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 باهنر کرمان یددانشگاه شه یعلم یئته عضو ،دکترای مدیریت، یعل ،مالحسینی
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. ندکگیری آن نقش مهمی ر ا ایفا میفر ایندی اکتسابی است و خانواده در شكل کارآفرینی، -یدهچك

تواند عنصر پویایی و تحرک را به ژرفای وجود افراد تحت نفو  و وابسته به خود تزریق نواده میزیرا خا

 جتماعیهای ادر محیطی هماهنگ به تعامل بپردازند و قالب "جامعه"و  "فرد"کند، به طوری که 

د نیز کنای که فرد در آن رشد و نمو مینوآورانه شكل گیرد. در عین حال، شرایط محیطی و نوع جامعه

 نیگیری و ایجاد عادات و رفتارهای مختلف در فرد، به میزان زیادی تأثیرگذار هستند. بنابرادر شكل

 ینانارآفرک یدگاهاز د یپرور ینکارآفر یزانبر م یعوامل خانوادگ یرتاث یهدف از پژوهش حاضر  بررس

ت و ابزار داده اس یلکرمان تشكاستان  ینانپژوهش حاضر را کارآفر یباشد. جامعه آماریاستان کرمان م

عامل را  یرز 54باشد که در مجموع یم یعامل اصل 6باشد که شامل یم اطالعات پرسشنامه یآورجمع

ان کارشناس ینراهنما و مشاور و همچن یدبه نظر اسات وجهآن با ت ییقرار داده است و روا یمورد بررس

با  یقتحق یهایهقرار گرفت. فرض ییدکرونباخ مورد تا یاآلف یبآن با استفاده از ضر یاییو پا ینیفرآکار

ل حاص یجمورد آزمون قرار گرفت که نتا یو آزمون معادالت ساختار یا تک نمونه t استفاده از آزمون

است که  0.94ر براب یوابسته چالش طلب یربر متغ یمستقل عوامل خانوادگ یرمتغ ثیردهد که تاینشان م

 .افراد است یبه چالش طلب یلتما یزانبر م یوامل خانوادگع  یرگذارینشان از تاث

 خانواده ،یپرور ینکارآفر ،ینکارآفر ها:واژه  کلید

 

 مقدمه. 1

 تصادیاق توسعه و رشد بحث در اساسی و مهم مفاهیم از یكی کار و کسب ایجاد و کارآفرینی فهومم

 عیتوض به توجه با نیز ایران ما رکشو در کار و کسب ایجاد و کارآفرینی. است کشورها و هادولت

 ایالعاده فوق اهمیت از جهانی اقتصاد حرکت و رشد آهنگ همچنین و ایمنطقه و ملی اقتصادی
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-شرکت جادای و است حرکت حال در کارآفرینی اقتصاد سمت به جهان اینكه به توجه با. است برخوردار

 عاالنهف سازگاری ضرورت و جوامع سریع ییراتتغ همچنین. دارد قرار هافعالیت این مرکز در جدید های

 بسیار نآ توسعه و کارآفرینی به توجه لزوم. کندمی روزافزون را هاکارآفرین ارزش ،جوامعی چنین با

 زمانی مقطع در که نیست موضوعی کارآفرینی( 1390، داریانی احمدپور. )دارد اهمیت گذشته از بیشتر

 را یادیز توجه، دارد اقتصاد رشد در که خاصی نقش به توجه با فرینیآکار، باشد شده مطرح خاصی

 به گذارانسیاست و سیاستمداران، دانشگاهیان امروزه، این بر عالوه. است کرده جلب خود به اخیر سالیان

 کسب مثبت نقش بررسی به پژوهشگران. اندبرده پی، کندمی ایفا اقتصاد در فرینیآکار که ایبالقوه نقش

 های( پژوهش2014، )جاسكویز. اندپرداخته رقابتی هایمزیت و اشتغال سطح بر یدجد کارهای و

 پایداری بر و است منددسو و ضروری سالم اقتصاد برای فرینیآکار که دهندمی نشان گرفته صورت

 که است شده داده نشان جولینز و برایان هایپژوهش نتایج. دارد بسزایی تاثیر تولید رونق و اقتصاد

 ایجاد موجب فرینیآکار عالی سطوح عالوه به. است داشته آمریكا اقتصاد در بسیاری اهمیت رینیکارآف

 کشورهای در اقتصادی یتوسعه روند شک بی(. 2013، کریسمن) شودمی اقتصادی توسعه و اشتغال

 آفرینانکار که ایونهگ به ،است کارآفرینی تاثیر تحت اقتصاد که است واقعیت این بیانگر یافته توسعه

 آن اهمیت تهنیاف توسعه کشورهای و اندداشته محوری نقش ،یافته توسعه کشورهای اقتصادی توسعه در

 برداریهبهر ااهآن از و کشف را ورهااکش دسترس در یرمایهاس ،اندگرفته نادیده اقتصادی توسعه در را

 واقعیت این زا حمایت برای اتیمستند ،یافته توسعه کشورهای در اقتصادی توسعه یتاریخچه. کنندمی

 ظهور حرفه کی عنوان به اکنون هم کارآفرینی. است کارآفرینی تاثیر تحت ،اقتصاد که آوردمی فراهم

 گاهیدانش و آموزشی هایبرنامه ،خانواده طریق از و یابد توسعه باید هاحرفه دیگر همانند و است کرده

در تحقیق حاضر سعی  (.2012، آلدریچ) کند پیدا شپرور ،تجربی و رفتاری مطالعات بر مبتنی خاص

آیا بین عوامل خانوادگی و تمایل به خالقیت و نوآوری افراد کارآفرین ارتباط "شده است تا به سواالت 

 اط معناداریبآیا بین اندازه خانواده و تمایل به خالقیت و نوآوری افراد ارت" ،"معناداری وجود د ارد؟

میزان تحصیالت و تمایل به خالقیت و نوآوری افراد ارتباط معناداری وجود  آیا بین" ،"وجود دارد؟

آیا بین مشارکت در کسب و کارها در گذشته و تمایل به خالقیت و نوآروری  افراد ارتباط " ،"دارد؟

آیا بین انسجام خانواده و تمایل به خالقیت و نوآوری افراد ارتباط معناداری " ،معناداری وجود دارد؟

 برتر کارآفرینان نفر 40 از شده طراحی پرسشنامه از استفاده با ،سواالت این به پاسخ برای "د دارد؟وجو

 قرار بررسی و ارزیابی مورد معادالت ساختاری و  T هایآزمون طریق از و شد نظرخواهی کرمان استان
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 در ،تحقیق نهیشیپ و نظری ادبیات دوم بخش در که است شده تشكیل بخش پنج از مقاله این. گرفتند

 و گیرینتیجه و بحث خرآ بخش در و پژوهش هاییافته چهارم بخش در ،تحقیق روش سوم بخش

 .است پیشنهادات

 

 ادبیات نظری و بیشینه تحقیق. 2

 ،کندمی ایجاد ار مناسبی سازمان آن، تحقق و پیگیری برای و کشف را فرصتی که است کسی کارآفرین

 آن یاصل مشخصات که کندمی اداره و تاسیس را کاری و کسب رشد، و سود کسب منظور به عمدتاً

 مالی یسکر خود حساب به و اوست با کار و کسب سیاستگذاری ،است استراتژیک مدیریت و نوآوری

 معموالً هک را کاری و کسب خصوصاً اقتصادی، موسسه که است کسی آخر در و گیردمی عهده به را آن

 هاویژگی شناخت (2014، هوپ) .کندمی اداره و سازماندهی باشد توجهی بلقا ریسک و ابتكار مستلزم

 ارآفرینانک تشویق جهت در مهمی گام کنندمی کارآفرینانه هایفعالیت به شروع که کسانی سوابق و

 است الزم و است دشواری کار امر این تشخیص که چند هر است آنان موفقیت احتمالی افزایش و بالقوه

 هایفعالیت در دقتییب دلیل به کارآفرینان تشخیص سختی" که کنیم اشاره شومپیتر ژوزف از هنكت این به

 شوندمی انهکارآفرین هایفعالیت درگیر واقعاً که اشخاصی اوالً که است این خاطر به بلكه نیست، آنان

 ".نیستند رآفرینکا فقط یک  هیچ ثالثاً و نیستند کارآفرین همواره آنان ثانیاً شوند،می پیدا سخت

 (.1380 احمدپور،)

 هایهحوز به کارآفرینان ورود در تشویق و انگیزاننده نقش ،حقیقت چالش طلبی در ویژگی 

 ترجیح ار ساده حد از بیش یا مشكل حد از بیش کارهای. کارآفرینان. دارد را کار و کسب یناشناخته

. آوردمی پدید آنها در پویایی و حرکت برای کافی انگیزه ،هافعالیت گونه این ،حقیقت در. دهندنمی

 که شودمی باعث. ویژگی این وجود ،بنابراین. هستند چالشی یا هماورد کارهای انجام دنبال به آنها

 .یابند تسلط ،کار بر مدتی از پس و کنند تصرف و دخل ،آن در ،شوند جدید کارهای وارد کارآفرینان

 .انداندک بسیار اندزده پژوهش و تحقیق به دست ایران در زمینه این در که افرادی (1961، کلند مک)

 کسب گیریشكل در خانوادگی عوامل نقش  پژوهشی در (1388) دیگران و  مهدی، زاده سمیع

 در. داد قرار بررسی مورد را( تهران شهر نساجی و نفت صنایع: موردی مطالعه) خانوادگی وکارهای

 هک شد مشخص خانوادگی، وکارهای کسب گیریشكل در دگیخانوا عوامل نقش درباره تحقیق

 و خاطرهم یک ایجاد فرایند بر تأثیرگذار و مناسب عاملی خانواده اعضای میان مؤثر و خوب ارتباطات
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 دهندمی نشان ( نیز1994) هندلر، و دیگر دیر تحقیقات نتایج همچنین. باشندمی خانوادگی وکار کسب

 فشارهای یلدل به و دهندمی راتشكیل موفق و نیرومند هایخانواده اصلی بعادا از یكی مؤثر ارتباطات که

 رتباطاتا توسعه و بسط در کارآفرینان جدید، وکار کسب و مخاطره یک شروع با مرتبط مالی و زمانی

 دهندمی شانن همچنین تحقیق نتایج .هستند روبرو اساسی چالشی با شانخانواده اعضای میان مؤثر و خوب

 اهداف هب دستیابی را خانوادگی وکارهای کسب ایجاد به تمایل عوامل از یكی کارآفرینان اغلب که

 بر عالوه .ستا گرفته قرار تأیید مورد نیز کارلسن و گتز مطالعه در که اینتیجه .دانندمی خود خانوادگی

 نیاز مورد نابعم دیگر و انسانی منابع ارتباطات، پول، تأمین با تواندمی خانواده هندلر، و دیر نظر طبق آن،

 حامی و یبانپشت تواندمی همچنین خانواده. نماید ایفا کارآفرین فرد برای را پشتیبان و حمایتی نقش

 دهکنن برآورده جدید، وکار کسب آغازین یندآفر هاینشیب و فراز در و کارآفرینانه، هایتالش

 آغاز ایبر مانعی عنوان به خانواده نقش دیگر ویس از. باشد کارآفرینان برای مطمئن و امن منزلگاهی

 سیارب حمایت یا و اجتماعی حمایت عدم و اساسی منابع اندک تأمین واسطه به جدید، وکارهای کسب

 یک نیاز ردمو منابع تأمین توانایی که شد مشخص نیز تحقیق این در. است گردیده اثبات نیز اندک،

 متس به کارآفرینانه هایتالش موفقیت راستای در ؤثریم عامل خانواده سوی از جدید وکار کسب

 .باشدمی خانوادگی وکارهای کسب ایجاد

، تحقیق لمستق متغیرهای توصیفی تحلیل و تجزیه مبنای بر پژوهشی در( 1387) محمدتقی، انصاری

 مانز در سباامن سن، والدین آزاد الااشتغ، تحصیلی تهارش، گاهیادانش تحصیالت داشتن، مرد جنسیت

 قابل هایلفهمو، نقش الگوی وجود و اقتصادی مرفه و متوسط جایگاه، کارآفرینانه هایفعالیت به شروع

 هایویژگی زا تعدادی در انطباق وجود از حاکی مطالعه این نتایج .باشندمی کشور کارآفرینان به انتساب

 دیگر دیتعدا در همسویی عدم و کشورها سایر مطالعات نتایج با کشور کارآفرینان شناختی جمعیت

 .است

 آفرینیکار نظریه ساختن برای تفسیری و قیاسی روش خرد سطح در پژوهشی( 2014) جاسكویز پیتر

 در. است شده مصاحبه خانوادگی هایشرکت مالكان از نفر 37 با آن در که است داده انجام نسلی

 میزان هب نسلی چند نوادگیخا هایشرکت، متوسط بطور که یافت دست نتیجه این به خود پژوهش

 پرورش هنظری به تا است کرده سعی پژوهش این در .اندبوده کارآفرین نسل پرورش به موفق کمتری

 هایخانواده اب کارآفرین خانواده پرورش که کندمی بیان آنها نظریه .کنند پیدا دست کارآفرین نسل

 میراث قموف گذارینشان، کارآفرینی ثمیرا یک از کنندمی عبور آنها که چرا. است متفاوت سنتی
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 بعد نسل هک شوندمی استراتژیک هایفعالیت درگیر نسل دو هر سپس و بعد نسل روی بر کارآفرینی

 .دهدمی پرورش  را فرینآکار

 اثیرت :بعدی نسل مشاغل ایحرفه هایگیریتصمیم بررسی" عنوان با پژوهشی( 2014) مارفی لیندا

 فسیریت کیفی مطالعه تجربی نتایج گزارش به پژوهش این در. داد انجام "کار و کسب خانواده دخالت

 سبک خانواده دخالت که دهدمی نشان هایافته این. پردازدمی خانواده اعضا بعدی نسل مشاغل پدیده از

 دیکلی بزارا .دهدمی تغییر را آن حتی دهدمی قرار تاثیر تحت را بعد نسل شغل تنها نه بعدی نسل کار و

 پیشنهاد یخانوادگ کار و کسب برای را بفرد منحصر منبع یک و بعدی نسل برای را وکارکسب خانواده

 عواقب هک پردازدمی کار و کسب خانواده عرصه بررسی به بعدی نسل هافعالیت این طریق از .کندیم

 .داشت خواهد شغل گیریتصمیم در را توجهی قابل

 

 روش تحقیق. 3

 این از یتوصیف. باشدمی پیمایشی – توصیفی روش، نظر از و کاربردی هدف لحاظ از حاضر تحقیق

 مورد هایداده گردآوری که جهت این از پیمایشی و دهدمی ارائه را موجود وضع از تصویری که جهت

 از تغییرهام بین ارتباط نظر از و گیردمی انجام میدانی تحقیق یک در جامعه از گیرینمونه طریق از نظر

 .باشدمی مقطعی زمانی لحاظ از و همبستگی نوع

 عوامل خانوادگی و تمایل خالقیت و نوآوری افراد ارتباط بین ،اصلی فرضیه یک شامل حاضر تحقیق

  تمایل خالقیت و نوآوری افراد و خانواده انسجام بین ،باشدمی فرعی  فرضیه 4 و. دارد وجود معناداری

 جودو معناداری تمایل خالقیت و نوآوری افراد ارتباط و خانواده اندازه بین ،دارد وجود معناداری ارتباط

 باطارت  خالقیت و نوآوری افراد و خانوادگی کارهای و کسب در کودکی دوران مشارکت بین ،دارد

 ودوج معناداری ارتباط تمایل خالقیت و نوآوری افراد و میزان تحصیالت بین ،دارد وجود معناداری

 . دارد

نوادگی عوامل خا تاثیر میزان بررسی ،شامل اصلی هدف یک تحقیق اساسی سواالت به پاسخ جهت

 شناسایی ،گیرندمی قرار شناسایی و بررسی مورد فرعی هدف 4 بر تمایل به خالقیت و نوآوری افراد و

 تمایل و وادهنخا انسجام بین رابطه شناسایی ،تمایل به خالقیت و نوآوری افراد و خانواده اندازه بین رابطه

 نوآوری و خالقیت به و تمایل  کودکی دوران مشارکت بین رابطه شناسایی ،افراد نوآوری و خالقیت به

 .افراد نوآوری و خالقیت به تمایل و میزان تحصیالت بین رابطه شناسایی ،افراد
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 در فادهستا مورد منابع از استفاده با که است پرسشنامه ،تحقیق این در اطالعات گردآوری ابزار

 اندردهک استخراج هاآن سؤاالت ادامه در و اندشده تعریف متغیرها ابتدا. است شده تهیه موضوع ادبیات

 از نآ پایایی و است گرفته قرار بررسی مورد دانشگاه اساتید از نفر 15 توسط سؤاالت این روایی که

 است 0.7 از رتبزرگ پرسشنامه ایبر کرونباخ آلفای مقدار که است شده محاسبه کرونباخ آلفا طریق

 رینانکارآف شامل حاضر، پژوهش آماری جامعه. هستند قبول قابل پژوهشی اهداف برای مقادیر این که

 .است نفر 40 با برابر هاآن تعداد که باشدمی کرمان استان برتر

 

 پژوهش هاییافته. 4

افراد  تاثیر معناداری بر گرایش به چالش طلبیاز دیدگاه کارآفرینان برتر استان کرمان عوامل خانوادگی 

 دارد.

 1H عوامل خانوادگی تاثیر معناداری بر گرایش به چالش طلبی افراد دارد :. 

0H .عوامل خانوادگی تاثیر معناداری بر گرایش به چالش طلبی افراد ندارد : 

دهد ( نشان می1-4 شماره )نمودار حالت تخمین استاندارد خروجی حاصل از معادالت ساختاری در

است  0،94ریب تاثیر با ض طلبی برابرکه  شدت تاثیر متغیر مستقل عوامل خانوادگی بر متغیر وابسته چالش

طلبی افراد است. همچنین از اعداد روی نمودار که نشان از تاثیرگذاری باالی عوامل خانوادگی بر چالش

ه خانواده، میزان تحصیالت، مشارک در کسب و )انداز مشهود است که از بین عوامل خانوادگی کامالً

بیشترین میزان تاثیرگذاری  0.60 کارها در گذشته و انسجام خانواده(، انسجام خانوادگی با ضریب تاثیر

 طلبی افراد ندارد.را دارد و عامل اندازه خانواده تاثیر معناداری بر چالش

( هم مشهود است، که مدل 2-4 )نمودار (T-Value) این موضوع در نمودار ضرایب معناداری
طلبی را در حالت ضرایب معناداری و همچنین میزان تاثیر هر ساختاری بین عوامل خانوادگی و چالش

مدل  دهد. برایامل اصلی نشان میها را در توضیح واریانس نمرات متغیر یا عکدام از متغیرها و یا گویه
ها را با توجه به بار عاملی آنها مقایسه کرد و تاثیر آنها را بر متغیر وابسته توان مولفهساختاری فوق می

اشد. ای که بار عاملی بزرگتری داشته باشد دارای تاثیر بیشتری بر متغیر وابسته بسنجید. بطوری که مولفه
مشخص  (T-Value) کی دارند با عالمت قرمز در نمودار ضرایب معناداریهایی هم که تاثیر اندمولفه

 شوند.می
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 های تحقیق(نبع: یافته)م حالت تخمین استاندارد . معادالت ساختاری در4-1

 

توان مشاهده کرد که نشان دهنده صحت اطالعات حاصل ( می1-4برازندگی این رابطه در جدول )

توان گفت، بدلیل اینكه ریشه شود مینطور که مالحظه میشده از این دو نمودار بدست آمده است. هما

 بوده و حاصل تقسیم مجذور کای بر درجه آزادی 0.08کمتر از  RMSEAدوم واریانس خطای تقریب 

(/df2X کمتر از ،)باشد و همچنین شاخص برازندگی می 3GFI  بوده مدل مورد نظر برای  0.9بیشتر از

دار و مناسب است. با توجه به مطالب  کر شده در مورد فرضیه، معنینوشته معادله رگرسیونی برازنده 

بودن مدل و برازش خوب و مناسب بودن مدل می توان گفت که فرضیه مورد بررسی تحقیق مورد قبول 

 باشد. می
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 مربوط به معادالت ساختاری  (T-value. ضرایب معنادارری)2-4شكل

 

 
 های نیكویی برازش مدل ساختاری پژوهش. نتایج حاصل از آزمون1-4 جدول

2X DF P-value RMSEA GFI AGFI 
193.01 64 0.000 0.026 0.92 0.90 

 

 گیریبحث و نتیجه. 5

 مدل آزمون از کرمان استان کارآفرینان دیدگاه از طلبی چالش بر خانوادگی عوامل تاثیر بررسی برای

رد استاندا تخمین درحالت ساختاری معادالت از حاصل خروجی. است شده استفاده ساختاری معاالت

 ضریب با برابر طلبیچالش وابسته متغیر بر خانوادگی عوامل مستقل متغیر تاثیر شدت  که دهدمی نشان

 ویژگی این. است افراد طلبیچالش بر خانوادگی عوامل باالی تاثیرگذاری از نشان که است 0،94 تاثیر

. دارد را اروککسب یناشناخته هایحوزه به کارآفرینان ورود در تشویق و انگیزاننده نقش ،حقیقت در
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 گونه نای ،حقیقت در. دهندنمی ترجیح را ساده حد از بیش یا مشكل حد از بیش کارهای ،فرینانکارآ

 هماورد ارهایک انجام دنبال به آنها. آوردمی پدید آنها در پویایی و حرکت برای کافی انگیزه ،هافعالیت

 ،شوند یدجد کارهای وارد کارآفرینان که شودمی باعث ،ویژگی این وجود ،بنابراین. هستند چالشی یا

  خود مطالعات در( 2001) اسلیدر دیوید. یابند تسلط ،کار بر مدتی از پس و کنند تصرف و دخل ،آن در

 امنیت، عدم فقر، همچون حساس وقایعی خود کودکی دوران در کارآفرینان از درصد 74 که داد نشان

 دست نتایج این به خود، تحقیقات در ،( 2000) براش. اندنموده تجربه را آنان جدایی یا والدین مرگ

 و بوده سازگار زنان زندگی شرایط کلیه با حرفه، یک و وکارکسب در شخصی مالكیت که یافت

 بوده اوانفر پذیریانعطاف دارای که دارند مشاغلی ایجاد در سعی ایگسترده طور به زنان دارد، مطابقت

 ،220 یرو بر که ایمطالعه در. نمایند حفظ را خانواده و رکا بین تعادل راحتی به که دهد اجازه آنها به و

 قرار ررسیب مورد کار و کسب و خانوادگی زندگی میان متقابل ارتباط شد، انجام ترکیه کارآفرین زن

 التمشك با خود هایدهاخانو در زن، کارآفرینان که کردند بیان چنین خود گزارشات در آنها گرفت،

 فقدان و خانواده اعضای زیاد انتظارات استرس، به گرایش چون، عواملی به که باشندمی مواجه فراوانی

 که ودندب معتقد زنان این حال هر به اما شود،می مربوط آنها کار و کسب و خانوادگی زندگی بین تعادل

 این از حاصل یهایافته با نتایج این که دارد آن، اقتصادی و اجتماعی زندگی در مثبتی اثر کارآفرینی،

 .دارد مطابقت حدودی تا فرضیه

 

 پیشنهادات 1-5

 پی در باید آن، دابعا و پروریکارآفرین بر خانوادگی عوامل  تاثیر بر مبنی هایفرضیه تایید به توجه با

 و شتغالا بتوان اساس این بر تا بوده افراد پروریسرکارآفرین سطح تقویت و افزایش جهت هاییراه

 :شودمی پیشنهاد راستا این در. گیرد صورت سریعتر و بهتر  کارآفرینی هایفرصت  از برداریبهره

 هاروش با ادافر ساختن آشنا و برتر کارآفرینان توسط کارآفرینی آموزشی هایدوره برگزاری (1

  .کارآفرینی هایشیوه و

 ونهگ هر از خود پیشرفت برای و کرده یرخودباو و هویت احساس افراد که شرایطی ایجاد (2

 .کند استفاده خالقانه تفكر و دهای

 استان سطح در موجود هایفرصت داخلی، تولیدات و مقاومتی اقتصاد اصل گرفتن نظر در با (3

 .بپردازند اشتغال ایجاد و تولیدی هایکارخانه ایجاد به و نمایند توجه
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 ورداربرخ افیک مالی بضاعت از که کارآفرینی به عالقمند و کارآفرین افراد از بیشتر حمایت (4

 .نیستند

 فرهنگ گسترش و کارآفرینی توسعه هدف با یكبار چند هر هاییهمایش برگزاری (5

  کارآفرینی

که  کاری به آنها کنار در فرزندشان ندارند دوست والدین از بعضی که شودمی مشاهده گاهاً (6

 اننددمی شاأن راکس نوع یک خود رزنداف و خود برای را این و کنند کار د،هستن غولامش خود

 توصیه بنابراین بماند، باقی نهفته دارد وجود فرزندشان دوجو در که خالقیت شودمی باعث و

 بوسیله ربیشت نوجوانان و جوانان خالقیت بروز زمینه فرهنگی، هایزیرساخت ایجاد با شودمی

 .گردد فراهم هاخانواده
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