانرر ردرار دارندد کده در بدحن آنهدا      مؤلفاند. در داده
ايجدداد فرهندد  "نهددانررهاي  بحهددترين اولويددت را دارا اسددت. "هدددايت کارکنددان"

رسحدگي بده شدکايات/   "و  "هاي ره ريگحري از مهارتمندي و بهرهبهره"، "سازماني
ه انرحدزش / پهدتح اني   مؤلفد به ترتحب  ائز باالترين رت ه در  "هاي کارکناندادخواست

ارزيابي عملکدرد کارکندان همدراه بدا تددبحر ارددامات       "اند. در نهايت نهانررهاي هبود
ارزيدابي  "و  "هاي انفصدال از خددمت  مصا  ه انجا "، "اصت ي در ارت اط با کارکنان

 اند.  ه مديريت پول و نقدينري باالترين اهمحت را داشتهمؤلفنحز از  "رو حه کارکنان
 
 
 
 
 

هاي آموزش کارآفرینی بر اساس ها و محتواي دورهبندي سرفصل( اولویت4جدول )
 بعد مدیریت منابع انسانی

انقددراح  حنمحانر نهانررها )استانداردها( هاهمؤلف
 معحار

 ددددريت 
 ترححرات

رت دده  
 ن

 سازماندهي
 (1-2ه مؤلف)

 Personnelتدوين يک ارد سازماني پرسنلي )

organizational plan) 
79/8  23/2  286/0  3 

 Jobتدوين شرد وظايف شرلي )توصحف شرلي 

descriptions ) 
82/7  34/2  299/0  2 

30/8 ها بر اساس وظايف کاري حتمسئولواگذاري   18/2  262/0  1 

 کارگزيني
 (2-2ه مؤلف)

 6 0/668 5/71 8/55 تعححن نحازهاي استبدامي

 3 0/282 2/18 7/73  انتبا  و استبدا  شاغتن جديد

هاي شرلي و سواب  کاري بررسي و پااليش تقا انامه
  ارايه شده جهت استبدا 

7/91 2/05 0/259 1 

/0 2/15 7/82 مصا  ه با متقا حان شرل  527  2 

 5 0/320 2/37 7/40 مذاکره براي تعححن محزان دستمزد شاغتن جديد

 4 0/305 2/36 7/75 ترخحص / اخراج کارکنان

آموزش/ توسعه 
 (3-2همؤلفانساني)

 2 0/295 2/26 7/67  توجحه کارکنان جديد )نقش مديريت(

 3 0/297 2/32 7/79 هاي آموزش شرلي بر م ناي نحازسنجي برگزاري دوره

 1 0/288 2/32 8/06 هدايت کارکنان

 انرحزش / پهتح اني
 (4-2ه مؤلف)

 2 0/311 2/22 7/14 هاي ره ريگحري از مهارتمندي و بهرهبهره

 4 0/319 2/34 7/33 سازي و کار گروهيترغحب افراد به تحم
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  با أدهي به کارکنان توپاسداشت، تهوي  و پاداش
رابر براي کارکنان )توسعه هاي باامحنان از وجود فرصت

 هاي ج راني(هاي پاداش / اردنظا 

7/41 2/45 0/331 5 

 3 0/317 2/31 7/27 هاي کارکنان رسحدگي به شکايات/ دادخواست

 1 0/308 2/27 7/37 ايجاد فرهن  سازماني

 شرلي ارزيابي
 (5-2ه مؤلف)

 3 0/284 2/17 7/62 ارزيابي رو حه کارکنان

 4 0/309 2/26 7/31 ه کارکنان در مورد فعلحت و عملکردشانبازخورددهي ب

ارزيابي عملکرد کارکنان همراه با تدبحر اردامات 
 اصت ي در ارت اط با کارکنان

7/80 1/98 0/254 1 

 2 0/271 2/01 7/41 هاي انفصال از خدمت انجا  مصا  ه

 
زار مدورد نحداز بدراي    هدا و ابد  درك مفاهحم، نظدا  : يفنّاورمدیریت اطالعاك و . 3

دسترسددي، پددردازش، نرهداشددت، ارزشددحابي و نهددر و اشدداعه ااتعددات بددراي اخددذ  
 .گحري مناسبتصمحم
 

هاي مربدوط بده بعدد مدديريت ااتعدات و      همؤلفدهنده ( نهانررهاي تهکحل5جدول )
ث ت و گزارش مالحدات بدر   "دهد. نتايج بحانرر اين است که نهانررهاي را نهان مي يفنّاور

به دود نظدا  ث دت و    "و  "ث ت و نرهداري مسدتندات معدامتت روزمدره مدالي    "، "روشف
ه ث ت و  د ط ااتعدات   مؤلفهاي اول تا سو  را در به ترتحب اولويت "هابايراني پرداختي

تهريح کارکردهاي همکداري جمعدي )گدروه    "ي نهانررهاي فنّاوره مؤلفباشند. در دارا مي
گسددترها تهددريح کارکردهدداي صددفقه"و  "هددايردداه دادهتهددريح کارکردهدداي پا"، "افددزار(

اندد. در نهايدت نهدانررهاي    به ترتحب باالترين رت ه را داشته "ها و ...(بر ها، داده)کاربر 
شدده  بررسي مسدتندات بايرداني شدده و ااتعدات ث دت     "، "تعححن علل وازدگي مهتريان"

پحرامون بدراي کسدب ااتعدات    پحمايش مقحط "و  "داخلي براي کسب ااتعات بازاريابي
 اند.  ه کسب ااتعات باالترين اهمحت را داشتهمؤلفنحز از  "بازاريابي

 
هاي آموزش کارآفرینی بر اساس ها و محتواي دورهبندي سرفصل( اولویت5جدول )

 يفنّاوربعد مدیریت اطالعاك و 
انقددراح  محانرحن نهانررها )استانداردها( هاهمؤلف

 معحار
 ددريت  

 اتترححر
 رت ه

ث ت و 
  ط 
 ااتعات

ه مؤلف) 

 4 0/307 2/30 7/48 وکار تهريح ماهحت ث ت و بايراني در کسب

 2 0/280 2/13 7/58  ث ت و نرهداري مستندات معامتت روزمره مالي

 1 0/269 2/09 7/77 ث ت و گزارش مالحات بر فروش

 3 0/300 2/24 7/47 ها به ود نظا  ث ت و بايراني پرداختي
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 5 0/313 2/30 7/35 ث ت، نرهداري و بايراني ااتعات کارکنان  (3-1

 6 0/320 2/40 7/50 ث ت و نرهداري ااتعات مهتريان 

 يفنّاور
ه مؤلف) 

3-2) 

 4 0/283 2/17 7/67 وکار بر کسب يفنّاورتهريح پحامدهاي 

902 2/17 7/49 گحري از کارکردهاي نظا  مديريت ااتعات فرديبهره  5 

 7 0/316 2/29 7/27 تهريح کارکردهاي نوشتار/ انتهار و ارايه 

 2 0/269 2/05 7/62 ها تهريح کارکردهاي پايراه داده

 7/67 2/13 0/278 3 (Spreadsheetها و ...( )بر ها، دادهگسترها )کاربر تهريح کارکردهاي صفقه

 تهريح کارکردهاي همکاري جمعي )گروه افزار(

(Collaborative/groupware) 
7/71 2/04 0/265 1 

 6 0/312 2/34 7/51 هاي ارتصادي خطرپذير و کارآفرينيفعالحت يفنّاورتعححن نحازهاي 

کسب 
ااتعات 

-3ه مؤلف)
3) 

 4 0/339 2/45 7/23 وکارانتبا  مناب  ااتعاتي مورد نحاز براي آغاز کسب

 3 0/311 2/38 7/67 ازاريابيپحمايش مقحط پحرامون براي کسب ااتعات ب

شده داخلي براي کسب بررسي مستندات بايراني شده و ااتعات ث ت
 ااتعات بازاريابي

7/67 2/09 0/272 2 

 1 0/259 2/00 7/73 ( مهتريانFrustrationsتعححن علل وازدگي )

هاي مورد نحاز براي تهدبحص  درك مفاهحم، فرآيندها و نظا : . مدیریت بازاریابی4
ببش نحازها/ تقا اها و انتظارات مهتري، دستحابي به اهدداح  سازي ر ايتو برآورده

 .هاي جديد در مورد مقصوالت يا خدماتوکار و خل  ايدهو مقاصد کسب
اريابي را هاي مربوط به بعد مديريت بازهمؤلفدهنده ( نهانررهاي تهکحل6جدول )

ندد  ساختن تصويرنماگر )نهدان( و بر "ر دهد. نتايج بحانرر اين است که نهانرنهان مي
ريدزي بدراي ترکحدب    برنامده "و  "ارزيابي تجربه، بائقه و ر امندي مهتري"، "تجاري

ه مؤلفد دهندده  هداي تهدکحل  بحهترين اولويت را در بحن نهانرر "مقصوالت و خدمات
، "تهريح مفهو  بازار و بازارشناسي"است. نهانررهاي تولحد مقصول/ خدمات داشته 

بده   "پدايش و ارزيدابي عملکدرد ادرد بازاريدابي     "و  "هاي مبتلف بازارتعححن ببش"
ه مدديريت ااتعدات بازاريدابي بده خدود      مؤلفد هاي اول تا سدو  را در  ترتحب اولويت
رد ت لحد  و  توصحف اد "ه ترويج و ت لحرات نحز نهانررهاي مؤلفاند. در اختصاص داده

معروح شددن و کسدب   "، "و نقوه تهحه( ترويج مقصوالت و خدمات )عناصر و ابعاد
به ترتحدب بحهدترين اولويدت را     "ارزيابي اثرببهي ت لحرات"و  "اشتهار يا اسم و رسم

و  "تنظحم رحمدت "، "سازي سودها جهت بحهحنهتعديل رحمت"نهانررهاي  دارا هستند.
اندد.  هگذاري بوده رحمتمؤلفرتحب  ائز باالترين رت ه در به ت "مقاس ه نقطه سربه سر"

، "مهتريان جهت تدوين دورنما و آينده فروش بحني انتظارپحش"ايت نهانررهاي در نه
مدورد نظدر    ارا ي راه ردهايي براي رسحدن به سهم"و  "مستندسازي فرآيند فروش"

 اند.  داشته ه فروش باالترين اهمحت رامؤلفنحز از  "از فروش در بازار
 

هاي آموزش کارآفرینی بر اساس ها و محتواي دورهبندي سرفصل( اولویت6جدول )
 بعد مدیریت بازاریابی
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انقراح  محانرحن نهانررها )استانداردها( هاهمؤلف
 معحار

  ريب
 رت ه ترححرات

تولحد مقصول/ 
 خدمات 

 (1-4ه مؤلف)

صول/ يا ارايه هاي جديد براي تولحد مقهاي خل  ايدهتهريح روش
 خدمات

7/42 2/07 0/279 4 

 7/28 2/09 0/287 5 ( Import substitutionهاي جايرزيني واردات )ارزيابي فرصت

هاي نحازها و خواسته تأمحنتولحد مقصوالت يا ارايه خدمات جهت 
 مهتريان

7/26 2/22 0/305 7 

 6 0/296 2/15 7/29 يا ارايه خدمات هاي ارايه شده براي تولحد مقصول/سنجي اولحه ايدهامکان

 3 0/277 2/13 7/69 و خدمات ريزي براي ترکحب مقصولبرنامه

 9 0/313 2/33 7/43 انتبا  نا  مقصول

 10 0/326 2/44 7/51 هاي پحهنهادي منقصر به فرد فروشتعححن ارد

 To positionگزيني )يابي و مکانتوسعه راه ردهاي مکان

product/serviceخدمات ( مقصول / 
7/55 2/36 0/312 8 

 1 0/273 2/11 7/74 ند تجاريساختن تصويرنماگر )نهان( و بر

 2 0/274 2/11 7/69 ارزيابي تجربه، بائقه و ر امندي مهتري 

مديريت ااتعات 

 بازاريابي

 (2-4ه مؤلف)

 7/70 2/05 0/266 1 (Market identification)  تهريح مفهو  بازار و بازارشناسي

 7/24 2/15 0/297 2 ( Market segments)  هاي مبتلف بازارتعححن ببش

 5 0/310 2/20 7/08 انتبا  بازارهاي هدح

 6 0/311 2/30 7/39 تقلحل بازار

 7 0/315 2/31 7/34 ت ححن مفهو  راه ردهاي بازاريابي

و عحت کحد بر نقش تقلحل أريزي بازاريابي با تتوصحف ماهحت برنامه

(situation-analysis) 
7/44 2/28 0/307 4 

 9 0/338 2/43 7/20 تعححن بودجه براي بازاريابي

 8 0/327 2/34 7/16 توسعه ارد بازاريابي

 3 0/301 2/25 7/48 پايش و ارزيابي عملکرد ارد بازاريابي

 ترويج و ت لحرات

 (3-4ه مؤلف)

سانه مناسب براي فروش و انتبا  ر _هاي ترويج بررسي گزينه

 ت لحرات
7/32 2/44 0/33 8 

 5 0/327 2/35 7/18 ت لحري  _هاي ترويجي فراهم نمودن بودجه مورد نحاز براي فعالحت

يا  ي به منظور ترويج و ت لح  مقصولنوشتن يک پحا  يا گزارش خ ر

 خدمات
7/22 2/38 0/329 6 

 2 0/310 2/29 7/39 م ( يا اسم و رسpublicityمعروح شدن و کسب اشتهار )

و  و خدمات )عناصر و ابعاد توصحف ارد ت لح  و ترويج مقصول

 نقوه تهحه(
7/55 2/19 0/290 1 

 4 0/315 2/30 7/32 ايهاي ت لحرات رسانهمقاس ه هزينه

 7 0/331 2/33 7/03 مربوط به فروش ها و مکات هنوشتن نامه
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انقراح  محانرحن نهانررها )استانداردها( هاهمؤلف
 معحار

  ريب
 رت ه ترححرات

و از اري  اينترنت( مربوط هاي برخط )م تني بر و  مديريت فعالحت

 به ترويج و ت لح  مقصوالت يا خدمات
7/01 2/50 0/356 9 

 3 0/316 2/33 7/38 ارزيابي اثرببهي ت لحرات

گذاري رحمت

 (4-4ه مؤلف)

 3 0/337 2/42 7/16 مقاس ه نقطه سربه سر

 6 0/360 2/51 6/97 گذاريرحمت يح و ت ححن عوامل موثر بر تصمحمتهر

 5 0/355 2/54 7/14 گذارياهداح رحمتتعححن 

 4 0/348 2/55 7/34 گذاريانتبا  راه ردهاي رحمت

 2 0/319 2/43 7/61 تنظحم رحمت 

 1 0/307 2/33 7/60 سازي سودها جهت بحهحنهتعديل رحمت

 فروش

 (5-4ه مؤلف) 

کسب و تقلحل ااتعات مقصول و خدمات مورد نظر جهت معرفي 

 اي آن در فرآيند فروشها و مزايويژگي
7/63 2/22 0/291 5 

 9 0/298 2/22 7/44 آماده شدن براي انجا  فروش و انجا  پحهنهاد فروش

 15 0/33 2/37 7/11 بررراري ارت اط با مبااب/ مهتري

 10 0/299 2/28 7/64 تعححن نحازهاي مبااب/ مهتري

 6 0/293 2/32 7/92 فروش ز آن درهاي خريد مهتريان براي استفاده امهبص نمودن انرحزه

 16 0/334 2/49 7/43 تمحز رايل شدن بحن رفتار خريد سازماني و رفتار مصرح کننده

 7 0/294 2/21 7/53 خاص  سفارش مقصول

شده از سوي مهتري/ مبااب در فرآيند گحري از مسايل مطردبهره

 ريزي فروشبرنامه
7/43 2/21 0/297 8 

( در فرآيند فروش Follow up strategiesاي پحرحري )تدوين راه رده
 و خاتمه فروش

7/46 2/25 0/302 12 

 2 0/280 2/18 7/81 مستندسازي فرآيند فروش

 1 0/268 2/09 7/79 بحني انتظارات مهتريان جهت تدوين دورنما و آينده فروشپحش

 3 0/281 2/21 7/86 بازار مورد نظر از فروش در  ارا ي راه ردهايي براي رسحدن به سهم

 11 0/301 2/26 7/52 هاي فروش تقلحل گزارش

 14 0/317 2/33 7/34 آموزش کارکنان جهت پهتح اني از کارکرد فروش 

 13 0/310 2/27 7/31  در روند فروش يفنّاورتقلحل استفاده از 

 4 0/285 2/12 7/45 ( فرآيند فروش onlineمديريت برخط )

 
گدر عمليداك روزمدره    هاي تسهيلت امور عملياتی: درک فرآیندها و نظام. مدیری5

 وکارکسب
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هاي مربوط به بعد مديريت امدور عملحداتي   همؤلفدهنده ( نهانررهاي تهکحل7جدول )
هداي به دود   بکدارگحري تکنحدک  "دهد. نتايج بحانرر اين است کده نهدانرر   را نهان مي

 "وکدار هداي کسدب  قلحدل فرآينددها و رويده   ت"و  "وري منداب  ارزيابي بهره"، "کحفحت
کار داشدته  وهاي کسبه نظا مؤلفدهنده هاي تهکحلبحهترين اولويت را در بحن نهانرر

 هاوکار و يا شع همکان استقرار کسبانتبا  "است. نتايج بحانرر اين است که نهانرر 
ه مدديريت  مؤلفد  دهندده بحهترين اولويت را در بحن سه نهانرر تهدکحل  "هاو نمايندگي

جسدتجو و انتبدا  فروشدندگان ادرح     "نهدانررهاي   ها و مجاري داشته است.کانال
مدذاکره بدراي   "و  "هدا تعححن چرونري )زمان و مکان( دريافدت سدفارش  "، "همکاري

ه خريدد/  مؤلفد هاي اول تدا سدو  را در   به ترتحب اولويت "بستن ررارداد با فروشندگان
ه عملحدات روزمدره نحدز    مؤلفد اندد. در  اختصداص داده مناب  و تجهحزات به خدود   تأمحن

سدازماندهي روندد توزيد  / دريافدت     "، "ريزي زماني براي پرسنلبرنامه "نهانررهاي 
بده ترتحدب    "هدا نرهداشت صورت امدوال مقصدوالت/ موجدودي   "و  "کاال و خدمات

   بحهترين اولويت را دارا هستند.
 

هاي آموزش کارآفرینی بر اساس رهها و محتواي دوبندي سرفصل( اولویت7جدول )
 بعد مدیریت امور عملياتی

انقراح  محانرحن نهانررها )استانداردها( هاهمؤلف
 معحار

 ريت 
 ترححرات

 رت ه

 وکارهاي کسبنظا 
 (1-5ه مؤلف) 

 5 0/310 2/25 7/25 وکار ارا ي چحدمان کلي کسب

 7 0/331 2/40 7/26 مهبص نمودن تجهحزات مورد نحاز 

 8 0/332 2/39 7/21 وکارهاي کسبها و رويهستند و مکتو  نمودن نظا م

 6 0/315 2/23 7/09  هاي عملحاتيتدوين رويه

 9 0/338 2/42 7/16 ها توسعه پروژه

 3 0/305 2/23 7/29 وکار هاي کسبتقلحل فرآيندها و رويه

 1 0/269 2/06 7/68 هاي به ود کحفحت بکارگحري تکنحک

 2 0/290 2/23 7/71 وري مناب  رزيابي بهرها

 4 0/308 2/29 7/44 هاي عملحاتي با استفاده از کامپحوترمديريت نظا 

ها و مجاري مديريت کانال
 (2-5ه مؤلف)

و  هاوکار و يا شع همکان استقرار کسبانتبا   
 هانمايندگي

7/63 2/19 0/287 1 

 3 0/321 2/38 7/41 هاي توزي  انتبا  کانال

 2 0/305 2/34 7/68 هاتوسعه و اجراي فرآيند تکمحل سفارش

منابع و  تأمينخرید/ 
 تجهيزاك

 4 0/311 2/33 7/49  تهريح فرآيند خريد

 5 0/326 2/46 7/55 توصحف ماهحت اعت ار خريدار و روابط فروشنده 

 7 0/420 3/10 7/37 هاي خريد و فروش تدوين سحاست
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 1 0/302 2/27 7/52 جستجو و انتبا  فروشندگان ارح همکاري (3-5ه مؤلف)

 3 0/305 2/23 7/34 مذاکره براي بستن ررارداد با فروشندگان

 2 0/303 2/18 7/20 هاتعححن چرونري )زمان و مکان( دريافت سفارش

 6 0/332 2/30 6/92 معامله و داد و ستد با فروشندگان

 روزمره عملحات
 (4-5ه مؤلف) 

 1 0/327 2/25 6/91 ريزي زماني براي پرسنلبرنامه

 3 0/354 2/40 6/78 ها / موجودينرهداشت صورت اموال مقصول

 2 0/328 2/31 7/06 سازماندهي روند توزي  / دريافت کاال و خدمات 

 
 

سدازي خسداراك و   هاي کمينده . مدیریت ریسک: درک مفاهيم، راهبردها و نظام6
 وکاربهاي کسضرر و زیان

هاي مربوط به بعد مديريت ريسک را نهان همؤلفدهنده ( نهانررهاي تهکحل8جدول )
هدا و  تددوين و برردراري سحاسدت   "دهد. نتايج بحانرر ايدن اسدت کده نهدانررهاي     مي

هدا و امدوال از دسدت     فظ دارايدي "، "وکارهاي ايمني در مقحط و فضاي کسبرويه
بحهددترين اولويددت را در بددحن  "ماندددگاريتوسددعه اددرد تددداو  و "و  "بسددتانکاران(

ه مؤلفد کدار داشدته اسدت. در    وهداي کسدب  ه ريسدک مؤلفد دهندده  نهانررهاي تهدکحل 
مقدررات  "، " فظ و رعايت  قوق مالکحت معنوي"مت ظات رانوني نحز نهانررهاي 
بده ترتحدب    "وکارانتبا  شکل مالکحت کسب"و  "پرسنلي و  رورت پاي ندي به آنها

   يت را دارا هستند.بحهترين اولو
 

هاي آموزش کارآفرینی بر اساس ها و محتواي دورهبندي سرفصل( اولویت8جدول )
 بعد مدیریت ریسک

انقراح  محانرحن نهانررها )استانداردها( هاهمؤلف
 معحار

 ريت 
 ترححرات

 رت ه

هاي ريسک
 وکارکسب

 (1-6ه مؤلف) 

 9 0/345 2/38 6/92 وکار و تجارتهاي کسبتوصحف انواع ريسک

 8 0/344 2/42 7/02 وکارهاي کوچک از  رر و زيان هاي  فظ کسبتعححن راه

 10 0/346 2/42 7/01  در راستاي جلوگحري از دزدي/ اختتس اعمال کنترل

 11 0/351 2/44 6/95 تدوين و اجراي نظا   فظ اعتماد مهتري/ کارکنان

تجارت وکار و هاي کسبتعححن تعهدات و مسئولحت
(Business's liabilities) 

7/09 2/53 0/357 12 

 7/28 3/21 0/441 13 (Transfer riskهاي انتقال ريسک )روش

 7/13 2/36 0/331 6 (Insurance coverageاي )کسب پوشش بحمه
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انقراح  محانرحن نهانررها )استانداردها( هاهمؤلف
 معحار

 ريت 
 ترححرات

 رت ه

)امنحت  توسعه راه ردهاي  فظ ااتعات ديجحتالي
 ااتعات و امنحت ديجحتالي(

7/36 2/31 0/314 4 

 Security policiesهاي امنحتي )ها و رويهتوسعه سحاست

and proceduresوکار ( در مقحط و فضاي کسب 
7/35 2/34 0/319 5 

 Safetyهاي ايمني )ها و رويهتدوين و بررراري سحاست

policies and procedures در مقحط و فضاي )
 وکارکسب

7/63 2/18 0/285 1 

 7/52 2/24 0/298 2 (Creditorز دست بستانکاران )ها و اموال ا فظ دارايي

پذيري کارکنان و تعححن  حطه اختحارات و مسئولحت
 پارامترهاي مربواه

7/24 2/45 0/338 7 

 3 0/306 2/31 7/55 توسعه ارد تداو  و ماندگاري

مت ظات رانوني 
 (2-6ه مؤلف)

 7 0/327 2/40 7/35 وکارمسايل و مو وعات رانوني و  قوري مرت ط با کسب 

 1 0/288 2/14 7/43  فظ و رعايت  قوق مالکحت معنوي 

 3 0/299 2/24 7/50 وکارانتبا  شکل مالکحت کسب

 4 0/309 2/25 7/30 وکارنقوه استعت  و کسب اسناد رانوني براي کسب

وکار و دهي پحرامون کسبتوصحف ملزومات گزارش
 تجارت

7/14 2/36 0/331 8 

 2 0/295 2/21 7/48 رات پرسنلي و  رورت پاي ندي به آنهامقر

 5 0/312 2/34 7/51 مقررات و روانحن کار و چرونري اجراي آن

 6 0/323 2/30 7/11 ها دولت توسعه راه ردهاي اعمال روانحن/ خط مهي

 
هداي مدورد نيداز بدراي     . مدیریت راهبردي: درک فرآیندها، راهبردها و نظدام 7

 وکار و سازمان تجاريارچه کسبهدایت یكپ
هاي مربوط به بعد مديريت راه ردي را همؤلفدهنده ( نهانررهاي تهکحل9جدول )

هدا،  انجا  تقلحل يکپارچده ردوت  "دهد. نتايج بحانرر اين است که نهانررهاي نهان مي
هاي انجا  تقلحل"و  "وکارهاي کسبارزيابي گزينه"، "هاها، تهديدها و فرصت عف

هداي  بحهدترين اولويدت را در بدحن نهدانرر     "سدنجي( پدذيري و ررابدت  بتي )ررابتررا
توسدعه  "ه کنترل نحدز نهدانررهاي   مؤلفريزي داشته است. در ه برنامهمؤلفدهنده تهکحل
تقلحدل روندد   "و  "تقلحل روند گدردش نقددينري  "، "هاي کنترل هزينه و مبارجارد

   دارا هستند.به ترتحب بحهترين اولويت را  "گردش نقدينري
 

هاي آموزش کارآفرینی بر اساس ها و محتواي دورهبندي سرفصل( اولویت9جدول )
 بعد مدیریت راهبردي
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انقراح  محانرحن نهانررها )استانداردها( هاهمؤلف
 معحار

 ريت 
 ترححرات

 رت ه

مه
رنا

ب
ي )

ريز
ؤلف

م
 (1-7ه

 

ها ها، تهديدها و فرصتها،  عفانجا  تقلحل يکپارچه روت
(Integrated SWOT analysis) 7/35 2/20 0/299 1 

 3 0/308 2/24 7/29 سنجي(پذيري و ررابتهاي ررابتي )ررابتانجا  تقلحل

 2 0/305 2/17 7/10 وکار هاي کسبارزيابي گزينه

 8 0/359 2/47 6/90 توسعه اهداح کتن و خرد شرکت 

 6 0/347 2/44 7/03 وکارانداز، رسالت و راه رد کسبتوسعه چهم

 7 0/352 2/46 6/99 پحش بحني درآمد/ فروش

 7/23 2/36 0/326 4 (Break-even analysisبه سر ) تقلحل نقطه سر

 9 0/759 5/70 7/50 هاي عملحاتيتهحه ارد

 5 0/343 2/42 7/07 وکارتوسعه ارد کسب

 ( 
رل

کنت
ؤلف

م
 (2-7ه 

 4 0/326 2/34 7/17 بودجه براي کنترل امور  تأمحن

هاي تبصحص يافته به تقلحل دستاوردها در ارت اط با بودجه
 وکار(هاي مبتلف )بررسي مستمر عملکرد ارد کسبفعالحت

7/71 2/34 0/303 2 

 1 0/268 2/06 7/69 هاي کنترل هزينه و مبارج توسعه ارد

 3 0/307 2/21 7/20 تقلحل روند گردش نقدينري 

 5 0/333 2/36 7/06 ي مالي هاتفسحر اظهارنامه

 
 گيريبحث و نتيجه

توسدعه و تدرويج فرهند  کدارآفريني، و      با هدح کارآفريني آموزش هايدورهعموماً  
هدا،  گحدري عمدده ايدن دوره   شدوند. جهدت  ساماندهي مدي  تربحت و پرورش کارآفرينان

و  مهحاسددازي مباا ددان )کارآفرينددان بددالقوه و بالفعددل( از بعددد انرحزشددي، مهددارتي   
 انددازي راههاي موجود و شناسايي، خل  و استفاده از فرصتگحري رفتاري براي جهت
هاي نو، در رالب کاالها و خدمات ايدهببهي به وکارهاي سودآور جهت وارعحتکسب

هاي مهم تلفح  کدارآفريني در آمدوزش   ترديد يکي از بايستهاست. بيمورد نحاز جامعه 
هاي درسدي و آموزشدي يکپارچده    ريني، تدوين برنامهعالي و ساماندهي آموزش کارآف

مهتمل بر عناصر مقتوايي متناسب با آموزش کارآفريني است. ولي اين سؤال که، چده  
چحزهايي را چرونه بايد آموزش داد، همواره بهن پژوههدرران ايدن عرصده بده خدود      

شدده   هدح اين تققح  که به روش پحمايهي انجا  ،مهرول داشته است. بر اين اساس
هاي آموزش کدارآفريني بدر   ها و مقتواي دورهبندي سرفصلاست، شناسايي و اولويت
هاي آموزشدي  کننده در دورهوکار از ديدگاه کارآفرينان شرکتاساس کارکردهاي کسب

نهدانرر مدورد    174ه و مؤلفد  24بعدد،   7هاي مورد نحاز متقا حان در رالب بود. مهارت
آن بحانرر ايدن اسدت کده ابعداد مدديريت منداب  انسداني،        ارزيابي ررار گرفت که نتايج 
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، مدديريت بازاريدابي، مدديريت امدور عملحداتي، مدديريت       يفنّاورمديريت ااتعات و 
هاي اول تا هفتم ردرار  ريسک، مديريت راه ردي و مديريت مالي به ترتحب در اولويت

 گرفتند.  
فرينانده ناسدازگار نحسدتند    هاي مبتلدف کارآ همؤلفنتايج تققح  نهان داد که ابعاد و 

شوند، کده بدا توجده بده منداب  و امکاندات بايدد در        ي خاصي را شامل ميولي گستره
نتايج بحانرر اين است کده آمدوزش    ،هاي آموزشي مورد توجه ررار گحرد. در وار دوره

آن هدم در برگحرندده    ؛هدا مثدل اشدترال، تفداوت دارد    کارآفريني با آموزش ديرر مقوله
نري ايجاد يک کسب و کدار جديدد و همچندحن پحهد رد و ادامده آن يدا       آموزش چرو

اندد  هاي ديرر نحز نهدان داده هاي مديريتي مرت ط با کسب و کار است. پژوهشفعالحت
و  ريت آن کدامتً متفداوت اسدت )گدارتنر    که آغاز يک فعالحت ارتصادي با مو وع مدي

هحدت برابدر يدک فرصدت شدرلي      (. در وار  آموزش کارآفرينانه بايد به ما1994وسپر، 
ي مقتدوايي کده   (. در تققحقات ديرر نحز بر ارائده 1992اشاره کند )گارتنر و همکاران، 

هداي  ي برردراري ارت داط، مدديريت، تولحدد فدرآورده     هاي فراگحران را در زمحنده مهارت
انه تقويت کند، تأکحد شده اسدت  فنّاورجديد، داشتن فکر ختق و دسترسي به نوآوري 

 (.  1987والن و الن ، م)مک
بايست با مضامحن و مو وعات مرت ط هاي آموزش کارآفريني ميمقتواي برنامه 

آموختران کارآفرين همساز باشد. با هاي مورد انتظار از دانشها و رابلحتبا شايستري
توان نتحجه گرفت بندي نهانررهاي مقتوايي شناسايي شده در اين تققح  ميجم 

گحري، روابط عمومي و روابط انساني، ورزي و تصمحمد فنون انديههمو وعاتي همانن
وکار، کار با گذاري، مقابله با ورشکستري،  قوق تجارت و کسبت لحرات، سرمايه

گحري از مهاوران، امور فني و افزارها، روابط با مهتري، مديريت عمومي، بهرهنر 
هاي ضامحن و مو وعات برنامههاي مرت ط با زمحنه کاري از جمله ميفنّاوردانش 

کار، مديريت کارآفريني و نظاير آن به شمار ودرسي آموزش کارآفريني در زمحنه کسب
رود. بسته به زمحنه يا  وزه مورد نظر براي کارآفريني يا گرايش تقصحلي و مي

توان به اين موارد م ا ث ديرري نحز هاي هدح آموزش کارآفريني، مياي گروه رفه
آيند: ها مو وعات و م ا ث اصلي به شمار ميزود. ببهي از اين سرفصلرا اف

)تعاريف، اهمحت، سحر  کلحات ؛تاريبي مديريت، سازمان، فلسفه وجودي و سحر
 اندازي و مديريتي راهالروها ؛کارآفريني شناسيگونه ؛تاريبي، رويکردها، آموزش(

ها و نقوه شرکت شناسيگونه ؛ريزي، سازماندهي، هدايت و کنترل(ها )برنامهشرکت
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؛ پردازيخترحت و ايده ؛نويسيو گزارش (نرارينامه) اداري ؛ مکات اتث ت آنها
راه ردي بر پايه شناسايي سحستمي و رويارويي مديريت ؛ وکارتدوين ارد کسب

ها، ها و مقدوديتها، چالش، نقاط روت و  عفهاها و تهديدفرصتمدبرانه با 
 ؛ سابداري و مديريت مالي ؛بازاريابي و مديريت بازارهاي مرت ط؛  لمسايل و راه

 ها، صادرات)بحمه، مالحات، تعرفه ل  قورييمسا و کارآفريني؛ مديريت زمان ؛کار تحمي
 و ها و مؤسسات ماليآشنايي با بانک ؛واردات، روانحن کار، مدني، تجارت و...( و

از  ببش ديرري از مو وعات نحز فريني(.هاي کارآمالي ارد تأمحن)براي  اعت اري
توان آنها را در برنامه درسي آموزش کارآفريني روند که ميتکمحلي به شمار مي  ثم ا

آشنايي با کارآفرينان توان به اين موارد اشاره نمود: گنجانحد. از جمله اين مو وعات مي
و  هابنراه مديريت کحفحت درالمللي؛ موف  در سطود مبتلف مقلي، ملي و بحن

توسعه در کارآفريني کارآفرين؛ دستاوردها و پحامدهاي کارآفريني؛ نقش هاي شرکت
وکارهاي خانري، ؛ کارآفريني شرکتي؛ انواع کسبکارآفريني سازماني؛ اجتماعي و ارتصادي

هاي مبتلف ارتصادي نظحر صنعت، کهاورزي خانوادگي، تعاوني و...؛ کارآفريني در ببش
هاي موجود و آتي براي کارآفريني در سطود مبتلف مقلي، ا و فرصتهو...؛ مزيت

هاي پحهاروري کارآفريني و شناسي(؛ مسايل و چالشالمللي )فرصتاي، ملي و بحنمنطقه
از اري  آموزش؛  هاي کارآفرينيپرورش ويژگيراهکارهاي رويارويي و گذر از آنها؛ 

اين مو وعات  (.1پروري کارآفرينانهد بنحههاي کارآفريني )خوسازوکارهاي ارتقاي رابلحت
هاي مورد نحاز وکار و رابلحتهاي شاکله فرآيند توسعه کسبهمؤلفهمرفته بازتا  روي

 براي کارآفريني هستند. 
 

 پيشنهادها  
 هاي ايجداد و  اي که بحن کسب و کارهاي و شحوهالعادهبا توجه به تنوع و گوناگوني فوق

هدداي هداي آمددوزش کدارآفريني عددتوه بدر جن دده   بايددد در دورهتوسدعه آنددان وجدود دارد،   
هاي مديريتي و اجرايي نحز در زمحنه فرهنردي  شناختي کارآفريني جن هشناختي و جامعهروان

 و مقحطي مورد نظدر نحدز مدورد توجده ردرار گحدرد. مدواردي مانندد؛ مفداهحم کدارآفريني و          
ريسک؛ خترحت، مدذاکره، اخدتق    اندازي کسب و کار؛ مديريتهاي راهکار؛ روشوکسب

                                                                                                                                      

1. Entrepreneurial self- capacity building  



 
 
 

 111 .. .وزش کارآفرينيهاي آمها و مقتواي دورهبندي سرفصلشناسايي و اولويت
 

داري از ااتعدات و  و نقوه نره يفنّاورهاي مربوط به ايجاد دانش و کار و آموزشوکسب
 ث ت مالکحت فکري از مواردي است که الز  همه همواره مورد توجه ررار گحرد.

   هداي شناسدايي شدده در ايدن تققحد  بدراي       با توجه به تعدد مو دوعات و مقولده
گحري از رهحافدت  وکار، بهرهاندازي و توسعه کسبکار و مرا ل مبتلف راهوآموزش کسب

شدود. در ايدن   وکدار پحهدنهاد مدي   هداي آمدوزش کسدب   در ارا ي و ارايده دوره  1پودماني
نردري در  وکدار، بازارمدداري و آيندده   خصوص، پويايي و ترححرات مستمر در دنحاي کسدب 

وکدار را  درورت ببهدحده    بموزش کسد هاي آشناسايي نحازهاي آموزشي و ارا ي دوره
 است.

 وکار در کهور، تقا داي  با توجه به نوپا بودن نس ي آموزش کارآفريني و کسب
نامده و  هدا، تددوين نظدا    کننددگان ايدن دوره  ها و تعددد عر ده  فزاينده براي اين دوره

 هداي استانداردهاي ملي آموزش کارآفريني بويژه به لقاظ مقتوايي با همکاري دانهراه
اي، و ديرر نهادهداي بيدربط پحهدنهاد    فني و  رفه آموزش فعال در اين  وزه، سازمان

شود. از همحن رو، اعت ارسدنجي و تضدمحن کحفحدت آمدوزش کدارآفريني، فراسدوي       مي
هاي آموزشي مربواه از اري  تدوين و پايش منظم اسدتانداردهاي  گسترش کمي دوره

ها، مراکز و سطود مبتلف الز  توجده  تهها و رشآموزش کارآفريني در  وزهمقتوايي 
مجموعده  در زير "وکدار زش کدارآفريني و کسدب  ريزي اموبرنامه"است. تهکحل کمحته 

ي بدا مهدارکت متبصصدان و نماينددگان نهادهداي      فنّداور وزارت علو ، تققحقدات و  
 تواند چنحن اموري را مقق  کند.اندکار ميدست

        هداي آمدوزش   مقتدوايي دوره سرانجا  اينکده، همردا  بدا تددوين چدارچو
هدا و ملزومدات اجدرا و گسدترش ايدن      همؤلفد وکار الز  است ساير کارآفريني و کسب

ي آموزشي، منداب  مقتدوايي بدويژه    فنّاورو  هاها، همانند آموزشرر و مربي، روشدوره
وکار در عمل ترديد آموزش کسبمحن شود. بيأهاي مرج  و راهنما و نظاير آن تکتا 
از آموزش متعارح کتسي فاصله گرفته و به سمت تسهحل يادگحري تجربدي   بايستمي

وکدار  رکدت   و يادگحري اجتماعي م تني بر تجار  مقحط وارعدي کسدب   2کارآفرينانه
 کند.

                                                                                                                                      

1. Modular  

2. Entrepreneurial learning by doing )Experiential entrepreneurial learning)  
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