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چکیده 
شغلیناناطمیعدمشرایطدرکارآفرینیروحیهبهبودبرانسانینیرویآموزشتأثیر گذاریبررسیحاضرپژوهشهدف
نماید،فاایآنبهبوددرمؤثرینقشمی تواندوداردکارآفرینیبرمالحظه ایقابلتاثیرکهمهمیعواملازیکی.است

وخالقیتبرایافرادکردنتواناکارآفرینیروحیهبهبودبرایانسانینیرویآموزشازهدف.استانسانینیرویآموزش
سرمایه گذارینوعیآموزش.می باشدشرایطیهردرریسک پذیریقدرتونفسبهاعتمادبرنامه ریزی،توانایینوآوری،

تأثیرمی تواند،شوداجراوبرنامه ریزیشایستگیودرستیبهچناچهومی شودمحسوبتوسعهدرکلیدیعاملیکومفید
روحیهدریمثبتتأثیراتآموزش،طریقازتوانمیکهاست،آموزشقابلامریکارآفرینی.باشدداشتهمالحظه ایقابل

آموزشمی دهدنشاننتایج.استانسانینیرویکارآفرینیروحیهبهبودکارآفرینیتوسعهالزمه.نمودایجادافرادکارآفرینی
وباالترمعرفتودانشعمیق تربصیرتوبینشباعثبهسازیوآموزشوداردمثبتتأثیرافرادروحیهبرانسانینیروی
ایهدف هبهنیلموجبنتیجهدروشدهمحولوظایفاجرایبرایسازماندرشاغلانسان هایبیشترمهاروتوانایی

کهافرادیبهنسبتاند،دیدهآموزشکهافرادیکارآفرینیروحیهواستبیشتروبهتراثربخشیوکاراییباسازمانی
.استباالتراند،ندیدهآموزش

یافته ها-3

صیرت عمیق تر نتایج نشان می دهد آموزش نیروی انسانی بر روحیه افراد تأثیر مثبت دارد و آموزش و بهسازی باعث بینش و ب
جه موجب دانش و معرفت باالتر و توانایی و مهار بیشتر انسان های شاغل در سازمان برای اجرای وظایف محول شده و در نتی

ده اند، نسبت به نیل به هدف های سازمانی با کارایی و اثربخشی بهتر و بیشتر است و روحیه کارآفرینی افرادی که آموزش دی
.افرادی که آموزش ندیده اند، باالتر است

نتیجه گیری-۴

همینبر.می باشدکارآفرینانروحیهبوده،مطرحکهمهمیموضوع هایازیکیکارآفرینیبحثدر
منظورهبافراداینروحیهپرورشورشدچگونگیوکارآفرینانهایویژگیشناختوبررسیاساس

توانمیهشپژواینبراساس.استکردهپیدااهمیتپیشازبیشکارآفرینآموختگاندانشپرورش
بخشهکبساچهوکندایجاددرکارآفرینیمهمیبسیارنقشتواندمیآموزش هاکهگرفتنتیجه

اعاجتمبرایحرفهوشغلایجادخدماتهمچنینوآموزشیخدماتمنشاءبتوانندآنانازعظیمی
اجرابرایاعدمسزمینه ایعنوانبهمی تواندکارآفرینیدرباالروحیهموجودیافته هایبر اساس.باشند

می دهدشانننتایج.شودفعلیاطمینانعدمشرایطدرشغلتوسعهبهمربوطهایبرنامهپیشبردو
صیرتبوبینشباعثبهسازیوآموزشوداردمثبتتأثیرافرادروحیهبرانسانینیرویآموزش
وظایفایاجربرایسازماندرشاغلانسان هایبیشترمهاروتواناییوباالترمعرفتودانشعمیق تر
واستتربیشوبهتراثربخشیوکاراییباسازمانیهدف هایبهنیلموجبنتیجهدروشدهمحول
.استرباالتاند،ندیدهآموزشکهافرادیبهنسبتاند،دیدهآموزشکهافرادیکارآفرینیروحیه
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مقدمه-1

بهویژهتوجهمختلف،کشورهایدررواینازوشدهتلقیکشورهرتوسعهدراساسیشرطیآنبهتوجهوکارآفرینی
پیشرفتایابزارهازآن،یتوسعهبرایمناسببستریایجادوکارآفرینیتقویت.استشدهکارآفرینانوکارآفرینی
وشــامدهاپیبــهتوجــهبــااخیــرســال هــایدر.می آیدشماربهتوسعه،حالدرکشورهایویژهبهکشورهااقتصادی

ــیآموزشنظــامبیــکاری،بــاالینــرخماننــداجتماعــی،واقتصــادیهــاینظــامرویپیــشچالــش هــای
بهناب.اســتجامعــهدرآنکــردننهادینــهوکارآفرینــیســویبــهحرکــتنیازمنــدپیــشازبیــشمــا

وآموزشتجهدرتالشکشور ها،اقتصادیرشدواشتغالزاییروندبرکارآفرینیتأثیرشدنآشکارباهمزمانوضرورت
ویژگی هایکهاستآنمؤیدمختلفمطالعاتدیگرطرفازگرفتشدتبالفعلافرادکارآفرینانهروحیهودانشتعمیم

می کندایفامهمینقشکارآفرینیروحیهبهبودوانسانینیرویآموزشروایناز.ارثینهاست،اکتسابیاغلبکارآفرینانه
ازدفهاستگرفتهقرارتوجهموردجهانروزمباحثوموضوعاتمهم ترینازیکیعنوانبهکارآفرینیآموزشمقولهو

بهاعتمادمه ریزی،برناتوانایینوآوری،وخالقیتبرایافرادکردنتواناکارآفرینیروحیهبهبودبرایانسانینیرویآموزش
وسعهتدرکلیدیعاملیکومفیدسرمایه گذارینوعیآموزش.می باشدشرایطیهردرریسک پذیریقدرتونفس

.باشدتهداشمالحظه ایقابلتأثیرمی تواندشود،اجراوبرنامه ریزیشایستگیودرستیبهچناچهومی شودمحسوب
.نمودیجاداافرادکارآفرینیروحیهدرمثبتیتأثیراتآموزش،طریقازتوانمیکهاست،آموزشقابلامریکارآفرینی

وداردمثبتتأثیرادافرروحیهبرانسانینیرویآموزش.استانسانینیرویکارآفرینیروحیهبهبودکارآفرینیتوسعهالزمه
سازماندراغلشانسان هایبیشترمهاروتواناییوباالترمعرفتودانشعمیق تربصیرتوبینشباعثبهسازیوآموزش

.استتربیشوبهتراثربخشیوکاراییباسازمانیهدف هایبهنیلموجبنتیجهدروشدهمحولوظایفاجرایبرای

روش کار-2

تدا به بررسی مفاهیم در این راستا، در اب. تحلیلی با استفاده از شیوه کتابخانه  ای است–روش تحقیق مقاله حاضر، توصیفی 
ش نیروی انسانی کارآفرینی، آموزش نیروی انسانی، عدم اطمینان شغلی پرداخته می شود و سپس ضرورت بررسی تأثیر آموز

یشنهادهایی  بر بهبود روحیه کارآفرینی در شرایط عدم اطمینان ذکر شده و در نهایت از مباحث مذکور نتیجه گیری شده و پ
.جهت بهبود روحیه کارآفرینی ارائه می شود


