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1ده چکی
  

علـت افـزایش      بـه  اخیراً. توان آموزش داد    را می هاي مشخص آن      بدیهی است که کارآفرینی و جنبه       

جهـت پاسـخ بـه     فراگیران و محتواي مورد توافق      سرفصل، نیاز به تدوین      کارآفرینی یهاي آموزش   دوره

ا و محتـواي  هـ   شناسایی و ارزیابی سرفصل    هدف تحقیق حاضر  .  وجود دارد   متقاضیان یادگیري نیازهاي

این تحقیق از نظر  .  است کار و   هاي آموزش کارآفرینی بر اساس فرآیند و رفتار کارآفرینی و کسب            دوره

 از  صورت تک مقطعی به انجام رسـیده اسـت و          هدف کاربردي است، که بر مبناي راهبرد پیمایش و به         

 کلیـه افـراد شـرکت کننـده در     ه اسـت نیاز استفاده گردید هاي مورد آوري داده ابزار پرسشنامه براي جمع 

هاي کسب و کار و کارآفرینی وزارت کار در استان کرمانـشاه جامعـه آمـاري                  هاي آموزش مهارت    دوره

عنـوان نمونـه      نفـر بـه    176  کرجـسی و مورگـان     گیري از جدول    با بهره . تحقیق حاضر را تشکیل دادند    

هـاي    مهارت . تصادفی ساده استفاده شد    گیريها از روش نمونه   انتخاب شدند که براي دستیابی به نمونه      

 نشانگر مورد ارزیـابی قـرار گرفـت کـه نتـایج آن      176لفه و ؤ م31 بعد، 8مورد نیاز متقاضیان در قالب    

هـاي دیجیتـالی،      هاي بین فـردي، مهـارت       اي، ارتباطات و مهارت   ابعاد توسعه حرفه  بیانگر این است که     

ترتیـب در   ی، فرآیندهاي کارآفرینانه، مبانی کسب و کار بـه خصایص کارآفرینی، سواد مال  / اقتصاد، رفتار 
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رعایـت اصـول    "هاي    لفهؤها نیز شامل م     لفهؤ همچنین مهمترین م   .هاي اول تا هشتم قرار داشتند       اولویت

 و  "هـاي بـین فـردي       ارتباطات و مهـارت   " در قالب بعد     "ارتباطات کارکنان " و   "اخالقی در ارتباطات  

بر  عالوه.  بودند"اي توسعه حرفه"در قالب بعد "هاي کاریابی   مهارت" و   "غلیریزي ش   برنامه"هاي    لفهؤم

 برخـی   .بنـدي شـدند     لویـت وهـا شناسـایی و ا       لفـه ؤنشانگرهاي مختلفی نیز به تفکیک هر کدام از م        آن  

  . هاي آموزش کارآفرینی ارائه شده است پیشنهادها براي بهبود برنامه

  

اسـتانداردهاي محتـوایی،    کـارآفرینی،  هاي آمـوزش  دورهتواي مح آموزش کارآفرینی، : کلیديهاي  واژه

   فرآیند و رفتار کارآفرینی

  

  مقدمه

هـا بـراي      تـرین روش    عوامل زیادي تعیین کننده موفقیت در فرآیند کارآفرینی هـستند، یکـی از آسـان                

. )Van der Sluis and Van Praag, 2008, 795 (آمـوزش اسـت  فرینانـه   کارآدسـتاوردهاي تـضمین  

هـا، دانـش و    هاي افراد براي تجهیز خود به مهـارت  موزش کارآفرینی سطح آگاهی از خوداشتغالی، انگیزه  آ

 آن ).Fleming, 1996, 94(دهـد   ثر را ارتقاء میؤنیاز براي ایجاد و توسعه یک کسب و کار م تجربه مورد

.باشـد کـار بـازار بـه نالتحـصیال  جمعیـت فـارغ  انتقالتسهیل برايها شیوهمؤثرترینازیکیتواند می

نظر گرفتن فرهنگ و مذهب خاص نـشان    هاي آموزش کارآفرینی در بعضی از کشورها بدون در          تجربه

طـالبی  (توان کارآفرینی کرد      توان کارآفرین تربیت کرد و با پژوهش می         دهد با آموزش کارآفرینی می      می

   ).115، 1387و زارع یکتا، 

شـود و     معتقدند کارآفرینی بـا آمـوزش مـستقیم حاصـل نمـی           نظران    بعضی صاحب  هک رغم این  علی  

بر یک فعالیت و تفکر نو ارثی است و قابـل یـاددهی و یـادگیري نخواهـد بـود و بایـد بـه روش           مبتنی

,Kriesner(پرورشی کارآفرینان را تربیت کرد  کس منکر این مطلب نیست که اسـتفاده   ، اما هیچ)1992

یـافتنی نیـست    و کار جدید بـدون آمـوزش و پـژوهش عمـالً دسـت     هاي نو و ایجاد کسب  آوري از فن 

)Aldrich et al., 2005 .(هـاي اطالعـات و    آوري بـر فـن   هاي آموزش کـارآفرینی مبتنـی   امروزه، دوره

هـاي مختلـف تحـصیلی از دوران ابتـدایی تـا             هاي درسی دوره    ارتباطات نه تنها جاي خود را در برنامه       

هاي درسی کارآفرینی مشتاقان زیادي زیـادي را جلـب            دانشگاهی، برنامه در سطوح    و   دانشگاه باز کرده  

هاي درسی دانشگاهی نیز اخیراً مورد توجـه   هاي آموزش کارآفرینی جدا از برنامه  بلکه دورهکرده است، 
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طـوري    بـه ).Aldrich and Martinez, 2001(ها و موسسات آموزش دهنده قرار گرفته است  سازمان

هـاي کارآفرینانـه بـه      نقشی کلیـدي در توسـعه آمـوزش        دولتی هاي بخش خصوص و     سازمانکه اخیراً   

هاي هدف خاصـی را    شود، گروه   ها که جدا از نظام دانشگاهی اجرا می         این برنامه . کنند  متقاضیان ایفا می  

هـاي    ویژه براي ارتقاء کیفیت کسب و کارها، صاحبان مشاغل مختلف یـا گـروه              نظر قرار دارد و به     مورد

هـاي آمـوزش      جدا از این توسعه قابل توجـه برنامـه        . دهد  تحت پوشش خود قرار می    ار جویاي کار    بیک

ها و نشانگرهاي تشکیل دهنده این        لفهؤها و میزان اهمیت هر کدام از م         موزشمحتواي این آ  کارآفرینی،  

وب  فقـدان یـک چـارچ      ،اندرکاران را مشغول کـرده اسـت        که همواره ذهن دست     است سوالیها    برنامه

 ها، محتواي مختلفی را براي ارائه به متقاضیان         پذیرفته شده، باعث شده تا دست اندرکاران ارائه آموزش        

در حقیقـت اهـداف مـدنظر       . لحاظ کرده، و این امر نتوانسته چندان رضـایت فراگیـران را جلـب کنـد               

ایـن  جام در زمینـه     اغلب مطالعات ان  . مسئوالن همواره با محتواي موردنظر متقاضیان متفاوت بوده است        

هـاي    آمـوزش  اثربخـشی     و ، مزایـا  هـا، اهمیـت     روند توسـعه آن     و ها  حوزه نیز، بیشتر تاریخچه آموزش    

 را مدنظر قـرار داده و       ها و کسب و کارها       و تأثیر آموزش رسمی بر عملکرد کارآفرینانه بنگاه        کارآفرینی

هـاي آمـوزش    انگرهاي برنامـه هـا و نـش   لفـه ؤپژوهشی که به بررسی میزان اهمیـت جزئیـات محتـوا، م           

هـاي   بـا توجـه بـه اهمیـت آمـوزش در ارتقـاي قابلیـت             . پرداخته باشد در دسـترس نیـست      کارآفرینی  

هــا و  هــاي آمــوزش کــارآفرینی بــر مبنــاي قابلیــت  کارآفرینانــه و ضــرورت طراحــی اســتاندارد دوره

هـاي   لفـه ؤ عناصـر و م    هاي واقعی موردنیاز، این تحقیق بـه شناسـایی و ارزیـابی فهرسـتی از               صالحیت

هـا،    شـامل مهـارت   (کـار    و    مرتبط با فرآیند و رفتار کـارآفرینی و کـسب          - محتوایی آموزش کارآفرینی  

بر این اساس، پژوهش حاضر پاسخگویی . پردازد المللی می  مطرح در سطح بین   - )ها  خصایص و فعالیت  

میـزان اهمیـت،    ) 2باشـد؟ و       می هاي کارآفرینی چه    محتواي آموزش ) 1. به دو سوال زیر را مدنظر دارد      

  باشد؟  زیر مجموعه این محتوا چه میهاي  لفهؤنشانگرها و م

اگر آموزش کارآفرینی را، فرآیند آشناسازي افراد با توانمندي خود براي شناسایی : مرور ادبیات

لحی صا(ها  هایی براي اقدام بر روي این توانایی هاي تجاري، بینش، عزت نفس، دانش و مهارت فرصت

باید ها آموزشاینمحتوايتوان گفت که در واقع تعریف کنیم، می) 82، 1385آبادي و همکاران،  نجف

 بهها قبیل دورهاین.شودنوآوروخالقافراديپرورش به نحوي باشد که در نهایت منجربه تربیت و

 انگیزشبهبودشکالت،محل بهتمایلپذیري، مخاطرهشده،فراهمهاي مناسب فرصتازاستفادهدنبال

 را کارآفرینیآموزشاهدافپیترزوهیستریچ). 1385همکاران، وابراهیمی(است هاي افراد گرایشو
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 ها  دورهایندرداشتندتأکیدکنندگان  شرکتکهمواردي. بررسی کردندکنندگان شرکتدیدگاهاز

 دیگر ازبرخی.بودشدهگیري جهترادافموفقیتاحتمالبهبود پایهبر وعملیشود بیشترگنجانده

 کسب وانواعقوت وضعفنقاطشناختتوسعه شاملدانشجویانکارآفرینییادگیرياصلیاهداف

 درکاروکسبي اداره واندازي منظور راه  بهالزمهاي مهارتارزیابیبرايهایی فرصتهمراه بهکار

 دهی، سازمانریزي، برنامهمالی،مینأتاصول بازاریابی،ازاطالعواین آگاهیبر عالوه.بودفردخود

برخی تحقیقات دیگر نیز که بر روي کارآفرینان در حال . شده بودندذکرنیزمنابعکسبوخالقیت

مقیمی و  ).Henry et al., 2005(آموزش انجام شد نیز نتایج تحقیق هیستریج و پیترز را تأیید کرد 

هاي آموزشی کارآفرینی در   به نقل از گاراوان و اوسینید محتواي برنامه)217، 1387(احمدپور داریانی 

   . کنند  بیان می به شرح زیرقالب سه محور کلی

هایی همچون اطالعات دانشی  حوزه کارها، برکسب دانش در    و   گیري کسب    شکل  هاي مرحله   برنامه.1

هاي اثربخش و ماهیت تعـامالت و   تیمهاي  کار، ماهیت کارآفرینی، ویژگی   اي در دنیاي کسب و      و زمینه 

  شود؛ کار تأکید می هاي کسب و فعالیت

هـا تأکیـد دارد، موضـوعات محتـوایی      ها و نگـرش  کار بر مهارت و   کسب   توسعه  هاي مرحله   برنامه.2

ریزي مالی، شناسایی محصول و دریافت هدایاي         کار، انتخاب بازار، برنامه    ریزي کسب و    همچون برنامه 

  مالی؛

هـایی   برنامـه . هـاي کلـی متمرکـز اسـت     ها و نگـرش    هاي مرحله اجراي کسب و کار بردانش        هبرنام.3

هـاي مـدیریت و تبـادل         کـار، کارکردهـا و نگـرش       و   ریزي مالی، مدیریت رشـد کـسب        همچون برنامه 

  ).Garavan and O’Cinneide, 1994, p.15(اطالعات از کارآفرینان به مدیران

  موضـوع اصـلی در زمینـه    که کند بیان می) 2002( از سالمن و همکاران     به نقل ) 147،  1387(علیمري    

ه   . هـا مثـل اشـتغال، تفـاوت دارد     آموزش کارآفرینی این است که، آموزش این مقوله با آموزش دیگر مقوـل

). Gartner and Vesper, 1994(آغاز یک فعالیت اقتصادي با موضوع مدیریت آن کامالً متفاوت اسـت  

,Gartner et al(ارآفرینانه باید به ماهیت برابر یک فرصت شغلی اشـاره کنـد   آموزش کمحتواي  1992.( 

 برقـراري ارتبـاط،       را در زمینه   فراگیرانهاي    ست که مهارت  ا دروسی    این منظور، در گرو ارائه     یابی به   دست

کنـد  هاي جدید، داشـتن فکـر خـالق و دسترسـی بـه نـوآوري فناورانـه تقویـت                مدیریت، تولید فرآورده  

)Mcmullan and Long, 1987 .( سالمن و همکاران)ویژه دریافتند که یادگیري در این زمینـه   به) 2002

تـري    درسی، هم فراگیرتر است و هم کاربردهاي متنـوع   کتب از طریق انتقال تجربیات در مقایسه با مطالعه   
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: گیرنـد شـامل مـوارد زیـر هـستند        ابزارهاي آموزشی که در آموزش کارآفرینی مورد استفاده قرار می         . دارد

 ,Gartner and Vesper,1994; Gorman et al., 1997; Hills,1988( کـار  و  هـاي کـسب   طـرح 

Pershing,1991; Vesper and Mcmullan,1988 .( کـار دانـشجویان در فعالیـت اقتـصادي      شروع بـه

)Hills, 1988 .( مشاوره با کارآفرینان شاغل)Klatt, 1988; Solomon et aL., 1994( الگوسازي ،

هــاي محیطــی  ، مـصاحبه بــا کارآفرینــان و بررسـی  )Brawer, 1997(ســازي کـامپیوتري   و هماننـد 

)Solomon et al., 1991(،   هـاي واقعـی     قـرار گـرفتن در محـیط)Gartner and Vesper, 1994( ،

  ). Klatt, 1988(هاي آموزشی و سفرهاي مربوط  استفاده از فیلم

آغاز یک کسب و کار اساساً بـا مـدیریت یـک کـسب و کـار متفـاوت اسـت                    که   باید توجه داشت    

)Gartner and Vesper, 1994( شـروع   جزئیات در مـورد هاي آموزش کارآفرینی باید بنابراین برنامه 

در  آموزش کارآفرینی بایداز طرفی . )Gartner et al., 1992 (کار را تحت پوشش قرار دهند کسب و

هاي مباحثه، رهبري، توسعه محصول جدید، تفکـر خـالق و             ورد توسعه مهارت  برگیرنده محتوایی در م   

 ).McMullen and Long, 1987; Vesper and McMullen, 1988( هاي فنی باشد عرضه نوآوري

هـاي اشـتغال    آگـاهی از گزینـه  هاي شناخته شده مهم براي آموزش کـارآفرینی شـامل    دیگر حوزه 

)Hills, 1988; Donckels, 1991(منابع سرمایه خطرپـذیر   ؛)Vesper and McMullan, 1988; 

Zeithaml and Rice, 1987(  ؛ تحمل ابهـام)Ronstadt, 1987(   ؛ حفاظـت از ایـده)Vesper and 

McMullan,  ,Hills, 1988; Scott and Twomey(هـاي شخـصیتی کارآفرینـان     ؛ ویژگـی )1988

1988; Hood and Young,  از راحل مختلـف توسـعه کـسب و کـار    هاي مرتبط با م و چالش) 1993

McMullan and Long, 1987; Plaschka and(هاي مدیریتی  جمله مهارت Welsch, 1990 .(  

تـوان در     شود محققان مختلفـی بـه بررسـی محتویـات و مفـاهیمی کـه مـی                  طور که مشاهده می    همان  

ترین موضـوعات و محورهـایی     برخی از مهم   زیر   در. اند  هاي آموزش کارآفرینی تدریس کرد پرداخته       دوره

 قـرار گرفتـه      تأکید  مورد  توسط پژوهشگران مختلف   نظر قرار گیرد و     مد هاي کارآفرینی   باید در آموزش  که  

؛ )Ireland et al., 2003(، و کـشف فرصـت   محورهاي مدیریتی .صورت خالصه ذکر شده است است به

فنون نوآورانه تـأمین مـالی       دیگر    کار تأمین مالی کسب و کار شامل سرمایه خطرپذیر و فرشتگان کسب و           

)Shepherd and Zacharakis, 2001, 2002; Dimov and Shepherd, 2005(   واع مختلـف ، اـن

؛ )Kickul and Gundry, 2002(انـد   کـار گرفتـه   هایی که براي دستیابی بـه موفقیـت بـه    کارآفرینانه و روش

اقتـصادي کـسب و کـار،     - هـاي اجتمـاعی   جنبه؛  )McGrath et al, 1992(ریسک و ماهیت تقاضاي کاالها 
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 Chrisman et al., 2003; Upton(هاي جدید و کسب و کارهاي خانوادگی، تولید ایده و نوآوري  شرکت

et al., 2001( . در این زمینه رانستاد)ـارآفرینی بایـد مـوارد     هـاي   پیشنهاد کردند که برنامه) 1987 آمـوزش ک

   .)Ronstadt, 1987 (هاي غلبه بر آن را تحت پوشش قرار دهد مانند موانع شروع کسب و کار و روش

هـاي آمـوزش کـارآفرینی     همـ تحلیلی از مطالعات صورت گرفته بیانگر این اسـت کـه محتـواي برنا         

هـا و بـر اسـاس میـزان تخـصص و              اندرکاران و مسئوالن برنامـه      ، دست تواند از دیدگاه آموزشگران     می

و هـا بـر اسـاس دیـدگاه متقاضـیان          که الزم است محتواي برنامه      حالی در .شود می  ها تعریف    توانایی آن 

 .ها باشد و اثربخشی برنامه افزایش یابـد      باشد تا بتواند پاسخگوي نیازهاي آن     ها   میزان مهارت پیشین آن   

   .این موضوع در تحقیق حاضر مدنظر قرار گرفته تا بتواند خالء مطالعات پیشین در این حوزه را پر کند

  

  تحقیقروش 

تحقیق حاضر به لحاظ پاردایم تحقیق جزو تحقیقات کمی است که بر پایه راهبرد پیمـایش اسـتوار                  

ها، میـدانی     این تحقیق به لحاظ نحوه گردآوري داده      . نماید   توصیف و تشریح را دنبال می      هدفاست و   

هـاي   دورهمتقاضـیان شـرکت کننـده در    جامعه آماري تحقیق حاضـر    .  کاربردي است  ،و به لحاظ هدف   

بـه تعـداد   1389در سـال  هاي کسب و کار و کارآفرینی وزارت کار در استان کرمانشاه  آموزش مهارت

از میـان   )Krejcie and Morgan, 1970(مورگـان  کرجـسی و  جـدول  پایـه   رب. بوده است نفر 1000

 و  دریافت شـد  پرسشنامه کامل176که در نهایت تعداد   انتخاب گردید نفر278 حجم   بهاي     نمونه ها آن

ابـزار  . انتخـاب شـدند   ها نمونهگیري تصادفی  روش نمونه به. ها در تحلیل نهایی لحاظ شد   اطالعات آن 

شناسـایی  بخش اول پرسـشنامه بـه       . اي بود که در دو بخش اصلی طراحی گردید          این تحقیق پرسشنامه  

 در قالب یـک طیـف   فراگیران از دیدگاه  نشانگر174لفه و ؤ م31 بعد، 8هاي مورد نیاز در قالب    مهارت

 از طریـق    تجربـی مبانی نظـري و     این بخش از پرسشنامه بر پایه مرور        .  پرداخته است  0- 10امتیازبندي  

، شناسـایی هـاي دیگـر پرسـشنامه بـه       بخـش .تـدوین شـد  اي و جستجوي اینترنتی  مرور منابع کتابخانه  

رسشنامه نیز از طریق جمعـی از        پ یروائی محتوای  . است ه اختصاص داشت  پاسخگویانهاي فردي    ویژگی

عنـوان ابـزار تحقیـق     پرسشنامه مزبور بـه  .ید شدیأت متخصصان مورد بررسی قرار گرفت و مطلوبیت آن     

بـراي پـردازش    .هـا مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت      نیاز براي گـردآوري داده  پس از تشخیص روائی مورد    

گین، انحـراف معیـار و ضـریب تغییـرات          هاي توصیفی، فراوانی، درصـد، میـان      هاي تحقیق از آماره     داده
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ها براي محاسبه   لفهؤلفه محاسبه شد، سپس میانگین م     ؤابتدا میانگین نشانگرهاي درون هر م     . استفاده شد 

  . میانگین کل هر کدام از ابعاد مورد استفاده قرار گرفت

  

  ها یافته

نی پاسـخگویان   متوسـط سـ   اطالعات بیـانگر ایـن اسـت کـه           :هاي توصیفی پاسخگویان  ویژگی) الف

از نظـر   .انـد  سال سن داشـته 50ها نیز  ترین آن سال و مسن18 سال بوده و کوچکترین پاسخگو    96/25

 18/18 درصد پاسخگویان داراي مدرك کارشناسـی،  84/52که  هاي نشان داد      یافتهتحصیالت اطالعات   

آنها نیز مدرك دیپلم  درصد 48/16 داراي مدرك کاردانی و 5/12درصد داراي مدرك کارشناسی ارشد،      

هاي مهندسی کشاورزي و منـابع       درصد پاسگویان در رشته    08/28رشته تحصیلی   از نظر   . بودندو کمتر   

، ادبیـات و علـوم   34/18هاي تحصیلی نیز عبارت از علوم اجتماعی       سایر زمینه . اندطبیعی تحصیل کرده  

 و 51/6، کـامپیوتر  88/8 حـسابداري  ،24/11، علـوم پایـه   43/12، فنی مهندسی 61/13انسانی و تربیتی  

  . بود درصد 92/5مدیریت 

هاي  ها و محتواي دوره هاي تشکیل دهنده سرفصللفهؤم) 1(جدول : ها و ابعاد  بندي مولفه اولویت) ب

را به تفکیک ابعاد موردنظر نـشان       کار   و  فرآیند و رفتار کارآفرینی و کسب     آموزش کارآفرینی بر اساس     

لفه در بین سایر ابعاد رتبه آخـر        ؤ م 2با   "مبانی کسب و کار   "یانگر این است که بعد      اطالعات ب . دهدمی

هـاي  لفـه ؤم .هاي آموزش کارآفرینی اسـت    دهنده اهمیت کمتر این بعد در دوره       را داشته است که نشان    

د بع. دن دار قراراهمیت   ترتیب به در درون این بعد      "مفاهیم کسب و کار   " و   "هاي کسب و کار   فعالیت"

لفه اسـت کـه     ؤ م 2باشد خود داراي     اهمیت را در بین سایر ابعاد دارا می        ین که بیشتر  "ايتوسعه حرفه "

هـاي    ارتباطات و مهـارت   "بعد  . دارا است را  بیشتري  اهمیت   "ریزي شغلی   برنامه"لفه  ؤها، م  در بین این  

اسـت کـه در بـین       لفـه   ؤم 5که اولویت دوم را در بین سایر ابعاد دارا است، در بر گیرنـده                "بین فردي 

رویـارویی بـا تـضادها      " و   "ارتباطـات کارکنـان   "،  "رعایت اصول اخالقی در ارتباطـات     "لفه  ؤمها   این

 2 داراي   3، با اولویـت     "هاي دیجیتالی   مهارت"بعد  . باشدباالترین اولویت را دارا می     ")مدیریت تضاد (

بعـد  . ترتیـب اهمیـت بـاالتري دارنـد      بـه "مبـانی رایانـه  " و "کار بـا رایانـه  "هاي لفهؤاست که م لفه  ؤم

باشـند کـه    را دارا می  تا هفتم هاي پنچم    نیز اولویت  "فرآیندهاي کارآفرینانه " و   "سواد مالی "،  "اقتصاد"

نـشان داده   ) 1(هـا در جـدول      لفـه ؤهمراه سایر جزئیات ابعاد و م      ها به   آن هايلفهؤ مربوط به م   اطالعات

  .  شده است
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  .ها بندي آنها و ابعاد و اولویتلفهؤم میانگین نمره -1جدول 

  ابعاد  هالفهؤم
  بعد /لفهؤم  ردیف

  رتبه  میانگین  رتبه  میانگین

  7  23/7      درك مفاهیم و فرآیندهاي مربوط به عملکرد کارآفرینانه موفق: فرآیندهاي کارآفرینانه) 1بعد   

      27/73  )1-1لفه ؤم(اکتشاف   1

      99/65)2- 1لفه ؤم (تشریح مفاهیم پردازي و مفهوم  2

      36/72  )3-1لفه ؤم(مین مالی أت  3

      39/71  )4- 1لفه ؤم(سازي و اجرا  پیاده  4

      14/74)5- 1لفه ؤم(برداري  بهره  5

  
خصایص فردي در ارتباط با عملکرد / درك رفتار: خصایص کارآفرینی/ رفتار) 2بعد 

  کارآفرینانه موفق
    30/7  5  

      27/72  )1-2لفه ؤم(رهبري   1

      38/71  )2-2لفه ؤم(ارزیابی فردي   2

      26/73  )3-2لفه ؤم(مدیریت فردي   3

  
کار و تجارت که در  و  درك مفاهیم بنیادي در زمینه کسب: کار و  مبانی کسب) 3بعد 

.روند شمار می هاي مربوطه حایز اهمیت به گیري تصمیم
    07/7  8  

      16/72  )1-3لفه ؤم(کار  و  مفاهیم کسب  1

      97/61  )2-3لفه ؤم(کار  و  هاي کسب فعالیت  2

  
هاي موردنیاز  درك مفاهیم، راهبردها و نظام: هاي بین فردي ارتباطات و مهارت) 4بعد 

  براي تعامل اثربخش با دیگران
    54/7  2  

      52/74  )1-4لفه ؤم(مبانی ارتباطات   1

      64/72  )2- 4لفه ؤم(ارتباطات کارکنان   2

      65/71  )3-4لفه ؤم(ایت اصول اخالقی در ارتباطات رع  3

      37/75  )4-4لفه ؤم(کار گروهی   4

      3  53/7  )5-4لفه ؤم) (مدیریت تضاد(رویارویی با تضادها   5

  3  52/7      هاي موردنیاز براي کار با رایانه درك مفاهیم و روش: هاي دیجیتالی مهارت) 5بعد   

      47/72  )1-5لفه ؤم(مبانی رایانه   1

      57/71  )2-5لفه ؤم(کار با رایانه   2

  
درك اصول و مفاهیم اقتصادي پایه در ارتباط با مالکیت و گردانش : اقتصاد) 6بعد 

  کارآفرینی/ کارهاي کوچک و  کسب
    37/7  4  

      36/73  )1- 6لفه ؤم(مفاهیم اساسی اقتصاد   1

      43/71)2-6لفه ؤم( سود - روابط هزینه  2

      32/75  )3-6لفه ؤم(روندهاي اقتصادي  /اه شاخص  3

      41/72  )4-6لفه ؤم(هاي اقتصادي  نظام  4

      35/74  )5- 6لفه ؤم(المللی  تجارت بین  5

  6  29/7      ها و راهبردهاي فردي مدیریت منابع مالی و پول درك مفاهیم، رویه: سواد مالی) 7بعد   

      40/71  )1-7لفه ؤم(اصول و مبانی پول   1

      31/72  )2- 7لفه ؤم(خدمات مالی   2

      16/73  )3-7لفه ؤم(مدیریت فردي منابع مالی و پول   3

  1  60/7      درك مفاهیم و راهبردهاي موردنیاز براي کشف، رشد و توسعه: اي توسعه حرفه) 8بعد   

      61/71  )1-8لفه ؤم(ریزي شغلی  برنامه  1

      60/72  )2-8لفه ؤم(هاي کاریابی  مهارت  2
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فرآیند و رفتار کارآفرینی    هاي آموزش کارآفرینی بر اساس        ها و محتواي دوره    ارزیابی سرفصل ) ج

  کار و  و کسب

: درك مفاهیم و فرآیندهاي مربوط بـه عملکـرد کارآفرینانـه موفـق            : فرآیندهاي کارآفرینانه بعد  . 1

 را نـشان    "فرینیفرآینـدهاي کـارآ   "هـاي مربـوط بـه بعـد         لفهؤنشانگرهاي تشکیل دهنده م   ) 2(جدول  

گـذاري      هـاي سـرمایه     تـشخیص و ارزیـابی فرصـت      " هاينتایج بیانگر این اسـت کـه نـشانگر        . دهد می

هـا در سـطوح مختلـف در       ارزیابی مـستمر رونـدها و فرصـت       "،  "کار کارآفرینانه  و  خطرپذیر و کسب  

رین اولویـت را در   بیـشت "ها سنجی ایده امکان" و "هاي توام با ریسک  کید بر فرصت  أمحیط پیرامون با ت   

هـاي مربـوط بـه        برآورد ریسک "نشانگرهاي  .  داشته است  اکتشافلفه  ؤ دهنده م  بین سه نشانگر تشکیل   

ریـزي کـارآفرینی    مالحظـات مطـرح در برنامـه   "، "کار کارآفرینانـه   و   گذاري خطرپذیر و کسب       سرمایه

ارزیابی ملزومات " و   "رآفرینانهکار کا  و  همراه با معرفی ابزارهاي مورد استفاده براي طراحی یک کسب         

پـردازي و تـشریح      مفهـوم لفـه   ؤهاي اول تا سوم را در م      ترتیب اولویت   به "آغاز یک فعالیت کارآفرینانه   

هـا    نشانگر قرار دارنـد کـه در بـین آن          چهار نیز   تأمین مالی لفه  ؤدر م . اند به خود اختصاص داده    مفاهیم

هـاي    نیاز براي فعالیـت    عیین نیازهاي انسانی و منابع مورد     تشریح و تبیین عوامل مورد توجه در روند ت        "

فرآیندهاي سازماندهی جریان / ها تشریح روش"نشانگرهاي  .  بیشترین اولویت را دارا است     "کارآفرینانه

ـ " و "کار و  چگونگی سازگاري با تغییرات جاري در محیط کسب     "،  "کار کـارگیري   هتوصیف و شرح ب

در نهایت نـشانگر  . انده بودسازي و اجرا پیادهلفه ؤحائز باالترین رتبه در مترتیب   به "هاي عملیاتی   روش

  . دارد باالترین اهمیت را برداريبهرهلفه ؤمچهار  نیز از "ریزي مداوم ضرورت و مفهوم برنامه"
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  .کارآفرینانههاي آموزش کارآفرینی بر اساس بعد فرآیندهاي  ها و محتواي دوره بندي سرفصلاولویت -2جدول 

  میانگین  هاگویه  ها لفهؤم
انحراف 

  معیار

ضریب 

  تغییرات
  رتبه

28/770/2371/05  ها در فرآیند کارآفرینی ضرورت و چگونگی کشف و شناسایی فرصت

ها در سطوح مختلف در محیط پیرامون با  ارزیابی مستمر روندها و فرصت

ریسکهاي توام با  کید بر فرصتأت
37/731/2314/02

54/722/2294/01  کار کارآفرینانه و  گذاري خطرپذیر و کسب  هاي سرمایه تشخیص و ارزیابی فرصت

 و  گذاري خطرپذیر و کسب  هاي خلق و پرورش ایده براي سرمایه روش

  کار کارآفرینانه
92/647/2357/04

اکتشاف 

  )1-1لفه ؤم(

21/740/2333/03  ها سنجی ایده امکان

ریزي کارآفرینی همراه با معرفی ابزارهاي مورد  مالحظات مطرح در برنامه

  کار کارآفرینانه و  استفاده براي طراحی یک کسب
22/721/2306/02

16/749/2348/03  ارزیابی ملزومات آغاز یک فعالیت کارآفرینانه

56/721/2293/01کار کارآفرینانه و  گذاري خطرپذیر و کسب   سرمایههاي مربوط به برآورد ریسک

76/646/2364/05  نحوه برآورد و کسب منابع خارجی براي تکمیل ظرفیت و بنیه کارآفرین

40/652/2393/06  هاي فکري راهبردهاي ثبت و حفظ مالکیت دارایی

پردازي  ممفهو

و  تشریح 

مؤلفه (مفاهیم 

1-2(  

هاي  راي تعریف ایدهکار ب و  هاي یک طرح کسب لفهؤگیري از م بهره

  خطرپذیر کارآفرینانه
84/643/2355/04

هاي تامین مالی در  اي و رویه تشخیص و تمیز انواع مختلف منابع سرمایه

  گذاري مخاطره آمیز کارآفرینانه جریان سرمایه
82/633/2342/04

آغاز / ي ایجادمین مالی براأمالحظات و معیارهاي انتخاب منابع ت

هاي خطرپذیر کارآفرینانه فعالیت
64/735/2308/02

تشریح و تبیین عوامل مورد توجه در روند تعیین نیازهاي انسانی و منابع 

  هاي کارآفرینانه نیاز براي فعالیت مورد
72/720/2285/01

مین مالی أت

  )3-1مؤلفه (

26/725/2310/03  فایده مرتبط با منابع/ ارزیابی و برآورد هزینه

39/743/2329/07  کار و  تشریح پیچیدگی امور عملیاتی کسب

51/753/2337/08  کار و  هاي کسب ها و نظام تشریح نیاز به روش

47/732/2311/03  هاي عملیاتی کارگیري روش هتوصیف و شرح ب

61/723/2293/01  فرآیندهاي سازماندهی جریان کار/ ها تشریح روش

28/739/2328/06  نظر چگونگی توسعه محصوالت و یا عرضه خدمات در زمینه مورد

10/732/2327/05  کار و  هاي کسب فعالیت/ ها گیري مندي از خالقیت در تصمیم چگونگی بهره

کار و کارآفرینی و  و  هاي کسب وري منابع در موفقیت فعالیت ثیر بهرهأت

  قاي آنچگونگی ارت
27/735/2324/04

سازي و  ادهپی

  اجرا 

  )4-1مؤلفه (

52/723/2296/02  کار و  چگونگی سازگاري با تغییرات جاري در محیط کسب

ریزي مداوم ضرورت و مفهوم برنامه
1

  19/712/2294/01

14/724/2315/03  هاي کارآفرینانه هاي خطرپذیر و فعالیت گذاري برداري از سرمایه هاي بهره روش

13/722/2311/02نظر ها براي تداوم فعالیت کارآفرینانه مورد  ارزیابی گزینه

برداري  بهره

  )5-1مؤلفه (

توسعه راهبردهاي خروج
2

10/725/2317/04  کار مربوطه و   از عرصه کسب

  

                                                            
1- Continuation planning
2- Exit strategies
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خصایص فردي در ارتبـاط بـا عملکـرد کارآفرینانـه           / درك رفتار : خصایص کارآفرینی / رفتار. 2

را  "خصایص کـارآفرینی  / رفتار"هاي مربوط به بعد     لفهؤرهاي تشکیل دهنده م   نشانگ) 3(جدول  : موفق

گرفتن افراد در پیـشرفت امـور در راسـتاي           کار هب"نتایج بیانگر این است که نشانگرهاي       . دهدنشان می 

ترتیب   به"ابراز روحیه آغازگري و بدعت" و "رعایت اخالق در رفتار کاري"، "انداز مشترك یک چشم

حفـظ  " نـشانگرهاي   ارزیابی فردي مؤلفه  در  . باشند دارا می  رهبريمؤلفه  هاي اول تا سوم را در       اولویت

اهمیـت  ترتیـب    بـه  "توصیف خصایص فردي مطلوب براي کارآفرینی     " و   "هاي مثبت و سازنده     نگرش

اتخـاذ مقتـضی تـصمیمات      "،  "هـاي مثبـت و سـازنده        حفظ نگرش "در نهایت نشانگرهاي    . قرار دارند 

  . اند باالترین اهمیت را داشتهمدیریت فرديمؤلفه  نیز از "گیري در راستاي تغییر جهت"  و"مناسب
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  .هاي آموزش کارآفرینی بر اساس بعد مدیریت اطالعات و فناوري ها و محتواي دوره بندي سرفصل اولویت-3جدول 

  میانگین  هاگویه  ها لفهؤم

انحراف 

  معیار

ضریب 

  تغییرات

  رتبه

13/731/2325/05داري و وفاداري چگونگی ابراز صداقت، امانت

39/734/2317/03  ابراز روحیه آغازگري و بدعت

34/726/2308/02  رعایت اخالق در رفتار کاري

32/744/2334/07  نشان دادن شور و اشتیاق براي دستیابی به هدف

18/756/2357/09  هاي افراد پاسداشت و تصدیق تالش

12/764/2371/010هدایت دیگران با بیانات مثبت و سازنده

10/744/2343/08  توسعه روحیه تیمی و گروهی

45/726/2303/01  انداز مشترك کارگرفتن افراد در پیشرفت امور در راستاي یک چشم هب

35/738/2324/04  ضیهاي مقت تسهیم اختیار و مسئولیت در موقعیت

رهبري 

  )1-2مؤلفه (

27/742/2333/06  نهی و پذیرش تنوع ارج

24/740/2331/02  توصیف خصایص فردي مطلوب براي کارآفرینی
ارزیابی فردي 

  )2-2مؤلفه (

کید بر خود ارزیابی براي تعیین أهاي فردي با ت  ارزیابی قابلیت

  پتانسیل کارآفرینی

51/721/2294/01

50/715/2287/01  هاي مثبت و سازنده حفظ نگرش

37/713/2288/02  اتخاذ مقتضی تصمیمات مناسب

49/730/2307/03  گیري در راستاي تغییر جهت

کید بر توان کنارآمدن أله با تأهاي حل مس گیري از مهارت بهره

  هاي مبهم با موقعیت

16/737/2331/09

22/735/2326/08  رزیابی ریسکبرآورد و ا

ها در قبال تصمیمات اتخاذ شده توام با نشان  تعیین مسئولیت

  دادن رفتار مسوالنه

08/730/2324/07

20/725/2313/05  گیري از اصول مدیریت زمان بهره

83/634/2343/010  گیري از بازخوردها براي رشد فردي بهره

39/731/2312/04  فنون خالقیت

مدیریت 

  فردي

  )3-2مؤلفه (

32/735/2321/06  تدوین و تعیین اهداف فردي
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ــسب. 3 ــانی ک ــار و  مب ــسب : ک ــه ک ــادي در زمین ــاهیم بنی ــه در   و  درك مف ــار و تجــارت ک ک

نـشانگرهاي تـشکیل دهنـده      ) 4(جـدول   : رونـد   شمار مـی   هاي مربوطه حایز اهمیت به      گیري  تصمیم

نتایج بیـانگر ایـن اسـت کـه نـشانگرهاي           . دهد می  را نشان  مبانی کسب و کار   هاي مربوط به بعد      مولفه

عناصـر  " و "هاي تجاري   کارها و انواع فعالیت    و  انواع کسب "،  "وکار و تجارت در جامعه      نقش کسب "

 بیشترین اولویت را در بـین  "کید بر نقش مدیریتأبا تبهبود مستمر کیفیت/ اساسی یک فرهنگ کیفیت

نیـز  کـار    و   هاي کـسب    فعالیتمؤلفه   در   .اند داشته  کسب و کار   مفاهیممؤلفه   دهنده   هاي تشکیل نشانگر

مفـاهیم  " و   "مـدیریت راهبـردي   "،  "مدیریت بازاریابی و اهمیـت آن در اقتـصاد جهـانی          "نشانگرهاي  

  .  ترتیب بیشترین اولویت را دارا هستند  به"مدیریت ریسک
  

  .نی بر اساس بعد مبانی کسب و کارهاي آموزش کارآفری ها و محتواي دوره بندي سرفصل اولویت-4 جدول

  میانگین  هاگویه  ها لفهؤم
انحراف 

  معیار

ضریب 

  تغییرات
  رتبه

35/732/2316/01  کار و تجارت در جامعه و  نقش کسب

21/729/2318/02  هاي تجاري کارها و انواع فعالیت و  انواع کسب

01/734/2335/04  فزودههاي تولید ارزش ا فرصت

با بهبود مستمر کیفیت/ عناصر اساسی یک فرهنگ کیفیت

  کید بر نقش مدیریتأت
14/737/2331/03

 مفاهیم کسب

  کار و 

  )1-3مؤلفه (

11/740/2338/05  ضرورت رعایت اصول اخالقی در امور تجاري

17/727/2317/01  مدیریت بازاریابی و اهمیت آن در اقتصاد جهانی

01/737/2338/04  هاي مرتبط به آن کارکردهاي بازاریابی و فعالیت

70/641/2359/05مفاهیم مدیریت و گستره امور مدیریتی

74/648/2368/06  مفاهیم مدیریت مالی

77/657/2380/07مفاهیم مدیریت منابع انسانی

20/735/2327/03  مفاهیم مدیریت ریسک

هاي  فعالیت

کار  و  کسب

  )2-3مؤلفه (

23/730/2319/02  مدیریت راهبردي

  

هـاي موردنیـاز بـراي تعامـل       درك مفاهیم، راهبردها و نظام    : هاي بین فردي    ارتباطات و مهارت  . 4

ارتباطـات و  هـاي مربـوط بـه بعـد     لفـه ؤدهنـده م  نـشانگرهاي تـشکیل  ) 5(جدول : اثربخش با دیگران 

گیـري از     توانـایی بهـره   "یـن اسـت کـه نـشانگر         نتایج بیـانگر ا   . دهدرا نشان می  هاي بین فردي      مهارت

تـشریح ماهیـت    "  و "...) فکس، پـست الکترونیکـی، پـست صـوتی، و         ( هاي ارتباطی   ها و نظام    فناوري

 داشـته  مبانی ارتباطاتمؤلفه  دهنده هاي تشکیل بیشترین اولویت را در بین نشانگر   "ارتباطات اثر بخش  

ماهیت ارتباطـات   "  و "یل شرح وظایف کاري کارکنان    ها جهت تکم    ارایه خط مشی  "نشانگرهاي  . است

مؤلفـه  در . انـد رعایت اصول اخالقی در ارتباطات داشتهمؤلفه را در  بیشترین اهمیت  ترتیب  به "کارکنان
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و درك متقابـل بـین همکـاران و کارکنـان زیـر              تقویت پذیرش فرهنگـی   " نیز نشانگرهاي    کار گروهی 

نـشانگرهاي   .ترتیب بیشترین اولویت را دارا هـستند   به"افرادترغیب روابط مثبت کاري بین    " و   "دست

هـاي    رسـیدگی بـه شـکایات و خواسـته        " و   "ي سازمانی   ماهیت تضادها "،  "ماهیت تغییرات سازمانی  "

  .اندهبود) مدیریت تضاد(رویارویی با تضادها مؤلفه ترتیب حائز باالترین رتبه در   به"مخاطبان/ مشتریان

  

  .هاي بین فردي هاي آموزش کارآفرینی بر اساس بعد ارتباطات و مهارت ها و محتواي دوره دي سرفصلبن اولویت- 5جدول 

  میانگین  هاگویه  ها لفهؤم
انحراف 

  معیار

ضریب 

  تغییرات
  رتبه

66/725/2294/02  تشریح ماهیت ارتباطات اثر بخش

کارگیري صحیح  هب( اثربخش هاي مختلف ارتباط معرفی فنون و شیوه

واژگان و دستور زبان، شنیدن اثربخش، ارایه شفاهی، تعامل رودر رو، 

کننده، مهیاسازي و   رسانی ترغیب هاي اطالع هاي تجاري، پیام نگارش نامه

)هاي پژوهشی یا نوشتاري ساده استفاده از گزارش

55/729/2303/03

از طریق انواع ارتباطات دهی خدمات  چگونگی بهبود کیفیت و جهت

  کالمی، تلفنی، نوشتاري و غیره
31/729/2314/04

مبانی ارتباطات 

  )1-4مؤلفه (

فکس، پست ( هاي ارتباطی ها و نظام گیري از فناوري توانایی بهره

...)الکترونیکی، پست صوتی، و
55/715/2285/01

75/724/2288/03  ها مشی پیگیري خط

74/715/2278/02  طات کارکنانماهیت ارتبا

73/707/2268/01  ها جهت تکمیل شرح وظایف کاري کارکنان ارایه خط مشی

ارتباطات کارکنان 

  )2-4مؤلفه (

37/727/2308/04  هاي کارکنان هدایت نشست

62/725/2296/02  احترام به حوزه و قلمرو خصوصی دیگران رعایت اصول 

 اخالقی در ارتباطات

  )3- 4مؤلفه (
69/727/2295/01  خالقی در ارایه اطالعاتتشریح مالحظات ا

38/732/2315/04  برخورد گرم و صمیمی با دیگران در محیط کار

55/721/2293/01  و درك متقابل بین همکاران و کارکنان زیر دستتقویت پذیرش فرهنگی

38/723/2302/02  ترغیب روابط مثبت کاري بین افراد

  کار گروهی

  )4-4مؤلفه (

18/722/2310/03  )عنوان یک عضو تیم یا گروه مشارکت داشتن در کارها به(کار جمعی و تیمی 

52/654/2389/010  توانایی خود کنترلی

26/748/2341/09  ابراز و نشان دادن حس همدلی با دیگران

47/742/2324/06  مندي مناسب از جرات و شهامت بهره

38/743/2330/07  هاي مذاکره توانایی مهارت

گیر مشتریان بدغلق و سخت/ توانایی تعامل سازنده با مخاطبان
1

  30/742/2331/08

84/730/2294/04  مخاطبان/ هاي مربوطه به مشتریان توانایی توضیح و تفسیر سیاست

83/726/2288/03  مخاطبان/ هاي مشتریان یدگی به شکایات و خواستهرس

82/716/2276/01  ماهیت تغییرات سازمانی

93/722/2279/02  ي سازمانی ماهیت تضادها

رویارویی با 

مدیریت (تضادها 

  )5-4مؤلفه ) (تضاد

92/729/2289/05  ماهیت و نحوه مدیریت تنش و استرس

                                                            
1- Difficult customers /clients



   و همکارانزاده غالمحسین عبداهللا

145

) 6(جـدول   : اي کـار بـا رایانـه      هـاي موردنیـاز بـر       درك مفاهیم و روش   : هاي دیجیتالی   مهارت. 5

نتـایج بیـانگر    . دهد را نشان می   هاي دیجیتالی مهارتهاي مربوط به بعد     لفهؤدهنده م  نشانگرهاي تشکیل 

اسـتفاده از منـابع مرجـع       "،  "هاي کنترل پانل در رایانه      لفهؤشیوه استفاده از م   "این است که نشانگرهاي     

هـاي   بیشترین اولویت را در بین نشانگر   "گان اصلی رایانه  استفاده از واژ  " و   "براي دستیابی به اطالعات   

توانـایی ارزیـابی   " نیـز نـشانگرهاي   کار با رایانهمؤلفه در .  داشته است مبانی رایانه مؤلفه   دهنده   تشکیل

 به ترتیـب بیـشترین   "نقش اینترنت در تجارت" و "ماهیت تجارت الکترونیکی"، "اعتبار منابع اینترنتی 

  .  هستنداولویت را دارا 

  

  .هاي دیجیتالیهاي آموزش کارآفرینی بر اساس بعد مهارت ها و محتواي دوره بندي سرفصلاولویت -6جدول 

  میانگین  هاگویه  ها لفهؤم

انحراف 

  معیار

ضریب 

  تغییرات

  رتبه

69/723/2290/03  استفاده از واژگان اصلی رایانه

32/745/2335/08  افزارها گیري از نرم  دستورات اصلی جهت بهرهکارگیري هتوانایی ب

12/733/2328/06مهارت استفاده درست از میزکار رایانه

27/742/2333/07  ها سازي و تغییر فایل فشرده

56/716/2286/02  استفاده از منابع مرجع براي دستیابی به اطالعات

68/735/2306/05  در رایانهاي دستور یا منوهاي اجر استفاده از سیستم

63/714/2280/01  هاي کنترل پانل در رایانه لفهؤشیوه استفاده از م

  مبانی رایانه 

  )1-5مؤلفه (

51/727/2303/04  هاي مختلف رایانه دسترسی به اطالعات از طریق درایوها یا ورودي

39/729/2310/07  )وب(هاي اساسی کاوش در شبکه  مهارت

71/713/2276/01  توانایی ارزیابی اعتبار منابع اینترنتی

48/729/2305/06  هاي سازماندهی و مدیریت فایل با استفاده از رایانه مهارت

44/737/2319/08  برقراري ارتباط از طریق رایانه

33/743/2331/09  افزاري افزاري و نرم حل مسایل رومزره و معمول سخت

78/733/2299/05  اي افزاري رایانه استفاده از ابزارهاي سخت

87/722/2282/02  ماهیت تجارت الکترونیکی

61/726/2297/03  نقش اینترنت در تجارت

کار با رایانه 

  )2-5مؤلفه (

50/724/2298/04  توسعه یک وب سایت یا تارنماي اصلی
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کارهـاي   و  تباط با مالکیت و گردانش کـسب درك اصول و مفاهیم اقتصادي پایه در ار       : اقتصاد. 6

 را نـشان    اقتـصاد هاي مربوط به بعـد      لفهؤنشانگرهاي تشکیل دهنده م   ) 7(جدول  : کارآفرینی/ کوچک

، "توانایی تمیز و تشخیص بین کاالها و خـدمات اقتـصادي          "نتایج بیانگر این است که نشانگر       . دهدمی

کـار و    و   حاصل از کـسب     مختلف مطلوبیت اقتصادي   انواع" و   "ها عوامل مختلف تولید و ترکیب آن     "

 مفاهیم اساسی اقتصاد  مؤلفه   دهنده   هاي تشکیل  بیشترین اولویت را در بین نشانگر      "هاي تجاري   فعالیت

ماهیـت  "،  "وري  تحلیل پیامد تخصصی شدن نیروي کار و تقسیم کار بر بهره          "نشانگرهاي  . داشته است 

هـاي اول تـا سـوم را در          به ترتیب اولویت   "مفهوم اقتصاد مقیاس  " و   "فایده/ و چگونگی تحلیل هزینه   

نیـز  رونـدهاي اقتـصادي    /هـا  شـاخص مؤلفـه  در . انـد  به خود اختصاص داده     سود - روابط هزینه مؤلفه  

 و "ماهیـت شـاخص بهـاي مـشتري       "،  "هاي اقتصادي   هاي تجاري بر فعالیت     پیامد چرخه "نشانگرهاي  

ارزیـابی و بـرآورد     "نشانگرهاي   .ب بیشترین اولویت را دارا هستند     ترتی  به "مفهوم تولید ناخالص ملی   "

روابط بـین   " و   "مفهوم رقابت "،  "هاي اقتصادي خطرپذیر و کارآفرینانه      پیامد اقدامات دولت بر فعالیت    

. انـد  ه  بودهاي اقتصادينطاممؤلفه ترتیب حائز باالترین رتبه در   به"تجارت/  کار و  دولت و دنیاي کسب 

، "الملـل   ثیرگذار بر توانایی یک کشور در عرصه تجـارت بـین          أارزیابی عوامل ت  "یت نشانگرهاي   در نها 

 نیـز از    "ثیر شرایط و محیط اجتماعی و فرهنگی بر تجارت جهانی         أت" و   "نقش نرخ مبادله در تجارت    "

  . اندفروش باالترین اهمیت را داشتهمؤلفه 
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  .هاي آموزش کارآفرینی بر اساس بعد اقتصاد تواي دورهها و مح بندي سرفصل اولویت-7جدول 

  میانگین  هاگویه  ها لفهؤم

انحراف 

  معیار

ضریب 

  تغییرات

  رتبه

47/722/2297/01  توانایی تمیز و تشخیص بین کاالها و خدمات اقتصادي

25/719/2302/02  ها عوامل مختلف تولید و ترکیب آن

18/736/2328/07  مفاهیم مربوط به کمیابی

21/741/2334/08  هاي فرصت مفاهیم مربوط به هزینه

62/746/2322/05  هاي اقتصادي ماهیت علم اقتصاد و فعالیت

57/731/2306/03  هاي تجاري کار و فعالیت و  انواع مختلف مطلوبیت اقتصادي حاصل از کسب

38/732/2314/04  ه و تقاضاتعیین اصول عرض

مفاهیم اساسی 

  اقتصاد 

  )1-6مؤلفه (

18/735/2327/06  مفهوم قیمت

20/734/2325/04  وري مفهوم بهره

36/731/2314/02  فایده/ ماهیت و چگونگی تحلیل هزینه

36/730/2313/01  وري تحلیل پیامد تخصصی شدن نیروي کار و تقسیم کار بر بهره

18/739/2333/06  کار و نیروي کار سازماندهی شده و  هوم و روابط بین تجارت و کسبمف

27/735/2323/05  نرخ بازگشت کاهنده و عوامل محدود کننده بازدهقانون

- روابط هزینه

  سود 

  )2-6مؤلفه (

57/738/2315/03  مفهوم اقتصاد مقیاس

29/742/2332/04   شرایط اقتصاديمعیارهاي مورد استفاده در تحلیل

45/729/2307/02  ماهیت شاخص بهاي مشتري

28/741/2332/03  مفهوم تولید ناخالص ملی

 /ها شاخص

روندهاي 

اقتصادي 

63/726/2297/01  هاي اقتصادي هاي تجاري بر فعالیت پیامد چرخه  )3-6مؤلفه (

53/736/2313/06هاي اقتصادي انواع نظام

49/724/2299/03  تجارت/ کار و  وابط بین دولت و دنیاي کسبر

41/720/2297/01  هاي اقتصادي خطرپذیر و کارآفرینانه ارزیابی و برآورد پیامد اقدامات دولت بر فعالیت

07/736/2333/08  هاي خصوصی مفهوم بنگاه

17/743/2338/09  فعالیت تجاريکار و  و  ثر بر سوددهی یک کسبؤارزیابی و برآورد عوامل م

34/723/2304/04کار و فعالیت تجاري و  ثر بر ریسک در یک کسبؤعوامل م

45/722/2297/02  مفهوم رقابت

17/731/2322/07  انواع ساختار بازار

هاي  نظام

  اقتصادي 

  )4-6مؤلفه (

47/730/2307/05  هاي کوچک بر اقتصاد بازار بنگاه/ پیامد کارآفرینی

50/724/2298/04  الملل در تجارت بین) پا خرده(کار و کارآفرینی کوچک مقیاس  و  هاي کسب فرصت

50/724/2298/03  تاثیر شرایط و محیط اجتماعی و فرهنگی بر تجارت جهانی

50/724/2298/02  نقش نرخ مبادله در تجارت

تجارت 

  لیالمل بین

  )5-6مؤلفه  (

50/724/2298/01  الملل ی یک کشور در عرصه تجارت بینثیرگذار بر توانایأارزیابی عوامل ت



1394 پاییز) 3(، شماره )2(رزي کارآفرینی در کشاو نشریه

148

) 8(جـدول  : ها و راهبردهاي فردي مدیریت منـابع مـالی و پـول    درك مفاهیم، رویه : سواد مالی . 7

نتـایج  . دهـد  را نشان مـی    منابع مالی و پول   هاي مربوط به بعد مدیریت      لفهؤنشانگرهاي تشکیل دهنده م   

نگهداشـت   عنـوان ابـزار داد و سـتد، واحـد سـنجش،      ارکردهاي پول بـه ک"بیانگر این است که نشانگر      

پول کاغذي، سکه، سند و سفته، اوراق بهادار (انواع گردش پول " و "استفاده اثربخش از پول"، "ارزش

مؤلفـه   دهنـده    هـاي تـشکیل    بیشترین اولویت را در بین نشانگر      "...)دولتی، اسکناس صادره از خزانه و     

توصیف خدمات ارایه شده از سوي      "نتایج بیانگر این است که نشانگر       .  داشته است  اصول و مبانی پول   

بیشترین  "بازکردن حساب با موسسه مالی" و "سسه مالی جهت همکاريؤانتخاب م"، "موسسات مالی

ایجـاد یـک    "نـشانگرهاي    . داشته است  خدمات مالی مؤلفه  دهنده    تشکیل هاياولویت را در بین نشانگر    

 "تدوین بودجه شخصی" و "بهبود و ترمیم موجودي، پیشینه و ارزش اعتباري"، "ري مثبتپیشینه اعتبا

بـه خـود اختـصاص      پـول    مدیریت فردي منـابع مـالی و      مؤلفه  هاي اول تا سوم را در       ترتیب اولویت  به

  . اند داده
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  .اساس بعد سواد مالیهاي آموزش کارآفرینی بر  ها و محتواي دوره بندي سرفصل اولویت-8جدول 

  میانگین  هاگویه  ها لفهؤم

انحراف 

  معیار

ضریب 

  تغییرات

  رتبه

41/733/2314/05  ...)نقد، اعتبارات و( انواع مبادالت مالی

46/728/2305/01  نگهداشت ارزشکارکردهاي پول به عنوان ابزار داد و ستد، واحد سنجش،

30/726/2309/04  ......)دستمزد، اجاره، سهام، وجوه انتقالی و/ حقوق(درآمدي منابع 

پول کاغذي، سکه، سند و سفته، اوراق بهادار دولتی، (انواع گردش پول 

  ...)اسکناس صادره از خزانه و

41/728/2308/03

13/729/2321/07  خواندن و تفسیر یک مانده حساب

30/733/2319/06  ارزش زمانی پول

28/747/2340/09  هاي مربوط به اعتبارات تشریح هزینه

24/739/2330/08  هاي قانونی مربوط به استفاده از پول ولیتئتشریح و تبیین مس

اصول و 

مبانی پول 

  )1-7مؤلفه (

30/724/2307/02  استفاده اثربخش از پول

64/713/2279/01  توصیف خدمات ارایه شده از سوي موسسات مالی

96/742/2348/04  هاي موسسات مالی تشریح و تبیین مسولیت

95/747/2356/05  هاي مربوط به استفاده از خدمات مالی تشریح و تبیین هزینه

24/738/2328/02  انتخاب موسسه مالی جهت همکاري

خدمات مالی 

  )2-7مؤلفه (

02/743/2347/03  بازکردن حساب با موسسه مالی

33/748/2338/010  تعیین اهداف مالی

40/760/2352/013  انداز تدوین طرح پس

55/725/2298/05  تدوین طرح هزینه کرد

26/747/2340/011  گذاري و برداشت از حساب سپرده

24/737/2328/09  تکمیل اسناد مالی

07/742/2342/012   مالیهاي حساب نگهداشت صورت

22/736/2327/08بازخوانی و تطبیق اظهارات مالی

35/729/2312/07  شناسایی و اصالح خطاهاي حسابداري

32/728/2311/06  گذاري تشریح و تبیین انواع سرمایه

93/724/2298/01  ایجاد یک پیشینه اعتباري مثبت

78/724/2298/04  گذاري پولی سرمایه

80/724/2298/03  تدوین بودجه شخصی

مدیریت 

منابع فردي 

مالی و  پول 

  )3-7مؤلفه (

31/724/2298/02  بهبود و ترمیم موجودي، پیشینه و ارزش اعتباري
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) 9(جـدول   : نیاز براي کشف، رشـد و توسـعه        درك مفاهیم و راهبردهاي مورد    : ايتوسعه حرفه . 8

نتـایج بیـانگر ایـن    . دهـد را نشان می ايتوسعه حرفههاي مربوط به بعد    لفهؤدهنده م  نشانگرهاي تشکیل 

 و "انتخاب و استفاده از منابع اطالعات شغلی"، "تشریح و تبیین حقوق کارگران  "است که نشانگرهاي    

هـاي   بیشترین اولویت را در بـین نـشانگر        "هاي اشتغالزایی بر مبناي کارآفرینی      تشریح و تبیین فرصت   "

 نیـز نـشانگرهاي     هـاي کاریـابی   مهـارت مؤلفـه   در  . است داشته    شغلی ریزيبرنامهمؤلفه   دهنده   تشکیل

تشریح نحـوه  "، "نیاز ممکن براي پیشرفت شغلی هاي مورد   هاي ممکن و مهارت     تشریح و تبیین گزینه   "

 ")مصاحبه شغلی (تشریح نحوه مصاحبه براي کسب یک شغل        " و   "تدوین پیشنه شغلی یا سابقه کاري     

  .ترتیب بیشترین اولویت را دارا هستند به

  

.ايهاي آموزش کارآفرینی بر اساس بعد توسعه حرفه ها و محتواي دوره بندي سرفصل اولویت-9جدول 

  میانگین  هاگویه  ها لفهؤم

انحراف 

  معیار

ضریب 

  تغییرات

  رتبه

هاي شغلی بر اساس وضعیت اقتصادي در حال  ارزیابی فرصت

  حاضر و در آینده

39/712/2287/04

72/718/282/03  هاي اشتغالزایی بر مبناي کارآفرینی تشریح و تبیین فرصت

51/718/2291/05  کار و   کسب تحلیل انتظارات و توقعات شاغالن در محیط

72/795/1252/01  تشریح و تبیین حقوق کارگران

ریزي  برنامه

شغلی 

  )1-8مؤلفه (

71/715/2279/02  انتخاب و استفاده از منابع اطالعات شغلی

53/726/2299/05  تشریح راهبردهاي کاریابی

39/722/2300/06  تشریح نحوه تکمیل یک تقاضانامه شغلی

56/719/2289/03)مصاحبه شغلی(تشریح نحوه مصاحبه براي کسب یک شغل 

83/726/2288/02  تشریح نحوه تدوین پیشنه شغلی یا سابقه کاري

مندي از  معرفی راهکارها و فنون کسب تجربه کاري و بهره

 هاي نظیر کارآموزي، عضویت در انجمن(اي  منابع توسعه حرفه

  )اي و غیره ها و مجامع حرفه اي، شرکت در نمایشگاه حرفه

71/735/2305/07

عنوان یک نیروي کار  تشریح و تبیین نیازهاي جاري آموزشی به

  )آموزش ضمن خدمت(

44/721/2297/04

هاي  مهارت

کاریابی 

  )2-8مؤلفه (

نیاز ممکن  هاي مورد هاي ممکن و مهارت تشریح و تبیین گزینه

  براي پیشرفت شغلی

72/709/2270/01
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  گیري بحث و نتیجه

هاي مختلفـی     لفهؤ م .امروه توافق عامی ایجاد شده که کارآفرینی قابل آموزش دادن و یادگیري است              

هـا و موسـسات بخـش      ، که توسط سازمان   کنند   نقش ایفا می   در بهبود صالحیت و توانمندي کارآفرینان     

 از طرفـی محتـوا و       .هـاي آموزشـی متعـدد بـه متقاضـیان ارائـه شـده اسـت                 خصوصی در قالب برنامه   

هـا تـدوین شـده و کمتـر اولویـت         انـدرکاران برنامـه     ها همواره از دیدگاه دست      هاي این برنامه    سرفصل

  که به روش پیمایشی انجام شده اسـت،        پژوهش حاضر دف   بر این اساس ه    .متقاضیان لحاظ شده است   

هـاي آمـوزش کـارآفرینی بـر اسـاس فرآینـد و رفتـار         هـا و محتـواي دوره   شناسایی و ارزیابی سرفصل  

هـاي    مهـارت  .بـود هاي آموزشـی       در دوره  هکنند از دیدگاه کارآفرینان شرکت     کار   و  کارآفرینی و کسب  

مورد ارزیـابی قـرار گرفـت کـه نتـایج آن             نشانگر   176و  مؤلفه   31 بعد،   8 در قالب     متقاضیان نیاز مورد

هـاي دیجیتـالی،      هاي بین فـردي، مهـارت       ارتباطات و مهارت  اي،  ابعاد توسعه حرفه  بیانگر این است که     

ترتیـب در    بـه مبانی کسب و کار، سواد مالی، فرآیندهاي کارآفرینانه،  خصایص کارآفرینی / اقتصاد، رفتار 

   .ا هشتم قرار داشتندهاي اول ت اولویت

این تحقیق  هاي محتوایی آموزش کارآفرینی شناسایی شده در          لفهؤبا توجه به چندگانگی و ارتباط م        

اندازي یک    بایست فراتر از آموزاندن چگونگی راه       آموزش کارآفرینی را می   که  گیري نمود    نتیجهتوان    می

بود یادگیري فراگیران جهت کسب دانـش و        واقع آموزش کارآفرینی، متضمن به      هب. کار دانست  و   کسب

ها در عرصـه عمـل و دنیـاي واقعـی، بهبـود عملکـرد نهادهـا و مراکـز                     هاي جدید و کاربرد آن      مهارت

آموزشی در جریان پرورش سرمایه انسانی دانا و توانا و در نتیجه ارتقاي سهم نظام آموزش در توسـعه                   

باید به نحوي ها آموزشمحتواي ز اعتقاد دارند کههاي دیگري نی  پژوهش.محور است یک جامعه دانایی

و در برگیرنـده محتـوایی در   شـود  نـوآور وخالقافراديبه تربیت و پرورش باشد که در نهایت منجر

هاي فنی  هاي مباحثه، رهبري، توسعه محصول جدید، تفکر خالق و عرضه نوآوري          مورد توسعه مهارت  

  ).McMullen and Long, 1987; Vesper and McMullen, 1988( باشد

 )Ireland et al., 2003 (ها در زندگی آموزش کارآفرینانه در پی توانمندسازي افراد، جهت شناسایی فرصت  

ورزي سیـستمی، انتقـادي و خالقانـه و           هاي جدید در پرتـو اندیـشه        ها از طریق خلق ایده      و پیگیري این فرصت   

ـاي    گـذاري   کارهـاي نوآورانـه، سـرمایه      و  ها در قالب کسب     ن ایده نیاز براي عملی نمود    سازي منابع مورد    فراهم ه

ایـن توانمنـدي،   . )Chrisman et al., 2003; Upton et al., 2001 (آمیز و ابتکـارات سـودمند اسـت    مخاطره

خالقیت، ابتکـار، اعتمـاد   (هاي چندگانه فردي  ها و شایستگی متضمن توسعه متوازن، مداوم و یکپارچه صالحیت      
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ـاعی، شـهروندي و   ، حرفه...)وبه نفس   ,Hills, 1988; Scott and Twomey (اسـت ... اي و تخصصی، اجتم

1988; Hood and Young, 1993; McMullan and Long, 1987; Plaschka and Welsch, 1990( .

ـار کارآفرین           همرفته، یافته   روي انـه  هاي این تحقیق موید ضرورت رویگردي فرآیندنگر و سیستمی بـراي درك رفت

  .  و ارایه محتواي مناسب و جامع براي در همه ابعاد شناسایی شده است

  

   پیشنهادها

  . در راستاي انجام تحقیق فوق پیشنهادهاي زیر حائز اهمیت توجه است  

   و نوپا بودن این حـوزه در کـشور و     ،اي بودن آموزش کارآفرینی     اي و چندرشته    رشته  با توجه به بین 

 ارگانی با عنوان دبیرخانه، شورا یـا        ،شود  هاي آموزش کارآفرینی، پیشنهاد می      رهتقاضاي فزاینده براي دو   

سـازي نهادهـاي    کمیته ملی آموزش کارآفرینی در سطح ملی براي سیاسـتگذاري راهبـردي و هماهنـگ       

ریزي آموزشی و درسی، تنظیم محتـوا و اسـتانداردهاي آمـوزش کـارآفرینی در کـشور و                    ذیربط، برنامه 

هـا و     و نماینـدگان دسـتگاه    هاي مرتبط با حضور خبرگان آموزش کـارآفرینی           لیت دستگاه نظارت بر فعا  

  . تشکیل شودموسسات ذیربط 

       هـاي آمـوزش کـارآفرینی بـر اسـاس       اعتبارسنجی و اعطـاي گـواهی بـه مراکـز ارایـه دهنـده دوره

شـود تـا     مـی  ها، قابلیت آموزشگران و نظـایر آن موجـب          استانداردهاي محتوایی، امکانات و زیرساخت    

ضمن جلوگیري از ورود افراد و موسسات غیر استاندارد به این عرصه، کیفیت آموزش کارآفرینی و در                 

نامـه و اسـتانداردهاي ملـی آمـوزش       براي این منظـور، تـدوین نظـام       . نتیجه، دستاوردهاي آن ارتقا یابد    

هـا و     انـداز، رسـالت     ا، چـشم  در ارتباط با کارکردهاي مختلف نظام آموزشی اعم از راهبرده         (کارآفرینی  

 یـادگیري،   - هـاي آموزشـگران، ماهیـت یـاددهی         ریزي آموزشی و درسی، صالحیت      ها، برنامه   ماموریت

نیاز فراگیران، ارزیابی و ارزشیابی آموزشی، مدیریت آموزشـی، تلفیـق ابعـاد              هاي مورد   محتوا، صالحیت 

در ایـن بـین،    .  اسـت  يضـرور ...) ان،اي آموزشـگر    اي آموزش کارآفرینانه در نظام توسـعه حرفـه          حرفه

بایست با درك و در نظر گـرفتن   هاي این تحقیق نشان داد، می محتواي آموزش کارآفرینی، چنانچه یافته    

نیاز براي انجام رفتـار کارآفرینانـه و فرآینـد توسـعه            هاي مورد   همه عناصر و اجزا و خصایص و قابلیت       

  .  به انجام رسدوکار کسب

  ـ     هایی    پژوهشانجام ویـژه از طریـق نیازسـنجی آموزشـی و مراجعـه بـه نظـرات                 هاز این دسـت، ب

توانـد نقـش      کار می  و  نظران آموزش کارآفرینی و نیز کارآفرینان و صاحبان کسب          کارشناسان و صاحب  
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ها و محتواي آموزش کارآفرینی و تدوین برنامه درسی      مهمی در شناسایی سرفصل   
1

هاي   و طراحی دوره

آمـوزش کـارآفرینی    هـاي     دورهاستانداردسازي محتـوایی    و پایش   تدوین  . یفا نماید آموزش کارآفرینی ا  

توانـد توسـط      این ماموریت مهـم مـی     . رود  شمار می  بهها    این دوره تضمین کیفیت   اعتبارسنجی و   اساس  

  .گفته به انجام برسد ارگان پیش

     ي انجام رفتار کارآفرینانه و     نیاز برا  هاي مورد   ها و صالحیت     قابلیت  بودن با توجه به تعدد و چندگانه

صـورت پودمـانی   هاي آموزش کـارآفرینی بـه    کار، تدوین دوره   و   مراحل و ابعاد مختلف توسعه کسب     
2
 

هـا هـم    ایـن پودمـان  . نیـاز یـاري رسـاند     گیري از محتواي مورد     تواند متقاضیان را در انتخاب و بهره        می

هـا     البته با توجه به تنوع حوزه      .ارایه شود صورت برخط یا مجازي      صورت حضوري و هم به     تواند به   می

کـار،   و بر ابعاد کسب  کار، الزم است در تدوین محتواي آموزش کارآفرینی، عالوه         و   هاي کسب   و زمینه 

کارهـاي   و  براي نمونـه گردشـگري، فنـاوري زیـستی، کـسب     (ها  ملزومات خاص هر یک از این زمینه   

 رویکرد به تخصصی شدن آموزش کارآفرینی کمک خواهد     این. نیز در نظر گرفته شود    ...) کشاورزي، و 

هـا    گیري از متخصصان موضوعی در این زمینه        اي از طریق بهره      این امر مستلزم رویکرد چندرشته     .نمود

هـاي کـارآفرینی      در کنار متخصصان آموزش و کارآفرینی هنگام تدوین محتوا یا برنامـه آموزشـی دوره              

کـار، طراحـی     و  هاي کـسب     تحوالت فنی و نهادي و پویایی فرصت       همچنین با توجه به تغییر و      .است

  . نگر صورت گیرد بایست با رویکردي آینده هاي آموزش کارآفرینی می دوره

  هـاي   هـاي مختلـف آمـوزش کـارآفرینی، از روش     لفهؤشود متناسب با ابعاد و م در پایان پیشنهاد می

زشگران، سـاختار و مـدیریت مناسـب بـراي          هاي آموزشی، آمو    هاي یادگیري و محیط     آموزشی، فرصت 

در ایـن خـصوص، شناسـایی و اسـتفاده از منـابع و      . هاي آموزش کارآفرینی بهره گرفته شود   ارایه دوره 

بر  هاي یادگیري و آموزشی جامعه براي آموزش کارآفرینی در قالب کارورزي و کارآموزي مبتنی            فرصت

اي  عنـوان الگوهـاي حرفـه    ي از کارآفرینان مجرب به  گیر  ، بهره )Mentoring( شاگردي   - الگوهاي استاد 

هـاي    ها در برنامه   هاي موفق و تلفیق آن      موفق در نقش مشاور، هدایتگر و راهنما و الگوسازي کارآفرینی         

اندازي و مدیریت   نظیر طراحی، راه- هاي یادگیري کارآفرینانه    بر پروژه  آموزش کارآفرینی، آموزش مبتنی   

نظـایر آن پیـشنهاد    و- بنیان با همکاري مراکز رشد دانشگاهی فناور و دانشهاي دانشگاهی  یک شرکت

       .شود می

                                                            
1- Entrepreneurship curriculum development 
2- Modular 
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Abstract1

It is becoming clear that entrepreneurship, or certain facets of it, can be taught. 
Currently, there has been a proliferation of training courses dedicated to 
entrepreneurship, so it is need to formulate consensus on syllabuses and content from 
the viewpoint of the candidate-entrepreneurs to respond to the learning needs of the 
Nominees. The aim of current research is to identify and assess syllabuses and 
contents of entrepreneurship training program based on entrepreneurship and 
business behavior and process. The current applied research carried out according 
survey method and cross sectional method, and utilized questionnaire tools in order 
to data gathering. Statistical population contains all candidates who participate in 
business and entrepreneurship skills training program that hold by Ministry of Labor 
and Social Affair in Kermanshah province. By using Krejcie and Morgan table, 174 
sample selected and simple random sampling exploited to select respondent 
nominees. Needed skills are assessed in term of 8 dimensions, 31 components and 
176 items, results showed that dimensions include; professional development, 
communications and interpersonal skills, digital skills, economics, entrepreneurship 
behavior/traits, financial knowledge, entrepreneurial traits/behaviors, business 
foundations, are prioritized. Also most components include considering ethics in 
communication, staff communication in term of "communications and interpersonal 
skills dimension and components of career planning and job-seeking skills in term of 
professional development dimension. Despite of this, various items contained the 
each of component and dimensions are ranked. These elements could consider as 
content standards entrepreneurship courses. Finally, some recommendations are 
provided to improve cycle of entrepreneurship curriculum development. 

Keywords: Entrepreneurship education, Entrepreneurship training courses, Content 
standards, Entrepreneurship behavior and process         
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