
www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  
  

  نقش مطبوعات در ترویج فرهنگ کارآفرینی
  

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماونداستادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی  دکتر حمیدرضا حسینی دانا،
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد  دماونداستادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی  بی سادات میراسماعیلی، دکتر بی

  واحد علوم تحقیقات دماوند اسالمی آزاد دانشگاه اجتماعی ارتباطات کارشناس ارشد علوم امین بلندهمت،
  bolandhemat@gmail.com)دار مکاتبات نویسنده و عهده(

  
  :چکیده 

در این  .آوردن شناخت در مورد نقش مطبوعات در ترویج فرهنگ کارآفرینی در جامعه استهدف اصلی ما در این پژوهش به دست 
هـایی چـون نیـاز بـه      هاي ترویج فرهنگ کارآفرینی استخراج و با بهـره گیـري از شـاخص    مسیر با بررسی ادبیات کارآفرینی، شاخص

خالقیت و استفاده از نظریات یادگیري اجتماعی، استفاده و  پذیري، نیاز به استقالل، ،خودباوري، تمایل به مخاطره)رقابت جویی(توفیق
  .مندي، برجسته سازي و اشاعه و نوآوري چارچوب نظري تحقیق فوق تدوین شد رضایت

جامعه آماري این تحقیق دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی دانشگاه تهران هستند که با استفاده از روش نمونه گیري، 
در تحقیـق فـوق   . نفر انتخاب و با بهره گیري از پرسشنامه محقق ساخته، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفتنـد  200ده تصادفی سا

هـا   جهت  بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده و با ضریب همبستگی اسپیرمن به رد یا تأییـد فرضـیه  
  .پرداختیم

هـاي تأثیرگـذار    این نتیجه رسیدیم که اکثر پاسخگویان بر این باورند که مطبوعات به عنـوان یکـی از رسـانه    پس از استخراج نتایج به
هـا منتقـل کـرده و در نهایـت باعـث درونـی        توانند سبب شکل دهی نگرش کارآفرینانه در مخاطبان شده، باور کارآفرینی را به آن می

  .ها شوند هاي کارآفرینی در آن کردن ارزش
همچنین بین . توانند با انتشار مطالب خالقانه سبب ترویج فرهنگ کارآفرینی در جامعه شوند است که مطبوعات می بیانگر این مهم نتایج

از سویی دیگر نتایج حاصـله  . هاي کسب و کار در مطبوعات و تقویت خالقیت در خوانندگان رابطه معناداري وجود دارد انتشار طرح
اي کارآفرینان در مطبوعات، تقویت روحیه خطرپذیري در خوانندگان را به دنبال دارد و انتشار سرگذشـت  ه نشان داد انعکاس فعالیت

  .شود زندگی کارآفرینان در مطبوعات باعث ایجاد روحیه خودباوري در خوانندگان می
  

  1کارآفرینی، مطبوعات، فرهنگ کارآفرینی، ترویج :واژگان کلیدي
  
 
 

   

                                                             
  1392فروردین  24: تاریخ دریافت مقاله
   1392شهریور  7: تاریخ پذیرش نهایی
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  مقدمه
هاي سیاسی و اقتصادي کشورها شده ، امـا در یـک واقعیـت هـیچ      اخیر تحوالت متعددي باعث تغییر افقهاي  طی سال

کارآفرینی از جمله مفاهیمی است که همـراه بـا خلقـت بشـر وجـود      . تغییري ایجاد نشده و آن اهمیت کارآفرینی است
  .اي به خود گرفته است داشته که هر دوره شکل تازه

هـا از کـه از یـک سـو مـنعکس کننـده        انه و کارآفرینی پیش از پیش شدت یافته اسـت و رسـانه  امروزه ارتباط میان رس
توانند تأثیر عمیق و مؤثري  دانند که می ها می اند و از سوي دیگر، آنها را وسیله اعمال ارزش ها و هنجارهاي جامعه ارزش

 .مردم را تحت تأثیر قرار دهند بر برداشت عمومی در مورد کارآفرین و کارآفرینی داشته باشند و رفتار
دهد که هیچ کشوري بدون گذار از مرحلـه تحـول فکـري، فرهنگـی و      نگاهی به تجربه کشورهاي توسعه یافته نشان می

تواند به توسعه دست یابد، به دیگر سخن، دستیابی به توسـعه عـالوه بـر ایجـاد تغییـرات       آماده سازي افکار عمومی نمی
  .هایی است که باید در افراد رخ بدهد عه مستلزم پذیرفتن دگرگونیسیاسی و انسانی در جام

چراکـه کارآفرینـان معمـوالً از    . ها باید زمینه پذیرش فرهنگ متناسب با کارآفرینی را در افراد ایجـاد کنـد   این دگرگونی
اجتماعی و پول هایی همچون رقابت، وقت، کسب و کار، وضعیت  که نگرش به خصوصی به فعالیت آیند هایی می فرهنگ
هـاي دیگـر پیشـرفت     کشوري از کشورهاي دیگر،سـازمانی از سـازمان   شوند اند و همین افراد هستند که سبب می داشته

اما متأسفانه در کشور ما به دالیل گوناگون تا کنون به آموزش و پـرورش  ). 7: 1385سعیدي کیا، (بارزتري داشته باشد 
این در شرایطی بوده کـه کـارآفرینی بـراي    . فرین و نوآور چندان توجهی نشده استکارآفرینی و ترغیب افراد بالقوه کارآ

ترین ابزارها با بهترین نتیجه و بیشترین کارایی مطرح است و فرهنگ  توسعه اقتصادي یک جامعه به عنوان یکی از ارزان
  .الزم براي این منظور از اهمیت خاصی برخوردار است

تـرین   کارگیري ابزار کارآفرینی در سطح کالن، بسترسازي است و یکی از مهـم  زم براي بهدر این میان ازجمله اقدامات ال
تواننـد نقـش کلیـدي در     ها می جنبه هاي آن، ایجاد فرهنگ کارآفرینی است که به عقیده بسیاري از کارشناسان، رسانه

 .وق دهنداین فرهنگ سازي ایفا کنند و افکار عمومی جامعه را به سمت ایجاد کارآفرینی س
با ایجاد گفتمان کارآفرینی در جامعه و با تشویق و تـرویج روحیـه کـارآفرینی سـبب      "توانند ها می به گونه اي که رسانه

  ).Hang & van Weezel,2005:2("ها و تصاویر منسوب به کارآفرینی در جامعه شوند انتقال ارزش
. شـود  کشورمان تکرار می هاي مختلف کارآفرینی در رسانه با تمام این اوصاف زمان زیادي نیست که کلمات کارآفرین و 

خـواهیم بـدانیم کـه در     مـی  "نقش مطبوعات در ترویج فرهنگ کـارآفرینی  "به همین دلیل ما در این تحقیق با بررسی
  .توانند در ترویج فرهنگ کارآفرینی در جامعه داشته باشند میان رسانه هاي مختلف، مطبوعات چه نقشی می

بان جهانی کارآفرینی ، شاخص توجه رسانه اي به کـارآفرینی   از جهت انتخاب شد که بر اساس گزارش دیده این موضوع
بان است و وضعیت مناسبی در این بخش که معیـاري بـراي بررسـی     در ایران کمتر از میانگین کشورهاي عضو این دیده
به همین جهت پیشهاد شده ). 35: 1389کاران، یدالهی فارسی و هم(گرایش فرهنگ  کارآفرینانه در کشورهاست نداریم

  .تا تحقیقاتی در این زمینه در کشورمان انجام شود که این موضوع ضرورت انجام این پژوهش را دوچندان می کند
به همین جهت هدف اصلی ما در این پژوهش به دست آوردن شناخت در مـورد نقـش مطبوعـات درگسـترش فرهنـگ      

توان به شـناخت نقـش مطبوعـات در تـرویج و      هاي فرعی تحقیق پیش رو می ز جمله هدفا .کارآفرینی در جامعه است
هاي خودباوري، خطرپذیري ، استقالل طلبی ، رقابت جـویی و خالقیـت در میـان خواننـدگان      تقویت هر یک از شاخص

  .است اشاره کرد 
  

  هاي تحقیق  فرضیه
  .ت و ترویج فرهنگ کارآفرینی رابطه معناداري وجود داردرسد بین انتشار مطالب خالقانه در مطبوعا به نظر می. 1
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رسد بین انتشار سرگذشت زندگی کارآفرینان در مطبوعات و ایجاد روحیه خودباوري در خوانندگان رابطـه   به نظر می. 2
  .معناداري وجود دارد

ذیري در خواننـدگان  رابطـه   هاي کارآفرینان در مطبوعات و تقویت روحیه خطرپ رسد بین انعکاس فعالیت به نظر می. 3
  .معناداري وجود دارد

هاي کسب و کار در مطبوعات و تقویت خالقیت در خوانندگان رابطه معناداري وجود  رسد بین انتشار طرح به نظر می. 4
  .دارد

  
  پیشینه تحقیق

به موضوع کارآفرینی توجه جدي شده اسـت و حتـی در    1970هاي پیشرفته دنیا از اواخر دهه  که در کشور رغم این علی
انـد، در کشـور مـا تـا      این موضوع را مورد توجـه قـرار داده   1980هاي در حال توسعه هم از اواخر دهه  بسیاري از کشور

حتی در محافل علمی و دانشـگاهی نیـز بـه جـز     . فرینی نشده بودشروع اجراي برنامه سوم توسعه، توجه چندانی به کارآ
 1380شدن آن در دهه  بینی حادتر موارد بسیار نادر، فعالیتی در این زمینه صورت نگرفته بود، اما مشکل بیکاري و پیش

وجود متأسفانه موجب شد که در زمان تدوین برنامه سوم توسعه، موضوع توسعه کارآفرینی مورد توجه قرار گیرد، با این 
واژه کارآفرینی، موجب شده که معنی ایجاد کار و یا اشتغالزایی از این واژه برداشت شود؛ در حالی که کـارآفرینی داراي  

  . تر از اشتغالزایی است تر و با ارزش مفهومی وسیع
استا از جملـه تحقیقـات   در این ر. همه این موارد سبب شده تا تحقیقات کمی نیز در این رابطه در کشورمان انجام شود

پـردازد، پـژوهش بانـک     و کـار در سـطح جهـان مـی      طور مستقیم به بررسی وضعیت کارآفرینی و کسب مستمري که به
. گیـرد  هاي مختلف جهـان از جملـه ایـران انجـام مـی      در کشور» انجام کسب و کار«جهانی است که ساالنه تحت عنوان 

کننـد، ولـی بـه هرحـال ایـن       هاي گزارش در مورد ایران تضمین نمی هگرچه پژوهشگران بانک جهانی صحت و سقم داد
  )24:1387زالی و رضوي، . ( گزارش نشان از وجود مشکالت و موانع جدي بر سر راه کارآفرینی در ایران دارد

ایـن  . نـد ک نیز در زمینه شناسایی موانع توسعه کارآفرینی تالش می) ILO(الملل کار  عالوه بر بانک جهانی، سازمان بین
  ).1384شقاقی و شفیعی، (هایی انجام داده است سازمان در ایران نیز در زمینه موانع توسعه کارآفرینی پژوهش

عنـوان پژوهشـی دیگـري    ) GEM(بان جهانی کارآفرینی  هاي کارآفرینانه در کشور بر اساس مدل دیده ارزیابی شاخص
هـاي   کنسرسیوم در کشورمان در زمینـه محاسـبه شـاخص   همزمان با دیگر کشورهاي عضو این  1387است که از سال 

  .گیرد  کارآفرینی انجام می
بزرگسال کشور و خبرگان کارآفرینی به ارزیـابی کـارآفرینی   ) سال 18-64(در این پژوهش با نظرسنجی از جمعیت بالغ

  .در ایران پرداخته شده است
اخص هاي مورد بررسی است که  بر اساس گزارش سال همانگونه که اشاره شد توجه رسانه اي به کارآفرینی از جمله ش

کشـور   43درصـد در بـین    53بان جهانی کارآفرینی ، شاخص توجه رسـانه اي بـه کـارآفرینی در ایـران بـا       دیده1387
این آمـار در  . است) GEM( بان جهانی کارآفرینی بوده که کمتر از میانگین کشورهاي عضو دیده 32رتبه   GEMعضو
در میـان   27درصد افزایش یافته و رتبه کشورمان در توجه رسانه اي به کـارآفرینی بـه    60٫89دي به میال 2009سال 

کشورهاي عضو کاهش یافته است، اما همچنان وضعیت مناسبی در این بخش که معیاري براي بررسی گرایش فرهنـگ   
  ).35: 1389یدالهی فارسی و همکاران، (کارآفرینانه در کشورهاست نداریم

اشـاره کـرد    "موانع توسعه کارآفرین در ایـران :توان به پژوهشی با عنوان  ایر تحقیقات انجام گرفته در این زمینه میاز س
ایـن اسـاتید دانشـکده    . انجـام گرفـت   1387که توسط دکتر محمد رضا زالی و دکتـر سـید مصـطفی رضـوي در سـال      

سومین جشنواره کارآفرینان برتر به این نتیجه رسـیدند   هاي حاصله از نظرات کارآفرینان برگزیده کارآفرینی مطابق داده
ي کارآفرینی در ایران نیز  رو، توسعه این  از. ها همواره با موانع جدي مواجه بوده است که توسعه کارآفرینی در همه کشور
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هـا،   سـازمان هـا،   بایسـتی در همـه ارگـان    نیازمند عزم ملی است و توسعه کارآفرینی به عنوان یک مقوله فرابخشی، مـی 
  ).1387زالی و رضوي، ( هاي عمومی و دولتی مورد توجه قرار گیرد نهاد

هـا بـه کـارآفرینی در کشـور      بـی تـوجهی رسـانه   "توان به تحقیقی در زمینه  از جمله تحقیقات در سایر کشورها نیز می
و کـار و مـدیریت  بـه چـاپ      در مجله اروپایی کسـب  2012در این مقاله اکتشافی که در نوامبر .  اشاره کرد "پاکستان

در پژوهش فوق  با بحث در . ها براي کارآفرینی در پاکستان پرداخته شده است رسیده است به موضوع بی توجهی رسانه
ها با انعکاس داستان موفقیت کارآفرینـان   ها براي ترویج کارآفرینی به این موضوع اشاره شده که رسانه مورد نقش رسانه

  ).Shujahat, & Cheng,& L,2012(مولد را در ترویج کارآفرینی بازي کندتوانند نقش  می... و
تحلیل محتواي مطبوعات اقتصادي و اجتمـاعی ایـران    "توان به  از جمله پایان نامه هاي انجام شده در این زمینه نیز می

وعـات در توسـعه   دهـد مطب  اشاره کرد که نتایج حاصل از ایـن پـژوهش نشـان مـی     "از منظر توسعه فرهنگ کارآفرینی
هـاي انجـام شـده در ایـن حـوزه       فرهنگ کارآفرینی نقش بسیار اندکی دارند و بیشتر به اطالع رسانی و انعکاس فعالیت

پردازند و کارکرد آموزشی مطبوعات،  اخبار تولیدي، گزارش و مصاحبه بسیار نـادر اسـت و در میـان نشـریات مـورد       می
دنیاي اقتصاد از وضعیت نسبتاً مناسبی برخوردارند و روزنامه هاي همشهري و جـام  بررسی هفته نامه بازار کار و روزنامه 

  ).1390بابایی و دیگران، (اند جم به این مقوله توجهی نکرده
بررسی نقش تلویزیون در گسترش فرهنگ کـارآفرینی در جامعـه از دیـدگاه دانشـجویان رشـته کـارآفرینی       "همچنین 

دهد هر چـه پاسـخگویان    یان نامه دیگریست که نتایج حاصل از این پژوهش نشان میعنوان پا"دانشگاه هاي شهر تهران
زمان بیشتري را صرف تماشاي تلویزیون کرده بودند؛ از برنامه هاي کنونی تلویزیون به دلیل عدم انطباق محتواي آن بـا  

  ). 1390ابوطالبی و دادگران، (فرهنگ کارآفرینی رضایت کمتري دارند
  
  مفهوم واژه کارآفرینی 

شود ، با این حـال، ارائـه یـک تعریـف مشـخص و بـدون ابهـام از         امروزه واژه کارآفرینی به طور گسترده اي استفاده می
شماري در مجالت علمی مورد بحـث قـرار گرفتـه و     کارآفرینی هنوز هم چالش برانگیز است و این موضوع در مقاالت بی

ــ     ــا یک ــدرت ب ــه ن ــاریف ب ــن تع ــی ای ــی  حت ــی از ویژگ ــر روي برخ ــق     دیگر ب ــه تواف ــارآفرینی ب ــی از ک ــاي اساس ه
کارآفرینی در رابطه با کشف و بهـره  ": به طور مثال در تعریفی ازکارآفرینی آمده است).Davidsson, 2004(رسند می

خواننـدگان بایـد   "اما در تعریف دیگري ذکر شـده کـه   ) Venkataraman,1997(هاي سودآور است برداري از فرصت
  ).Shane,2003(هاي کارآفرینی لزوماً سودآور نیست  توجه داشته باشید که فرصت

بنابر . گرفته است نشأت» شدن متعهد«به معناي  Entreprendreفرانسوي   کارآفرینی از کلمه  با تمامی این اوصاف واژه
یـک فعالیـت اقتصـادي را    هـاي   شـود مخـاطره   کارآفرین کسی است کـه متعهـد مـی   : نامه دانشگاهی وبستر تعریف واژه

  ).4:1380پور داریانی،  احمد(سازماندهی، اداره و تقبل کند
او . در زبان انگلیسی ترجمه شـد ) Entrepreneur(به کارآفرین » جان استیوارت میل«توسط  1848این واژه در سال 

کننـده مـدیر و    ل متمـایز دانسـت و عامـ   پـذیري مـی   کارکرد و عمل کارآفرین را شامل هدایت، نظارت، کنترل و مخاطره
  ).7همان، (  کرد پذیري معرفی می کارآفرین را مخاطره

در . واژه کارآفرینی دیر زمانی پیش از آنکه مفهوم کلی کارآفرینی به زبان امروزي پدید آید، در زبان فرانسـه ابـداع شـد   
  .خواندند کارآفرین می هاي نظامی بودند، اوایل سده شانزدهم میالدي کسانی را که در امر هدایت مأموریت

از حـدود سـال   . گرفـت  هایی مورد استفاده قـرار مـی   از آن پس درباره دیگر انواع مخاطرات نیز همین واژه با محدودیت 
اندرکار ساخت جاده، پل، بندر و تأسیسات بودند، بـه   میالدي به بعد، فرانسویان درباره پیمانکاران دولت که دست 1700

  ).4همان،( اند کار برده بهکرات لفظ کارآفرین را 
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  فرهنگ کارآفرینی
اي  هـاي ویـژه   طلبد که بر پایه باورها و ارزش هاي خاصی را می ها و شیوه روش, گیري و ثمربخشی کارآفرینی نحوه شکل

در واقـع کـارآفرینی در بطـن خـود     .  توان یک فرهنگ تلقی نمود ها و باورها را می مجموعه این روش. استوار شده است
توان همان فرهنگ حـاکم بـر افـراد کـارآفرین و مؤسسـات کـارآفرینی        این فرهنگ را می. نگ خاصی را نهفته داردفره

هـا،   انـد و ارزش  در مجموع فرهنگ کارآفرینی مفهومی است که اعضاي فعال در یک فرایند کـارآفرینی پذیرفتـه  . دانست
  ).1391،آذربخش(نددان هاي خود حاکم می هاي مشترکی را بر فعالیت باورها و روش

کنند کـه تأکیـد بـر هویـت و پاسداشـت میـراث فرهنگـی اجـزاي جـدایی ناپـذیر            اثبات می)2005(میندل و کاندسون
هاي کارآفرینانه اثرگذار اسـت و از   نگرش  گیري در شکل...هاي فرهنگی نهاد خانواده،نهاد جامعه و کارآفرینی بوده و ارزش

  ).61:1388سلجوقی،( است  فضاهاي گوناگون فرهنگی متفاوتروست که کارآفرینی زیر تأثیر   این
فرهنـگ کـارآفرینی، خالقیـت و     :آید که فرهنگ کارآفرینی چیست؟ که در پاسـخ بایـد گفـت    حال این سؤال پیش می

افـراد  . دهـد  ها، هنجارها و رفتارهایی است که هویـت افـراد کـارآفرین را تشـکیل مـی      ها، نگرش نوآوري مجموعه ارزش
ي متفاوت رفتارشان در مواجـه بـا    کنند با نوع متمایز نگاهشان به پدیده هاي اطراف و شیوه ین و خالق سعی میکارآفر

هـاي کارآفرینانـه بزننـد و محصـول و خـدمت جدیـدي بـه جامعـه ارایـه           پدیده هاي پیرامون خود،دسـت بـه فعالیـت   
  ).250: 1385سعیدي کیا، (نمایند

هـا،   گیـرد و شخصـیت، ارزش   ها با یکدیگر شـکل مـی   رینی در سطح تعامل انسانبراساس نظر ماکس و بر فرهنگ کارآف
کنـد،   ها و باورهاي افراد نسبت به کارآفرینی تحت تأثیر تعامل با سایر افراد جامعه شکل گرفته و تکامل پیدا مـی  نگرش

دارنـد و همچنـین کارآفرینـان     هاي آن نقش مهمی در ایجاد کارآفرینی بنابراین براساس نظر وبر جامعه و باروها و ارزش
هاي بی اساس و بی فایـده امـا مرسـوم ایفـا      نقش مهمی در ایجاد تحوالت ارزشمند و نجات جامعه از بند عادات و سنت

  ).250همان،(کنند می
ها، هنجارها و رفتارهایی است که هویـت یـک    ها،نگرش ي ارزش به عبارت دیگر از آنجایی که فرهنگ به مفهوم مجموعه

ها،هنجارهـا و   ها، نگرش ي ارزش ي پیرامونی،از مجموعه دهند؛ کارآفرینان به عنوان بخشی از جامعه جامعه را تشکیل می
  ).1380احمدپور داریانی،(خرده فرهنگ کارآفرینی اطالق نمود   توان به آن رفتارهاي متمایزي برخوردارند که می

فرهنگ و عناصر درونی آن در سـطوح مختلـف فردي،اجتمـاعی و همچنـین ارتبـاط آن بـا         ساختار و عملکرد این خرده
هـاي مختلـف فرهنـگ و     بر اسـاس اصـل تـأثیر متقابـل حـوزه     :توان گفت می  فرهنگ مسلط پیرامونی،به نحوي است که

ها،عقاید اقتصادي و سیاسی  اخالق و مذهب،ارزش  ي هاي دیگر فرهنگ،از جمله حوزه ع،فرهنگ کارآفرینی از حوزهاجتما
  .پذیرد تأثیر می

هـا و عقایـدي جسـتجو کـرد کـه در       هاي ضعف و قوت فرهنگ کارآفرینی را باید در حضور و وجود ارزش رو ریشه از این
و تقابل بـا کـار و یـا      اند و در تعارض فراتر از کار را به خود اختصاص داده ها جایگاهی ارزش  فرهنگ و در سلسله مراتب

  ).65: 1376زاده، رجب(همنوا و همساز با کارآفرینی هستند
  

  ها و ترویج فرهنگ کارآفرینی  رسانه
رهنـگ  قبل از اشاره به نقش رسانه در ترویج فرهنگ کارآفرینی باید به این موضـوع تاکیـد شـود کـه فراینـد توسـعه ف      

ابتدا الزم است نگرش کارآفرینی در مخاطبان پدیـد آیـد یـا    . شود کارآفرینی  در سه سطح در مخاطب تأثیر گذاشته می
. ها و هنجارهاي کارآفرینی انتقـال یابـد    اگر نگرش نادرست به کارآفرینی دارند،تغییر نگرش صورت گیرد و سپس ارزش

هاي کارآفرینی از طریـق آمـوزش مسـتقیم و غیـر      و نیز انتقال ارزش ایجاد یا شکل دهی نگرش کارآفرینی در مخاطبان
توان از مدل زنده، مدل آمـوزش کالمـی، و یـا     مستقیم ممکن است که در آن، بر اساس نظریه یادگیري مشاهده اي، می
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در . رنـد رسانه هاي جمعی قدرت زیادي در آموزش مخاطبان از طریق معرفی مدل نمادین دا. مدل نمادین استفاده کرد
  ). 79:1390خرمی،( گویند هاي منتقل شده در مخاطب درونی شود که به این امر جامعه پذیري می نهایت، باید ارزش

بر اساس نظریۀدنیس مک کوئیل، فرایند جامعه پذیري از طریق رسانه هاي جمعی به دو روش معرفی الگوهاي رفتاري  
هـا،   براي توسعه فرهنگ کارآفرینی، نهادهاي مـدنی ماننـد دانشـگاه   .فردي و الگوهاي رفتاري اجتماعی امکان پذیر است

هـا مهـم و مـؤثر شـناخته      تـري چـون خـانواده    هاي بـزرگ توسـعه دهنـده ،رسـانه و نهادهـاي بنیـادین       مدارس شرکت
فتار هاي جمعی نیز به واسطه تأثیر در فرهنگ و ر رود که رسانه از این رو انتظار می). (Ojasalo,2004:73-92اند شده

  .اجتماعی در توسعه کارآفرینی در جامعه هم تأثیر داشته باشند
کند که نوسازي و توسعه برخی کشورهاي دنیا مرهون دامنه اثـرات فراگیـر    پردازان توسعه نیز تأکید می ملکات از نظریه

رهاي مختلـف را تحـت   ها آنچنان افکار و اندیشه هاي شـهروندان کشـو   به باور او رسانه. رسانه هاي ارتباط جمعی است 
  ).1384ملکات، (اند اند که آنان در مسیر توسعه قرار گرفته تأثیر قرار داده

هـا و شـیوع اسـتفاده از رسـانه جهـت کسـب اطالعـات،         در عصر حاضر با توجه به گسترش تکنولوژي در حـوزه رسـانه  
بنـابراین  ). Hang, 2007(یافتـه اسـت  سرگرمی، ایجاد ارتباطات و حتی کسب درآمد، رسانه جایگاه ویژه اي در جامعه 

توانند نقش مهمی را در آموزش ، فرهنـگ سـازي ،جامعـه پـذیري، نهادینـه کـردن و        آنها ازجمله ابزاري هستند که می
این در شرایطی است که جهان خواسـته یـا ناخواسـته درگیـرودار     . گسترش مفهوم کارآفرینی در سطح جامعه ایفا کنند

البتـه  . کنـد  ها قرار گرفته است و دراین دگرگونی وسایل ارتباط جمعی نقش بسزایی ایفا مـی  انگیزترین دگرگونی شگفت
هـاي الزم و هضـم    تواند بـه نقشـی پایـا و پویـا در گسـترش آمـوزش       نقش ظاهري وسایل ارتباط جمعی در صورتی می

برنامـه ریـزي و مـدیریتی     هـا و کارکردهـاي واقعـی آنهـا و بـا      اطالعات مفید ضروري به حساب آید که با شناخت نقش
  ).107:1377دادگران(هوشمندانه در خدمت نظام اجتماعی درآید

انـد و از سـوي دیگـر، آنهـا را      ها و هنجارهاي جامعه ها از که از یک سو منعکس کننده ارزش اعتقاد براین است که رسانه
که براي ذخیره و یا انتقـال اطالعـات بـراي     ها با توجه به ماهیت رسانه).  59: 1356لی، (دانند ها می وسیله اعمال ارزش

توانند تأثیر عمیق و مؤثري بر برداشت عمومی در مورد کـارآفرین و کـارآفرینی    اي می توده مردم است، محصوالت رسانه
در ایـن رابطـه مطالعـات دربـاره اهمیـت نقـش رسـانه در توسـعه         . داشته باشند و رفتار مردم را تحت تأثیر قرار دهنـد 

 :Ojasalo, 2004(و افـزایش جـذابیت کـارآفرینی در جامعـه      (stevenson and lundstrom,2001)یکارآفرین
بـه  ) 217:2007( 2هینـدل و کلیـور  . بر نقش داستان سرایی و بیان سرگذشت کارآفرینان موفق تأکیـد دارنـد   )73-92

انـد و رسـانه را فقـط در     ختـه هـا در مراحـل کـارآفرینی پردا    هـاي مثبـت کـارآفرینی رسـانه     بررسی تأثیر ایـن داسـتان  
نقـش تجربیـات خـود فـرد،     ) 2007( 3همچنـین ککینـوف  . داننـد   مؤثر مـی ) ماه  42سال تا  3( وکارهاي جوان  کسب

مشاهده تجربیات دیگران و به ویژه آشنایی با سرگذشت کارآفرینان موفق را از طریق روزنامه و صنعت فیلم بـر ریسـک   
توان به نقش مدل سازي رسانه  به عنوان مثال در این زمینه می. یار مهم دانسته استپذیري افراد در معامالت بورس بس

توانند با انتشار داسـتان زنـدگی افـراد موفـق کـارآفرین و انتشـار تصـاویر مثبـت از          بدین صورت که آنها می. اشاره کرد
از پدیده کارآفرینی توسط رسـانه هـاي   اما در مقابل، غفلت . کارآفرینان سبب توسعه و ترویج کارآفرینی در جامعه شوند

).  Hang & van Weezel,2005:6(هاي کارآفرینی در جامعـه شـود   جمعی نیز ممکن است مانع از گسترش فعالیت
توان به یک برنامه مستند آموزشی در ایالت کبک کانادا اشاره کـرد کـه از طریـق یـک روزنامـه انجـام        در این رابطه می

 ,Garnier& Gasse (ب و کـار جدیـد توسـط شـرکت کننـدگان ایـن دوره ایجـاد شـد        کس 32گرفت و و در نتیجه 
به بررسی نقش موثر رسانه اي بـر کـارآفرینی پرداختـه اسـت  و بـا       1992نیز در سال  4به همین ترتیب، سالو). 1990

دگی در مکزیـک و  ها براي ترویج کارآفرینی و بقاي کسب و کارهاي خانوا استفاده از رسانه هاي جمعی مجالت و کمیک
                                                             
2   . Hindle, K. & K. Klyver 
3   . Kokinov, B 
4   . Salo, G 
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ها در تقویت روحیـه کـارآفرینی در مکزیـک و     آمریکاي التین قدم برداشت که فعالیت او مقدمه اي در مورد نقش رسانه
  ).Salo ,1992(آمریکاي التین است
معه ها و باورهاي متمایز از افراد جا گونه که ژوزف مک گوایر نیز معتقد است اگرچه کارآفرینان ارزش بر این اساس همان

ها و عقایـد موجـود در جامعـه،     درواقع هر چه ارزش. دارند ولی فرهنگ کارآفرینی متأثر از فرهنگ حاکم بر جامعه است
افرادجامعه را به کار، تولید مداوم فکر واندیشه خـالق و یـادگیري و کسـب دانـش سـوق دهـد در آن جامعـه فرهنـگ         

و یا به عبارتی در این جامعـه افـراد بیشـتري دسـت بـه خالقیـت،        شود کارآفرینی اشاعه یافته و درون افراد نهادینه می
شوند کـه ایـده هـاي نـوین خـود را در جامعـه محقـق         زنند و افراد کارآفرین بیشتري موفق می نوآوري و کارآفرینی می

  ). 242:  1385سعیدي کیا، (سازند
  

  هاي شخصیتی کارآفرینان ویژگی
ها و شیوه زندگی آنـان را   اند و برخی ارزش هاي فردي خالصه کرده در ویژگیبرخی محققان فرهنگ کارآفرینانه را فقط 

شـود، امـا بـر سـر      هاي شخصیتی یک فرد متبلـورمی  فرهنگ کارآفرینی در سطح فردي در قالب ویژگی. اند نیز برشمرده
ک دیـدگاه افراطـی،   در یـ . هاي کارآفرینان در بین صاحب نظران اختالف نظـر وجـود دارد   ذاتی یا اکتسابی بودن ویژگی

هـاي   شوند و افرادي که داراي ایـن گونـه ویژگـی    اند کارآفرین می ولف معتقد است افرادي که داراي استعداد کارآفرینی
  ). 38-32: 1379فتحی ( طبیعی و شخصیتی نباشند به هیچ وجه کارآفرین نخواهند شد 

ها و عوامل فـردي و   ی توجه داشتند و در نتیجه از ویژگیهاي اقتصادي کارآفرین در این میان اقتصاددانان بیشتر بر جنبه
گـذارد غافـل بودنـد و آنهـا را خـارج از حیطـه مطالعـات خـود          طور مثبت و منفی بر کارآفرینی تاثیرمی اجتماعی که به

  .اند تهپرداخ  شناسی و روانشناسی به مطالعه کارآفرینی هاي جامعه هاي اخیر محققان از جنبه دانستند،لیکن در سال می
کارآفرینی یک فرآیند تکاملی انسانی است و بسیاري از افـراد    دهد که همچنین مطالعات صورت گرفته تاکنون نشان می

هاي مشهور درباره کارآفرینان حکایت از آن  اما نوشته). 98: 1372تفضلی،(توانند کارآفرینی کنند می  در صورت خواستن
کارآفرینی ارثی نیست و بسیاري از کارآفرینان خانواده یـا  . هاي جدیدند فعالیت دارد که آنان به سبب پرورششان آغازگر

  . اند  هاي رشدشان همواره تحت تأثیر آنان بوده اند و در طول سال پذیرفته» الگوي نقش کارآفرینانه « آشنایان خود 
هـاي محـدودي    فـق بـر سـر ویژگـی    هاي کارآفرینان انجام شده، اما توا هرچند مطالعات زیادي با هدف شناسایی ویژگی

: سه مشخصه در خصوص رفتار متمایز کارآفرینان معرفی کرده اسـت  ). 39:1982( 5مثالً براکهاوس. صورت گرفته است
طی مطالعه خود به ایـن  )  140 _129: 1985( و بومن  6سکستون. نیاز به توفیق ، مرکز کنترل درونی و ریسک پذیري

  .به خودمختاري، استقالل، و تسلط نیاز دارندنتیجه رسیدند که کارآفرینان 
هایی چون فرصت طلبی، نوآوري، خالقیت، قدرت تخیل، پشتکار، و فعالیت زیاد را به  ویژگی) 1991( 7شل و همکارانش

هـاي براکهـاوس را    هـاي شخصـیتی مشـابه یافتـه     ویژگی) 75-51: 2000( 8توماس و مولر. دهند  کارآفرینان نسبت می
هاي شخصیتی کارآفرینـان، بـه ایـن نتیجـه      در تالش براي جمع بندي موضوع ویژگی)  30-7: 2000(9یافتند و کرومی

ه گروه هاي هرچند تفاوت آنان و هم. کند ها متمایز می رسیده که حداقل هفت ویژگی کارآفرینان و تاجران را از غیر آن
، او ایـن  )هـا را دارنـد   او دریافت که مدیران یا مدرسان دانشگاه تقریباً تعـداد زیـادي از ویژگـی   (غیر کارآفرین زیاد نبود 

نیاز به توفیق، مرکز کنترل، ریسک پذیري، خالقیت، خودمختـاري ، تحمـل ابهـام ، و    : کند ها را چنین عنوان می ویژگی
در معرفی ابعـاد فرهنـگ کارآفرینانـه در سـطح شـرکت      )215_178: 2003( 10ییناکیدیمیتریتوس و پالکو. خودباوري

                                                             
5 . Brockhaus 
6 . Sexton D. & N. Bowman 
7 . Chell, E., J. M. Haworth, and S. A. Brearley 
8 . Mueller, S. L. .& A. S. Thomas 
9 . Cromie, S 
10 . Dimitratus, P. & N. Plakoyiannaki 
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فرهنگ کارآفرینی را در سطح شـرکتی  ) 572-549: 2007( 11بوجیهاوو و همکاران. المللی شش بعد معرفی کردند  بین
که اي تقسـیم  با توجه به دستاوردهاي آن به سه زیرمجموعه نگـاه جهـانی، گـرایش کارآفرینانـه، و کـار گروهـی و شـب       

المپکین نیزدر معرفی گرایش کارآفرینانه به پنج بعد تمایل به نـوآوري،  ). Beugelsdijk, 2007: 187-210(اند کرده
-Lumpkin, et al., 2001: 429(کنـد  ریسک پذیري، فعال بودن ، استقالل ، خودگرایی و رقابت جـویی اشـاره مـی   

451.(  
  

  چارچوب نظري تحقیق
هـایی   هاي ترویج فرهنگ کارآفرینی استخراج و با بهره گیري از شاخص ظري این تحقیق شاخصبراي تدوین چارچوب ن

پذیري، نیاز به استقالل، خالقیـت و اسـتفاده از نظریـات     ،خودباوري، تمایل به مخاطره)رقابت جویی(چون نیاز به توفیق
آوري چارچوب نظري تحقیق فوق تـدوین  نظریۀ یادگیري اجتماعی، استفاده و رضایتمندي، برجسته سازي و اشاعه و نو

  .شد
توانند در  کند که دریابیم ارتباطات میان فردي  و رسانه هاي جمعی چگونه می نظریۀ یادگیري اجتماعی به ما کمک می

بـا آگـاهی از ایـن     ).Bandora, 1997 ,pp29-32(اکتساب رفتارهاي جدید افراد، نقش مهمی بر عهده داشته باشند
شــوند تــا کــه کســانی کــه در فکــر ارتقــا و پیشــرفت   ضــمن معرفــی افــراد کــارآفرین ســبب مــیمســئله، مطبوعــات 

پذیري، نیاز به استقالل و خالقیت است را الگـوي   هستند،خصوصیات آن افراد که همان رقابت جویی،خودباوري، مخاطره
  . خود قرار دهند و از رفتار آنان تبعیت کنند

هاي گونـاگون فرآینـد    هاي مختلف و با در نظر گرفتن جنبه رضایتمندي از دیدگاهپژوهشگران هوادار رویکرد استفاده و  
انـد و   ها و رضایتمندي حاصل از آن پرداخته هاي مخاطبان براي استفاده از رسانه استفاده و رضایتمندي به بررسی انگیزه

ی به این سـؤال پـا گرفـت و تکامـل     کند رویکرد استفاده و رضایتمندي براي پاسخگوی گونه که این نظریه بیان می همان
اي خـاص   اي خاص یـا رسـانه   یافت که انگیزه مخاطب در استفاده از رسانه چیست؟ و او به چه دلیل به استفاده از برنامه

زند؟ که در پاسخ نظریه پردازان بیان کردند که مخاطب کم و بیش به صورتی فعال، به دنبال محتوایی هستند  دست می
  ).304:1381سورین و تانکارد، (دي را براي آنها فراهم کندکه بیشترین خشنو

تـرین آنهـا در    بر همین اساس رسانه هاي مختلف از جمله مطبوعات با شناخت نیازهاي مخاطبـان کـه یکـی از اساسـی    
کننـد و از ایـن    شرایط فعلی یافتن شغل مناسب است کارآفرینی را به عنوان یکی راه هاي ارضاي این نیـاز معرفـی مـی   

  .شوند طریق ضمن خوشنودي مخاطبان سبب ترویج مفاهیم فرهنگ کارآفرینی در جامعه می
هـا   نظریه برجسته سازي از دیگر نظریاتی است که در این تحقیق از آن بهره گرفتـه شـده و طبـق ایـن نظریـه ، رسـانه      

بـر ایـن اسـاس    ) . 86: 1385رزاقـی ،  (توانند با برجسته ساختن برخی موضوعات بـر اطالعـات مـردم تـأثیر بگـذارد      می
پـذیري، نیـاز    نیاز به توفیق،خودباوري، تمایل به مخاطره(هاي کارآفرینی  توانند با برجسته ساختن شاخص مطبوعات می

سبب شوند تا خوانندگان به این موضوع فکر کنند و از این طریق زمینـه سـاز تـرویج فرهنـگ     ...)به استقالل، خالقیت و
   .کارآفرینی در جامعه شوند

، "اشاعه "در تدوین چارچوب نظري تحقیق فوق از نظریه اشاعه و نوآوري نیز استفاده شده است که مطابق این نظریه ، 
از مجاري مشخص و در طول دورة زمانی معینـی، میـان اعضـاي یـک نظـام        "نوآوري "فرآیندي است که از طریق آن 

 . )106:1376ویندال و دیگران،( یابد اجتماعی، انتشار می
 13هـا  اشـاعه نـوآوري   "استاد آمریکایی علـوم ارتباطـات، در کتـاب      "12اورت راجرز  "ترین شکل نظریۀ اشاعه را ،  کامل

هـا را از طریـق پـنج مرحلـه اقتبـاس       راجرز، بر این عقیده است که افراد، اطالعات حاصل نـوآوري . مطرح ساخته است"
                                                             
11 . Boojihawon, D. K., P Dimitratos & S.Young 
12   . Everet Rogers 
13  .  Diffiusion Of Innovation 
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، انگیـزش و  14آگاهی :این مراحل به ترتیب عبارتند از.ود را دارندهاي خاص خ کنند که هر یک از این مراحل، ویژگی می
همان طور که این نظریـه نیـز   ) 26:1369اورت راجرز، ( 18و مرحلۀ پذیرش و تثبیت 17، اجراء16، تصمیم و ارزیابی15اقناع

هـاي کارآفرینانـه    کنند تا شهروندان به سمت انجـام فعالیـت   ها در مراحلی که اشاره شده کمک می دهد رسانه نشان می
ن در کنند کـه ایـ   هاي کارآفرینانه شهروندان مطلع می بدین ترتیب مطبوعات ابتدا خوانندگان را از فعالیت. هدایت شوند

کنند که به سمت کارآفرینی برونـد، پـس از ایـن مرحلـه آنهـا       در مرحله اقناع شهروندان را قانع می. مرحله آگاهی است
  .سپس طرح کارآفرینانه خود را اجرا کرده و در پایان تثبیت کنند. گیرند که کارآفرین شوند تصمیم می

  
  روش تحقیق

با توجه بـه موضـوع مـورد پـژوهش،     . قیق و امکانات اجرایی آن داردها، ماهیت تح انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف
  .روش انجام این تحقیق در بخش نظري کتابخانه اي و اسنادي و در بخش عملی پیمایشی  است

بر اساس فرضیات تحقیق مطبوعات و مؤلفه هاي آن چون انتشار مطالب خالقانه، انتشار سرگذشت زندگی کارآفرینان و 
اي کسب و کار در مطبوعات در این تحقیق نقش متغیر مسـتقل را دارنـد و تـرویج فرهنـگ کـارآفرینی و      ه انتشار طرح

مؤلفه هاي آن چون ایجاد روحیه خودباوري، تقویت روحیه خطرپذیري و و تقویت خالقیت در خوانندگان نقـش متغیـر   
  .گیرد راحی شده مورد ارزیابی قرار میط  وابسته را در این تحقیق دارد که با توجه به فرضیات تحقیق و پرسشنامه

جامعه آماري در این پژوهش عبارتست از کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی دانشکده کـارآفرینی  
گـرایش رشـته    11دانشـجو در   417تعـداد  91تـا   89هـاي   دانشگاه تهران که براساس آمار دانشـگاه تهـران طـی سـال    

براي نمونه گیري به دلیـل اینکـه کلیـه افـراد     .کارآفرینی دانشگاه تهران مشغول تحصیل هستندکارآفرینی در دانشکده 
جامعه مورد مطالعه با هم مشابهت دارند و متجانس و یکدست هستند از نمونه گیري تصادفی ساده استفاده شده اسـت  

  .نفر انتخاب شدند 200، %  5و براي تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  با سطح خطاي 
ها و اطالعات الزم به منظور بررسی نقش مطبوعات در ترویج فرهنگ کـارآفرینی از   آوري داده در این پژوهش براي جمع

  در طراحـی پرسشـنامه فـوق بـه دلیـل اینکـه تـا کنـون پرسشـنامه         . سؤال استفاده شـده اسـت   31پرسشنامه کتبی با 
نامـه   هـا از ابـزار پرسـش    آوري و گـردآوري داده  نشده است، به منظور جمـع  استانداردي در زمینه تحقیق حاضر طراحی

  . محقق ساخته استفاده شده است
ضـریب آلفـاي کرونبـاخ سـؤاالت مربـوط بـه       . براي تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده اسـت 

موافق، موافق، نظري ندارم، مخالفم و کامالً  هاي کارآفرینی که در این پژوهش که به صورت طیف کامالً سنجش شاخص
  .است که نشانه داشتن پایایی الزم پرسشنامه است 0/ 856اند ، عدد  مخالفم طراحی شده

اسـاس سـطوح    ها بـر  هاي تکمیل شده به کدگذاري داده هاي مورد نظر و بازبینی پرسشنامه پس از اتمام جمع آوري داده
تـر شـدند و پـس از آن     ها جهت تجزیـه و تحلیـل آمـاري وارد کـامپیو     پرداخته و داده ها ها و شاخص اندازه گیري متغیر

صورت گرفت، سپس بـه تجزیـه و    18نسخه  spssافزار  ها به اطالعات از طریق نرم هاي آماري و تبدیل آن پردازش داده
ــل داده ــاخص   تحلیـ ــق شـ ــیات از طریـ ــون فرضـ ــا و آزمـ ــد    هـ ــدام شـ ــتنباطی اقـ ــیفی و اسـ ــار توصـ ــاي آمـ   .هـ

هاي آمار توصیفی، داده هاي جمـع آوري شـده بـا تهیـه و تنظـیم جـداول توزیـع         در این پژوهش با استفاده از شاخص
در سطح استنباطی نیـز قبـل از بررسـی فرضـیات بـه      .دهیم فراوانی خالصه و سپس به کمک نمودارها آنها را نمایش می

                                                             
14  .  Knowdlege 
15   . Motivation 
16   . Evalution 
17   . Performance 
18   . Reconstract 
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کولموگروف اسمیرنوف پرداخته شده و با توجـه بـه نرمـال    بررسی نرمال بودن متغیرهاي مورد نظر با استفاده از آزمون 
  .پردازیم ها می ها از ضریب همبستگی اسپیرمن به رد یا تأیید فرضیه نبودن داده

  
  نتایج توصیفی تحقیق 

 5/65.  سال سـن دارنـد    29تا  25اند و بیشتر پاسخگویان بین  درصد زن بوده 41درصد مرد و  59نفر پاسخگو  200از 
درصد نیز اقدامی در ایـن زمینـه    5/34ز پاسخگویان این تحقیق تاکنون اقدام به راه اندازي کسب و کار نموده و درصد ا
  . اند نداشته

درصد مجالت و هفتـه   53پردازند و اکثریت پاسخگویان با  دقیقه به مطالعه مطبوعات می 30بیشتر پاسخگویان کمتر از 
دانند و مخالف مناسب بودن تعـداد مطبوعـات تخصصـی     فرهنگ کارآفرینی می ترین مطبوعات در ترویج ها را موفق نامه

کارآفرینی در کشور هستند و بر این باورند که تعداد صفحات اختصاص داده شده به موضـوع کـارآفرینی در مطبوعـات    
  .مناسب نیست

ایـن موضـوع کـه انعکـاس      اکثر پاسخگویان موافق انتشار سرگذشت زندگی کارآفرینان موفق در مطبوعات هستند و بـا 
همچنـین  . تواند سبب ترویج فرهنگ کـارآفرینی در جامعـه شـود نیـز موافقنـد      هاي کارآفرینان در مطبوعات می فعالیت

توانـد سـبب تـرویج فرهنـگ      موافق این موضوع هستند که انتشار مطالب خالقانه مرتبط به کارآفرینی در مطبوعات می
  . کارآفرینی در جامعه شود

 5/67هاي کسب و کار در مطبوعات موضوع دیگریست که پاسخگویان با آن موافقند و بیشتر پاسخگویان با  طرحانتشار  
  .توانند سبب شکل دهی نگرش کارآفرینانه در مخاطبان شوند درصد موافق این موضوع هستند که مطبوعات می

. هـاي کـارآفرینی در مخاطبـان هسـتند     درصد موافق نقش مطبوعات در درونی کـردن ارزش  5/55بیشتر پاسخگویان با 
درصد نیز موافق نقش مثبت مطبوعات در ایجاد روحیه رقابتی در مخاطبان هستند و همچنـین نقـش مطبوعـات     5/55

  .در تقویت روحیه خودباوري مخاطبان نیز با موافقت پاسخگویان مواجهه شده است
نند روحیه خطرپذیري مخاطبان را تقویت کنند و موافـق  توا درصد موافقند که مطبوعات می 5/47بیشتر پاسخگویان با  

درصد نیز موافق ایـن موضـوع هسـتند کـه مطبوعـات       38نقش مثبت مطبوعات در تقویت خالقیت مخاطبان هستند و 
تواننـد   درصد نیز موافقنـد کـه مطبوعـات مـی     56توانند حس خود مختاري را در مخاطبان تقویت کنند و همچنین  می

  . ت را در مخاطبان تقویت کنندتمایل به موفقی
توانند روحیه خودگرایی را در مخاطبان تقویت کنند و  درصد موافق هستند که مطبوعات می 5/63بیشتر پاسخگویان با 

  . توانند قدرت استقالل طلبی را در مخاطبان تقویت کنند اکثر پاسخگویان موافقند که مطبوعات می
هاي نوآورانه در ذهن مخاطبان شوند و اکثر  توانند سبب خلق ایده پاسخگویان موافق هستند که مطبوعات می درصد 60

توانند مخاطبان را به داشتن پشتکار و انجام فعالیت بیشـتر تشـویق    درصد موافقند که مطبوعات می 5/63پاسخگویان با 
  . کنند

. توانند روحیه فرصت طلبی مخاطبان را تقویت کننـد  بوعات میدرصد موافق هستند که مط 5/59بیشتر پاسخگویان با  
درصـد مخـالف و کامالًمخـالف داشـتن احسـاس رضـایت از مطالـب کـارآفرینی در          47در مقابل بیشتر پاسخگویان بـا  

درصد موافق و کـامالً موافـق داشـتن احسـاس رضـایت از       5/37درصورتی که کمترین پاسخگویان با . مطبوعات هستند
  .مطالب کارآفرینی در مطبوعات بودندخواندن 
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  تجزیه و تحلیل استنباطی
  فرضیه اول
رسد بین انتشار مطالب خالقانه در مطبوعات و ترویج فرهنگ کارآفرینی رابطه معناداري وجـود   به نظر می

 .دارد
همبستگی نرمال بـودن  قبل از انجام روش . شود براي بررسی رابطه بین دو متغیر از روش ضریب همبستگی استفاده می

  .شود متغیرها بررسی می
شـود کـه    نتیجه گرفتـه مـی  ) >0٫05p( 0٫05و مقایسه آن با سطح معنی داري  0٫000با توجه به پی مقدار این آزمون

لذا از آزمون ناپارامتري ضریب همبستگی اسپیرمن بـراي بررسـی رابطـه اسـتفاده     . شود ها رد می فرض نرمال بودن داده
  .شود می

 ضریب همبستگی اسپیرمن. 1جدول شماره 

 ترویج فرهنگ کارآفرینی انتشار مطالب خالقانه 

 708. 1 مقدار ضریب همبستگی

 0  سطح معنی داري

 200 200 تعداد

  
فرض وجود ارتبـاط معنـی دار بـین انتشـار مطالـب خالقانـه در        0٫05با توجه به سطح معنی داري و کمتر بودن آن از 

بنـابراین بـین انتشـار مطالـب خالقانـه در مطبوعـات و تـرویج        . شود ترویج فرهنگ کارآفرینی  پذیرفته میمطبوعات و 
 .است 0٫708این رابطه مثبت و مستقیم با مقدار . فرهنگ کارآفرینی رابطه معناداري وجود دارد

  
  فرضیه دوم
روحیـه خودبـاوري در    رسد بین انتشار سرگذشت زنـدگی کارآفرینـان در مطبوعـات و ایجـاد     به نظر می

  .خوانندگان رابطه معناداري وجود دارد
قبل از انجام روش همبستگی نرمال بـودن  . شود براي بررسی رابطه بین دو متغیر از روش ضریب همبستگی استفاده می

  .شود متغیرها بررسی می
شـود کـه    نتیجه گرفتـه مـی   )>0٫05p( 0٫05و مقایسه آن با سطح معنی داري  0٫000با توجه به پی مقدار این آزمون

لذا از آزمون ناپارامتري ضریب همبستگی اسپیرمن بـراي بررسـی رابطـه اسـتفاده     . شود ها رد می فرض نرمال بودن داده
  .شود می
  

 ضریب همبستگی اسپیرمن. 2جدول شماره 

 ایجاد روحیه خودباوري انتشار سرگذشت زندگی کارآفرینان 

  171. 1 مقدار ضریب همبستگی
 0٫016  معنی داري سطح

 200 200 تعداد

 
فرض وجود ارتبـاط معنـی دار بـین انتشـار سرگذشـت زنـدگی        0٫05با توجه به سطح معنی داري و کمتر بودن آن از 

بنابراین بین انتشار سرگذشت زندگی کارآفرینان در مطبوعات و . شود کارآفرینان و ایجاد روحیه خودباوري  پذیرفته می
 .است 0,171این رابطه مثبت و مستقیم با مقدار . خودباوري در خوانندگان رابطه معناداري وجود داردایجاد روحیه 
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  فرضیه سوم
هاي کارآفرینان در مطبوعات و تقویت روحیه خطرپذیري در خوانندگان  رسد بین انعکاس فعالیت به نظر می

 .رابطه معناداري وجود دارد
قبل از انجام روش همبستگی نرمال بـودن  . شود روش ضریب همبستگی استفاده می براي بررسی رابطه بین دو متغیر از

  .شود متغیرها بررسی می
شـود کـه    نتیجه گرفتـه مـی  ) >0٫05p( 0٫05و مقایسه آن با سطح معنی داري  0٫021با توجه به پی مقدار این آزمون

مبستگی اسپیرمن بـراي بررسـی رابطـه اسـتفاده     لذا از آزمون ناپارامتري ضریب ه. شود ها رد می فرض نرمال بودن داده
  .شود می
  

 ضریب همبستگی اسپیرمن: 3جدول شماره 

 تقویت روحیه خطرپذیري هاي کارآفرینان در مطبوعات انعکاس فعالیت 

  147. 1 مقدار ضریب همبستگی
 0,037  سطح معنی داري

 200 200 تعداد

  
هـاي   فـرض وجـود ارتبـاط معنـی دار بـین انعکـاس فعالیـت        0,05 با توجه به سطح معنـی داري و بیشـتر بـودن آن از   

هاي کارآفرینـان در   بنابراین بین انعکاس فعالیت. شود کارآفرینان در مطبوعات و تقویت روحیه خطرپذیري  پذیرفته می
مقـدار   این رابطه مثبـت و مسـتقیم بـا   . مطبوعات و تقویت روحیه خطرپذیري در خوانندگان رابطه معناداري وجود دارد

 .است 0,147
  

  فرضیه چهارم
هاي کسب و کار در مطبوعـات و تقویـت خالقیـت در خواننـدگان رابطـه       رسد بین انتشار طرح به نظر می

 .معناداري وجود دارد
قبل از انجام روش همبستگی نرمال بـودن  . شود براي بررسی رابطه بین دو متغیر از روش ضریب همبستگی استفاده می

   .شود میمتغیرها بررسی 
شـود کـه    نتیجه گرفتـه مـی  ) >0٫05p( 0٫05و مقایسه آن با سطح معنی داري  0٫000با توجه به پی مقدار این آزمون

لذا از آزمون ناپارامتري ضریب همبستگی اسپیرمن بـراي بررسـی رابطـه اسـتفاده     . شود ها رد می فرض نرمال بودن داده
  .شود می
  

 ضریب همبستگی اسپیرمن: 4جدول شماره 

 تقویت خالقیت هاي کسب و کار در مطبوعات انتشار طرح 

 409. 1 مقدار ضریب همبستگی

 0,000  سطح معنی داري

 200 200 تعداد

  
هـاي کسـب و کـار     فرض وجود ارتباط معنی دار بین انتشار طرح 0,05با توجه به سطح معنی داري و کمتر بودن آن از 

هاي کسب و کار در مطبوعـات   بنابراین بین انتشار طرح. شود در مطبوعات و تقویت خالقیت در خوانندگان  پذیرفته می
  . است 0,409این رابطه مثبت و مستقیم با مقدار . اردو تقویت خالقیت در خوانندگان رابطه معناداري وجود د
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  گیري کلی  نتیجه

هـاي   پس از استخراج نتایج به این نتیجه رسیدیم که اکثر پاسخگویان بر این باورند که مطبوعات به عنوان یکی از رسانه
ها منتقـل کـرده و در    را به آنتوانند سبب شکل دهی نگرش کارآفرینانه در مخاطبان شده، باور کارآفرینی  تأثیرگذار می

در فرایند توسعه فرهنگ کارآفرینی در مخاطب ابتدا الزم .ها شوند هاي کارآفرینی در آن نهایت باعث درونی کردن ارزش
است تا نگرش کارآفرینی در مخاطبان پدید آید یا اگر نگرش نادرست به کارآفرینی دارند، تغییر نگرش صـورت گیـرد و   

ها، رادیـو و تلویزیـون    زیرا فرمت هاي مختلف رسانه اي مانند روزنامه.ارهاي کارآفرینی انتقال یابدها و هنج سپس ارزش
تواننـد بـه درك مـردم از کـارآفرینی      هـا مـی   ها و ایده هاي فرهنگی هستند و آن وسیله هاي مهم براي انتقال ارزش... و

ه که اشاره شد زمانی که کارآفرینی به عنوان یـک  گون همان.کمک کند و سبب ترویج روحیه کارآفرینی در جامعه شوند
یابـد و در ایـن میـان     شیوه زندگی توسط اکثریت افراد یک جامعه پذیرفته شود، آن جامعـه بسـیار سـریع توسـعه مـی     

  .هــــا هســــتند تــــرین راه بــــراي بســــط و تــــرویج فرهنــــگ کــــارآفرینی، رســــانه  تــــرین و مهــــم اصــــلی
سازي از شیوه مخصـوص و مـدل ذاتـی خودشـان نقـش بسـزایی در        فرهنگها به جهت همان خاصیت تبلیغی و  رسانه 

تواننـد بـه دالیـل     هایشان دارند و می ها و اصول صحیح و الزم کارآفرینی در برنامه ترویج فرهنگ کارآفرینی و ایجاد پایه
الگوسازي، نقش مولـد   توانند با معرفی کارآفرینان موفق و ها می آن. کنند هاي خود به فراگیري این موضوع کمک  ویژگی

در این پژوهش نیز بـه ایـن نتیجـه    .را در ترویج کارآفرینی بازي کرده و باعث ترویج کارآفرینی در میان شهروندان شوند
رسیدیم که اکثریت پاسخگویان اعالم کردند که با انتشار سرگذشت زنـدگی کارآفرینـان موفـق در مطبوعـات موافـق و      

هـاي   نار انتشار سرگذشت زنـدگی کارآفرینـان موفـق در مطبوعـات از انعکـاس فعالیـت      پاسخگویان در ک.کامالً موافقند
هاي کسب و کار و انتشار مطالب خالقانه مرتبط به کارآفرینی در مطبوعات نیز استقبال کردنـد   کارآفرینان، انتشار طرح

دهـد کـه هـیچ کشـوري      نشان می نتایج تحقیقات انجام شده.و این موارد را در ترویج فرهنگ کارآفرینی مفید دانستند
تواند به توسعه دست یابد بـه دیگـر سـخن،     بدون گذار از مرحله تحول فکري، فرهنگی و آماده سازي افکار عمومی نمی

هایی است که بایـد در   دستیابی به توسعه عالوه بر ایجاد تغییرات سیاسی و انسانی در جامعه مستلزم پذیرفتن دگرگونی
چـرا کـه   . ها باید زمینه پـذیرش فرهنـگ متناسـب بـا کـارآفرینی را در افـراد ایجـاد کنـد         گرگونیاین د.افراد رخ بدهد

هایی همچون رقابـت، وقـت، کسـب و کـار،      آیند که نگرش به خصوصی به فعالیت هایی می کارآفرینان معموالً از فرهنگ
از آن دارد که آنان به سبب پرورششـان  هاي مشهور درباره کارآفرینان حکایت  نوشته .اند وضعیت اجتماعی و پول داشته

الگـوي نقـش   «کارآفرینی ارثی نیست و بسیاري از کارآفرینـان خـانواده یـا آشـنایان خـود      . هاي جدیدند آغازگر فعالیت
ــه ــه» کارآفرینانـ ــال  پذیرفتـ ــول سـ ــد و در طـ ــوده     انـ ــان بـ ــأثیر آنـ ــت تـ ــواره تحـ ــان همـ ــاي رشدشـ ــد هـ   .انـ

اي  هـاي ویـژه   طلبد که بر پایه باورها و ارزش هاي خاصی را می ها و شیوه شگیري و ثمربخشی کارآفرینی، رو نحوه شکل
در واقـع کـارآفرینی در بطـن خـود     . توان یک فرهنگ تلقی نمـود  ها و باورها را می مجموعه این روش. استوار شده است

ؤسسـات کـارآفرینی   توان همان فرهنگ حـاکم بـر افـراد کـارآفرین و م     این فرهنگ را می. فرهنگ خاصی را نهفته دارد
هـا،   انـد و ارزش  در مجموع فرهنگ کارآفرینی مفهومی است که اعضاي فعال در یک فرایند کـارآفرینی پذیرفتـه  . دانست

فرهنـگ کـارآفرینی، خالقیـت و نـوآوري مجموعـه      .داننـد  هاي خود حاکم مـی  هاي مشترکی را بر فعالیت باورها و روش
افراد کارآفرین و خالق سـعی  . دهد است که هویت افراد کارآفرین را تشکیل میها، هنجارها و رفتارهایی  ها، نگرش ارزش

ي متفاوت رفتارشان در مواجه با پدیده هاي پیرامون خود،  کنند با نوع متمایز نگاهشان به پدیده هاي اطراف و شیوه می
ــه فعالیـــت ــ    دســـت بـ ــه نماینـ ــه جامعـــه ارایـ ــدي بـ ــول و خـــدمت جدیـ ــه بزننـــد و محصـ ــاي کارآفرینانـ   .دهـ

هـاي موجـود، فرهنـگ کـارآفرینی داراي      رغـم تفـاوت   آیـد کـه علـی    هاي مختلف، چنین به نظـر مـی   با بررسی فرهنگ
  .هاي توسعه کارآفرینی درنظـر گرفتـه شـده اسـت     ها در این پژوهش به عنوان شاخص هایی است که این ویژگی ویژگی

هاي ترویج فرهنگ  نظریات حوزه کارآفرینی شاخص هاي انجام شده و در پژوهش پیش رو با بهره گیري از نتایج پژوهش
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، خودبـاوري، تمایـل بـه    )رقابـت جـویی  (هـایی چـون نیـاز بـه توفیـق       کارآفرینی استخراج و با بهره گیـري از شـاخص  
هاي فوق مـورد بررسـی    پذیري، نیاز به استقالل، خالقیت نقش مطبوعات در تقویت و افزایش هرکدام از شاخص مخاطره

توانند سبب باال بردن فرهنگ مخاطره پذیري مخاطبان شـوند و   است که مطبوعات می ایج بیانگر این مهمنت .قرار گرفت
توانند با تقویت روحیه استقالل طلبی مخاطبان و افـزایش   همچنین مطبوعات می.ها را افزایش دهند روحیه خالقیت آن

هـا بـه دلیـل     گونه که اشاره شد رسانه زیرا همان.دهند ها روحیه خود باوري خوانندگان را ارتقاء تمایل به موفقیت در آن
جایگاه ویژه اي که در جامعه دارند به عنوان یک نهاد الگوساز نقش مهمی را در آموزش، فرهنگ سازي، جامعه پـذیري،  

هـاي مختلـف، مطبوعـات،     کننـد و در میـان رسـانه    نهادینه کردن و گسترش مفهوم کارآفرینی در سطح جامعه ایفا مـی 
هـاي کارآفرینانـه در میـان     توانند در این بستر سازي نقشی حیاتی بازي کننـد و نقـش ویـژه اي در تقویـت ویژگـی      می

شهروندان که همان گسترش روحیه خودباوري، خطرپذیري، اسـتقالل طلبـی، رقابـت جـویی و خالقیـت اسـت داشـته        
توانند با انتشار مطالـب خالقانـه    مطبوعات میگونه که در فرضیات این تحقیق بیان شده است  در این مسیر همان.باشند

هـا و دسـتاوردهاي    توانند با برشـمردن فرصـت   در این راه مطبوعات می. سبب ترویج فرهنگ کارآفرینی در جامعه شوند
هاي موجود آن از گذشته تا حال، کمـک کننـد تـا ذهـن آحـاد افـراد        ناشی از ایده هاي خالقانه در کارآفرینی و فرصت

توان خالقیت مخاطبـان   در طرف دیگر با انتشار مطالبی خاص در مطبوعات می.مت کارآفرینی معطوف شودجامعه به س
  .هـــاي کســـب و کـــار در مطبوعـــات اســـت را نیـــز تقویـــت کـــرد کـــه از جملـــه ایـــن مطالـــب انتشـــار طـــرح 

خـالق و یـادگیري و     اندیشهها و عقاید موجود در جامعه، افراد جامعه را به کار، تولید مداوم، فکر و  در واقع هرچه ارزش
شود و یا بـه عبـارتی در    می  کسب دانش سوق دهند؛ در آن جامعه، فرهنگ کارآفرینی اشاعه یافته و درون افراد نهادینه

شـوند کـه    زنند و افراد کارآفرین بیشتري موفق مـی  این جامعه افراد بیشتري دست به خالقیت، نوآوري و کارآفرینی می
در فرضیه دیگر این پژوهش به بررسی رابطه این موضـوع پـرداختیم کـه    . ا در جامعه محقق سازندهاي نوین خود ر ایده

هاي کسب و کار در مطبوعات و تقویت خالقیت در خوانندگان رابطه معنـاداري وجـود    نتایج نشان داد، بین انتشار طرح
تواند سبب تقویت خالقیـت مخاطبـان    می هاي کسب و کار در مطبوعات دارد و پاسخگویان براین باورند که انتشار طرح

هاي کسب و کار سـبب تقویـت روحیـه خالقیـت در      توان گفت که انتشار طرح براین اساس با تائید این فرضیه می.شود
ــی     ــه مـ ــارآفرینی در جامعـ ــگ کـ ــرویج فرهنـ ــبب تـ ــوع سـ ــن موضـ ــت ایـ ــده و در نهایـ ــدگان شـ ــود خواننـ   .شـ

هـا اسـت و بخـش     ترین کارکردهاي رسـانه  اره شد، اطالع رسانی از مهمها اش گونه که در بررسی کارکردهاي رسانه همان
ــده ــی   عم ــارآفرینی م ــه ک ــب از مقول ــناخت مخاط ــالع   اي از ش ــارکرد اط ــق ک ــد از طری ــذیرد  توان ــورت پ ــانی ص   .رس

اي به بررسی رابطه انعکاس فعالیت کارآفرینـان در مطبوعـات و تقویـت     بر همین اساس در این پژوهش با تدوین فرضیه
هاي کارآفرینـان در مطبوعـات، تقویـت روحیـه      حیه خطرپذیري پرداختیم که نتایج حاصله نشان داد انعکاس فعالیترو

هـایی کـه    تواننـد بـا انتشـار و انعکـاس فعالیـت      در این زمینه مطبوعات مـی .خطرپذیري در خوانندگان را به دنبال دارد
توانند تمایل به مخاطره پذیري را در  دهند می انجام می کارآفرینان در سطح کشور با وجود مشکالت و خطرات اقتصادي

هاي کارآفرینانه که اغلب موارد با مخاطره پذیري همـراه اسـت سـوق     خوانندگان تقویت کنند و آنان را به سمت فعالیت
کـه در  نوع دیگري از اطالع رسانی از فعالیت کارآفرینان انتشار سرگذشت زندگی کارآفرینان در مطبوعـات بـوده   .دهند

هاي داخلی و خارجی بر اهمیت نقش داستان سرایی و بیان سرگذشت کارآفرینان موفـق در افـزایش    بسیاري از پژوهش
اي به بررسـی رابطـه میـان انتشـار سرگذشـت       بر همین اساس در فرضیه.جذابیت کارآفرینی در جامعه تاکید شده است

تـوان گفـت    در خوانندگان پرداختیم که با تایید این رابطه میزندگی کارآفرینان در مطبوعات و ایجاد روحیه خودباوري 
  .شــود کــه انتشــار سرگذشــت زنــدگی کارآفرینــان در مطبوعــات باعــث ایجــاد روحیــه خودبــاوري در خواننــدگان مــی

شوند تا که کسانی که در فکر ارتقـا و پیشـرفت    با آگاهی از این مسئله، مطبوعات ضمن معرفی افراد کارآفرین سبب می
آنها خودباوري است را الگوي خود قرار دهند و از رفتـار آنـان تبعیـت     ترین  ند، خصوصیات آن افراد که یکی از مهمهست
توان اشاره کرد که نتایج پژوهش فوق نشان دهنده این واقعیت بوده که امروزه ارتباط  در پایان به این موضوع می .کنند
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رود رسانه جمعی از جمله مطبوعات بتوانـد   رو، انتظار می از این. است میان رسانه و کارآفرینی پیش از پیش شدت یافته
هـا و عقایـد    در واقع هـر چـه ارزش  . هاي فرهنگی افراد به توسعه فرهنگ کارآفرینی کمک کنند از مسیر تأثیر در ارزش

نـش سـوق دهـد در آن    موجود در جامعه، افراد جامعه را به کار، تولید مداوم فکر و اندیشه خالق و یادگیري و کسـب دا 
شود و یا به عبارتی در این جامعه افراد بیشتري دست بـه   جامعه فرهنگ کارآفرینی اشاعه یافته و درون افراد نهادینه می

شوند که ایده هـاي نـوین خـود را در جامعـه      زنند و افراد کارآفرین بیشتري موفق می خالقیت، نوآوري و کارآفرینی می
   .محقق سازند

  
  پیشنهادات تحقیق 

هاي کارآفرینانـه در سـطوح مختلـف جامعـه اعـم از       هاي اخیر، بسیاري از کشورها، توسعه کارآفرینی و فعالیت طی سال 
با این وجود کارآفرینی از مفـاهیم نوپـا در کشـورمان بـه شـمار      . اند خانواده، محله، شهر و روستا را هدف خود قرار داده

شود که در نخستین گـام   به همین جهت پیشنهاد می.تلف آن به درستی بررسی نشده استرود و تا کنون زوایاي مخ می
  .هــاي تــرویج فرهنــگ کــارآفرینی بــه صــورت دقیــق مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گیــرد           زوایــا و شــاخص 

ز دهد که تعداد مطبوعات تخصصی کارآفرینی در کشـورمان بسـیار نـاچی    هاي این پژوهش نشان می از سویی دیگر یافته
  .اســت و در ایــن رابطــه نیــز بایــد کمــک شــود تــا نشــریات بیشــتري بــه ایــن ســمت ســوق پیــدا کننــد              

هاي  تعداد کم صفحات اختصاص داده شده به موضوع کارآفرینی موضوع دیگریست که هم در این تحقیق و هم پژوهش
نیز اشاره شده است، میزان توجـه  بان جهانی کارآفرینی  گونه که در تحقیقات دیده همان.مشابه به آن پرداخته شده است

ها و به خصوص مطبوعات توجـه کـافی بـه مقولـه کـارآفرینی       ها به مقوله کارآفرینی در ایران ناچیز است و رسانه رسانه
همچنین عدم رضایت از مطالب کارآفرینی مطبوعات نیز نباید غافل شد، زیرا اکثر مطالـب منتشـر شـده در ایـن     .ندارند

هاي انجام شده کارآفرینان اختصـاص دارد و مـا بـه صـورت نـادر شـاهد        ع رسانی و انعکاس فعالیتحوزه بیشتر به اطال
  .هاي جذاب از سرگذشت زندگی کارآفرینان موفق در مطبوعات هستیم انتشار داستان
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  :منابعفهرست 

  نی در جامعـه  بررسی نقش تلویزیون در گسترش فرهنگ کارآفری). 1390(ابوطالبی، جلیل و سید محمد دادگران
ارشـد در   نامـه مقطـع کارشناسـی    پایـان : تهـران . از دیدگاه دانشجویان رشته کارآفرینی دانشگاه هاي شـهر تهـران  

 .دانشکده صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران
 انتشارات پردیس: تهران). نظریات،تعاریف،الگوها(کارآفرینی ). 1378(احمد پورداریانی، محمود. 
  فصـلنامه  . مبانی فرهنگی کارآفرینی در جوانان با تاکید بر نقـش رسـانه ملـی   ). 1391(محمدآذربخش، سید علی

 .91هاي اسالمی صدا و سیما، پاییز جوان و رسانه مرکز پژوهش
 ترجمه عـزت الـه کرمـی و    . ها ـ رهیافتی میان فرهنگی  آوري رسانش نو). 1369(فلوید شومیکر. راجرز، اف.اورت ام

 .نشر دانشگاه شیراز: شیراز. ابوطالب فنایی
  تحلیل محتـواي مطبوعـات اقتصـادي و    ). 1390( دکتر مهدي محسنیان رادو  دکتر هاشم آقازادهبابایی، حبیب و

در دانشکده کـارآفرینی   ارشد نامه مقطع کارشناسی پایان: تهران. اجتماعی ایران از منظر توسعه فرهنگ کارآفرینی
 .دانشگاه تهران

 نشر نی: تهران. از افالطون تا دوره معاصر»تاریخ عقاید اقتصادي«).1372.(تفضلی،فریدون  
  هاي نقش تلویزیـون در   بندي مؤلفه شناسایی و اولویت).1390(خرمی، زهرا و رضا زعفریان و قنبر محمدي الیاسی

 لعاتمطا و انسانی علوم پژوهشگاه فرهنگ، و رسانه در اي میان رشته فصلنامه مطالعات. توسعه فرهنگ کارآفرینی
 .دوم شماره اول، فرهنگی سال

  بـان جهـانی کـارآفرینی    دفتردیـده (GEM)  در سـایت  1391مشـاهده شـده در تـاریخ اول آبـان      .در ایـران: 
http://www.gemiran.ir 

 انتشارات فیروزه: تهران. مبانی ارتباط جمعی ). 1377.(دادگران، سید محمد. 
 5ها و ضعف و جدان کاري در ایران، نشریه نامه پژوهش، شماره  ارزش). 1376(، احمدرجب زاده. 
  انتشارات آسیم، چاپ دوم: تهران.هاي ارتباطات جمعی نظریه). 1385(رزاقی، افشین  
     دانشـکده  : تهـران ). چـاپ اول ( موانـع توسـعه کـارآفرین در ایـران    ). 1387( زالی، رضـا و سـید مصـطفی رضـوي

 .کارآفرینی
  اسـتراتژي افـزایش   . مترجمان شـقاقی، عبدالرضـا و مسـعود شـفیعی    ). 1384( سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

 مشارکت موثر و رقابتی
  کیا: اصول و مبانی کارآفرینی، تهران). 1385( سعیدي کیا، مهدي. 
  ه کتاب ماه علوم مجل. فرهنگ کارآفرینی، کارآفرینی فرهنگی، اهمیت، ضرورت و جایگاه). 1388(سلجوقی، خسرو

 .23شماره  - 1388اجتماعی دوره جدید، بهمن 
 انتشـارات  :تهـران . ترجمه علیرضـا دهقـان  . نظریه هاي ارتباطات). 1381(تانکارد . و جیمز دبلیو. سورین، ورنر جی

  دانشگاه تهران 
 102تدبیر شماره . تحول فرهنگی، گامی به سوي کارآفرینی). 1379( فتحی، سعید. 
 سروش: بینانه، تهران هاي ارتباطی واقع به سوي سیاست).  1356(آر .آي.لی ، جان. 
 16یونس شکر خواه،  فصلنامه رسانه، سال : مترجم. نظریه هاي ارتباطات توسعه).  1384( آر.ملکات، سرینیواس  ،
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