
  
  
  
  

  جایگاه کارآفرینی در مطبوعات ایران

  *حبیب بابایی
  3/12/95:     تاریخ پذیرش    18/2/95: تاریخ دریافت

        
  چکیده  

کارآفرینی در  که دهد پاسخ الؤس این به کندمی تالش پژوهش حاضر
مطبوعات ایران چه جایگاهی دارد؟ این پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از 

در این پژوهش با استفاده از . ات، پژوهشی آمیخته استنظر گردآوري اطالع
در بخش .  شماره از نشریات با تیراژ باال انتخاب شد220گیري هدفمند،  نمونه

ترتیب از روش مطالعه اسنادي و تحلیل محتواي  نظري و عملی پژوهش به
افزار  ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی و نرم عمقی و براي تحلیل داده

کارآفرینی در مطبوعات ایران : دهد نتایج پژوهش نشان می. آرپی استفاده شد ما
 درصد از محتوا و حجم 5و به طور متوسط، تنها جایگاه مناسبی ندارد 

مطبوعات رویدادهاي مربوط هر چند . مطبوعات به کارآفرینی اختصاص دارد
 و موضوعات اند اما به نقش آموزشی به کارآفرینی را تا حدودي منعکس کرده

هاي کارآفرینی،  هاي کارآفرینی، نگرش کارآفرینی، مهارت مهمی نظیر فرصت
 .اند کارآفرینی روستایی، کارآرفرینی زنان و کارآفرینی سازمانی توجهی نکرده

                                                
  hbabaee57@yahoo.com       .ریت کارآفرینی، دانشگاه تهرانکارشناس ارشد مدی *
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ادي نظیر دنیاي اقتصاد و بازار صهاي کارآفرینی در نشریات اقت بازتاب فعالیت
ت در نشریات اجتماعی مانند اما این وضعیکار نسبتاً مناسب است، 

 همچنین براساس .هاي همشهري و جام جم چندان مطلوب نیست روزنامه
 مرداد با عنوان روز کارآفرینی، 6بعد از نامگذاري آمده،  دست نتایج به

   . اند مطبوعات کمتر به این موضوع پرداخته
هاي  نهرسا کارآفرینی، هفرهنگ کارآفرینی، توسعکارآفرینی، : مفاهیم کلیدي
  مطبوعاتارتباط جمعی، 

  
  مسئله پژوهش

 تغییرات جمعیت، تورم، بیکاري و ؛ استپرشتاب امروز، تغییرات دنیايویژگی بارز 
نیافتگی و دیگر عوامل محیطی، در کنار رشد روزافزون علم و فناوري،  توسعه

ها و  ن ساخته و چالشوشکلی بسیار متفاوت از گذشته دگرگ جوامع بشري را به
امروزه ). 1393زالی و همکاران، (هاي جدیدي را پیش رو نهاده است  تفرص

شرایط موفق باشند که قابلیت تطبیق با هاي مختلف  توانند در عرصه کشورهایی می
ها و خلق   جامعه بر تغییر ایدهیک توسعه و پیشرفت چرا که ، را داشته باشندموجود
  ).1392ایزدي، (ها مبتنی است  نوآوري

هاي  ت، جهان را وارد عرصه جدیدي کرده که یکی از مشخصهاین تحوال
کارآفرینی ، )1394،  نرگسی و همکارانرمضانپور(بارز آن توسعه کارآفرینی است 

اي است پیچیده و چندوجهی  موتور اصلی رشد اقتصادي و رفاه اجتماعی و پدیده
)Khajeheian, 2014( ده و توجه هاي حیات بشري نفوذ پیدا کرکه به تمامی عرصه

در شرایط ). 1395یداللهی فارسی، ( به آن در تمامی جوامع ضرورت یافته است
 در بزرگی تحوالت منشأ نانی کارآفرعنوان به مبتکر و نوآور خالق، افراد کنونی،

، چرا که شود ی میاد ملی قهرمانان عنوان اب آنان از جوامع مختلف هستند و
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 حرکت به کارآفرینی یت کارآفرینان و توسعهفعال با همواره جوامع توسعه يها چرخ
  ).1392بلندهمت، (آید  درمی

 که کمک توسعه است  یکی از نیازهاي اساسی جوامع درحالیکارآفرینتوسعه 
صورت هدفمند استفاده کنند  ها و منابع به ها و توانایی کند از فرصت می

)Khajeheian, 2014 .(ست؛ نوسان اعده نی نیز مستثنی از این قاقتصاد راکد ایران
وري پایین و  گذاري، بهره کاهش سرمایه،  یک منبع موقتعنوان به نفتی هدرآمد سران

 با وجود ،هاي دولتی و وابسته به دولت گرایش به تعدیل نیروي انسانی در سازمان
 فارغ التحصیل دانشگاهی هستند و  کار که اکثراًهواردان به عرص خیل عظیم تازه

اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده است  لی مناسب براي آنهاهاي شغ نبود فرصت
 ).1388بخش،  فیض(

هایی به سمت توسعه  با وجود همه مشکالت، کشور ما در مسیر برداشتن گام
مالکی (بخشی این روند کمک کند   سرعت تواند به و پیشرفت است و کارآفرینی می

جمهوري اسالمی  هسال  بیستانداز هاي چشم دستیابی به آرمان). 1394و دیگران، 
و همچنین حل مشکالت بینی کرده  پیشاي را براي کشور  که جایگاه شایستهایران 

 کارآفرینی و به تعبیري ه استراتژي توسع کارآفرینان وتنها از طریق، فعلی جامعه
  . پذیر است جایگزینی اقتصاد کارآفرینی به جاي اقتصاد نفتی امکان

ترین محورهاي اصلی  عنوان یکی از مهم کارآفرینی به کارآفرینان وطورکلی  به
 :دارددالیل زیر اهمیت   به،رشد و توسع اقتصادي و پایدار

گذاران   سرمایههتبع آن افزایش سود و سرمای گذاري و به عامل افزایش سرمایه .1
 .شود می

هاي تازه در بازار کار و راهکار مؤثري در ایجاد اشتغال  سبب ایجاد فرصت .2
 . پایدار استمولد و
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اي  هاي تازه شود و ارزش ها مینها و تحول ماهیت آ موجب دگرگونی ارزش .3
 .آورد وجود می به

 .شود  کشور میهموجب آسان شدن روند رشد و توسع .4

محیط و شرایط الزم را براي تولید کاالها، محصوالت و بازاریابی آنها فراهم  .5
 .سازد می

ها، افکار و راهکارهاي نو  استها، سی سبب پیدایش محصوالت، خدمات، روش .6
 .شود براي حل مشکالت جامعه می

 رقابت صنایع داخلی با هتکامل صنایع داخلی است و زمین عامل تقویت و .7
آورد و به افزایش صادرات و دریافت ارز براي کشور منجر  صنایع خارجی را فراهم می

 .شود می

یگر و بهبود و باعث رقابت، تقویت و تکامل صنایع مشابه داخلی با یکد .8
 .شود افزایش سطح کیفیت کاالها می

نژاد،  بهزادیان( اقتصادي، رفاه و تأمین اجتماعی جامعه است هعامل توسع .9
1380(.  

با توجه به آنچه گفته شد، توسعه یک کشور، وابسته به افزایش و رشد 
 ,Amentie(استعدادهاي کارآفرینی آن کشور و ترویج و اشاعه فرهنگ کارآفرینی است 

 به عنصر اي جمعی است کهه  رسانهیکی از ابزارهاي بنیادي در این زمینه،) 2015
مناسبات  ).1395تبار و همکاران،  اسماعیل(اند  ناپذیر زندگی بشري مبدل شده جدایی

ها  ها را هرچه برجسته تر کرده است چرا که رسانه امروز جامعه جهانی نقش رسانه
با و ) 1393 فرهادي، ،السادات نقیب(ن شکل می دهند شعور و درك ثانویه ما را از جها

سویی و تجانس   نوایی و هم  هنجارها، و الگوها به مخاطبان باعث هم   ها،  انتقال ارزش
جا که امروزه افراد اجتماع نعبارت دیگر، از آ به. شوند  فکري و عملی افراد جامعه می

اندیشند، دنیا را از رهگذر آنها  از طریق آنها میها در ارتباطند،    اي با رسانه  طور گسترده  به
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 دهند  شناسند و رفتارهاي خود را براساس الگوهاي برگرفته از آنها سامان می می
  . )1390 فر، حسنی(

اي در حیات  هاي ویژه عنوان نخستین وسیله ارتباط جمعی نقش مطبوعات به
هاي جدید جنبه  فناوريبا وجود اینکه . سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع دارند

رنگ کرده، اما نقش تحلیل و تبیین آنها همچنان به  خبررسانی این رسانه را نسبت کم
ترین عوامل تغییر یا  و یکی از مهم) 1395فرقانی و سیاسی، (قوت خود باقیست 

هاي اجتماعی و نیز مسلم و بدیهی انگاشته شدن آنها هستند  گیري پدیده شکل
 و توان ایده  میاین ابزار قدرتمند با استفاده از  لذا).1395مکاران، تبار و ه اسماعیل(

خالقیت و هاي جدید مثل نوآوري،  در جامعه از میان برد و ایده و نگرشرا هاي غلط  نگرش
  .)1387شاطري،  ( را به جامعه القا کردیکارآفرین

ط جمعی وسایل ارتبا مهم هاي اولویت از یکارآفرین، افتهی  کشورهاي توسعهدر
متعدد، به آن توجه هاي  رغم مواجه بودن با مسائل و نارسایی بهاما در کشور ما است، 

ایران در  1کارآفرینی جهانی بان دیده هاي ساالنه گزارش کافی نشده است؛ براساس
هاي ارزیابی کارآفرینی،  عنوان یکی از شاخص کارآفرینی به اي به رسانه توجه شاخص

لذا در این ). 1394ایران،  کارآفرینی جهانی بان دیده دفتر(ندارد وضعیت چندان مطلوبی 
  :مقاله می خواهیم به این سؤاالت پاسخ دهیم

  کارآفرینی در مطبوعات ایران چه جایگاهی دارد؟
 بازتاب(  چیست؟ی کارآفرین بازتاب رویدادهايرویکرد مطبوعات در خصوص

هاي وسایل ارتباط جمعی  ز نقش با توجه به کدام یک ایمطالب مرتبط با کارآفرین
   )است؟

هاي کارآفرینی کدام یک از موضوعات مربوط را در  مطبوعات در بازتاب فعالیت
  اند؟ اولویت قرار داده

                                                
1. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 
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بازتاب رویدادهاي کارآفرینی در نشریات اقتصادي در مقایسه با نشریات 
  اجتماعی چگونه است؟

هاي مرتبط با  یري در فعالیتنامگذاري یک روز با عنوان روز کارآفرینی چه تأث
  توسعه فرهنگ کارآفرینی و پوشش مطبوعاتی آن دارد؟

  
  پیشینه پژوهش

  پیشینه داخلی
تنهایی همواره بررسی  ها و کارآفرینی از جمله موضوعاتی هستند که هر یک به رسانه
در این بخش به . زمان این دو چندان مورد توجه نبوده است اند، اما مطالعه هم شده
  :پردازیم اند، می  زمان توجه کرده هاي این حوزه که به دو مقوله مهم هم ترین پژوهش مهم

 کند می  تأکید»سازي و بسترهاي رشد کارآفرینی فرهنگ« ه در مقال)1385 (ترکیان
 نیازمند ارتباط زنجیروار عوامل متعددي است که از ، فرهنگ کارآفرینیهتوسعکه 

مطبوعات نقش در این زنجیر . دشو تقویت می  سمی و در نظام آموزش رآغازخانواده 
 .بسیار حیاتی است

نقش مطبوعات را در عنوان پژوهشی است که » کارآفرینی فرهنگی در مطبوعات«
 کرده  بررسیهاي کارآفرینی براي ترویج کارآفرینی فرهنگی لفهؤها و م بسط شاخص

جم مطالب را خبر بیشترین  و مقاله کمترین حپژوهش، براساس نتایج  .است
 اول هها و تیترها در صفح  کمترین عنوان،گیرد و از نظر صفحات درج مطالب دربرمی

ویژه  ه کارآفرینی و به توجه کافی مطبوعات به مقولنداشتن بر پژوهش کلی هنتیج .بود
  ).1386پور،  ملک( کارآفرینی فرهنگی داللت دارد

را در کشورهاي رینی  فرهنگ کارآفهها در توسع  نقش رسانه)1387 (شاطري
هاي  کشورهاي مختلف مصمم هستند برنامه کند مختلف بررسی کرده است و تأکید می

 خود تدارك ببینند تا همفصلی را براي بسط و گسترش فرهنگ کارآفرینی در جامع
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ترین  ترین و مهم اصلی، چرا که شان را ادامه دهند بتوانند همچنان مسیر رشد و پویایی
  .هستندها  رسانه  ترویج فرهنگ کارآفرینی،راه براي بسط و

بررسی نقش تلویزیون در گسترش فرهنگ کارآفرینی در جامعه از دیدگاه «
اي است که در  نامه عنوان پایان» هاي شهر تهران  کارآفرینی دانشگاههدانشجویان رشت

 پاسخگویان معتقدند درصد15آمده،  دست بر اساس نتایج به.  انجام شده است89سال 
درصد آنها  60 ،هاي تلویزیون هیچ نقشی در گسترش فرهنگ کارآفرینی ندارد برنامه

هاي کنونی تلویزیون در گسترش فرهنگ کارآفرینی  نقش کم یا خیلی کمی براي برنامه
هاي  درصد آنها به نقش زیاد یا خیلی زیاد برنامه 21در جامعه قائل هستند و تنها 

ست  ا حاکی از آنپژوهشهمچنین نتایج . دارندتلویزیون در گسترش فرهنگ اعتقاد 
نشینند در مقایسه  هاي تلویزیون می پاسخگویانی که ساعات بیشتري را به تماشاي برنامه

تري نسبت   نظر منفی،کنند با گروهی که ساعات کمتري را صرف تماشاي تلویزیون می
 بیانگر کهی دارندهاي تلویزیون با گسترش فرهنگ کارآفرین به سازگاري محتواي برنامه

 نارضایتی مخاطب از عملکرد تلویزیون درخصوص گسترش فرهنگ کارآفرینی و
  ).1389آبادي،  ابوطالبی ابراهیم(است فرهنگ تأثیرگذار  حمایت از این خرده

ها در  نقش رسانه«نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان  در نتایج پایان) 1389 (ناهید
نظران ارتباطات و  کند که براساس نظر صاحب أکید می ت در ایران» کارآفرینیهتوسع
 کارآفرینی در ایران نقش هتوانند در توسع ها می رسانه، اندرکاران صداوسیما دست

 رسانه هگان هاي سیزده نقش هاي پژوهش، پژوهشگر با توجه به یافته. دناساسی داشته باش
آموزش کارآفرینانه، : زند اا  عبارترا شناسایی کرده است که کارآفرینی هدر توسع

قابلیت کارآفرینانه، مستندسازي تجربیات کارآفرینانه، شناسایی فرصت کارآفرینانه، 
وکار،  وکار، اصالح قوانین کسب هاي کسب  مهارتهسازي کارآفرینانه، توسع فرهنگ
سازي فرهنگ کار  هاي کارآفرینانه، گرایش کارآفرینانه، نهادینه رسانی فعالیت اطالع

کارآفرینانه، الگوسازي رفتار کارآفرینانه و اقدام ) خودباوري(  خودکارآمديگروهی،
  .کارآفرینانه
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عنـوان    متقابل کـارآفرینی و رسـانه، از مطبوعـات بـه      ه رابط احمدي ضمن بررسی  
 کـارآفرین را فـراهم   ه تحقق جامعـ هتوانند زمین کارآفرینان فرهنگی نام برده است که می      

ه و اهمیت آن در اقتصاد کـشورها، متأسـفانه ایـران تـاکنون              رغم رشد فزایند     به کنند که 
هنوز در سطح علمی و کـاربردي،       و   مند شود   نتوانسته از منابع اقتصادي این بخش بهره      

  . کارآفرینی در مطبوعات ایران صورت نگرفته استهتوجه خاصی به مقول
ن بازگـشت  عبارتی طـوالنی بـودن مـدت زمـا     بر بودن و یا به    سرمایهبه اعتقاد او،    

، اريگــذ ســرمایه در ایــن صــنعت و بــه تناســب آن افــزایش ضــریب ریــسک ســرمایه
اي، ناتوانی از درك درست و عملـی موضـوع،             کار رسانه  ههاي موجود در عرص     ذهنیت
 ه و عامل عمـد ترین علل این نقصان است از مهم هاي تبعی آن،      کاري و مالحظه    محافظه

اي   بر جامعه، مشکالت ناشی از ارتباط حرفـه       هاي حاکم   اي از ارزش     برداشت سلیقه  آن
هاي غربی از یک سو و مـدیریت ضـعیف و             المللی و تبلیغات سوء رسانه      در سطح بین  

سلطانی (است هاي مشخص و شفاف از سوي دیگر   مدرن و سیاستهنداشتن یک برنام
  ).1390احمدي، 

حاکی از » کارآفرینی فرهنگ ترویج در مطبوعات نقش«نتایج پژوهشی با عنوان 
از طریق بازتاب  توانند می تأثیرگذار هاي رسانه از یکی عنوان به مطبوعات آن است که

 يها  انتشار طرح،ینی کارآفررویدادهاي همراه با موفق نانی کارآفریسرگذشت زندگ
 باور شده، مخاطبان در کارآفرینانه نگرش دهی شکل سببوکار و  مطالب خالقانه  کسب

 و کارآفرینی هاي ارزش کردن درونی باعث نهایت در و کرده منتقل نهاآ به را کارآفرینی
 ). 1392بلندهمت، (شوند در جامعه  ینی فرهنگ کارآفرجیترو

 کارآفرینی جهانی بان دیده مدل براساس کشور در کارآفرینانه هاي شاخص ارزیابی
 ینعضو ا کشورهاي دیگر با ، همزمان1387 سال عنوان پژوهش دیگري است که از

 شاخص در 10این ارزیابی با توجه به . گیرد می انجام کشورمان، در کنسرسیوم
ها  گیرد که یکی از این شاخص وکار و کارآفرینی صورت می هاي مختلف کسب زمینه
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براساس نتایج ارزیابی سنوات متوالی، ایران در این . کارآفرینی است اي به رسانه توجه
  .دزمینه،  وضعیت چندان مطلوبی ندار

ضمن بررسی نقش مطبوعات در توسعه کارآفرینی جوانان به ) 1391(آذربخش 
هاي تلویزیونی در این خصوص پرداخته که از طریق ترویج انواع  شناسی برنامه آسیب

 رشد مانع و کارآفرینی هاي اندیشه شدن سست کاري باعث کاري و پنهان بیکاري، کم

 به سرعت به جمعی هاي رسانه که آنجایی از کند این مطالعه تأکید می. دشو  می خالقیت

  آندنبال به و کارآفرینی ري،نوآو فرهنگ ترویج دررسی دارند، دست وسیع مخاطبان

 ها رصت، فها ظرفیت شناخت باد، لذا دارن کلیدي نقش جامعه یک پایدار هتوسع یندافر

 کارآفرینی هنگفر کردن نهادینه و ایجاد به باید جوانان و جامعه فرهنگی هاي زمینه و

 و موجود هاي قابلیت تمام کارگیري به با مگر نیست ممکن مهم  کنند و این اقدام
 رسانه امکانات بر متکی و دانش بر مبتنی خالق و نوآورانه هاي روش اجراي و طرح

 ظهورعه، جام بستر در گروهی و رده و قشر هر از کارآفرینان فرایند این قالب در تا

  .بندیا بروز و
  
  شینه خارجیپی

 کدام به و دانیم می چه نی،کارآفری و ها رسانه«:  در پژوهشی با عنوان2 و ویزل1هانگ

اند و به   را بررسی کردهها رسانه در کارآفرینی خصوص موجود د مطالب» برویم؟ باید سمت
 به رو ولی کم بسیار این زمینه در کارها تعداد 2005  تا1971هاي  سال دراند که  این نتیجه رسیده

  .است بوده افزایش
چگونگی تغییر رفتار ریسک پذیري افراد را مورد مطالعه قرار داده  )2007 (3ککینوف

 نتایج این پژوهش نشان می دهد که مردم با تجربه یک رفتار مخاطره آمیز در زندگی خود .است

                                                
1. Hang 
2. Weezel 
3. Kokinov 
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هاي مثبت و موفق  ئه مثاللذا با ارا. یابند ها تمایل به تکرار رفتار می یا مشاهده این رفتار در رسانه
  .دهاي جمعی امکان توسعه فرهنگ کارآفرینانه وجود دار از چنین رفتار مخاطره پذیري در رسانه

 بان جهانی کارآفرینی  دیده با استفاده از آمار و اطالعات مطالعات)2007( 2رو کلیو 1هیندل
 هاي شور در طول  سال ک37هاي جمعی بر نرخ مشارکت کارآفرینی در  ثیر رسانهأبه بررسی ت

هاي موفقیت کارآفرینان که در  نتایج این بررسی نشان داد که داستان. اند  پرداخته2003 تا 2000
و یا با ) ها جوي فرصتودر جست( با نرخ کارآفرینان در حال تولد ،شود رسانه نمایش داده می

اما ارتباط مثبت معناداري بین  ،ارتباط چندانی ندارد)  ماه3کارآفرینان زیر (اندازي  فعالیت راه
  .وکار جوان وجود دارد  یک کسبهکنندها و تعداد افراد اداره هاي کارآفرینی رسانهداستان

 بهها   رسانهتوجهی بی« زمینه در پژوهشی به توان میدیگر  هاي پژوهش از
 دهد که هاي پژوهش فوق نشان می  یافته.کرد اشاره »پاکستان کشور در کارآفرینی

 ,Shujahat and Cheng(کند  بازي کارآفرینی ترویج در مهمی نقش توانند یها م نهرسا

2012.(  
  

  چارچوب نظري پژوهش 
  یکارآفرین

شناسی،  اعم از اقتصاد، جامعه  در علوم مختلفاي گسترده طور به کارآفرینی امروزه واژه
 بدون و خصمش تعریف یک ارائه حال، بااین شود، می استفادهشناسی و مدیریت  روان

 یکدیگر با ندرت  بهشده  ارائهتعاریف .است برانگیز چالش از آن هنوز هم ابهام

  ).1392بلندهمت، (گیرند  مفهوم کارآفرینی را دربرمیهمخوانی دارند و هر یک بخشی از 
 به معناي »Entreprendre « فرانسويه از کلم»Entrepreneurship « کارآفرینیهواژ

کارآفرین کسی : 4 دانشگاهی وبسترهنام واژهبر تعریف  بنا. فته استت گرئ نش3»متعهد شدن«
                                                

1. Hindle 
2. Klyver 
3. Undertake 
4. Webster's New Collegiate Dictionary  
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. هاي یک فعالیت اقتصادي را سازماندهی، اداره و تقبل کند شود مخاطره است که متعهد می
ابتدا که مفهوم کلی کارآفرینی به زبان امروزي پدید آید،   کارآفرینی دیرزمانی پیش از آنهواژ

احمدپورداریانی،  (دریج پیمانکاران دولت استفاده شده استت براي مأمورین نظامی و به
1387.(  

نظر به اهمیت موضوع و نقش کارآفرینی در اقتصاد ملی و جهانی، تولید ثروت و 
 ، آن را علوم مختلف پژوهشگراننظران و تدریج صاحب بهو رفاه اجتماعی ایجاد اشتغال 

 اولین بار مورد توجه این واژه. تندپرداختعریف آن  و به  کردهبررسی از زوایاي مختلف
آن را اقتصاددانان قرار گرفت و تمامی مکاتب اقتصادي از قرن شانزدهم میالدي تاکنون 

  ).همان( اند کردههاي اقتصادي خود تشریح  نحوي در نظریه به
دار، کارفرما و  دانشمندان علوم اقتصادي تفاوت چندانی براي مالک زمین، سرمایه

 کارآفرین قائل نبودند تا اینکه محیط همراه با عدم قطعیت و یس شرکت بائر
 1ژوزف شومپیترهاي کارآفرینان مطرح شد و  عنوان یکی از ویژگی پذیري به مخاطره

را ویژگی اصلی کارآفرینی و کارآفرینان را نیروي محرك توسعه اقتصادي » نوآوري«
  .برشمرد

از نظر  .سالم هستند  یک اقتصاده مشخص،نوآوري و کارآفرینیمعتقد بود شومپیتر 
 نسبت به وضعیتی که خود الاقل سه »تخریب خلّاق« روش نو عبارت است از او

توان آن را براساس احتماالت آینده درك  ویژگی اساسی دارد؛ نخست اینکه عمالً نمی
 دوم اینکه تخریب خلّاق مسیر رویدادهاي آتی و نتایج درازمدت آنها را شکل ،دکر
  : آخر اینکه تخریب خلّاق با موارد ذیل ارتباط دارددهد و می

   ؛کیفیت عوامل انسانی موجود در جامعه )الف
  ؛وکار  خاصی از کسبههاي موجود در زمین قابلیت )ب
  ).همان(تصمیمات، اقدامات و الگوهاي رفتاري فردي  )ج

                                                
1. Joseph Schumpeter 
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با شناسان و دانشمندان علوم رفتاري  شناسان، جامعه از اواسط قرن بیستم روان
ها و الگوهاي رفتاري  منظور شناسایی ویژگی  در اقتصاد و بهدرك نقش کارآفرینان
  .)همان( دن در خصوص کارآفرینان پرداختپژوهشکارآفرینان به بررسی و 

یندي به ا ضمن انتخاب رویکرد فر1980 ه اوایل دهنیز ازاندیشمندان مدیریت 
هاي موجود  رینانه در سازمانتشریح مدیریت کارآفرینی و ایجاد جو و محیط کارآف

  . و مفاهیم کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی شرکتی مطرح شد)همان(پرداختند 
 کارآفرین کسی است که بودمعتقد از جمله این اندیشمندان، ) 1985( دراکر پیتر

 او، از نظر کند  خود شروع میهفعالیت اقتصادي کوچک و جدیدي را با سرمای
 ).همان (است نه یک صفت خاص در شخصیت افرادکارآفرینی یک رفتار 

ول ئمعتقد است که کارآفرینان سازمانی مس) 1985 (1پینکاتهمچنین گیفورد 
هاي  ها هستند و کارآفرینی سازمانی کلید اصلی رقابت در شرکت نوآوري در سازمان

  ).همان(بزرگ است 
وکار یا  د کسبهاي جدید، ایجا طورکلی کارآفرینی به فرایند شناسایی فرصت به
ها  برداري از فرصت وکارهاي موجود براي بهره هاي جدید و یا بهبود و توسعه کسب سازمان

  .شود منظور عرضه کاال و خدمات جدید و ارزشمند اطالق می به
  مطبوعات 

هاي جمعی یا عمومی و به تعبیر دیگر وسایل ارتباط جمعی اصطالح  رسانه
هاي  اي است که نقش حامل اطالعات و پیام  وسیله و»Media«  التینهشده واژ  فارسی

  ).1390احمدزاده کرمانی، (از پیش طراحی شده را ایفا می کند 
که است  ارتباط جمعی هترین وسیل محبوبن، بانفوذترین و یمطبوعات سودمندتر

 گوناگونهاي   جدیدترین اطالعات را در حوزه...)روزانه، هفتگی و(اي  دورهصورت  به
انبوه افراد را از طبقات مختلف اجتماعی که  و )همان(دهد   جامعه ارائه میيقشرهابه 

                                                
1. Gifford Pinchot   
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 تواند از این طریق میسازد و  میگونه تجانسی با یکدیگر ندارند، به یکدیگر نزدیک  هیچ
 ارتقاي  ودهی آن، تصویرسازي ذهنی در شکل دادن به افکار عمومی، هدایت و جهت

 و در تمامی سطوح بر فرهنگ جامعه یفا کنداسطح آگاهی جامعه نقش بسیار مهمی 
ها  تواند براي تمام گروه دلیل تنوع زیاد، مطالب یک نشریه می  چرا که به،ثیر بگذاردأت

   .قابل استفاده باشد
  

       مطبوعات )نقش (کارکرد
  : ند ازا  عبارتمطبوعاتترین نقش  مهم،دانشمندان ارتباطات اجتماعیاز نظر 

 اصلی وسایل ارتباطی انتشار جریان رویدادهاي اجتماعی هظیفو: رسانی اطالع. 1
دهد محیط زندگی را بهتر بشناسد و با توجه به آن   است و همین امر به انسان امکان می

دست آورد و راه و  هاي خوب به احتیاجات فردي و جمعی خود را برطرف سازد، اندیشه
  ).1386 معتمدنژاد،( برگزیند را رسم مناسب 

با توجه . هاي عمومی دارند آموزش اي براي مطبوعات ظرفیت گسترده :وزشآم. 2
 مکتوب، توانایی تغییر در نظام ارزشی و همطبوعات در جامعه، این رسان به میزان نفوذ

   ایجاد، تغییر یا تقویت هنجارها،بهمخاطبان خود را دارد و قادر  هنجارهاي فرهنگی
   .اي جامعه استه ها و نگرش ارزش

کند و   عمل میآن به موازات هاي رسمی است و  مکمل آموزشاي رسانه زشآمو
. اند نامیده» آموزش غیررسمی«یا » آموزش ضمنی«یا » آموزش موازي«لذا آن را 

اي نامحسوس و از راه  گونه ، بهاز طریق مطبوعات هاي مورد استفاده در آموزش محرك
کند و لذا آثار آن دیرپا و ثابت  میعمل  گزینی در ناهشیار مخاطب ثیرگذاري و النهأت

هاي مستقیم،  مخاطبان آموزش. شود می هاي شخصیتی مخاطبان است و جزئی از رگه
 ،کنند براي کسب اطالعات از رسانه استفاده می صورت تعمدي عموماً کسانی هستند که به

صورت   بهگاهیگوییم، مخاطبان  یا پنهان سخن می هاي غیرمستقیم اما هنگامی که از آموزش
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 رفتارهاي خاص و بروزگیرند و براي  قرار می اي ناخودآگاه در معرض اطالعات رسانه
  ).1387محکی،  (بینند آموزش می هاي ویژه، ها، هنجارها و ارزش کسب مهارت

 به روزافزون نیازي ،فناوري هسلط زیر انسان امروز، دنیاي در: تفریحی و سرگرمی. 3

 ماشینی دشوار زندگی از ناشی هاي نگرانی و ها تواند اضطرابب تا دارد و سرگرمی استراحت

 در. بپردازد سودمند و سازنده تالش و کار  به،تر آماده و بهتر اي هروحی با و بخشد التیام را

 که روند می شمار به افراد سرگرمی و ابزار تفریحی ترین مهم جمعی ارتباط وسایل میان، این

 اثراتی انسان فراغت اوقات الگوي رفتاري بر کننده، رگرمس هاي برنامه انتشار و پخش با

 رهایی اش روزمره سخت زندگی و تنهایی از فرد که است طریق این از و دارند کننده تعیین

  .)Cayrol, 1991 (کند می برقرار تماس بیرونی محیط با و یابد یم
 باطات ارت دانشمندانطورکلی نقش مطبوعات در جامعه همواره محل مناقشه به

بعضی  نقش اند، اما  کرده مطبوعات بر مخاطبان تأکید بوده است؛ هرچند همگی بر تأثیر
 و گروهی دیگر این نقش را بسیار جزئی یا سطحی قائل بودندافراطی براي مطبوعات 

ها بر مخاطب، نظریه  یکی از نظریات مهم در زمینه تأثیر رسانه.  کردندعنوان
 لهئمس یک به بیشتري اهمیت ها رسانه هرچه ن نظریه،براساس ای سازي است؛ برجسته
 ).1389 و دیگران، عقیلی( شوند می قائل آن براي بیشتري اهمیت  نیزهمگان بدهند

توجه عموم را هاي متعدد،  گیري از جذابیت و بهرهها   اخبار و گزارشهتوانند با ارائ  میمطبوعات
 آن ،درنتیجه؛ پوشی کنند عات دیگر چشماي از موضوعات معین معطوف و از موضو به مجموعه

 ).1389زاده،  مهدي( شود تبدیل میی به موضوع مهمنیز  بین مردم  وها ل خارج از رسانهئمسا
هاي خبري مناسب همراه با  بازتاب متوالی رویدادهاي مربوط به هم، استفاده از قالب

ها و صفحات مناسب هاي بصري نظیر عکس، طرح و کاریکاتور و استفاده از تیتر جذابیت
  .سازي است ازجمله شگردهاي برجسته

  : استمراحل زیرسازي شامل  یند برجستهافر
 . دهند می جلوه اهمیت با و مهم را رویدادها و موضوعات از بعضی مطبوعات .1

 .گیردصورت براي جلب توجه مردم، باید پوشش گسترده و مداوم در آن زمینه  .2
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 .باشنده داشتمعانی قابل فهم  موضوعات باید .3

 .ثیر داردأها بر درك اهمیت موضوع ت  رسانههزبان مورد استفاد .4

ها این موضوعات را به نمادهاي ثانویه که از نظر سیاسی و اخالقی  رسانه .5
 . پیوند می زننددارند،منزلت و موقعیت مناسب 

سازي  کنند برجسته  موضوعی اظهارنظر میههنگامی که اشخاص معروف دربار .6
 ).همان( ندک شتاب پیدا می

توانند از طریق اولویت دادن به کارآفرینی و بازتاب اخبار و  بنابراین مطبوعات می
هاي  هایی در این خصوص، معرفی کارآفرینان و سرگذشت آنها، تبیین زمینه گزارش

هاي جدید حل مسائل  کارآفرینی در مناطق مختلف، انتشار مطالب خالقانه و ارائه شیوه
  . نقش کننددر این زمینه ایفاي

فرد از طریق مطالعه و کند  تأکید مییادگیري اجتماعی است که دیگر،  هنظری
فهمد  گیرد، یعنی درواقع می اي، رفتارهاي مناسب را فرامی هاي رسانه  نمونههمشاهد

کوشد در   از این طریق،  می وبینند  کدام کیفر می،گیرند کدام دسته از رفتارها پاداش می
اي گرایش پیدا  هاي رسانه ش بگیرد و بنابراین به تقلید از نمونهزندگی واقعی پادا

 سبب کارآفرین افراد معرفی ضمن  با آگاهی از این نقش مهم، مطبوعات.کند می

 همان را که افراد آن پیشرفت هستند، خصوصیات و ارتقا فکر در که کسانی تا شوند می

 است، الگوي خود خالقیت و اللاستق به نیاز پذیري، مخاطره جویی، خودباوري، رقابت

  ).همان(کنند  تبعیت آنان رفتار از و دهند قرار
از دیگر نظریات مهم درخصوص تأثیر رسانه بر مخاطب، نظریه اشاعه و نوآوري 

 فراگرد ،ترین کاربردهاي ارتباط جمعی یکی از مهمنظر راجرز   است؛ به1»راجرز اورت«
اي به  لهئچنین مس و هاست پذیرش نوآوريهاي این وسایل به  گان پیامشوند تشویق

صورت یک نیاز  توسعه مربوط است که در آنها علوم به  حال یافته و در جوامع توسعه

                                                
1. Everet Rogers 
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هاي نو و   جایگزین کردن شیوهحال، در فناورانهمداوم مطرح و تغییرات اجتماعی و 
  .هاي کهنه و قدیمی است تازه به جاي روش

 عملیه است که انتشار نوآوري در چهار مرحله  این فرض بنا شدهاین مدل بر پای
  :شود می

  ؛اطالع از نوآوري و شناخت کارکرد آن: آگاهی
  ؛گیري نگرش نسبت به نوآوري شکل: ترغیب
 ؛قبول یا رد نوآوري: تصمیم

 ).1378محسنیان راد،  (تالش براي تقویت: )تثبیت (ییدأت

 شهروندان کارآفرینانه ايه فعالیت از را خوانندگان ابتدا مطبوعات ترتیب بدین

 از پس بروند، کارآفرینی سمت به کنند سپس تشویق می) آگاهیمرحله  (کنند می مطلع

 اجرا را خود کارآفرینانه طرح شوند، سپس کارآفرین که گیرند می تصمیم مرحله این

  .کنند تثبیت پایان در و کرده
ها در  ل رسانههاي فردي و اجتماعی نیز بر نقش فعا نظریات تغییر در ارزش

ها به انتشار  رسانههاي فردي معتقدند  طرفداران نظریه تغییر در ارزشجامعه تأکید دارند؛ 
 نوآوري، تحرك ،هاي فردي پردازند که سبب تغییر در ارزش هایی در جامعه می ارزش

مهرداد، ( کند  را تقویت میيشود و وجدان کار اجتماعی، روانی و ذهنی مخاطب می
هاي  ها بر نظام ارزش رسانهمعتقدند هاي اجتماعی  داران تغییر در ارزش و طرف)1380

دار، خالق و  ورز، بااعتماد به نفس، خویشتن توانند مردم را اندیشه اجتماعی تأثیر گذارند و می
  ).1389زورق، ( نوآور پرورش دهند یا خالف این حرکت کنند

  
  مدل مفهومی بررسی

این ابزار دگی امروز بشر، امري بدیهی است، ها بر زن  رسانههسیطرطورکلی  به
  ودهی آن، تصویرسازي ذهنی قدرتمند در شکل دادن به افکار عمومی، هدایت و جهت
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اي در  هاي رسانه پیام چرا که ارتقاي سطح آگاهی جامعه، نقش بسیار مهمی دارد
انه بشر و به یکی از نیازهاي روزها رخنه کرده  نتاروپود حیات فردي و اجتماعی انسا

در ایجاد، تقویت یا ویژه مطبوعات  و بهها  رسانهمهم  نقش اذعان بهبا  .استتبدیل شده 
پس از  و ها ها و ایده  ترویج و توسعه مفاهیم جدید و انتقال ارزش،تغییر فرهنگ عمومی

 مفهومی براي مدل، ا متخصصان ارتباطات و کارآفرینی مبانی نظري و رایزنی بهمطالع
  :شود  که در ادامه معرفی و تبیین میب شد انتخاپژوهش

  
  )دستورالعمل کدگذاري(مدل مفهومی بررسی 

  )به ترتیب حروف الفبا( نام نشریه .1
  دنیاي اقتصاد هروزنام. 3                             جام جم هروزنام. 2                 اطالعات هروزنام .1
  بازارکار هنام  هفته.6                             همشهري هم روزنا.5                    کیهان ه روزنام.4
  سال انتشار .2
1 .1385                  2 .1386                         3 .1388                      4 .1389  

  هاي خبري لبقا. 3
مصاحبه                    . 4       یادداشت/مقاله/تفسیر. 3گزارش               . 2     خبر              . 1
 هاي مردم نامه. 7                        آگهی. 6سایر                            . 5

       موضوع. 4
     التحصیالن فارغ اشتغال .3                           مددجویان اشتغال .2              ایثارگران اشتغال .1
                  شغلی هاي فرصت .6                بیکاري و اشتغال نرخ .5                جوانان و زنان اشتغال. 4
                   زودبازده هاي بنگاه .9         دستی صنایع و خانگی مشاغل .8                   زایی اشتغال خدمات. 7

    نوآوري و خالقیت. 12         خصوصی بخش و 44 اصل. 11                           تعاون بخش. 10
               خدمات و ها حمایت. 15                      بانکی تسهیالت. 14                     خاص یکارآفرین. 13
  ها مناسبت و مراسم. 18        موفق هاي نمونه معرفی. 17      اي حرفه فنی ی وکارآفرین  هاي آموزش. 16
        آموزشی هاي طرح. 21ی              کارآفرین نهادهاي. 20    رسانی اطالع و آموزشی خدمات. 19
    آموزشی نظام خأل. 24                               تورم. 23                    موانع و مشکالت. 22
   گذاري سرمایه. 27                  غیرنفتی صادرات. 26                واردات و صادرات. 25
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 ویژه و آزاد مناطق در گذاري سرمایه. 29       خارجی گذاري یهاسرمو تجاري مبادالت. 28

  رویکرد. 5
 تبلیغی      . 3اطالع رسانی                               . 2         آموزشی                    . 1

  طلبگیري م جهت. 6
 )مخرب رویکرد با(  منفی.4)               سازنده رویکرد با(  منفی.3خنثی         . 2مثبت          . 1

  منبع خبر. 7
  اسالمی مجلس شوراي. 3ریاست جمهوري                             . 2    رهبري                      . 1
  وزارت صنایع ومعادن. 6      رت فرهنگ و ارشاد اسالمیوزا. 5اموراجتماعی          و وزارت کار. 4
  وزارت تعاون. 9                وزارت کشور        . 8دارایی            وزارت اموراقتصادي و. 7

وزارت بازرگانی                         . 12    وفناوري    وزارت  علوم تحقیقات. 11   وزارت آموزش و پرورش      . 10
  کارشناسان. 15      هاي کارفرمایی      تشکل. 14هاي کارگري                     تشکل. 13
  منابع  خارجی. 18          روزنامه           هتحریری. 17   کارآفرینان                            . 16
  خوانندگان  . 21              نهادهاي حمایتی    . 20 مجمع تشخیص مصلحت نظام         . 19

 سایر. 22 
   جغرافیایی هحیط. 8
  )خارجی(کشوري . 3اي                            منطقه. 2المللی                       بین/جهانی. 1
 محلی/ استانی. 5ملی                                       . 4
 )روزنامهحجم کل  صورت درصدي از به(حجم مطلب  . 9

        اولهصفح در تیتر. 10
 ندارد. 2دارد                                           . 1             

  )کاریکاتور و طرح، عکس( مضمون تصویر. 11
  ها جلسات و نشست عکس. 3)        اهداي جوایز( عکس خبري. 2)       سخنرانی( عکس خبري. 1
 خبري عکس تک چهره. 6کارآفرینان       ) پرتره( عکس چهره. 5ات       مقام) پرتره( عکس چهره. 4

 بدون تصور. 9هاي تزیینی                 عکس. 8         عکس آرشیوي مرتبط. 7
 

  صفحههشمار. 12
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هاي  ، انتشار آنها در زمینهنشریاتترین معیار براي انتخاب  مهم: نشریهعنوان . 1
و امکان دسترسی به آرشیو آنها در فاصله زمانی راژ باالي آنها  تی،اجتماعی و اقتصادي

   .مورد بررسی بود
عنوان روز  گذاري یک روز به ها با توجه به نام انتخاب این سال: سال انتشار. 2

هاي   ساله مقایسنیز امکان و مرتبط پوشش مطبوعاتی مباحث کارآفرینی و نقش آن در
 .تصورت گرفگذاري  قبل و بعد از نام

ي نگار روزنامه در مطالب انتقالهاي  روش نیتر مهمشامل : يخبرهاي  قالب. 3
ها به  همچنین با توجه به اختصاص یک ستون یا بخشی از صفحات روزنامه .است

  . خوانندگان نیز در کنار آنها آمده استههاي مردمی، گزین ها و نامه پیامک
فاده شده است؛ بدین صورت  ترکیبی استه از شیوموضوع هبراي تهی: موضوع. 4

  واي از مطبوعات منتخب براساس بررسی نمونهو  تحلیل محتواي کمی هکه به شیو
 و در ادامه به مانند تحلیل محتواي موضوعاتی از قبل مشخص شد ، مبانی نظريهمطالع

 هاي مربوط استخراج گزاره، ها سرشماري تمام دادهبررسی کل نمونه و پس از و عمقی 
به بیان دیگر . بندي و ترکیب با موارد قبلی، مبناي بررسی قرار گرفت ز دستهشد و پس ا

  .شدها تکمیل   به موازات استخراج گزارهکه براي تحقیق ساخته شده اي کدنامه
 کدنامه از هتهی( این کار این است که در روش تحلیل محتواي کمیاجراي دلیل 

در روش از طرف دیگر .  دشوار است کاري بساي مرتبط،ه  مقولههدستیابی به هم) قبل
شده از مبانی نظري   از مقوالت استخراجبعضیرفت که   بیم آن میتحلیل محتواي عمقی

. یند تحقیق کنار گذاشته شوندااز فر) که در مطبوعات مورد توجه قرار نگرفته است(
 شده از مبانی نظري را که  مقوالت استخراجهتوانست هم  ترکیبی میه شیوبنابراین
که (را  اولیه ههایی خارج از کدنام  مقولهباشند و نیزپرداخته نمطبوعات به آنها هرچند 

  .دکنتضمین ) در مطبوعات آمده اما در کدنامه اولیه وجود ندارد
: استهاي مطبوعات در جامعه  ترین نقش مهمشامل ): نقش( رویکرد. 5

  .رسانی، آموزشی و تبلیغی اطالع
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ل مختلف، ناشی از فضاي ئطبوعات نسبت به مساگیري م جهت: گیري جهت. 6
در . استهاي مختلف   دیدگاههارائ سیاسی حاکم بر جامعه و آزادي مطبوعات در

ها ایجاد فضاي رقابتی در جامعه از طریق  یافته سیاست حاکم بر رسانه کشورهاي توسعه
 ب آنها مطالهتوسعه عمد  اما در کشورهاي درحالاست،دسترسی آزادانه به اطالعات 

 پیشنهادهایی ه بررسی و کنکاش آن و ارائها و نهایتاً رسانی اقدامات دولت  اطالعبرمبناي
 هتواند با تهی اي می  اما یک خبرنگار حرفهقرار دارد،در راستاي بهبود این اقدامات 

 ، به مدد قلم تواناي خود،هاي جامعه ها و به تصویر کشیدن واقعیت ها، مصاحبه گزارش
با توجه به نو و البته حیاتی بودن کارآفرینی در کشور . ش را به انجام رساندرسالت خوی

هاي جامعه، تبیین وضع موجود و مطلوب از  توانند با بازتاب واقعیت  مطبوعات می،ما
 اعمال برايهاي الزم را   وضعیت کشور با کشورهاي پیشرفته بسترهطریق مقایس

ها  ه گریزي از به چالش کشیدن سیاست و در این راکنندهاي درست فراهم  سیاست
  .واقدامات نادرست نیست

 هنیزم در کهاست ی حقوق وی قیحقهاي  تیشخص شامل بخش نیا: خبر مرجع. 7
 اول دسته: کرد میتقس گروه چند به را آنها توان می و دارند نقشی کارآفرین هتوسع
 وي جمهور استیر ،يرهبر مانند هستند؛ کشور اول طرازهاي  دستگاه و ها تیشخص

ی متولهاي  سازمان دوم هدست. ندارند موضوع بای میمستق ارتباط که مجلس ندگانینما
 توانند در می ، اماندارند موضوع بای میمستق ارتباط که هستند جامعه در فرهنگ

 فرهنگهاي  وزارتخانه مانند کنند، فایای مهم نقشی  کارآفرین فرهنگ هتوسع خصوص
 وی دانشگاه جهاد پرورش، و آموزش ،يفناور و قاتیتحق ،علوم ،یاسالم ارشاد و

 دری کارآفرین شانیکار تیماه علت به کههستند هایی  سازمان سوم هدست و مطبوعات
 ،یاجتماع امور و کار )سابق( يها وزارتخانه رینظ دارد؛ قرار آنهاهاي  تیفعال توجه مرکز

 .انیکارفرما و کارآفرینان ،یخصوص بخش تعاون،

 مثال براي ؛ جغرافیایی مطالب مد نظر استهدر این بخش حوز:  جغرافیهزحو. 8
 .شوند یا خارجی آیا کارآفرینان ایرانی معرفی می
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 استخراج میزان فضایی است که ،هدف اصلی از طرح این گزینه: حجم مطلب. 9
 .دهد صورت روزانه به طرح مباحث کارآفرینی اختصاص می هر نشریه به

 جلب توجه برايسازي مطبوعات  هاي برجسته یکی از راه:  اولهتیتر در صفح. 10
 .  اول استه تیتر آن در صفحهمخاطب ارائ

سازي استفاده از تصویر است و  هاي برجسته یکی دیگر از راه: موضوع عکس. 11
 ه اخیر میزان توجه مطبوعات به مقولهدو گزین. البته نوع تصاویر نیز مهم است

  .کنند ادي مشخص میکارآفرینی را تا حد زی
توان  اي است؛ با این گزینه می رشته کارآفرینی یک موضوع میان:  صفحههشمار. 12

 .پی برد )اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی(  کارآفرینیهبندي مطبوعات از مقول به نوع دسته
  .شوند ها چاپ می  مطالب مختلف در صفحات ثابتی از روزنامهمعموالً

 
  روش پژوهش

مطالعه  در بخش نظري آن روش اجراي ز نظر هدف کاربردي واین پژوهش ا
روش ترکیبی از تحلیل این . است »تحلیل محتواي عمقی« و در بخش عملی اي کتابخانه

تحلیل محتواي کمی با تبدیل مفاهیم . )1389محسنیان راد، (محتواي کمی و کیفی است 
ها و متون  پیام آشکار محتوايهاي فراوانی آنها به تحلیل  به کدها و ارائه جدول

ولی در .  اطالعات عددي مبتنی استهآوري، تحلیل، تفسیر و ارائ بر جمعپردازد و  می
 پیام ه تأثیر متن را بر روي گیرندپردازد و به بررسی مضمون می ، پژوهشگر کیفیروش

  ).همان(کند  صورت روایتی بیان می خود را به عقیده و ادراکات کند و میارزیابی 
 روایتی ه توصیف عددي، وارد مرحللیل محتواي عمقی پژوهشگر پس ازدر تح

پی و سلول . آر. افزار ام اولین گام براي ایجاد این روش، همزمان با ابداع نرم. شود می
در این روش از یک سو تمام عملیات . افزار برداشته شد اطالعاتی حرفی در این نرم

افزار وارد  هایی است که در نرم ن دادهشود که حاصل آ تحلیل محتواي کمی دنبال می
شود  و از سوي دیگر، کدگذاران ورزیده، در نقش داوران و تحلیلگران، پس از  می
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کنند که حاصل ادراکات آنان  مطالعه عمیق متن، از درون هر پیام یک گزاره استخراج می
ر ها وارد سلول حرفی شده و  براي ه از جان کالم مطرح شده است؛ سپس گزاره

گیرد که  شود و به هرکدام یک کد تعلق می  ساخته می1گزاره، یک کلیدواژه یا کلیدگزاره
ها در  این کدها از یک سو عامل منطقی نشستن گزاره. ها هستند بندي گزاره بیانگر دسته

توصیف کیفی خواهند بود و از سوي دیگر، فراوانی آنها، مبناي جداولی است که مبناي 
  .گیرد رار میهاي آماري ق تحلیل

فعالیتشان  هشود که زمین  نشریاتی را شامل میه کلیپژوهش آماري این هجامع
آن دسته از ) ترجیحی( گیري هدفمند از نمونهبا استفاده  است واقتصادي و اجتماعی 

 و در  بوداز تیراژ باالیی برخوردارمطبوعات با مرکزیت انتشار تهران انتخاب شد که 
 زمانی ه این دور.شد  منتشر می89 و 88، 86، 85هاي   مرداد سال اوله زمانی نیمهفاصل

 21 تیر لغایت 20( دوم مرداد ه سوم تیر تا پایان دههها از ابتداي ده نامه براي هفته
 هاي روزنامهبنابراین .  تغییر یافتدر سال شماره 5 امکان انتخاب علتبه ) مرداد

 و ) شماره از هر روزنامه40 (هريهمش  وکیهان، دنیاي اقتصاد، جام جم، اطالعات
  .براي نمونه انتخاب شد)  شماره20 (بازار کاره نام  هفته

با پیشنهاد اول اینکه : براي انتخاب مقطع زمانی فوق، دو دلیل اصلی وجود دارد
 روز 1387سال در  و موافقت شوراي عالی انقالب فرهنگی  وقتوزارت کار و امور اجتماعی

 و روز ی روز کارآفرین88 سال از اما ، اعالم شد»یروز کارآفرین«ان عنو بهسوم اردیبهشت 
هاي فنی و   و آموزشیکارآفرین«عنوان روز   مرداد به ادغام و ششماي هاي فنی و حرفه آموزش

هاي مرتبط با کارآفرینی اعم از برگزاري  با توجه به اینکه اغلب فعالیت.  اعالم شد»اي حرفه
در ... هاي محلی، استانی و ملی، شناسایی و تکریم کارآفرینان و وارهها، سمینارها، جشن همایش

 انتخاب شود، بنابراین براي اي که این روز در آن قرار دارد انجام می روز کارآفرینی و یا هفته
 همچنین براي  از نمونه حذف شد87 سال ،هاي مورد بررسی  زمانی واحد براي سالهدور

                                                
. Keyword شود واژگان کانونی هستند که با کلمات کوتاه نوشته می.  
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گذاري  در سنوات قبل از نامتاب مطالب مرتبط با کارآفرینی مقایسه مطبوعات در زمینه باز
  . توجه شد89 و 88هاي   نیز در کنار سال86 و 85هاي  روز کارآفرینی، به سال

بان جهانی کارآفرینی  هاي کارآفرینی سازمان دیده دلیل دیگر، نتایج ارزیابی فعالیت
دهد شاخص  و نشان می در دستور کار این سازمان قرار گرفته 87است که از سال 

 و 88هاي   اي به کارآفرینی در ایران چندان مناسب نیست هر چند در سال توجه رسانه
  . نسبتاً مطلوب است89

اي و نیز  براي گردآوري اطالعات در بخش ادبیات موضوع از مطالعه کتابخانه
 بررسی براساساي استفاده شد که   گزینه12 هکدنامهاي پژوهش از  براي گردآوري داده

به  مبانی نظري و رایزنی با اساتید تهیه شده و هاي از مطبوعات منتخب، مطالع نمونه
کدنامه پس از دو نوبت سنجی   براي روایی.است شدهها تکمیل  موازات استخراج گزاره

 94 هدهند نشان استفاده شد که 2ضریب کهن کاپا و 1ز ضریب روایی اسکاتکدگذاري ا
ها از  وتحلیل داده  همچنین براي تجزیه.استاسب کدنامه درصد و روایی بسیار من

  . استفاده شد3پی.آر. افزار ام نرم
   
  هاي پژوهش یافته

) از نظر تعداد( درصد از مطالب مطبوعات 5به طور کلی  هاي جدول زیر، با توجه به داده
و ) 5/19 (ربازار کانامه  به کارآفرینی اختصاص دارد، بیشترین مطالب مرتبط متعلق به هفته

 هم تا حدي به این کیهان و اطالعاتهاي   روزنامه.است) 2/4 (دنیاي اقتصادروزنامه 
 بسیار جام جم و همشهريهاي  اند، اما میزان این مطالب در روزنامه مسئله توجه کرده

  .ناچیز است

                                                
1.  Scotts pi 
2.  Cohens kappa 

-   و نـسبت  اند   کردهآقاي دکتر مهدي محسنیان راد همراه با روش تحلیل محتواي عمقی ابداعید را این نرم افزار جد 
 .شود مراجعه MRPافزار  راهنماي نرم تر به کتاببراي آشنایی بیش. هاي مشابه آن امکانات بیشتري داردگونه به
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  ) روز40(مطبوعات  در مطالب کارآفرینی تعداد -1جدول 

  درصد  دادکل اخبارتع  تعداد اخبارکارآفرینی  نشریه

  09/2  15880  333  اطالعات

  62/1  9080  148  جم جام

  2/4  10200  407  اقتصاد  دنیاي 

  35/2  10840  255  کیهان

  19/1  12240  146  همشهري

  5/19  2880  563  1بازار کار

  17/5  میانگین  1852  جمع

  
از  درصـد  5/5تنهـا   دهد می  همخوانی دارد و نشان  1با جدول    2جدول   هاي  داده

 بـه  آن مربـوط   مطبوعات به کـارآفرینی اختـصاص داردکـه بیـشترین         ) مساحت(حجم  
 بـه  را خـود  فضاي درصد 20 حدود میانگین طور  به نشریه این. است کار نامه بازار   هفته

 6/4 بـا  اقتـصاد  دنیـاي  روزنامـه  ها،  روزنامه میان داده، همچنین در   اختصاص کارآفرینی
   . دارد قرار اول رتبه در درصد

 هـاي   روزنامـه  به متعلق پژوهش این در بررسی مورد مطالب حجم میزان کمترین
 73/2 و اطالعـات  روزنامـه  حجـم  از درصد 07/3 همچنین. است همشهري و جم جام

  .دارد اختصاص کارآفرینی به مرتبط مطالب به کیهان روزنامه حجم درصد
  

                                                
- نمونه انتخاب شدندبراي شماره 40ها   شماره و از هر کدام از روزنامه20 بازار کار هنام از هفته .  
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   نشریات کارآفرینی در مطالب حجم -2 جدول
  درصد  کل حجم  کارآفرینی خبارحجم ا  نشریه نام

  07/3  2142580  65713  اطالعات
  69/1  1399937  23740  جم جام
  58/4  2238063  102419  اقتصاد دنیاي

  73/2  1700736  46466  کیهان
  14/1  1767332  20170  همشهري

  97/19  534724  106777  کار بازار
  53/5  میانگین  365286  جمع

  
 کـارآفرینی  درمـورد  مطبوعـات  مطالب بیشتر که دهد  می زیر نشان  جدول هاي  داده

 4 از کمتـر  و تبلیغـی  نقـش  درصـد  9 حدود ، رسانی  اطالع داراي نقش ) درصد 7/87(
  .است بوده آموزشی نقش داراي درصد
  

  مطبوعات رویکرد -3 جدول
  درصد  تعداد  رویکرد

  6/3  68  آموزشی. 1
  7/87  1625  رسانی اطالع .2
  7/8  159  تبلیغی .3

  100  1852  جمع
  

 ،44 و اصل سازي خصوصی به مربوط فراوانی بیشترین 4 جدول هاي داده براساس
 و ها و خدمات کارآفرینی ، حمایتزایی اشتغال خدمات آموزشی، آموزش و خدمات

Arshive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  
  
  
  
 1395، زمستان 29شماره سال هفتم،  ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     210 

، )انواع کارآفرینی(و کمترین آن درمورد بخش تعاون، کارآفرینی خاص  زودبازده هاي هبنگا
  .نی و صادرات غیرنفتی استهاي کارآفری مراسم و مناسبت

  
  موضوع مطالب مطبوعات -4جدول 
  درصد  تعداد  موضوع

  1  21    ایثارگران اشتغال .1
  1  19                                     مددجویان اشتغال .2
  3  54             التحصیالن فارغ اشتغال .3
  1  13  جوانان و زنان اشتغال .4
  4  83                      بیکاري و اشتغال نرخ  .5
  2  34          شغلی يها فرصت .6
  8  141  زایی اشتغال خدمات .7
  3  47     دستی صنایع و خانگی مشاغل .8
  6  113      زودبازده هاي بنگاه .9

  1  25               تعاون بخش .10
  11  209      خصوصی بخش و 44 اصل  .11
  3  64      نوآوري و خالقیت .12
  1  13     ...)سازمانی، زنان و(خاص یکارآفرین  .13
  2  33      بانکی تسهیالت .14
  6  109       خدمات و ها حمایت .15
  10  192     اي حرفه و فنی یکارآفرین مهارت، آموزش .16
  6  118                  رسانی اطالع و آموزشی خدمات .17
  3  50               موفق هاي نمونه معرفی .18
  1  16            ها مناسبت و مراسم .19
  4  82      یکارآفرین نهادهاي .20
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  1  13  آموزشی هاي طرح .21
  5  92      موانع و مشکالت .22
  1  17       تورم .23
  2  36             آموزشی نظام خأل .24
  5  95       واردات و صادرات .25
  1  18          غیرنفتی صادرات .26
  4  79  خارجی گذاري یهاسرم و تجاري تمبادال .27
  3  53  گذاري سرمایه .28
  1  13  ویژه و آزاد مناطق در گذاري سرمایه .29

  100  1852  جمع
  

 سال در یکارآفرین با مرتبط مطالب بیشترین که دهد می نشان 5 جدول هاي داده
 در 1388 و 1389 ،1386 هاي سال و است شده منتشر مطالب کل درصد 28  با 85

 و اول سال دو در مطالب درصد 5/53 ها داده این براساس. دارند قرار بعدي هاي رتبه
  .است شده منتشر 89 و 88 هاي سال در درصد 5/46

  
  ي مورد بررسیها  سالبراساس مطالب عداد ت -5 جدول

  

  

  درصد  تعداد  سال
1. 1385  525  3/28  
2. 1386  467  2/25  
3. 1388  429  2/23  
4. 1389  431  3/23  

  100  1852  جمع
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  حجــم5جــدول  هــاي داده براســاس. دارد  همخــوانی 6 و 5  جــداول هـاي  داده
 داشـته؛  نزولـی  سیر 89 تا 85 هاي  سال از کارآفرینی با مرتبط مطالب به یافته اختصاص

 درصـد  22 ،89 و 88 هاي سال و درصد 26 ،86 درصد، سال  30 ،85 سال در میزان این
  .است بوده

  
  ي مورد بررسیها  سالبراساس مطالب حجم -6 جدول

  درصد  حجم  سال
1. 1385  110039  30  
2. 1386  93174  26  
3. 1388  81564  22  
4. 1389  80509  22  

  100  365286  جمع
  

در مطبوعات  کارآفرینی حوزه مطالب دهد که بازتاب   نشان می7جدول  هاي داده
ي پیروي نکرده است؛ مورد بررسی متفاوت بوده و از الگوي واحد هاي سال در

)  درصد 31( اقتصاد دنیاي ،)درصد 34( اطالعات هاي نامه روز مرتبط مباحث بیشترین
 23 و 21 ،18 با ترتیب به (86 سال در آن کمترین و 85 سال در) درصد 27( کیهان و

 و درصد 34 با جم جام روزنامه مطالب بیشترین ه  درحالی است، شده  ثبت)درصد
 مطالب بیشترین همچنین. شود می دیده 86 سال در درصد 30 با کار بازار نامه هفته

 مورد  درصد18 با آن کمترین و 89 و 86 هاي سال در درصد 29 با همشهري روزنامه
  .است یافته انتشار 88 سال در
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  سال برحسب کارآفرینی مطالب بازتاب در مطبوعات تفاوت -7 جدول
  روزنامه  جمع  کار بازار  همشهري  کیهان  تصاداق دنیاي  جم جام  اطالعات

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  سال

1385  112  34  41  28  128  31  69  27  36  25  139  25  525  28  
1386  60  18  51  34  85  21  59  23  42  29  170  30  467  25  
1388  78  23  29  20  99  24  67  26  26  18  130  23  429  23  
1389  83  25  27  18  95  23  60  24  42  29  124  22  431  23  
  100  1852  100  563  100  146  100  255  100  407  100  148  100  333  جمع

  
  :مختلف يها سال حسب بر مطبوعات دوي خی محاسبه

 سطح در تفاوت  df = 15آزادي درجه و  Chi_Square = 37.995به توجه با
  .است دار معنا درصد 99  اطمینان
  
  گیري نتیجه

طـور    بـه  اي در مطبوعات ندارد و      هاي پژوهش، کارآفرینی جایگاه شایسته      براساس یافته 
 اختـصاص  یبه کارآفرین درصد از محتواي مطالب و نیز حجم مطبوعات    5تنها  میانگین  

 همـراه ...  و، ورزشصفحات و مطالـب متعـددي بـا عنـوان حـوادث، بـورس       اما  ،  دارد
  .درس  حداقل در یک صفحه به چاپ میهاي بزرگرنگی و تیترهاي  عکس

رسانی داشته و نقش   کارکرد اطالع مطالباغلب حاکی از آن است کهها  دیگر یافته
سازي بسیار مؤثر است، مورد توجه قرار نگرفته و  آموزشی مطبوعات که در زمینه فرهنگ

 هاي کارآفرینی، رنامه نظیر ارائه تسهیالت اشتغال، ب رخدادهاییعمدتاً به بازتابمطبوعات 

 نگرش ،یکارآفرین هاي فرصت نظیر یمهم اند و مباحث پرداخته سخنرانی مقامات
 شامل یکارآفرین مختلف انواع نیز و کارآفرین دولت و یکارآفرینهاي  مهارت ،یکارآفرین
  ی این در حال.اند مغفول مانده ...و زنان یکارآفرین سازمانی، یکارآفرین روستایی، یکارآفرین

ها، مصاحبه با کارآفرینان،   اخبار تولیدي، انواع گزارشهتوانند با تهی  میاست که مطبوعات
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 وضعیت کشورهاي پیشرفته و کشورهاي هچاپ مقاالت متعدد در این خصوص، مقایس
 و با استفاده از نقش مهم آموزش کند کمک ی کارآفریننهادینه کردن فرهنگجهان سوم به 

  . ا در این مسیر هدایت کنندموازي، افکار عمومی ر
 از یک سو نقش مطبوعات در  یکی این است که اصحاب رسانه دلیل این امر

پسند و  رسد آنها با چاپ مطالب عامه نظر می  و بهگیرند را نادیده می همعا جهتوسع
دنبال  اجتماعی بهحوادث  ورزشی و رویدادهايویژه براي   به،تیترهاي غیرمتعارف

 یانامه  توان یافت که زندگی ندرت مواردي را می بیشتري هستند و بههاي  فروش نسخه
 تفکر ،از سوي دیگر در سطح کالن جامعه . شده باشدعرضههاي یک کارآفرین  فعالیت

 مستمر و منظمی براي نهادینه کردن هبرنام و استراتژیک در این زمینه وجود ندارد
کار  و هاي کسب ها به برگزاري دورهیت این فعالهشود و عمد  دیده نمییفرهنگ کارآفرین

  .شود  محدود مییهاي کارآفرین در مقاطع مختلف یا برگزاري جشنواره
شوند بیشتر به این  در میان مطبوعات، نشریاتی که عمدتاً در حوزه اقتصادي منتشر می

 است تبع آن مطبوعات  دید حاکم بر جامعه و بهاین امرکی از دالیل ی. اند  مقوله توجه کرده
در بعضی موارد  بندي می شود و حتی هاي اقتصادي طبقه  در مقوله عمدتاًیکه کارآفرین

  .رود کار می زایی به معادل اشتغال
   مطبوعاتجایگاه کارآفرینی در  اي مقایسه  بررسی-8جدول 

  )یافته از نظر حجم و تعداد مطالب اختصاص(
  )درصد( تعداد مطالب  )درصد(حجم مطالب   عنوان نشریه

  09/2  07/3  اطالعات
  62/1  69/1  جم جام
  2/4  58/4  اقتصاد دنیاي

  35/2  73/2  کیهان
  19/1  14/1  همشهري

  55/19  20  کار بازار
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بـا  دارد و  تـري  مناسـب  وضـعیت  کار بازار نامه هفته که آن است  گویاي 8 جدول
 ه شـمار 40در مقایـسه بـا   (  شـماره از ایـن نـشریه   20وجود اینکـه در مجمـوع تعـداد      

هـا    آن از روزنامـه ی اما پوشش مباحث کارآفرین   ه،عنوان نمونه انتخاب شد    به) ها روزنامه
طور که از عنوان ایـن هفتـه          همان زیرا ،بیشتر است و البته این نتیجه دور از انتظار نبود         

 اشتغال و بازار کار است  و بیشترین مطالب ه تخصصی در حوزهنامه پیداست یک نشری
  . مربوط است)عنوان یکی از موضوعات کارآفرینی به ( و بیکاريآن نیز به اشتغال

 مورد 407 با تعداد شده هاي بررسی بیشترین مطالب منتشرشده در بین روزنامه
یکی از دالیل اصلی باال بودن  .است اقتصاد دنیاي هروزناممتعلق به )  درصد22معادل (

صی ازجمله اتاق بازرگانی  اخبار بخش خصوهمیزان مطالب این روزنامه، پوشش گسترد
داران و  بخشی با عنوان معرفی سرمایهدر این روزنامه، همچنین . در این روزنامه است

  .شد چاپ می زمانی مورد بررسی هدر دور کارآفرینان
  .اند توجه چندانی به مقوله کارآفرینی نداشته همشهري هروزنام و جام جم هروزنام

، سیر نزولی حجم و تعداد مطالب از پژوهشگرهاي این   قابل توجه در یافتههنکت
 و 85هاي   درصد در سال56 ، مطلب1852 که از مجموع طوري به.  است89 تا 85سال 

که در دو سال اول هنوز  درحالی، بوده است 89 و 88هاي   درصد در سال44 و 86
وجود  با عبارت دیگر به.   در تقویم ایران مشخص نشده استیعنوان کارآفرین روزي به

 88هاي  اي در سال وحرفه هاي فنی  و مهارتیعنوان روز کارآفرین  مرداد به6گذاري  نام
  . ها کاهش یافته است  در این سالیحجم مطالب مرتبط با کارآفرینتعداد و  89و 

 است؛دار بودن این تفاوت امعننیز حاکی از  7دو در جدول   آزمون خیهمحاسب
کارآفرینی و پرداختن  گذاري روز  بین نامهد رابط وجوپژوهشعبارت دیگر نتایج  به

 اما این رابطه منفی است و مطبوعات بعد از ،کند یید میأمطبوعات به این مقوله را ت
رسد عوامل دیگري نیز در  نظر می به. اند گذاري روز کارآفرینی کمتر به آن پرداخته نام

  . این رابطه دخیل هستند
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 از سال ید؛ با وجود آنکه کارآفرینکرتوان عنوان  له دالیل چندي میئبراي این مس
  و با طرح85صورت گسترده از سال   وارد تقویم رسمی کشور شد ولی به87

ها و  دلیل پیگیري مطرح شد و حتی به»  اقتصاديههاي کوچک و زودبازد بنگاه«
هاي دولت قرار  تاثیرگذاري وزیر وقت کار و امور اجتماعی، محور اصلی فعالیت

براین وزارتخانه اخبار  ها ایجاد شد و لذا عالوه  ادارات کارآفرینی در سازمان،تگرف
  .خورد هاي دولتی هم به چشم می مرتبط در سایر سازمان

کار و امور اجتماعی، وقت   وتغییر وزیر 88با روي کارآمدن دولت دهم در سال 
ار گرفت و با وجود  قروزارتخانههاي این  عنوان محور فعالیت  به»مشاغل خانگی «طرح

هاي  د اما فعالیتکر قلمداد یتوان در راستاي کارآفرین اینکه خود این طرح را نیز می
که ترویج و توسعه کارآفرینی  ، درحالی به برگزاري چند جشنواره تقلیل یافتیکارآفرین

  . بر بوده و نباید قائم به شخص و یا سازمان خاصی باشد امري زمان
در . است هاي نهم و دهم دولتاي متفاوت این سازمان در  سانهدلیل دیگر، سیاست ر

 ها  فعالیته قبلی سیاست روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی بر انعکاس گستردهدور
کار و امور وقت در مطبوعات متمرکز بود و از این رو هر هفته گزارش سخنرانی وزیر 

که  با تغییر وزیر و   درحالی،شد ت دیده میاجتماعی و یا اقدامات این وزارتخانه در مطبوعا
اي این سازمان تغییر یافته است و در بعد  تبع آن مدیران روابط عمومی، فعالیت رسانه به

  .ها تعامل کمتري وجود دارد ارتباط با رسانه
  

  اپیشنهاده
 و کسب وکاریاي با موضوع تخصصی کارآفرین نامه یا روزنامه انتشار هفته    
 و کسب یهاي کثیراالنتشار به مباحث کارآفرین  یک صفحه از روزنامهختصاص حداقلا 

  وکار 
 هاي  جهان و معرفی فعالیت  در ایران ویهاي کارآفرین فعالیت  اقدامات وبازتاب

   گزارش و مصاحبههکارآفرینان از طریق تهی
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 هحکار بردن تصاویر،  تیترگذاري در صف  از طریق بهی مطالب مرتبط با کارآفرینبازتاب 
  اول

 توجه به نقش مهم آموزش موازي مطبوعات در زمینه گسترش فرهنگ کارآفرینی   
 ها و مسابقات خالقانه و  توجه به نقش تبلیغی و تفریحی مطبوعات و طراحی بازي

  وريآتشویق نو
 در مناطق مختلف کشور با توجه به  یکار و کارآفرین و هاي کسب معرفی فرصت

   هاي هر منطقه ظرفیت
 در مطبوعاتافراد موفق هاي  و اندیشهگی بیان زند  
 ی در مطبوعاتهاي دینی مرتبط با کارآفرین بیان آموزه  
 ی کارآفرینمربوط به مطالب بازتاب پیام در  و تکراررعایت اصل تنوع   
 ی  و  در روز کارآفرینی فرهنگ کارآفرینهثر در عرصؤتشویق مطبوعات فعال و م

  نمایشگاه مطبوعات
 

 منابع 
  مبانی فرهنگ کارآفرینی جوانان بـا تأکیـد بـر          «،  )1391. (یدعلی محمد آذربخش، س

  .7، شماره فصلنامه جوان و رسانه، »نقش رسانه ملی
 نقش تلویزیون در گسترش فرهنـگ       ی، بررس )1389. (لی، جل يآبادمی ابراه یابوطالب 

هـاي شـهر     دانـشگاه یان رشـته کـارآفرین  یدگاه دانشجویکارآفرینی در جامعه از د  
  . تهرانسیما و  صداه مدیریت رسانه، دانشکد کارشناسی ارشدهپایان نام، تهران

   تعـاریف، نظریـات، الگوهـا     (کـارآفرینی    ،)1387. ( احمدپور داریانی، محمود( ،
  .انتشارات جاجرمی: تهران

 نشر چاپار: ، تهرانفرهنگ و رسانه، )1390. (احمدزاده کرمانی، روح اهللا.  
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 بررسی «،  )1395. (محمدتقی؛ صالحی امیري، سیدرضا   تبار، مهدي؛ ایمانی،      اسماعیل
فـصلنامه  ، »منظور ارائه الگوي مطلوب مـدیریتی     هاي مطبوعات در ایران به      چالش
  .103، شماره ها ریزي رسانه برنامه و ، دفتر مطالعاترسانه

  توسعه صـنعتی بـا محوریـت مـدیریت دانـش و دانـشگاه            )1392. (ایزدي، نرگس ،
  http://www.civilica.comکارآفرین، 

  فـصلنامه  ،  »نقش مطبوعات در ترویج فرهنگ کارآفرینی     «،  )1392. (بلندهمت، امین
  .104ها، شماره  ریزي رسانه ، دفتر مطالعات و برنامهرسانه

 پیشرفته  هاي ضرورت توجه به کارآفرینی و فناوري     «،  )1380. (قربان نژاد، بهزادیان «، 
  .تهوري پیشرفاکارآفرینی و فن مجموعه مقاالت

 کـار و  همجل،  »ی رشد کارآفرین  ي و بسترها  يساز فرهنگ«،  )1385. (ان، منصور یترک  
  .72 و71 ه، شمارجامعه

 هبررسی نقـش تلویزیـون در حـوز      « ،)1390( ابوالحسنی   الهه؛  فر عبدالرحمن  حسنی 
 شـماره  ،1هدور ،اي در رسانه و فرهنگ رشته مطالعات میان، » منـاظره  هنقد و شیو  

2.  
 کارآفرینانـه  هـاي   شاخص ارزیابی،  )1394. (ایران کارآفرینی یجهان بان  دیده دفتر 

  .دانشکده کارآفرینی: ، تهرانکارآفرینی جهانی بان دیده مدل براساس کشور در
         عوامل «، )1394. (رمضانپور نرگسی، قاسم؛ سمیه رمضانپور نرگسی؛ و غفاري، علی

نیـان مـستقر در   ب هـاي دانـش   کلیدي مؤثر بر توسعه کارآفرینی فناورانه در شرکت  
، دانـشکده   فـصلنامه توسـعه کـارآفرینی     ،  »هاي علم و فنـاوري در ایـران         پارك

  .4، شماره 8کارآفرینی دانشگاه تهران، دوره 
   تحلیل رفتاري کارآفرینی و محـیط  (الفباي کارآفرینی ، )1393. (زالی، محمدرضـا

ین مؤسـسه کـار و تـام      : ، تهـران  )GEM2012 وکار مبتنی بر نتایج برنامـه       کسب
  .اجتماعی
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 سیما  صدا وهدانشکد: ، تهرانآگاهی ارتباطات و). 1389. (زورق، محمدحسن.  
   دفتـر   ارتباطـات هها و حوز   کارآفرینی در رسانه  ،  )1390. (سلطانی احمدي، مریم ،

  .ها ي رسانهزری مطالعات و برنامه
 بی در قابل بازیا» ارآفرینیکایجاد فرهنگ  ها در  نقش رسانه «،  )1387. (حامد  اطري،ش

  /http://www.jobportal.ir: آدرس
         بررسـی  «،  )1389. ( و مـریم میرزاخـانی     ؛فـر  عقیلی، سـید وحیـد، محمـد سـلطانی

هـاي اینترنتـی از دیـدگاه کارشناسـان      سازي اخبـار در سـایت   هاي برجسته   روش
  .82 ه شمار،ها ریزي رسانه مه دفتر مطالعات و برنا رسانه،ه،  فصلنام»ارتباطات

   جایگاه طنـز در مطبوعـات ایـران   «، )1395. (فرقانی، محمدمهدي؛ پردیس سیاسی« ،
  .104ها، شماره  ریزي رسانه ، دفتر مطالعات و برنامهفصلنامه رسانه

             بررسـی  «،  )1394. (مالکی، رسول؛ حمیـد یـیالق چغـاخور؛ و مـصطفی احمدونـد
ریـزي و توسـعه    برنامه، »هاي دولتـی  سازمانهاي کارآفرینی اجتماعی در     ویژگی

،  شماره 7، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی، دوره رفاه اجتماعی
25.  

 ــا ،)1389. (يان راد، مهــدیمحــسن ــرميراهنم ــزا  ن ــشارات :، تهــرانMRPر اف  انت
  .ی و اجتماعی مطالعات فرهنگهپژوهشکد

 شانتشارات سرو: تهران، یارتباط شناس، )1378. (محسنیان راد، مهدي.  
  ـ         ،  )1387. (اصغر محکی، علی  ،ککارکرد آموزشـی مطبوعـات در موضـوع ترافی

  .کارگزار روابط عمومی
   انتشارات دانشگاه عالمـه   :تهران، یل ارتباط جمع یوسا،  )1386. (معتمد نژاد، کاظم

  .طباطبائی
 شگاه پژوهـ : ، تهـران  کـارآفرینی فرهنگـی در مطبوعـات      ،  )1386. (پور، علی   ملک

  .فرهنگ و هنر و ارتباطات
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 دفتـر مطالعـات و     : تهـران ،  ها و بازنمـایی    رسانه،    )1387. (زاده، سید محمد   مهدي
  .اه  رسانههتوسع

 نفارا:  تهران،مفاهیم ارتباط جمعی اي برنظریات و مقدمه). 1380. (مهرداد، هرمز.  
  نی در ایـران   هاي رسانه ملی در توسعه کـارآفری        ، تبیین نقش  )1390. (ناهید، مجتبی ،

  .ن دانشگاه تهراکارآفرینی ه،  دانشکد رشته کارآفرینیی ارشدس کارشناهپایان نام
 هـا در     بررسـی جایگـاه رسـانه     «،  )1393. (السادات، سید رضا؛ پریسا فرهـادي       نقیب

، دفتـر   فصلنامه رسانه ،  »محور  منظور تحقق جامعه دانایی     اي به   ارتقاي سواد رسانه  
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