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The main purpose of this study is to assess the entrepreneurial capabilities 
among family business owners with a background of operating in the 
international market. This research is descriptive and based on survey 
strategy for data collection. The target population consists of all builders 
and mass builders of the construction industry in Tehran province with 
internationally active family businesses, from which 70 persons were 
randomly selected as a sample. The research instrument was a standard 
questionnaire measuring the personality traits of Iranian entrepreneurs 
Kordanij et al. (2007) with 95 items on a Likert scale. Calculation of 
Cronbach's alpha coefficient for the components used in the research 
questionnaire showed an acceptable level of reliability of the research tool. 
Data analysis was performed using SPSS26 statistical software. Findings 
showed that the respondents of this study due to age, as well as work 
experience in the international market and higher education were at a 
desirable level of entrepreneurship, especially in the field of internal locus 
of control, need for achievement, risk-taking propensity and flow notion. 
On the other hand, the results showed that the level of respondents' 
enjoyment of the components of challenge, utopism and operationalism 
were at a lower level than the others. Overall, the results showed that the 
general level of entrepreneurial capability of 35.4% of the respondents was 
estimated as in favorable level. Also, the results of comparative tests 
showed that participation in courses related to entrepreneurship and 
business, as well as work experience, affects entrepreneurship capabilities. 
These results imply the importance of having entrepreneurial capabilities at 
the desired level for family business owners, which needs to be considered 
in the programs of the ministries in charge of business development for 
providing relevant training. 
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پـذیري  مطلوبی از قابلیت کارآفرینی به ویژه در زمینه مرکز کنترل درونی، نیاز به موفقیت بیشتر، ریسک
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  مقدمه
ـ ا لیفـرد در تبـد   ییبه توانا« ینیکارآفر هـا بـه   دهی

 ينـوآور  ت،یشامل خالق فرآیند نیاشاره دارد. ا ارزش
ـ ربرنامـه  ییتوانـا  نیو همچنـ  يریپـذ  سکیو ر و  يزی
مـورد   بـه اهـداف   یابیها به منظور دستپروژه تیریمد

به همـه افـراد در   بروز گسترش کارآفرینانه است.  نظر
باعـث   کند، یروزمره در خانه و جامعه کمک م یزندگ

تر شوند و بهتر  کار خود آگاه نهیاز زم رکنانکا شود یم
ـ ها اسـتفاده کننـد، و پا   بتوانند از فرصت  يرا بـرا  يا هی

در مقیـاس وسـیع    يتجار يها تیکه فعال ینانیکارآفر
 ,European Commission( کنـد  یفـراهم مـ   دارنـد، 

ــهیرفتــار کارآفر .)2006  ســطوحممکــن اســت در  نان
فردي، سازمانی و اجتماعی رخ دهد و به تبع  مختلف

ــهآن قابلیــت ســطوح  درتــوان یرا مــ هــاي کارآفرینان
فرد  کی. )Postigo et al., 2021ارزیابی کرد (مختلف 

) یشخصـ  نی(کـارآفر  یممکن است در سطح شخصـ 
از  ییمبتکر باشد، که مشخصه آن داشتن سـطوح بـاال  

 طیشـرا  تیریمد ییکنترل و ابتکار است که به او توانا
 Frese and( دهدیخود را م یزندگ تیریدشوار و مد

Fay, 2001(.  
 وجود فـرد  بدون ینیکارآفرفرآیند  چیه از طرفی،

 برنـده و پیش نانیکارآفر رایز رود،پیش نمی نیکارآفر
 ,Johnsonهسـتند (  ینیکـارآفر  نـد یدهنـده فرآ يانـرژ 

 نیمشــابه کــارآفر طی). همــه افــراد تحــت شــرا1990
 برخـورداري از  بیانگر این است کـه نخواهند شد، که 

 در فرآیند کـارآفرینی  يفردهاي و قابلیت يها یژگیو
ــرور ــتند ( يض . )Cromie and Johns, 1983هس

و  یاجتمــاع يکارکردهــا ،یروانشــناخت يهــایژگــیو
 ینیکارآفر ندیفرآ ریناپذییجدا ياجزا یتیعوامل موقع

 Greenberger and Sexton, 1988; Herronهسـتند ( 

and Robinson, 1993ــاتی). تحق ــاول ق ــهیدر زم هی  ن
ـ به دنبال ا ینیکارآفر بـود کـه مشـخص کنـد چـه       نی

 نان،یکارآفر ریرا از غ نانیکارآفر یتیشخص يهایژگیو

ــانیکارآفر ــد ن ــادر شــرکت رانیرا از م ــزرگ و  يه ب
کند یم زیناموفق متما نانیموفق را از کارآفر نانیکارآفر

)Brockhaus, 1982(. 

وجـود دارد کــه   ياگســترده توافـق در حـالی کــه  
ــموفق ــد   ت،ی ــرد و رش ــعملک ــب کی ــه  کس ــار ب وک

 وابسـته اســت  انـه مالکــان آنهـا  نیکارآفر هـاي  قابلیـت 
)Mitchelmore and Rowley, 2013( .  شناخت سـطح

کوچـک   يوکارهـا  کسـب  انی کـه نیکارآفر هايقابلیت
از  تیـ حما يبـرا  توانـد  یمـ  کنند، یم تیموفق را هدا

و به نوبـه   رد،یمورد استفاده قرار گ هاقابلیتتوسعه آن 
 Churchill( شودوکار  باعث رشد کسب تواند یخود م

and Lewis, 1983; Low and MacMillan, 1988( .
 تیـ رشـد و موفق  يبـرا  ینیکارآفر هايقابلیتاگرچه 
در  هاقابلیتبحث اما م شوند، یم یوکار مهم تلق کسب

ـ در مراحـل اول  وکارهـاي خـانوادگی  کسـب  اتیادب  هی
در  اقـدامات کلیـدي  از  یبرخبا توجه به اینکه است. 

 ینشـان دهنـده نقـش مهمـ     نیکارآفر تیمورد شخص
 يهایژگیو چنین جادیدر ا نیاست که خانواده کارآفر

وکارهـا و  ، مطالعـه ایـن کسـب   کنـد یم فایا یتیشخص
   اســتهــاي مالکــان آنهــا مهــم هــا و قابلیــتویژگــی

)Dyer and Handler, 1994( .  
ــه  ــن ک ــرغم ای ــال علی ــول س ــات  در ط ــا مطالع ه

 یوجود داشته است کـه بـه دنبـال بررسـ     یتوجه قابل
در ایران و جهان  نانیکارآفر يها یستگیها و شا مهارت

 Chandler and Jansen, 1992; Markman etاند ( بوده

al., 2002 ،(    از مطالعـات   با ایـن حـال تعـداد انـدکی
هـاي  وکارهـاي خـانوادگی و ویژگـی   که کسب هست

  مالکان آنها را مورد توجه قرار داده باشند. 
 وکارهـاي خـانوادگی در  کسباز  ياندهیتعداد فزا

و  کشورهاي در حـال توسـعه وجـود دارد    ياقتصادها
هاي قابلیتمشاغل به شدت به مالک و  نیاز ا ياریبس
بخـش   یمشـاغل خـانوادگ  همچنین . وابسته هستند او

 دهندیم لیرا تشک در ایران و جهاناز اقتصاد  ياعمده
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هـاي  ) و شناخت قابلیـت 1389(مقیمی و سیدامیري، 
آمـوزي  توانـد بـراي تجربـه   کارآفرینانه مالکان آنها می

 هـاي قابلیـت که  یدر حالسایر کارآفرینانه مفید باشد. 
کوچک و متوسط  وکارهايکسبهمه  يبرا ینیکارآفر

در  هـایی قابلیـت  نیچنـ شناخت مهم است، ضرورت 
خـانوادگی داراي تجربـه سـابقه     يوکارها کسب نهیزم

بـه  المللی در کشور ضـرورت دارد.  کار در محیط بین
تواند هاي کارآفرینانه مالکان میشناخت قابلیت عالوه

ها جهت دانش الزم براي تمرکز بر تقویت این قابلیت
  رد را فراهم آورد. افزایش عملک

سـازي  المللـی از طرفی با توجه به ضـرورت بـین  
هاي در ایران الزم است قابلیت وکاري خانوادگیکسب

شناسایی شود  وکارهاي کسب فرینانه مالکان چنینکارآ
 المللـی بـین آموزش کارآفرینی ریزي تا بتوان در برنامه

بیشتر تحقیقـات   ویژه این کهبه مورد توجه قرار گیرد. 
هـاي کـارآفرینی بـه    انجام شده در خصـوص قابلیـت  

ــدیران     ــتاییان و م ــان، روس ــجویان، زن ــه دانش مطالع
وکارهـایی  اي مالکان کسـب و کمتر مطالعه اندپرداخته

الملـل  خانوادگی که داراي تجربه فعالیت در محیط بین
    هستند را مورد مطالعه قرار داده است.

تابع  وکاری یک کسبالملل نیعملکرد باز آنجا که 
 ماننـد  ییرهـا یاسـت کـه بـه متغ    یشـ یافزا ندیفرآ کی

و دانـش  هـاي مالکـان و مـدیران    ها و قابلیـت ویژگی
کـه توسـط   الملـل  آنها از فعالیت در محیط بین یتجرب

مـرتبط   نـد یآ یها در طول زمان به دست م شرکت نیا
 Paul and Rosado, 2019; Ripolles andاسـت ( 

Blesa, 2021; Wadeson, 2020( هاي توجه به ویژگی
وکارهـاي خـانوادگی داراي   کارآفرینانه مالکان کسـب 

  .المللی اهمیت زیادي داردتجربه فعالیت بین
انـد کـه   پیشـین هـم تأکیـد کـرده    تحقیقات برخی 

بـه میـزان   کارهاي خـانوادگی  والمللی شدن کسب بین
ــادي ـــی زی ـــا ویژگ ــاي ب ــه ه ــین  کارآفرینان و همچن
و منــابع شــناختی مالــک آنهــا هــاي جمعیــت ویژگــی

ـــت    ـــاط اس ــات ارتب ــوژي اطالع ــی و  تکنول (مقیم
هم اشاره شـده   سایر تحقیقاتدر  ).1389سیدامیري، 

کارهــاي  وکسـب مالکان ها و اسـتعدادهايمهارتکه 
ـــانوادگی ــه خ ـــاد  الزم ـــارآفرینی و ایج ـــاي ک  ارتق

 ,Zahra( استهاي جدیـد بـازار مخاطرات در بخش

2005(.  
وکارهـایی داراي ماهیـت   کسب ر،یاخ يها در سال

المللی در کشور مورد توجه بیشـتري قـرار گرفتـه    بین
). در صـــنعت 1400اســـت (مقـــدس و همکـــاران، 

وکارهـاي بیشـماري بـا ماهیـت     ساختمان نیـز کسـب  
الملـل  خانوادگی و داراي تجربه فعالیت در سطح بـین 

مقررات سـاختمان، قـانون   فعال هستند. به دلیل تغییر 
تجارت و بانکداري در کشورهاي مختلف الزم اسـت  

هاي کارآفرینان فعال در این حیطـه نیـز بـه    که قابلیت
ـ بر اروز باشد.   کارآفرینـان ایـن حـوزه   اسـاس، از   نی

و  دیـ جد يهـا  که آماده کسـب مهـارت   رود یانتظار م
بـه   ییپاسـخگو  يبـرا  دیـ جد يکـار  يها اتخاذ سبک

ــتغ ــ راتیی ــت   ند.باش ــناخت قابلی ــابراین ش ــاي بن ه
وکارهـایی در فرآینـد   کارآفرینانه مالکان چنین کسـب 

اي شدن و پیشرفت در این حیطه مـؤثر خواهـد   حرفه
توضـیحات هـدف مقالـه حاضـر ارزیـابی      با این  بود.

ــت ــب  قابلی ــان کس ــان مالک ــاي کارآفرین ــاي ه وکاره
الملـل  خانوادگی داراي تجربه فعالیـت در محـیط بـین   

  است. 
  

  پیشینه تحقیقمبانی نظر ي و 
Bird )1995 (بـه عنـوان    را ینیکارآفر يهاقابلیت

ـ ماننـد دانـش خـاص، انگ    یاساس يهایژگیو هـا،  زهی
ــفات،  ــش  ادراكص ــود، نق ــااز خ ــاع يه و  یاجتم

ـ آمکه منجر به تولد مخاطره ییها مهارت ـ  بقـا و/  ز،ی  ای
) Man et al )2002 . کنـد یمـ  فید، تعرنشویرشد م
ـ  ییرا به عنوان توانـا  ینیکارآفر يهاقابلیت فـرد   یکل
ـ انجـام موفق  يبرا نیکارآفر ـ آمتی  یشـغل  وظـایفی  زی
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، 1بنگـاه بر منابع  یمبتن ي. بر اساس تئورکردند فیتعر
هـا بـه شـدت بـا     شـرکت  توسـط  خلق ارزش ندیفرآ

ــا ــد ییتوان ــت (  رانیم ــرتبط اس ). Barney, 1991م
به طور خالصه، توافق نظـر وجـود دارد کـه     ن،یبنابرا

که  شود یانجام م يتوسط افراد ینیکارآفر يهاقابلیت
و  ،دهندمی گسترشوکار خود را شروع کرده و  کسب

هـا و   از مهارت یفیدرك گسترده وجود دارد که ط نیا
ـ اداره  انـدازي و راه يبرا ازیمورد ن يها یستگیشا  کی

در مقایسـه بـا    یو کمـ  یفـ یکوچک از لحـاظ ک  بنگاه
ـ بزرگتـر مـورد ن  هـاي  بنگاه  ,Fuller-Loveاسـت (  ازی

2006; Walker and Webster, 2006حداقل تا  نی). ا
با  ینیکارآفر فرآیندپیشبرد است که  لیدل نیبه ا يحد

 Hunt( گیردصورت می هاي اوو قابلیت تمرکز بر فرد

and Meech, 1991.(  
در زمینـه  مطالعـات   نیتر از مهم یما برخ ادامهدر 
مختلـف اتخـاذ    يکردهایو رو هاي کارآفرینانهقابلیت

 هـاي کارآفرینانـه  قابلیـت  سـنجش  يبـرا  آنهاشده در 
ــی  ــی م ــود.بررس ــی  ش ــه ویژگ ــگام مطالع ــا و  پیش ه

) بود کـه  McClelland )1961هاي کارآفرینانه  قابلیت
 پیشرفت، انگیزه هایی شامل با ویژگی را کارآفرین افراد

 طلبـی استقالل و خالقیت درونی، پذیري، کنترلریسک
معرفی کرد. سایر تحقیقات در این زمینه کار خـود را  
بر مبناي این پژوهش بنـا نهادنـد و مطالعـات میـدانی     

 Chandler قـات یتحق مختلفی در این زمینه انجام شد.
and Hanks )1994فرض اسـتوار اسـت کـه     نی) بر ا

ـ ی ،يدیدر دو نقش کل دیبا نانیکارآفر  ینیکـارآفر  یعن
 یتیریو تجسـم اسـتفاده از فرصـت) و مـد     صی(تشخ

هماهنگ کردن منافع  ي(اکتساب و استفاده از منابع برا
  داشته باشند.  قابلیت) يتجار

ـ کار مهـم در ا  کیدر  and Chandler  نـه، یزم نی

Jansen )1992 الــتیهــا را در ا از شــرکت يا ) نمونـه 
 ،ینیکارآفر يقرار دادند و عملکردها قیمورد تحق وتای

                                                             
1. Resource-based theory of the firm 

 انگـذاران یکـه بن  یرا به عنوان سه نقش یو فن یتیریمد
ـ با تیقموف يبرا  ییکننـد، شناسـا   فـا یا یبـه درسـت   دی

کردند که عملکرد مـؤثر در نقـش    شنهادیکردند. آنها پ
 ییتوانــا انگــذاریمســتلزم آن اســت کــه بن ینیکــارآفر

ها  شرکت دنید زهیو انگ يتجار يها فرصت صیتشخ
مـؤثر نقـش    يداشته باشد. اجرا یثمربخش ریرا در مس

ـ  ،یمفهـوم  شایسـتگی مسـتلزم   یتیریمد و  يدفـر  نیب
ـ   قابلیت ياست. برا یاسیس ـ آنهـا ب  ،یدر نقـش فن  انی
 يهاهیرو ایبتوانند از ابزار  دیبا انگذارانیکنند که بن یم

  خود استفاده کنند. یتخصص نهیدر زم ازیمورد ن
 نیبــ زیبــه دنبــال درك تمــا زیــمطالعــات ن ریســا

ــال،   ینیو کــارآفر تیریمــد ــه عنــوان مث ــد. ب ــوده ان ب
Venkataraman and Shane  )2000کنند یم شنهادی) پ 

 یکانون میفرصت از مفاهاز  يبردار و بهره ییکه شناسا
 زیمتما تیریرا از مد ینیاست که کارآفر ینیدر کارآفر

عنـوان   ماننـد هـایی  بر ویژگی)، Bird )1988. کند یم
 يبرا يدیکل هايیژگیپشتکار به عنوان ودوام و مثال 

اشـاره   دیـ جد پـذیر وکـار مخـاطره  کسـب  کیتوسعه 
 يهـا  یسـتگ یموافقنـد کـه شا   نیکنـد. اکثـر محققـ    یم

 يچند بعد يهاسازه ینیکارآفرهاي قابلیتو  یتیریمد
 ی) در بررســ Smith and Morse )2005هســتند.  

ها مشاهده کردند که یستگیشا اتیخود از ادب یاجمال
وجـود   یتیریمـد  يهـا یسـتگ یدر شا یدو موضوع کل

ـ مانند بازار ،يعملکرد يهایستگی) شا1( دارد: و  یابی
ماننــد  ،یســازمان يهــایســتگی) شا2و ( ؛یامــور مــال

ـ انگ جـاد یو ا یمربـوط بـه سـازمانده    يهامهارت  زه،ی
ــارت ــامه ــ يه ــر یشخص ــق .يو رهب ــک تحقی   در ی

Man et al. )2002ــدیفرآ کــردی)، در رو  ي/رفتارين
ـ  یخود بر اساس بررس شـش   ،یقبلـ  یمطالعات تجرب

 ینیکـارآفر  يهـا یسـتگ یرا تحت شا یستگیحوزه شا
) 2( ) فرصت؛1( بودند: عبارت هانیکردند. ا ییشناسا
 ک؛ی) استراتژ5( ؛ی) سازمانده4(؛ ی) مفهوم3( روابط؛

) 2001و همکـاران (  بـاوم  تعهد. يهایستگی) شا6( و
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 :ندداد مورد تأکید قراررا  ریز ینیکارآفر يهایستگیشا
منابع ، تیریمد، یتیریخود مد، یشناخت ییتواناش، دان

 صیتشــخ، يرهبــر، يریــگمیمهــارت تصــم، یانســان
  .یمهـــارت ســـازمان توســـعه فرصـــت و، فرصـــت

Man  )2001 (يهایستگیشا به عنوانرا  ریده حوزه ز 
) 3( ) رابطـه؛ 2( ) فرصت؛1( کرد: ییشناسا ینیکارآفر

) 7( ؛ی) انسـان 6(؛ یاتی) عمل5( ) نوآورانه؛4( ؛یلیتحل
) 10( و ؛يریادگیــــ) 9( ) تعهــــد؛8( ک؛یاســــتراتژ

  .یقدرت شخص يهایستگیشا
ــه ا ــتوجــه ب ــه حــائز اهم نی ــنکت ــه  تی اســت ک

ــایرو ــرا  يکرده ــف ب ــگران مختل ــنجش  يپژوهش س
متنوع است و بر  هاي کارآفرینیها و شایستگیقابلیت

طـور خالصـه، در    بهاساس مفروضات مختلف است. 
 يهـا نـه یدر زم قاتیتحق يطول دو دهه گذشته تعداد

از  یسـت یل جـاد یمختلف انجام شده است که به دنبال ا
 يبنـد با سطوح مختلـف طبقـه   ینیکارآفر يهاقابلیت

در خصوص سـنجش  روانشناسان رویکرد بوده است. 
 بـین  تفـاوت هاي کارآرینانـه مبتنـی بـر ایجـاد     قابلیت

بـوده اسـت    غیرکارآفرینـان  و مـدیران  بـا  کارآفرینـان 
ــانی، ــدپور داری ــی و  1387 (احم ــاه کل ــک نگ ). در ی

هاي عامیانه، کارآفرینان کسانی هستند که داراي ویژگی
باشند. به همین دلیـل، یکـی از   متمایزي از دیگران می

هاي العات و پژوهشاولین و مهمترین رویکردهاي مط
هاي شخصیتی بوده اسـت.  کارآفرینی، رویکرد ویژگی

هـاي شخصـیتی   گرچه طرفداران این رویکرد ویژگـی 
اند اما همـه آنهـا   متفاوتی را براي کارآفرینان برشمرده

طلبـی، مرکـز کنتـرل    وجود مشخصاتی از قبیل؛ توفیق
هاي معتـدل، تحمـل   داخلی، تمایل به پذیرش مخاطره

طلبی، پرانـرژي، بـا انگیـزه و متعهـد را     تقاللابهام، اس
پـور   ؛ احمـد 1386اند (کردنـائیج وهمکـاران،   پذیرفته

هاي کارآفرینی ). در این تحقیق قابلیت1387داریانی، 
هـایی چـون کـانون کنتـرل درونــی،     برمبنـاي ویژگـی  

گرایی، تحمل ابهام، رویاپردازي، سالست فکري، عمل

ورد ارزیابی واقع شـده  طلبی و نیاز به موفقیت مچالش
  شوند. تشریح می این ابعاد است که در ادامه

عقیده فـرد نسـبت بـه    : 1کنترلکنترل درونی یا مرکزِ 
اینکـه وي تحـت کنتـرل وقـایع خـارجی یـا داخلـی        

گوینـد (کردنــائیج و   مـی » مرکـز کنتـرل  «باشـد را   مـی 
) بـه عبـارتی مرکـز کنتـرل، متغیـري      1386همکاران، 

ي توانـایی   انتظارات فرد در زمینـه شخصی است که با 
باشـد. افـراد بـا     کنترل وقایع در زندگی در ارتباط مـی 

ي  کنترل داخلی معتقدند که پیامدها و نتایج به واسـطه 
هاي آنهـا تحـت تـأثیر قـرار     توانایی، تالش و مهارت

  ).Mueller and Thomas, 2000( گیرند می
ایـده   فرد توانایی ایجاد تعداد زیادي: 2سالست فکري

را به طور سریع داشته باشـد بـه معنـاي دیگـر تـوان      
گــردآوري فکرهــاي متنــوع و متعــدد در مــورد یــک  
موضوع یا مسئله است. هرچه فکرهاي موجود بیشـتر  

هاي عملی بیشتر است و در  حل باشد احتمال یافتن راه
هنگام حل، خطاي فرد نیز کمتر خواهد بود (کردنائیچ 

  ).1386و همکاران، 
گرایـی دیـدگاهی اسـت کـه در آن     عمل :3گراییعمل

مفـاهیم علمــی بـر مبنــاي عملیــات عینـی کــه بــراي    
شـوند.  رود تعریـف مـی  گیري آنها بـه کـار مـی    اندازه
ست که هنگامی کـه  ا معنا به اینگرایی کارآفرین  عمل

گیرد به سرعت ممکن آن را به انجام وي تصمیمی می
  ).1384رساند (مقصودي، می

زمانی که در گفتار، اطالعات و سـاختار   :4تحمل ابهام
هـا   نقص و ابهام وجود دارد و یا زمـانی کـه موقعیـت   

تواند تفسیرهاي متعـدد و گـاهی اوقـات متنـاقض      می
شـود کـه یـک موقعیـت مـبهم       داشته باشند، گفته مـی 

). Kajs and McCollum, 2009وجــــود دارد (
آمیز هاي کارآفرینی اغلب در یک موقعیت ابهام فعالیت

                                                             
1. Internal control / Internal locus of control   : 
2. Flow notion 
3. Operationalism 
4. Ambiguity tolerance   
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شود. کارآفرینان بدون اینکه احساس تهدید یا  آغاز می
طور اثربخش بـا شـرایط و    هناراحتی نمایند قادرند تا ب

نیافتـه و  اطالعات مبهم، ناقص، غیـر قطعـی، سـازمان   
غیرشفاف روبرو شوند و ضمن رفع ابهامـات، آنهـا را   

واقع، ابهام سبب انگیـزش   به نفع خود تغییر دهند. در
  ).1387داریانی،  د (احمدپورشو آنها می

رویاپردازي، توانایی و ظرفیت ایجـاد و  : 1رویاپردازي
توسعه یک آرمان و آینده است که جذاب، گسـتاخانه  

تواند براي و جالب توجه باشد. فرایند رویاپردازي می
هاي استراتژیک تولید و گزینش طیف وسیعی از گزینه

پـردازي  یـا به کار گرفته شود. پیامـد دیگـر فراینـد رو   
تواند تعریف مجدد کسـب و کـار بـراي کارکنـان،      می

نفعانی باشـد کـه ماهیـت هـدف     مشتریان و سایر ذي
یابنـد (کردنـائیچ و   شرکت، هویت و تعهـد را در مـی  

  ).1386همکاران، 
هـایی هسـتند کـه بـه     ها، فرصتچالش :2طلبیچالش

شـوند و موجـب   شکل یک کار یا وظیفـه ظـاهر مـی   
هاي بـالقوه و ارزشـمند   ها و مهارتشکوفایی ویژگی

هـا محـک وجـودي کـارآفرین     شوند. چالشانسان می
خواهی در پی یافتن خـویش  است. کارآفرین با چالش

کنـد  را تجربـه مـی  » بـودن «است و با حل هر چالش 
  ).1384(مقصودي، 

 :3طلبی یا انگیـزه پیشـرفت  نیاز به موفقیت یا توفیق
ز تمایل به برتري یا ست اا انگیزه پیشرفت باال عبارت

ــه     ــل ب ــراي نی ــرفت ب ــراي پیش ــالش ب ــت و ت موفقی
اي از استانداردها (احمدپور داریانی و مقیمی،  مجموعه

1385.(  
 :4پـذیري پذیري متعادل یا تمایل به مخـاطره ریسک

ریسک، ترکیبی از خطرهاي غیر قطعـی اسـت کـه بـا     

                                                             
1. Utopism 
2. Challenge 
3. Need for Achievement or Progress Motivation /
Achievement need 
4. Dominant risk acceptance /Risk-taking Propensity 

شود و بـه عبـارتی دیگـر ریسـک      احتمال سنجیده می
اطمینان نسبت بـه نتـایج پـیش بینـی شـده      یعنی عدم 

ــی ــواره در  1382، (هزارجریبــ ــارآفرین همــ ). کــ
هاي کاري خود خطرات موجـود را محاسـبه    موقعیت

شـده  رو کـه حسـاب  شخصـی اسـت میانـه    کنـد و  می
کند. او لزومـاً در پـی فعـالیتی نیسـت کـه      مخاطره می

مخاطره آن زیاد باشد بلکه مایل است مقدار متوسطی 
ــاطر ــادي  از مخ ــت اقتص ــروع فعالی ــراي ش ــه ب ه را ک

شود بپذیرد ودر ایـن حـد حاضـر     تلقی می» معمولی«
شود تا پول، امنیت، شهرت و موقعیت خـود را بـه   می

  ).1387مخاطره اندازد (احمدپور داریانی، 
در ایران نیز مطالعات زیادي به ارزیابی و سنجش 

هاي افـراد کـارآفرین   صالحیتها و ها، ویژگیقابلیت
هاي بر سنجش قابلیت این تحقیقات بیشتراند. پرداخته

ــارایی  ــجویان (ی ــارآفرینی دانش ــدي و ؛ 1383 ،ک واح
غفـاري و  ؛ 1389 ،رعـدي افسـوران  ؛ 1388 ،همکاران

شجاع قلعـه  ؛ 1391امینی و همکاران، ؛ 1390 ،یونسی
اند. سـایر تحقیقـات نیـز    پرداخته )1393 ،و همکاران

جوامع دیگـر ماننـد مـدیران    هاي کارآفرینی را قابلیت
، کتابداران )1387 ،جهانگیري و ثقفی؛ 1383 ،(یارایی

) و یـا نـواحی روسـتایی    1393(محمدي و مرجـانی،  
هر چنـد   اند.) بررسی کرده1398عقبایی و همکاران، (

نمره قابلیت کارآفرینی دانشـجویان در سـطح پـایینی    
هــاي محاســبه شــده اســت امــا در برخــی از ویژگــی

کارآفرینانه مدیران در سطح بـاالیی قـرار داشـتند. بـه     
عالوه این مطالعات نمره کل قابلیت کـارآفرینی را بـر   

از  انـد. شناختی مقایسه کردهحسب متغیرهاي جمعیت
توان به تأثیر مقـاطع تحصـیلی مختلـف،     این جمله می

شغل والدین و مهـارت انگیـزه پیشـرفت بـر قابلیـت      
)، تـأثیر  1389نعلی فمـی،  کارآفرینی (مـرادي و شـعبا  

مراجعه به مرکز کارآفرینی بر خالقیـت دانشـجویان و   
هاي دانشگاهی بر قابلیت کارآفرینی  عدم تأثیر آموزش

؛ غفـاري و  1388مـدي،  دانشجویان (فرهنگ و آقامح
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، عـدم تـأثیر جنسـیت، محـل تولـد و      )1390یونسی، 
) و 1383سطح تحصیالت والدین (یارایی و همکاران، 

ثیر مقطع تحصیلی و تأثیر جنسیت بر خالقیـت  عدم تأ
در خصـوص  ) اشاره کرد. 1388(واحدي و همکاران، 

برخی تحقیقـات انجـام   وکارهاي خانوادگی نیز کسب
) بـا مطالعـه   1389مقیمـی و سـیدامیري (  شده است. 

کسب و کارهاي خانوادگی در دو صـنعت نسـاجی و   
سـه دسـته متغیرهـاي    ، صنعت نفت در اسـتان تهـران  

مدیر، متغیرهاي مربـوط بـه   -ویژگی هاي فردي مالک
بـه عنـوان   را خانواده و متغیرهاي مربـوط بـه محـیط    

معرفـی  عوامل موثر بر رشد شرکت هـاي خـانوادگی   
پـذیري مالـک، گـرایش بـه      متغیرهاي، ریسک کردند.

تمایل اعضاي خـانواده   هاي مدیریتی،نوآوري، مهارت
انداز کـاري  و کار، داشتن چشم براي پیوستن به کسب

-قانونی، محـیط فرهنگـی  -در خانواده، محیط سیاسی
هـاي مهـم    از قابلیـت فنی، -اجتماعی، محیط اقتصادي

کارآفرینانه بودند که بر رشد و توسعه شرکت بیشترین 
 اثرگذاري را داشتند. 

با توجه به این که تحقیقـی کـه جامعـه هـدف آن     
-فعالیت در بـازار بـین  وکارهاي با سابقه مالکان کسب

الملل باشد، انجام نشده است بنابراین تحقیق حاضر به 
  این موضوع پرداخته است.

  
  روش پژوهش

ــاربردي و از نظــر   ــق از نظــر هــدف ک ایــن تحقی
هاي توصـیفی، غیرآزمایشـی اسـت کـه     گردآوري داده

اي انجام شده است.  نامهبرمبناي روش پیمایش پرسش
کلیــه  عبــارت اســت ازجامعــه آمــاري ایــن تحقیــق، 

سـازان صـنعت سـاختمان در اسـتان     سازندگان و انبوه
در  فعـال  خـانوادگی  کارهـاي وتهران که داراي کسـب 

به عنوان  نفر 70 که از بین آنهاالمللی هستند سطح بین
گیـري تصـادفی   نمونه تحقیق تعیین و به روش نمونـه 

نامه مورد استفاده در این تحقیق پرسش ند.انتخاب شد

ــر ــش  ب ــاي پرس ــنجش   مبن ــده س ــتاندارد ش ــه اس نام
هاي شخصیتی کارآفرینان ایرانـی (کردنـائیج و    ویژگی

) 1) بوده است که از دو بخـش کلـی   1386همکاران، 
) ارزیابی 2اي پاسخگویان و هاي فردي و حرفهویژگی
هاي کارآفرینانه پاسخگویان تشکیل شده است.  قابلیت

یـاس لیکـرت   گویـه، در مق  95نامه شـامل  این پرسش
: بسـیار قـوي)    4: بسیار ضعیف تـا  1اي ( چهار درجه

امـا    روایی آن مورد تأییـد قـرار گرفتـه،     است که قبالً
میزان اعتبار یا پایایی آن از طریق مقدار ضریب آلفاي 

نامه شامل هاي مختلف پرسشکرونباخ در مورد بخش
پذیري متعادل، کانون کنتـرل درونـی، نیـاز بـه     ریسک

بهـام،  گرایـی، تحمـل ا  سالست فکري، عمل پیشرفت،
، 83/0، 86/0ترتیــب  طلبــی بــهرویــاپردازي و چــالش

ــه دســت   73/0و  72/0، 75/0، 79/0، 82/0، 85/0 ب
افـزار  آمد. تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نـرم 

SPSS26  بــا توجــه بــه اهــداف، فرضــیات و ســطوح
 و توصـیفی  آمار سطح دو سنجش متغیرهاي تحقیق در

 بـا  توصـیفی  آمار سطح انجام شده است. در استنباطی
 درصـد،  فراوانـی،  آماري نظیـر  هايمشخصه از استفاده

 هايداده توصیف به معیار انحراف و واریانس میانگین،
پژوهش پرداخته شده است. در سطح آمـار اسـتنباطی   

ــون ــز از آزم ــانگیننی ــی، امــن و هــاي مقایســه می یتن
   .است استفاده شدهکروسکال والیس و فریدمن 

  
  تحقیق هاي یافته

: اي پاسـخگویان  هاي فردي و حرفه توصیف ویژگی
 1اي پاسخگویان در جدول  هاي فردي و حرفه ویژگی

نشان داده شده است. اطالعات بیانگر ایـن اسـت کـه    
درصــد پاســخگویان در رشــته معمــاري و     86/32

ــرده  ــیل ک ــاختمان تحص ــد و س ــد در  43/21ان درص
و عمران تحصیالت خـود را بـه اتمـام     هاي فنی رشته

درصـد   71/75در خصـوص محـل تولـد     انـد. رسانده
پاسخگویان متولد شـهر بودنـد و بقیـه متولـد روسـتا      
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ــخگویان (  ــتر پاس ــد. بیش ــد 86/62بودن ) داراي درص
نتایج نشان داد کـه  تحصیالت کارشناسی ارشد بودند. 

ــا درصــد پاســخگویان در دوره 43/81 هــاي مــرتبط ب
نتـایج تحقیـق    انـد. شرکت نکرده کارآفرینی و تجارت

از نظر بودند.  مرددرصد پاسخگویان  80که  نشان داد

درصـد در طبقـه    43/61یعنی سنی بیشتر پاسخگویان 
سال قرار داشتند. در نهایت بیشـتر   50تا  41سنی بین 

درصد داراي سابقه کار بیشتر  29/94پاسخگویان یعنی 
  الملل بودند.نسال در بازار بی 10از 

  
  اي هاي فردي و حرفه توزیع فراوانی پاسخگویان براساس ویژگی -1جدول 

  درصد  فراوانی  مقوالت متغیر

  رشته تحصیلی

  86/32  23  ساختمانمعماري و 
  43/21  15  ..).فنی (عمران، برق و

  43/41  29  هاسایر رشته
  29/4  3  بدون جواب

  محل تولد
  71/75  53  شهر
  43/21  15  روستا

  86/2  2  بدون جواب

  سطح تحصیالت
  29/24  17  کارشناسی

  86/62  44  کارشناسی ارشد
  86/12  9  دکتري

 مرتبط با هايشرکت در دوره
  و تجارت کارآفرینی

  14/17  12  بلی
  43/81  57  خیر

  43/1  1  بدون جواب

  00/20  14  زن  جنسیت
  00/80  56  مرد

  سن

30 -26  1  43/1  
40 -31  19  14/27  
50 -41  43  43/61  
60 -51  7  00/10  

  سابقه کار
10 -5  1  43/1  

  29/94  66  10بیشتر از 
  29/4  3  بدون پاسخ

  
هـاي قابلیـت کارآفرینانـه در بـین      توصیف مؤلفـه 

نتـایج آمـار توصـیفی ابعـاد      2در جدول : پاسخگویان
سـازندگان و انبـوه سـازان صـنعت     کارآفرینی در بین 

آزمون ارائه شده است. نتایج  ساختمان در استان تهران
تفـاوت   فریدمن نشان داد که بین ایـن هشـت مؤلفـه،   

ــی ــطح  معنـ ــود دارد  99دار در سـ ــان وجـ % اطمینـ
)510/689=2χ( بنـدي آنهـا   توان نسبت بـه رتبـه  و می

و مقدار میانگین  2. با توجه به جدول شماره اقدام کرد
شـود کـه سـطح     فریدمن محاسبه شـده مشـاهده مـی   

ـ   پاسخگویانبرخورداري  رل درونـی بـه   از کـانون کنت
ــین ســطح   ــوده اســت و همچن ــه بیشــتر ب نســبت بقی

حـد   طلبـی در کمتـرین  برخورداري از مؤلفـه چـالش  
  .نسبت به بقیه قرار داشته است



 1401، 2، شماره 9کشاورزي، دوره  پایدار توسعه و کارآفرینی مطالعات 

88  

  هاي توصیفی مؤلفه هاي کارآفرینانه در بین پاسخگویان آماره -2جدول 
  رتبه  میانگین فریدمن  ضریب تغییرات  انحراف معیار  حدپایین  حد باال  میانگین ابعاد کارآفرینی

  3  31/6  181/0  29/8  20  74  61/45  پذیري متعادل ریسک
  1  73/7  140/0  71/7  19  69  69/54  کانون کنترل درونی

  2  79/6  146/0  19/7  18  61  22/49  نیاز به موفقیت
  4  21/5  184/0  09/7  16  55  42/38  سالست فکري

  5  79/3  150/0  16/4  11  33  73/27  گراییعمل
  6  70/2  250/0  79/5  13  47  12/23  تحمل ابهام
  7  43/2  189/0  18/4  9  31  07/22  رویاپردازي

  8  52/1  205/0  75/3  8  26  28/18  طلبی چالش
  2χ=510/689ها: مقدار آزمون فریدمن براي مقایسه رتبه

  
هـاي   منظور توصیف وضـعیت قابلیـت    در ادامه به

کارآفرینانه پاسخگویان بر طبق دستورالعمل کردنـائیچ  
هاي کارآفرینانه بـه چهـار    )، قابلیت1386و همکاران (

دسته بسیار ضعیف، ضعیف، قوي و بسیار قوي تقسیم 
نشـان داده شـده    3بندي شد که نتـایج آن در جـدول   

، حاکی از این است 3ل است. نتایج ارایه شده در جدو
هـاي کارآفرینانـه شـامل؛     که وضعیت موجود قابلیـت 

نیـاز بـه   کانون کنتـرل درونـی،   پذیري متعادل،  ریسک
در  گرائـی سالست فکري، عملگرایی، موفقیت، عمل

اسـت و   قـوي و قـوي  بسـیار   پاسـخگویان بین اکثـر  
هاي کارآفرینانـه شـامل؛    وضعیت موجود دیگر قابلیت

طلبـی در بـین اکثـر     و چالش رویاپردازي، تحمل ابهام
استان تهران  سازندگان و انبوه سازان صنعت ساختمان

ر کلـی  طـو  است. بـه   و خیلی ضعیف در حد ضعیف
وضـعیت مجمـوع   براساس نتایج بـه دسـت آمـده از    

درصـد   43/21 شود کـه مشاهده می قابلیت کارآفرینی
در  درصد 29/24بسیار ضعیف،  پاسخگویان در سطح

 43/21قـوي و   در سطح درصد 86/32ضعیف،  سطح
بســیار قــوي بــرآورد شــده اســت.  در ســطح درصــد

قابلیت کـارآفرینی پاسـخگویان ایـن تحقیـق     بنابراین، 
  .نسبتاً مطلوب است

  

  هاي کارآفرینانه توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان قابلیت -3جدول 

هاي قابلیت  مولفه
 کارآفرینی

    میزان قابلیت کارآفرینی
  بسیار قوي  قوي  ضعیف  بسیار ضعیف

  نما  میانگین*  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی
  قويبسیار   61/45  57/18  13  71/35  25  29/24  17  43/21  15  پذیري متعادل ریسک

  قوي  69/54  00/20  14  57/38  27  71/25  18  71/15  11  کانون کنترل درونی
 قوي  22/49  43/21  15  00/40  28  43/21  15  14/17  12  نیاز به موفقیت

 قوي  42/38  71/15  11  29/34  24  57/28  20  43/21  15  سالست فکري

 قوي  73/27  71/25  18  86/42  30  57/18  13  86/12  9  عمل گرایی

  ضعیف  12/23  43/11  8  43/21  15  71/35  25  43/31  22  تحمل ابهام
  ضعیفبسیار  07/22  86/2  2  71/35  25  86/32  23  57/28  20  رویاپردازي

  ضعیف  28/18  29/4  3  43/31  22  29/34  24  00/30  21  طلبی چالش
  قوي  14/279  43/21  15  86/32  23  29/24  17  43/21  15  کارآفرینی قابلیت مجموع

  است.  380و کارآفرینی از 24طلبی  ، چالش28، رویاپردازي 44، تحمل ابهام32گرایی، عمل52فکري، سالست 60، نیاز به موفقیت68، کانون کنترل72پذیري از *میانگین؛ ریسک
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هـاي   مقایسه قابلیت کارآفرینی بـر حسـب ویژگـی   
منظور مقایسه میزان  به : پاسخگویاناي  فردي و حرفه

بـر اسـاس متغیرهـاي     پاسـخگویان قابلیت کارآفرینی 
هـاي آمـوزش    شرکت در دوره محل تولید وجنسیت، 
. استفاده شـد  وایتنیمناز آزمون و تجارت  کارآفرینی

دهنده این است کـه   نشان 4نتایج ارایه شده در جدول 
ســازان ســازندگان و انبــوهمیــزان قابلیــت کــارآفرینی 

بر اساس متغیرهـاي   صنعت ساختمان در استان تهران
از لحـاظ  داري  جنسیت و محـل تولـد تفـاوت معنـی    

آماري وجود ندارد. با این حال بر حسـب شـرکت در   
داري در هاي کارآفرینی و تجارت تفـاوت معنـی  دوره

شود و گروهی که سطح قابلیت کارآفرینی مشاهده می
ــین دوره ــرده در چن ــرکت ک ــایی ش ــت ه ــد از قابلی ان

  کارآفرینی بیشتري برخوردار هستند. 
  

  هاي کارآفرینیمتغیرهاي جنسیت، محل تولد و شرکت در دورهمقایسه قابلیت کارآفرینی پاسخگویان براساس  -4جدول 
 داري سطح معنی  )U( نی وایت من  اي میانگین رتبه  تعداد  طبقات متغیرها

  جنسیت
  10/69  14  زن

802  101/0  
  18/83  56  مرد

  محل تولد
  06/82  53  شهر

246  647/0  
  22/74  15  روستا

ي کارآفرینی و هاشرکت در دوره
  تجارت

  22/92  12  بلی
16/2106  036/0  

  06/54  57  خیر
  

 مقایسه قابلیت کارآفرینی پاسخگویان براساس متغیرهاي سن، سابقه کار، رشته تحصیلی و تحصیالت -5جدول 

  داري سطح معنی  Zوالیس  کروسکال   اي میانگین رتبه  فراوانی  طبقات متغیرها

  سن
  33/62  20  سال و کمتر 40

842/5  217/0  50 -41  43  56/58  
  39/98  7  سال 50بیشتر از 

  سابقه کار
  18/44  24  تر سال و کم 15

919/8  045/0  20 - 15  15  80/59  
  12/89  31  تر سال و بیش 21

  رشته تحصیلی
  45/62  23  معماري و ساختمان

  11/52  15  فنی (عمران، برق و ..)  158/0  584/3
  87/73  29  هاسایر رشته

  سطح تحصیالت
  89/64  17  کارشناسی

  22/47  44  کارشناسی ارشد  108/0  082/6
  55/64  9  دکتري

  
ــه  ــت ب ــت     در نهای ــزان قابلی ــه می ــور مقایس منظ

سازان صنعت ساختمان در سازندگان و انبوهکارآفرینی 
براساس متغیرهاي طبقات سنی، طبقـات   استان تهران

تحصیلی بـا اسـتفاده از     سابقه کار، تحصیالت و رشته

). نتـایج  5والیس مقایسه شد (جدول  آزمون کروسکال
حاکی از آن است که بین میزان  5ارایه شده در جدول 

 قابلیت کارآفرینی پاسخگویان براساس متغیرهاي سن،
داري  رشته تحصیلی و سطح تحصیالت اختالف معنی
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از لحاظ آماري وجود ندارد. در حالی کـه مقایسـه بـر    
حسب تجربه کاري بیانگر این اسـت کـه افـرادي کـه     

المللی داشتند سابقه کار و فعالیت بیشتري در بازار بین
  قابلیت کارآفرینی بیشتري هم دارا بودند.

  
  و پیشنهادها گیرينتیجهبحث، 

هاي کارآفرینانه این تحقیق با هدف ارزیابی قابلیت
سـازان صـنعت سـاختمان در اسـتان     سازندگان و انبوه

انجام شد، نتایج مختلفـی را آشـکار داد. نتـایج     تهران
ــه   ــی مؤلف ــخگویان در برخ ــه پاس ــان داد ک ــاي  نش ه

هــاي کــارآفرینی در ســطح ضــعیف و خیلــی  قابلیــت
هـا در سـطح   ضعیف قرار دارند ولی در بیشـتر مؤلفـه  

قوي و خیلـی قـوي قـرار داشـتند. بیشـتر تحقیقـات       
ارزیابی قابلیت کارآفرینی در ایران به ویـژه در زمینـه   
دانشجویان، سطح قابلیت کارآفرینی را پایین گـزارش  

؛ غفـاري و  1389اند (مرادي و شـعبانعلی فمـی،   کرده
). با ایـن  1388؛ فرهنگ و آقامحمدي، 1390یونسی، 

رسد جامعه آماري این تحقیق به علت حال به نظر می
سابقه سنی، همچنین سابقه کار و فعالیت زیاد در بازار 

الملل و سطح تحصیالت باال، در سطح مطلـوبی از  بین
قابلیت کارآفرینی به ویژه در زمینه مرکز کنترل درونی، 

ــه موفقیــت بیشــتر، ریســک ــاز ب پــذیري متعــادل و نی
نتـایج نشـان داد    سالست فکري قرار دارند. از طرفی،

ــه  هــاي کــه ســطح برخــورداري پاســخگویان از مؤلف
طلبی، رویاپردازي و عملگرایی در کمترین حد  چالش

نسبت به بقیه قرار داشته است. این نتایج بیـانگر ایـن   
المللـی  سازان و در واقع کارآفرینان بـین است که انبوه

بیشتر اعمـال خـود را تحـت کنتـرل خـود دانسـته و       
هاي نسبتاً پایـدار  ناشی از رفتار یا ویژگی رویدادها را

ــی  ــی م ــود تلق ــورداري   خ ــطح برخ ــذا س ــد، ل نماین
پاسخگویان از کانون کنتـرل درونـی بـه نسـبت بقیـه      

باشد. در مورد خصیصـه چـالش   ها بیشتر میخصیص
طلبی نیز با توجه سـابقه سـنی و تجربـه کـاري زیـاد      

هـاي متفـاوت در مـیحط کـار وجـود       تمایل به چالش
هاي مقایسه نشـان داد کـه   رد. همچنین نتایج آزمونندا

هاي مرتبط با کارآفرینی و تجـارت و  شرکت در دوره
کـارآفرینی   همچنین سابقه کار و فعالیـت بـر قابلیـت   

تأثیرگــذار اســت. ایــن نتــایج بیــانگر اهمیــت وجــود 
وکارهـاي  هـاي مـرتبط بـراي مالکـان کسـب     آمـوزش 

ــانوادگی اســت. از طرفــی الزم اســت تجــا     رب خ
کارآفرینان مستندسازي شود و براي اسـتفاده سـایرین   

هـاي  در دسترس قرار گیـرد تـا بتـوان سـطح قابلیـت     
رسد کـه الزم اسـت   می نظر کارآفرینی را ارتقاء داد. به

المللی هاي آموزشی با محتواي متنوع تجارت بینبسته
هـاي متـولی   خانههاي مرتبط توسط وزارتدر آموزش

  گنجانده شود. 
هاي قابلیـت  وجه به ضعیف بودن برخی مؤلفهبا ت

طلبی و عملگرایـی الزم اسـت   کارآفرینی مانند چالش
-هـاي دوره ها در سمینارها و نشستتقویت این جنبه

 هاي آموزشی مورد توجه قرار گیرد. 

 رسد آشـنایی بـا قـوانین و مقـررات در     به نظر می
ــد،  ــورهاي مقصـ ــرکت در کشـ ــزاري و شـ برگـ

اخذ نماینـدگی در بـازار   ، المللی هاي بین نمایشگاه
ارتبـاط بـا پیمانکـاران    ، تقویت کشورهاي همسایه

 هاي خـارج از کشـور   خارجی یا مشغول در پروژه
بتواند نسبت بـه رفـع ضـعف موجـود در برخـی      

 هاي ذکر شده مؤثر باشد. مؤلفه

   از طرفی در سطح داخلی نیز مواردي مانند حفظ
ین و مقـررات  ثبات اقتصاد کالن کشور، ثبات قوان

داخلی، تعدیل قوانین گمرکی، بهبود دسترسی بـه  
طلبی را بر طرف کنـد  سرمایه بتواند ضعف چالش

-و کارآفرینان را به سمت استفاده بیشتر از فرصت

 الملل سوق دهد. هاي بازار بین

 با متناسب کارآفرینی تخصصی هايبرگزاري دوره 

-در زمینه مسـکن  تخصصی هايگرایش و هاحرفه
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ــرش     ــاد نگ ــت ایج ــاختمان در جه ــازي و س س
  کارآفرینانه در بین فعاالن این حوزه.

 هـاي موجـود بـه    تشـکل  و تقویـت  ایجاد، توسعه

منظور بسترسازي براي تسهیم اطالعـات و ایجـاد   
ــین      ــارت ب ــال تج ــت انتق ــؤثر جه ــات م ارتباط

 کارآفرینان. 
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