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  27/05/93 دريافت: تاريخ
  18/06/93تاريخ پذيرش: 

  بررسي كاركرد 
  رساني  طالعاها در   روزنامه

  پيرامون ابعاد توسعه كارآفرينانه
  نوشتة

  *محمدحسن مباركي
  ∗∗مهرداد اميررضايي رودسري

  دهيچك
ها چه اثـري بـر    نهاست اما رسا طور چشمگيري تغيير كرده ها از كارآفرينان به در سه دهة گذشته تصوير رسانه

  ها دارد؟ فعاليت ها و مشي كارآفريني، آرمان خط
رساني قوي خود نقش بسيار مهمي در ابعاد آگاهي،  ويژه مطبوعات با قدرت اطالع جمعي به وسايل ارتباط

ـ توان ها مـي  هاي اجتماعي، اقتصادي و كارآفرينانه دارند و با اثرگذاري بر انديشه دانش و ارزش د بـر حفـظ   ن
هـاي مكتـوب در    كارآفرينانه تأكيد بورزنـد. ارزيـابي عملكـرد رسـانه     ةانگيز ةهاي اجتماعي و توسع ارزش
تواند به افكـار عمـومي جهـت بخشـيده و سـرعت انتشـار        كارآفريني مي ةرساني پيرامون ابعاد توسع اطالع

يچيـدگي و رقابـت   كارآفريني را مورد تحقيق و سنجش قرار دهد. با توجـه بـه پ   ةاطالعات و اخبار در حوز
ـ  ةتنگاتنگ موجود در بازار كه البته با تحوالت سريع محيط كسب و كار و نيز گذر از جامع  ةصنعتي به جامع

اقتصادي نقش مهمي در ايـن مـورد بـازي     ةمحرك توسع همچونتواند  اطالعاتي همراه است، كارآفريني مي
  ي شود.زايي و رفاه اجتماع گيري، اشتغال كرده و موجب افزايش بهره

لذا تحقيق حاضر تالشـي اسـت بـراي     ؛دنها، رفتار و افكار فرد تأثير بگذار توانند بر ارزش مطبوعات مي
  رساني دقيق، ابعاد كارآفريني را توسعه دهند. توانند با اطالع پاسخ به اين سؤال كه چگونه مطبوعات مي

اي و در بخش عملي تحليل محتوايي  خانهر اين تحقيق براي دستيابي به ادبيات و مباني نظري از روش كتابد
ـ   هاي علمي در مطبوعات، مصاحبه از گزارش  ةهاي كارآفرينان در مطبوعات و اخبار تحليلي و تفسـيري در زمين

 اقتصـادي،  هـاي  روزنامـه  از شـماره  2100 تقريبـاً  تحقيـق  اين انجام براي كارآفريني در مطبوعات استفاده شد.
دهـد   گرفت. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي قرار سي برر سال مورد يك ضعر در غيره و سياسي اجتماعي،

كارآفرينانه بسـيار انـدك    ةرساني آنها در ايجاد انگيز كه نقش مطبوعات در توسعه ابعاد كارآفريني و نقش اطالع
  پردازند. هاي انجام شده در اين حوزه مي رساني صرف و انعكاس فعاليت است. و بيشتر به اطالع

  .ها، توسعه هاي جمعي، كارآفريني، كسب و كار، روزنامه رسانه:  كليدواژه

____________________________ 
* 

  mhmobaraki@ent.ut.ac.ir عضو هيئت علمي دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران
  m_amirrezaei@ut.ac.ir دانشجوي كارشناسي ارشد كارآفريني دانشگاه تهران ∗∗



 

 

80 

ارة
شم

م/ 
نج
و پ

ت 
يس
ل ب
 سا

/
 3 

 

  مقدمه
  ضرورت پژوهش  .1

گيـري اقتصـادي،    دهند كـه بـر جهـت    هايي را انتقال مي هاي ديگر، پيام مطبوعات در كنار رسانه
ها بيشـتر   گذارند. اين رسانه راواني ميفتأثير افكار عمومي  ةسياسي و كارآفرينانه و همچنين ادار

طور واقعي تمايلي بـه كـارآفريني ندارنـد بلكـه      حجم خود را بر تبليغات بازرگاني گذاشته و به
هاي كارآفريني تأثير غيرمستقيم است با اين حال آنهـا داراي اثـر مثبـت بـر      تأثير آنها بر فعاليت
  ند.ستههاي اجتماعي و در نتيجه تحت تأثير بخش مطلوبيت و كارآفريني  هنجارها و ارزش

دهد كه براي دستيابي به كيفيت بهتر زنـدگي، رشـد اقتصـادي شـرط الزم      مطالعات نشان مي   
كارآفرينانـه    ويژه در كشورهاي در حال توسعه، از طريق راه اقتصادي به ةبه توسع دستيابيبراي 
 طـور  بـه هـا   رسانه«ها آورده است:  در بررسي نقش رسانه “جوزف كالپر”. (salmi, 2009) است

كننـد بلكـه بيشـتر     عنوان عامل الزم و مناسب تأثيرگذار بر روي مخاطبان خـدمت نمـي   عادي به
  )1390(زعفريان و ديگران، » عوامل ارسالي ارتباط جمعي هستند.

ابعـاد كـارآفريني تحقيقـات انـدكي صـورت       ةرساني مطبوعـات در توسـع   براي بررسي نقش اطالع   
انـد كـه چگونـه     درصد مطالعات به اين مقوله پرداخته  87ندك نيز از ميان همين مطالعات ااست.  گرفته
درصد مطالعات بعدي 13توانند در ايجاد كارآفريني نقش داشته باشند و  ويژه مطبوعات مي ها و به رسانه
ابعاد كارآفرينانه هستند و يا در پي يافتن نقاط تشابه صنعت  ةها در توسع نقش كمكي رسانه ةدهند نشان

  (Hany & Weezwl, 2007: 59-70) اند. كارآفريني مانند اهميت نوآوري بوده ةحوزرسانه و 

  سؤاالت پژوهشي 
  سؤال اصلي

  كارآفرينانه چيست؟ ةرساني پيرامون ابعاد توسع ها در اطالع بررسي كاركرد روزنامه
  سؤاالت فرعي 

  ابعاد كارآفرينانه چيست؟ ةها در توسع رساني روزنامه نقش اطالع
  ابعاد كارآفرينانه چيست؟ ةتوسع ها در زشي روزنامهنقش آمو

  ابعاد كارآفرينانه چيست؟ ةها در توسع كننده روزنامه نقش مطالب سرگرم
  ابعاد كارآفرينانه چيست؟ ةها در توسع نقش تشريحي روزنامه

  توانند در تهييج  افراد براي شروع يك كسب وكار نقش داشته باشند؟ ها چقدر مي  روزنامه
  هاي فوق بر يكديگر چه برتري دارند؟ مؤلفه

  پيشينه و ادبيات نظري. 2
. توسـعه  سـت ويژه مطبوعات) ابعاد و توسعه كارآفرينانه ا ها (به دو مفهوم اصلي در اين تحقيق رسانه

 ةوري و پيشرفت فني و صنعتي در عرص فرهنگ كارآفريني عبارت است از تغيير در روند توليد، بهره
هاي فردي كارآفرينان است.  ها و قابليت توانمندي يسنتّي به صنعتي و ارتقا ةرحلاقتصاد و گذار از م

. ابعاد كارآفريني داراي هشت مفهوم استكارآفريني فرايندي اكتسابي است كه داراي ابعاد گوناگون 
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محصول  ةگذاري جديد، كسب و كارهاي جديد، نوآوري در زمين اند از: سرمايه كلي است كه عبارت
پذيري، داشتن ابتكـار عمـل و    ت، نوآوري در فرايند توليد، تجديد ساختار سازماني، ريسكو خدما

ها پرداخته شود. ماكس وبر معتقد است كـه سـه    رقابت تهاجمي. در ابتدا الزم است به مفهوم رسانه
 نوع اقتدار يا سلطه مشروع وجود دارد كه گروهي از مردم با رضايت خود و با رغبت از فرمان معين

  كنند. كنند پيروي مي يا شخص و اشخاصي كه صادر مي
. اقتـدار  3. اقتدار كاريزماتيـك  2تي . اقتدار سن1ّكند:  ماكس وبر سه نوع اقتدار را از هم جدا مي

ها نقش دارند. ماكس وبـر تحـوالت هنـري، فنـون وسـايل       به نظر او در اقتدار سوم رسانه ؛قانوني
. داند. او براي مطبوعـات چنـد خصوصـيت قائـل اسـت      مي جمعي را نتيجه رشد مطبوعات ارتباط

  )1371(معتمدنژاد، 
. مطبوعات عامل جديدي در قدرت اجتماعي هستند. به همين سبب ارتبـاط مـؤثري بـا نهادهـاي     1

 سياسي و اقتصادي پيدا كردند. 
ش دهنـدگان، مطبوعـات نقـ    . به دليل وابستگي مطبوعات به دو نوع مخاطب، خوانندگان و آگاهي2

هـاي   گذاري و گردش ثروت در جامعه و همچنين ترغيـب افـراد بـه فعاليـت     اي در سرمايه تازه
  كارآفرينانه پيدا كردند. 

ماكس وبر  .دشتر  رنگ شدن مطبوعات به نهادي اقتصادي، هويت افراد در مطبوعات كم دنبال تبديل . به3
هاي مطبوعـات را مـورد ارزيـابي     رميها و سرگ ها در پي آن بود كه اخبار، آگهي با طرح اين ويژگي
بندي مراحل تاريخي  لوهان است، وي به طبقه ها، مارشال مك رسانه ةپرداز ديگر حوز قرار دهد. نظريه

  ها بر مبناي ارتباطات پرداخت او دوران تمدن بشري را به سه دوره تقسيم كرد: رسانه
شود. حـس غالـب    ت سمعي منتقل ميها از طريق گفتار و درياف الف. عصر كهكشان شفاهي كه پيام

  حس شنوايي و ارتباطات چهره به چهره است. 
ب. عصر كهكشان گوتنبرگ كه با اختراع چاپ آغاز شد و حس غالب، حس بينـايي بـود و ارتبـاط    

  گرفت.  ها صورت مي انسان از طريق نشريات يا كتاب
ديو همـراه بـود دوبـاره حـس     در اين عصر كه با اختراع را ؛ج. عصر سوم يا عصر كهكشان ماركني

 ةجهـاني را كـه بـه نقـش عمـد      ةلوهان اصـطالح دهكـد   غالب، حس شنوايي شد. مارشال مك
كنـد. راديـو    ها را به دو دسته سرد و گرم تقسيم مـي  پرداخت مطرح كرد. وي رسانه ها مي رسانه
 يعنـي  فعاليت مخاطب كمتر و سرد يعني گرم و تلويزيون يك رسانه سرد است. گرم رسانهيك 

  فعاليت مخاطب بيشتر است.
ساخت ” با ناماي  در مقاله 1948او در سال  .ارتباطات هارولد السول است ةپرداز ديگر حوز نظريه

  جمعي سه نقش مشخص تعريف كرد: ارتباط براي پيام وسايل “و كاركرد ارتباطات در جامعه
جمعي در جوامع توسعه  تباطنقش نظارت بر محيط يا نقش خبري كه همان نقش اصلي وسايل ار. 1

  است.  يافته
 هاي اجتماعي. و ايجاد و توسعه همبستگيافكار عمومي كننده يا همان نقش هدايت  نقش راهنمايي. 2
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 نقش انتقال ميراث فرهنگي يا نقش آموزشي.. 3
جمعي مطـرح كـرد كـه     پس از السول، چارلز رايت نقش چهارمي را نيز براي وسايل ارتباط

اي ارتباطات جمعي به نام  گرمي بود. قابل ذكر است كه السول نخستين مدل پايههمان نقش سر
گويـد؟ از چـه    چه كسـي؟ چـه مـي    ؛كه شامل پنج عنصراست ريزي كرد فرايند ارتباطات را پايه

  كانالي؟ به چه كسي؟ و با چه تأثيري؟
 نظام شفاهي  اينظام رسانه 

 )به چهره  شفاهي ( چهره  ها (پخش)رسانه كانال
 گروه اوليه (همگون) توده (ناهمگون) مخاطب

 سلسله مراتبي ايحرفه منبع
 تجويزي  تشريحي (اخبار) محتوا

كارآفرينانه ابتدا بايد نگرشـي را در فـرد كـارآفرين ايجـاد كنـيم و سـپس        ةدر پروسه توسع
پذير  ق امكانهاي كارآفريني را از طريق آموزش به او انتقال داده كه از سه طري هنجارها و ارزش
هـاي   . آمـوزش كالمـي. رسـانه   3اي و  مـدل مشـاهده   .2. مدل نمـادين  1اند از:  است كه عبارت

  جمعي قدرت بااليي در آموزش مخاطبان از طريق آموزش نمادين دارند. ارتباط
هـا بـه دو صـورت     پـذيري از طريـق رسـانه    يل، فرايند جامعهاكو بر اساس نظريه دنيس مك

  پذير است.  امكان
  . الگوي رفتارهاي فردي1
 . الگوي رفتارهاي اجتماعي2

ونسـون و  يتسكـارآفريني (ا  ةهـا در توسـع   اهميت نقـش رسـانه   ةمطالعات انجام گرفته دربار
پردازي و بيان  ) بر نقش قصه2004كارآفريني در جامعه (اوجاسلو:  ةالنداشتروم) و افزايش انگيز

  سرگذشت كارآفرينان موفق تأكيد دارد. 
توانند  هاي اجتماعي را تغيير دهند بلكه مي تنها نگرش توانند نه ها مي ه به اين ديدگاه، رسانهبا توج

تواننـد   هاي جمعـي مـي   دهد كه رسانه سازي نشان مي د. ديدگاه كالسيك و برجستهنآن را تقويت كن
اي مورد تثبيت  هقابل دوام زندگي حرف ةعنوان يك گزين افراد را تحت تأثير قرار داده و كارآفرين را به

آوري منـابع، تبـديل    توانند براي كارآفرينان اقدام بـه جمـع   هاي جمعي همچنين مي قراردهند. رسانه
سازي پاداش براي كـارآفرين موفـق كننـد.     ها به فرصت و كاهش ترس از شكست و يا برجسته ايده

شود را بـا هـم    ا كارآفريني ميهايي كه منجر به برقراري ارتباط ب توانند پيام هاي جمعي مي البته رسانه
  شود. تركيب كنند زيرا پيام در طول زمان تغيير و يا فيلتر مي

هاي ارتباطات جمعي مطرح شد كـه بـه اختصـار بـه      رسانه ةهاي ديگري نيز در حوز نظريه
  اند از: شود كه عبارت ها پرداخته مي آن
  )1944الزارسفلد و برلسون ( “رهبران افكار” ة. نظري1
  ها و نقش آنها در اثرگذاري بر مخاطبان قدرتمند رسانه ةيا نظري “تزريقي” ةي. نظر2
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  سفلد)راي ارتباطات (كاتز، اليهو، الزا دو يا چند مرحله ة. نظري3
  استحكام يا تأثيرات محدود ة. نظري4

ها قدرت ندارند بلكه مخاطب به انتخاب خودش پيام را انتخاب  (بر اساس اين نظريه پيام رسانه
  )141ـ43: 1385(دادگران،  كند). مي

مفهومي چندبعـدي اسـت كـه     ةكارآفرينانه است. توسع ةمفهوم ديگر اين تحقيق ابعاد توسع
نوعي فرايند افزايش پيچيدگي و نظم و ظرفيت نوآوري و بازآفريني نظام اجتماعي فرهنگـي در  

اجتمـاعي، فرهنگـي و    ـ اندازي راهبردي به تغييرات مطلوب اقتصادي جامعه است. توسعه چشم
معتقد است توسعه حركت رو به باالي كل نظام اجتماعي  “ميردال” .سياسي در يك كشور است

كه از جملـه   ؛گيرد است كه عالوه بر عوامل اقتصادي، تمامي عوامل غيراقتصادي را نيز در برمي
ز لحـاظ  توان از افزايش سطوح و تسهيالت بهداشتي و آموزشي، توزيع قـدرت در جامعـه ا   مي

  ... نام برد.  اقتصادي، اجتماعي و
سـوي اهـداف    توسعه را بايد برحسب پيشرفت بـه «گويد:  در تعريف توسعه مي “بروكفيلد”

   )1384هارت،  الين (پت و »رفاهي نظير كاهش فقر، بيكاري و نابرابري تعريف كنيم.
فاوت كل نظام گيري مت طور كلي توسعه جرياني است كه در خود تجديد سازمان و سمت به

درآمـد را در   اجتماعي را به همراه دارد. توسعه عالوه بر اينكه بهبـود ميـزان توليـد و   ـ   اقتصادي
هاي عمومي مـردم   هاي بنيادي، اجتماعي و ديدگاه هاي اساسي در ساخت بردارد شامل دگرگوني

هـا و   سـازي جامعـه بـر اسـاس انديشـه     زتوان نتيجه گرفت كه توسـعه بـه معنـاي با    است و مي
شدن بيشتر، ارتباطات  شود و عامل كاهش فقر، بيكاري، نابرابري، صنعتي هاي تازه تعبير مي بينش

بهتر، ابعاد نظام اجتماعي مبتني بر عدالت و افزايش مشاركت مردم در امور اجتماعي، اقتصادي، 
  غيره است.و فرهنگي 
اند كه كـارآفريني،   بر اين عقيدهنياز توسعه است. همه  دانيم كارآفريني، پيش طور كه مي همان

يافته و در حال توسعه است. سـه دليـل عمـده     اقتصادي كشورهاي توسعه ةتوسع ةموتور محرك
. اشتغال مولد در 3تكنولوژي و  ة. توسع2. توليد ثروت 1اند از:  براي توجه به كارآفريني عبارت

شود. كارآفرين كسي است  وانده ميزايي خ كه در كشور ما كارآفريني به اشتباه همان اشتغال حالي
زنـد.   كه دست به شناسايي، نوآوري، خلق و ايجاد فرصت براي يك كسـب و كـار جديـد مـي    

هـاي نـو و خـالق و شناسـايي      كارآفريني، فرايندي است كـه طـي آن فـرد كـارآفرين بـا ايـده      
  پردازد. منابع انساني، اجتماعي به خلق كسب و كار مي ةهاي جديد با استفاده از هم فرصت

هـاي جديـد    فرايند كارآفريني را انجام كارهـاي جديـد و يـا خلـق روش     “ژوزف شومپيتر”
. گشايش بـازاري  3روش جديد در فرايند توليد  ة. ارائ2كاالي جديد  ة. ارائ1داند كه شامل:  مي

 . ايجاد هرگونه تشكيالت جديد در سازمان است.5 و . يافتن منابع جديد4 جديد
 ةها از جملـه تكنولـوژي، سـليق    آمده در تمام زمينه هاي پيش ستند كه از فرصتهميشه افرادي ه

كنند و يا با ايجـاد تغييـرات جديـد،     خوبي استفاده مي هاي اجتماعي و غيره به كننده و مزيت مصرف
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نفر در دنيا يك  11از هر   GEMعمل آمده توسط  كنند. طي تحقيقات به محصوالت جديد توليد مي
اندازي كسب و كار را خودشان فراهم  راه ةدرصد از اين كارآفرينان سرماي65د دارد كه كارآفرين وجو

  گونه برشمرد: هاي كارآفرينان را اين ترين ويژگي توان مهم بر اين اساس مي ؛كنند مي
    طلبـي  پـذيري د. نيـاز بـه اسـتقالل     طلبـي ب. كنتـرل رويـدادها ج. ريسـك     الف. نياز به توفيـق 

  رت تحمل ابهام خالقيت و. قد . ه
 874ميليـون نفـر از    73بـيش از   (GEM) بان جهـاني كـارآفريني   بر اساس آخرين گزارش ديده

درصد 9/3اين رقم معادل  ؛ميليون نفر نيروي كار در سراسر دنيا به فعاليت كارآفرينانه مشغول هستند
 35بعـد از سـن   سال سن دارنـد كـه    34تا  25جمعيت بزرگساالن است اين افراد از نظر سني بين 

يابد در كشورهاي با درآمد بـاال احتمـال كـارآفرين     سالگي، فعاليت كارآفرينانه ميان افراد كاهش مي
درصد بيشتر از 41درصد بيشتر از زنان است و در كشورهاي با درآمد پايين اين ميزان 33بودن مردان 

اي در حال توسعه مربوط ماندگي اقتصادي در كشوره توان چنين گفت كه عامل عقب زنان است. مي
هـاي صـحيح و اسـتفاده از وسـايل      توان بـا آمـوزش   به عدم درك خالقيت فردي است كه البته مي

  )1982(شاپيرو و سوكو،  .كردجمعي روحيه كارآفريني را در افراد تقويت  ارتباط
  ها بر رفتار كارآفريني ر رسانهيثتأ. 2. 1

  يها بر رفتار كارآفرين ر رسانهيثتأمدلي از 
هـا و   هـا بـر نگـرش    كنيم كه در آن به چگونگي تأثير رسـانه  در اين ادبيات ما به مدلي اشاره مي

  اند از: پردازد. اين ادبيات عبارت رفتارهاي فردي مي
اي است كه  درجه ةكنند در اين زمينه، منعكس .يا تناسب گسترده، با هنجارهاي فرهنگي ؛تناسب

  ن است.طوركلي پذيرايي كارآفرينا جامعه به
سنجي اينكه فرد تـا چـه حـدي     امكان يا ميزان اشتياق فرد به رفتار كارآفرينانه ؛تناسب مطلوب

  .استاندازي يك كسب و كار  معتقد به يك رفتار خاص و چقدر معتقد به راه
  
  
 

   
   

 

  ها بر رفتار كارآفرينانه مدلي از اثر رسانه  1شكل 
بـين   ةرابطـ  ةدهنـد  هـاي كارآفرينانـه انعكـاس    يـت اساساً اين مدل بر الگوهاي واقعي از فعال

طور كلي فعاليتي مناسب و مثبت است)، مطلوبيت  هاي اجتماعي (كارآفريني به هنجارها و ارزش
دانـم كـه    (بله. حاال من مي “سنجي امكان” ،(انتظار انجام كار) “قصد” ،نفوذ (تمايل به انجام كار)

  

  هنجارهاي اجتماعي رسانه
 درك مطلوبيت

قصد  سنجيدرك امكان
  كارآفرينانه

 اندازي رويداد  راه

  فعاليت
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هـا،   دهد تـا بـا داشـتن مهـارت     ما اين امكان را مي چگونه كاري را شروع كنم) تأكيد دارد و به
طـور   توانيم بر كـارآفريني بـه   فرد مناسب مي منحصر به يها را توسعه دهيم. يعني با اجزا فرصت

هـاي   اخص تأثير بگذاريم. تمايل فرد براي شروع يك كسب و كار بـر روي هنجارهـا و ارزش  
كند و موجب تمايل بيشتر  عي را ايجاد مياجتماعي تأثير گذاشته و نگرش اجتماعي مثبت و طبي

د. با اين حال فعاليت واقعي، نياز به ميل و دانش و مهارت براي شو افراد به كارآفريني فعاالنه مي
هـا   ماندگاري كسب و كار دارد. در اين صورت اجزاي مدل مكمـل يكـديگر هسـتند. و رسـانه    

 شوند.  صد كارآفرينانه ميو موجب تغيير در ق “اندازي رويداد راه” ةكنند فراهم
 ها بر الگوهاي واقعـي كـارآفريني و   اين پروژه تحقيقاتي به دنبال: الف. پوشش خبري رسانه

  اي و اثر آن بر كارآفريني است.  هاي رسانه ب. شناسايي پيام
  ها و كارآفريني رسانه ةشده در حوز بررسي تحقيقات انجام .2. 2

سـال گذشـته تـأثير مثبتـي بـر      10ر اخبار كارآفريني در ها ب طبق تحقيقات مذكور پوشش رسانه
بـه بررسـي    GEMهـاي   است. مـا بـا اسـتفاده از داده    هاي كارآفرينانه گذاشته ها و انگيزه فعاليت

كشـور   ايم. براي مثـال در  هاي كارآفرينانه پرداخته ها بر پوشش فعاليت موردي تأثير مثبت رسانه
هـاي عمـومي بـر پوشـش      رسانه 2007تا  2003سال  در طول GEMهاي  انگستان براساس داده
بـه   2008اند. امـا از سـال    اندازي كسب و كارهاي موفق تأثير مثبت گذاشته اخبار كارآفريني راه

  24تـا   18هاي سـني   در گروهتوان  مياست. و اين را  اي يافته رات كاهش قابل توجهيثتأبعد اين 
  د. كرسال بيشتر مشاهده 

 

ثير مثبتي بـر  أهاي جمعي ت شده در كشورهاي مختلف، رسانه هاي انجام رسنجيبا توجه به نظ
انـدازي يـك    انـد. ايـن موفقيـت در راه    هنجارهاي اجتماعي مرتبط بـر كـارآفريني مـردم داشـته    

كار جديد داراي سطح بااليي از رضايت عموم مردم است. اين رضـايت تنهـا در مـردان     و كسب

 2003ـ2009هاي جمعي بر كسب وكار موفق در انگستانهروند تأثير رسان1نمودار
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است. اين رضـايت در جوانـان در مـورد     اهدهـسال قابل مش 35 ان بيش ازـال و زنـس 25باالي 
  .ستدرصد ا70سال حدود  35درصد و در افراد باالي  80

 

  دهندة سطح بااليي از موفقيت در شروع كسب و كار جديد در انگلستان نشان  2نمودار 
  

  

  اند به بعد كرده 2003دهندة نسبت افرادي است كه شروع به كسب و كار جديد از سال  نشان  3نمودار  
هاي اجتمـاعي   اقتصادي و ارزش ةها بر چرخ افزايش تأثير مثبت رسانه ةدهند اين نتايج نشان

هاي كـارآفريني نوپـا    دهندة افزايش آشكار نرخ فعاليت نشان 4نمودار  مبتني بر كارآفريني است.
كـار كـامالً    است در حالي كه نرخ مالكيت كسـب و  2005و كاهش پس از سال  2005در سال 

  .رسد پويا به نظر مي
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   سالآن و كاهش آن پس از  2005هاي كارآفريني نوپا در سال  دهندة افزايش آشكار نرخ فعاليت نشان  4 نمودار
افـزايش   ةدهند هاي جمعي مرتبط با كارآفريني، نشان با اين وجود افزايش حجم اخبار رسانه 

  .نيستعالقه و قصد كارآفرينانه 
  كارآفرينانه ةها در ابعاد توسع در خصوص نقش رسانه GEMسنجي كادر بررسي نظر

كـارآفرين كـه از كارآفرينـان متفكـر،      100از  GEMعمـل آمـده توسـط     بر اساس نظرسنجي به
نوظهور، مالكان كسب و كار جديد و صاحبان كسب و كار تثبيت شده بودند نتايج زير به دست 

  )1 جدولآمد. (نگاه كنيد به 
  GEMبررسي نظرسنجي كار در   1جدول 

  جمع كل
  وضعيت اصلي  وضعيت كارآفريني در حال حاضر

  كارآفريني
(GEM 2009)  

وكسبسيسأت
 جديدكار

وكسبمالك
 جديدكار

 كارآفرينان
  نوپا

 غير
  متفكران كارآفرينان

  متفكران 92 49  34 25 0  200
  غيركارآفرينان 0 192  8 0 0  200
  رآفرينان نوپاكا 0 34  25 139 0  198

ـار    0  13  0  158  2  193 ــك كســب و كـ مال
  جديد

 كــار و ســيس كســبأت  0  22  0  0  207  229
  جديد

  جمع كل  92  310  67  322  209  1000

  ها توسط  انگلستان رسانه (GEM) از نظرسنجي .منبع

  د.ان به كسب و كار نوپا و جديد تبديل شده 2009ها در سال  توجه داشته باشيد كه يك چهارم ايده
هـاي   هـا بـر توسـعه فعاليـت     براي ادامه نگاهي به تحقيقات انجام شده بر روي نقش رسـانه 

  كارآفرينانه در ايران داريم.
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  اي به كارآفريني در ايران  توجه رسانه. 2. 3
هـا و تفكـر    توانند در تشويق افـراد بـه سـوي فعاليـت     هاي عمومي از جمله صدا و سيما، مي رسانه

هـاي مهـم برنامـه     اي به كـارآفريني يكـي از شـاخص    ؤثر باشند. لذا توجه رسانهكارآفرينانه بسيار م
)(GEM  هـا بـه كـارآفريني توجـه      شود در اغلب كشورها رسانه ديده مي 5است. چنانچه در نمودار

هـا كمتـرين توجـه را بـه      تي توليـد، رسـانه  كنند. در كشورهاي با اقتصادهاي مبتني بر عوامل سـنّ  مي
  د. كارآفرينان دارن

تـرين مكـان قـرار     ها به كارآفريني در پـايين  اما در اقتصادهاي مبتني بر كارآيي، توجه رسانه
  دارند. همچنين در اقتصاد مبتني بر نوآوري، در باالترين رتبه قرار دارند.

هاي ايرانـي   دهندگان ايراني، در رسانه درصد پاسخ32/62زعم  به 5به هر حال مطابق نمودار 
شود. اين ميزان كمتـر از   ها و مجالت عمومي به كارآفريني توجه مي ما، روزنامهمانند صدا و سي

درصد) بوده ولي باالتر از ميانگين 31/65ميانگين گروه اقتصادهاي مبتني بر عوامل سنتّي توليد (
اي بـه   كشـور در شـاخص توجـه رسـانه     30. ايران، در ميان استدرصد) 47/60( GEM)(كلي 

  قرار دارد.  25كارآفريني، در رتبه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  اي به كارآفرينان توجه رسانه  5نمودار 
  )1391(زالي و ديگران،  شبكه اجتماعي كارآفرينانكتاب  .منبع     

 اي به كارآفرينان توجه رسانه
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  مدل مفهومي پژوهش 
هـا   در شكل زير مدل مفهومي استخراج از مطالعات انجام شده در مورد نقش و كـاركرد رسـانه  

ها، هر نوع واسطه يا مجاري انتقال پيام است كه از طريق  ز رسانهاست. منظور ا نمايش داده شده
  ها از نظر آموزشي، خبري، سرگرمي دارد. شود و كاركردهايي كه اين رسانه فروشنده اعمال مي

  نوع رسانه  نوع محتوا

  اينترنت  سينما  اينترنت  تلويزيون  ديداري

ــو   راديو  شنيداري راديـــ
    هاي اجتماعي شبكه  فرهنگ

هــا، مجــالت و   روزنامــه  ينوشتار
  ها خبرگزاري

ــالت  مجـ
ــي  تخصص

و 
دانشگاهي، 

  كتاب

  پسند نشريات عامه
  نشريات

  علمي ـ پژوهشي

  

  ها كاركردهاي رسانه

 تشريح سرگرمي  آموزشي رسانيخبري اطالع
 
 
 
 

 كارآفرينانه ةابعاد توسع
 
 
 
 
 

  شناسي روش
 .است شده استفاده كارآفريني بر طبوعاتم ثيرأت مطالعه براي محتوا تحليل روش از پژوهش اين در

گيري  اندازه براي كمي و عيني دار، نظام ةشيو به ها ارتباط تحليل و تجزيه ،مطالعه روش محتوا تحليل
 با هنوز زيرا ؛است جامعي تعريف محتوا، تحليل از نيز “برلسون برنارد” تعريف .متغيرها است

 تحليل و تجزيه: نويسد مي برلسون. كنند مي فادهاست آن از پژوهشگران سال، 40 از بيش گذشت

انتقال ارزش و
هنجارهاي 
  اجتماعي

شناخت 
هاي  فرصت

  كارآفرينانه
هاي  خلق ايده

  كارآفرينانه
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 ارتباطي هاي پيام آشكار محتواي كمي و منظم عيني، تشريح براي كه است تحقيقي شيوة يك محتوا،
  :است ترتيب اين به محتوا تحليل روش رود. مراحل مي كار به
  ؛ستا فرضيه الؤس چند پاسخ به دستيابي علمي پژوهش يك هدف هدف. كردن مشخص. 1
  ؛ها فرضيه و سؤاالت طرح. 2
 واحـد  و متغير نوع كه است تحقيق هاي فرضيه ها و سؤال اين واقع در تحقيق. واحد انتخاب. 3

  ؛كند مي مشخص را تحقيق
 ةمسئل صورت ها و سؤال ها، فرضيه به توجه با پژوهشگر مرحله اين در ها. زيرمقوله ختن. سا4

 را محقق نظر، مورد مطالب كدگذاري براي گرفتن قرار بنام با كه سازد مي را متغيرهايي تحقيق،
 دستورالعمل ةتهي همان واقع در كار اين. كند كمك ها فرضيه و ها سؤال به وييگپاسخ جهت در

  ؛رود مي شمار به كدگذاري
 مـانعي  و جـامع  نظـري  تعريف بتواند محقق بايد مرحله اين در علمي. ـ نظري تعاريف ةارائ. 5

  ؛باشد پذير امكان راحتي به مطالب كدگذاري امكان درعمل كه دهد ارائه متغيرها براي
  ؛شوند مي مشخص تحقيق هاي فرضيه ها و سؤال برمبناي كار اين آماري. ةجامع كردن مشخص. 6
 نـدارد  چنداني تفاوت پيمايشي روش در گيري نمونه با محتوا تحليل در گيري نمونه گيري. نمونه. 7

 آن بتوانند كه شوند انتخاب طريقي به ها نمونه كه است اين پژوهشگر اصلي ةدغدغ در واقع و
 و تحقيـق  هـاي   سـؤال  و ها فرضيه به توجه با گيري نمونه براي .كنند نمايندگي را نظر مورد كل
  ؛ساخت آماري سال يك يا و ماه يك ،هفته يك توان مي ها نمونه بودن دسترس در

 انتخاب هاي تحقيق، نمونه واحد به توجه با محقق مرحله، ينا در ها. داده آوري جمع و كدگذاري. 8
 در را مربوطه كدهاي سپس و كرده كدگذاري و تحليل شده، تهيه دستورالعمل براساس را شده
  ؛كند مي ثبت كدگذاري مخصوص برگه

 گرفته كار به تحليل روش عينيت اصل آنكه براي كدگذاري، از بعد ةمرحل در پايايي. و روايي. 9
 و اسكات فرمول از استفاده با( شود مي محاسبه) پايايي( اعتماد قابليت ضريب شود، زده كمح

  ؛)ها پيام درصد10 حداقل مجدد كدگذاري
 را كدگذاري ةبرگ در موجود دةآم دست هب هاي دهدا پژوهشگر، مرحله اين در آماري. ليلتح. 10

 توزيـع  هـاي  جـدول  بـه  آمـاري  صـيف تو طريق از تا كند مي spss افزار نرم با اي رايانه وارد
 مرحلـه  ايـن  در. برسد ها داده تحليل و تجزيه يعني آخر ةمرحل به بعد و يافته دست فراواني
بـر  . كنـد  مـي  دريافـت  مناسـب  پاسخ تحقيق هاي فرضيه ها و  سؤال براي پژوهشگر كه است
  . ... دهد ائهار جديد هاي پژوهش انجام براي پيشنهادهايي تواند مي تحقيق نيز مبنا همين
  .است ها مصاحبه و ها اخبار،گزارش شامل تحقيق اين در بررسي مورد هاي مقوله
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  آماري ةنمون و آماري ةجامع
 كثيراالنتشـار  كـارآفريني مطبوعـات   ةاخبـار، گـزارش، مصـاحبه در حـوز     شـامل  آماري ةجامع

 اقتصاد، دنياي صنعت، جهان اقتصاد، جهان اقتصادي، ابرار آسيا،، تفاهمنظير  صنعتي و اقتصادي
 روزنامة شش قرعه قيد به كه است...  و صنعت گسترش اقتصاد، صبح كار، و كسب نوين دنياي
 انتخـاب  دنياي نوين كسب و كـار، تفـاهم و جهـان صـنعت     اقتصاد، آسيا، جهان اقتصاد، دنياي
  .شد بررسي سال يك طول در ها روزنامه اين. اند شده
  گيري نمونه
 هـر  از شـماره  پنج ابتدا در يعني دشانتخاب  سيستماتيك تصادفي صورت به گيري نمونه روش
 رـه از بنابراين. كرديم انتخاب را شماره همان بعد هاي ماه در و انتخاب ادفيــتص را امهــروزن

هـاي   با توجه بـه اينكـه روزنامـه    .قرار گرفت مورد بررسي شماره 30 سال طول يك در روزنامه
در خصوص كارآفريني منتشر كرده بودنـد و ايـن    اندكي راهاي  و گزارشمورد بررسي، مقاالت 

هـاي   د تـا روزنامـه  شـ هاي پژوهش اثـر بگـذارد سـعي     توانست از نظر آماري بر يافته مسئله مي
 30با توجه به جميـع مـوارد، حـدود     .ساله مورد بررسي قرار دهيم بيشتري را در بازة زماني يك

د و از هر روزنامه در هفته سه شماره مورد مطالعه قرار گرفت و شكثيراالنتشار انتخاب  ةروزنام
  دست آمد.  نتايج زير به

  هاي پژوهش يافته
  ها در موضوع كارآفريني فراواني منطقه مورد توجه رسانه  2 جدول

  درصد معتبر  تعداد  منطقه

  1/1  1  آفريقا

  1/2  2  اي منطقه

  5/75  71  ملي

  1/19  18  المللي بين

  1/2  2  خاورميانه

  100  94  كل جمع

مطلب  71دهد كه  . آمار نشان ميستپوشش محتوا ا ةبيانگر فراواني منطقه يا حوز 2 جدول
درصد هـم  19است و تقريباً  درصد مطالب به بحث كارآفريني در سطح ملي پرداخته5/75معادل 
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ريني در كـارآف  ةدر حـوز  انـدكي  لـب ااست. همچنـين مط  المللي پرداخته كارآفريني در سطح بين
هاي كثيراالنتشـار اقتصـادي    توان گفت روزنامه اي و يا خاورميانه است. بنابراين مي منطقه ةحوز

  كنند. بيشتر مباحث كارآفريني را در سطح ملي ترويج مي
  فراواني موضوع  3 جدول

  درصد معتبر  تعداد  موضوع

  7/11  11  زنان و توليد

  3/4  4  متقاضيان كار

  4/7  7  توليد داخلي

  1/2  2  كاريبي

  4/7  7  فرهنگ و كارآفريني

  2/3  3  صنايع كوچك

  3/4  4  گذاري سرمايه

  6/9  9  زايي اشتغال

  4/7  7  كارآفريني و فناوري اطالعات

  6/10  10  ابعاد نظري كارآفريني

  2/3  3  كارآفريني در خانه

  1/1  1  تورم

  5/8  8  كارآفريني و اقتصاد كشور

  1/1  1  گردشگري

  3/4  4  يهاي دولت سازمان

  8/13  13  آموزش كارآفريني

  100  84  جمع كل

دهد كه بيشتر مطالب  . اطالعات فوق نشان ميستبيانگر فراواني موضوع مطالب ا 3جدول 
و  “ابعاد نظري كـارآفريني ”، “زنان و توليد”، “آموزش كارآفريني”كارآفريني با موضوع  ةدر حوز

ابعـاد  ”االنتشـار اقتصـادي كمتـر بـه موضـوعات      هاي كثير . همچنين روزنامهستا “زايي اشتغال”
تـوان   طور كلـي مـي   اند. به پرداخته “تورم”و  “صنايع كوچك”، “بيكاري”، “كارآفريني گردشگري

هاي كثيراالنتشار اقتصادي بيشتر در ابعاد نظري و  نتيجه گرفت موضوعات كارآفريني در روزنامه
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ريـزي كـارآفريني و ابعـاد     سـتگذاري و برنامـه  كنند تا در ابعـاد سيا  آموزشي مطالب بازنمايي مي
  عملياتي كارآفريني. 

  فراواني سبك  4 جدول

  درصد معتبر  تعداد  سبك

  6/19  18  گزارش

  8/47  44  مقاله

  2/15  14  مصاحبه

  2/15  14  خبر

  2/2  2  يادداشت

  100  92  جمع كل

يشترين مطالب دهد كه ب . اطالعات فوق نشان مياستبيانگر فراواني سبك مطالب  4جدول 
درصـد  8/47بـه طـوري كـه     ؛اسـت  هاي كثيراالنتشار اقتصادي به سبك مقاله ارائه شـده  روزنامه

درصد مطالـب بـه   6/19. همچنين ستمطالب يعني تقريباً نيمي از مطالب به سبك مقاله علمي ا
ر كارآفريني بسـيا  ةداشت در حوزديا ستبعدي قرار دارد. شايان ذكر ا ةسبك گزارش كه در رتب

  .استكم 
  فراواني صفحه  5 جدول

  درصد معتبر  تعداد  صفحه

  2/90  83  داخلي

  4/5  5  صفحه اول

  3/4  4  صفحه آخر

  100  92  جمع كل

دهد كه بيشترين  . اطالعات فوق نشان مياستبيانگر فراواني صفحه انتشار مطالب  5جدول 
ات داخلـي انتشـار   درصـد در صـفح  2/90هـاي كثيراالنتشـار اقتصـادي معـادل      مطالب روزنامه

  است. است. با اين حال تعداد كمي از مطالب در صفحه اول منتشر شده يافته
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  فراواني تاريخ  6 جدول

  درصد معتبر  تعداد  تاريخ

  0/0  0  فروردين

  7/5  3  ارديبهشت

  3/11  6  خرداد

  7/5  3  تير

  2/3  7  مرداد

  5/7  4  شهريور

  9/18  10  مهر

  3/11  6  آبان

  1/15  8  آذر

  4/9  5  دي

  0/0  0  بهمن

  1/1  1  اسفند

  100  53  كل جمع

دهد كه بيشترين  . اطالعات فوق نشان مياستبيانگر فراواني تاريخ انتشار مطالب  6 جدول
دوم سـال انتشـار    ةدرصد در شش ماه55هاي كثيراالنتشار اقتصادي يعني تقريباً  مطالب روزنامه

اسـت و بـا    هاي سال مطالب بيشتري انتشار يافته هاست. با اين حال مهرماه نسبت به ساير ما يافته
ند يا هستها تعطيل  توان فهميد كه در ماه فروردين تقريباً بيشتر روزنامه توجه به تاريخ انتشار مي

الشعاع پيروزي انقالب است و مطالبي در خصوص كارآفريني  در ماه بهمن بيشترين اخبار تحت
  است.  درج نشده

  فراواني سرويس  7 جدول

  درصد معتبر  تعداد  سرويس

  1/68  62  دارد

  9/31  29  ندارد

  100  91  جمع كل
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درصد مطالـب در  1/68دهد كه  . اطالعات فوق نشان ميستبيانگر فراواني سرويس ا 7جدول 
  است. اند كه در چه سرويسي منتشر شده درصد عنوان نكرده9/31است و  سرويس خاصي منتشر شده

  طلبفراواني نوع تهيه م  8جدول 

  درصد معتبر  تعداد  نوع مطلب

  9/83  73  ليفأت

  9/14  13  ترجمه

  1/1  1  ساقتبا

  100  87  كل جمع

 9/83دهـد كـه    . اطالعـات فـوق نشـان مـي    استبيانگر فراواني نوع تهيه مطالب   8 جدول
دهـد كـه بيشـتر مطالـب      . اين آماره نشـان مـي  استدرصد ترجمه 9/14ليفي و أدرصد مطالب ت

  .استيراالنتشار توليدي هاي كث روزنامه
  فراواني عكس  9 جدول

  درصد معتبر  تعداد  عكس

  4/24  20  دارد

  6/75  62  ندارد

  100  82  جمع كل

دهـد كـه    . اطالعات فوق نشان ميستبيانگر فراواني ارائه عكس به همراه مطلب ا 9 جدول
نشـان  درصد مطالب عكـس نـدارد. ايـن آمـار     6/75و  استدرصد مطالب همراه با عكس 4/24
كـارآفريني بـه ذائقـه تصـويري      ةهـاي كثيراالنتشـار در حـوز    دهد كه بيشتر مطالب روزنامـه  مي

  دهند. مخاطبين توجهي نشان نمي
  فراواني نويسنده  10جدول 

  درصد معتبر  تعداد  نويسنده

  4/53  47  دارد

  6/46  41  ندارد
 100 88 جمع كل
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 ةدهـد كـه نويسـند    عات فوق نشان مي. اطالاستبيانگر فراواني نويسنده مطالب  10 جدول
  . نيستدرصد مطالب مشخص 6/46 ةدرصد مطالب مشخص و نويسند4/53

  جدول تقاطعي موضوع مطلب و روزنامه  11 جدول

 دنياي نوين  موضوع
 كسب و كار

دنياي 
جهان  آسيا اقتصاد

 صنعت
جهان
  تفاهم اقتصاد

  8  0  0  0  0  3  زنان و توليد

  2  0  0  0  1  1  متقاضيان كار

  3  0  0  0  3  1  توليد داخلي

  0  0  0  0  0  2  بيكاري

  5  0  0  0  0  2  فرهنگ و كارآفريني

  5  0  0  0  0  2  صنايع كوچك

  3  0  0  0  0  1  گذاري سرمايه

  6  1  0  0  2  0  زايي اشتغال
كارآفريني و فناوري

  6  0  0  1  3  0 طالعاتا

  3  0  0  1  3  0  ابعاد نظري كارآفريني

  2  0  0  0  1  0  كارآفريني در خانه

  0  0  0  1  0  0  تورم

  1  1  1  1  5  0  كارآفريني و اقتصاد كشور

  0  0  0  0  1  0  گردشگري

  2  2  0  0  1  1  هاي دولتي سازمان

  6  6  0  0  6  1  آموزش كارآفريني

. اطالعـات فـوق نشـان    سـت بيانگر جدول تقاطعي روزنامه و موضـوع مطلـب ا   11 جدول
كـارآفريني و فنـاوري   ”، “زايـي  اشـتغال ”، “زنـان و توليـد  ”بيشـتر بـه    تفاهم ةدهد كه روزنام مي

كارآفريني ”بيشتر به  دنياي اقتصاد ةپردازد. همچنين روزنام مي “آموزش كارآفريني”و  “اطالعات
كـارآفريني و  ”بيشتر به مباحث  جهان اقتصاد ةو روزنام “آموزش كارآفريني”و  “و اقتصاد كشور
  پردازد. مي “فناوري اطالعات
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  گيري نتيجه
ابعاد كارآفرينانه و با در نظر گـرفتن جايگـاه    ةها در توسع رساني رسانه اهميت اطالع با توجه به
كننـده   رساني، آموزشي، تشريحي و سـرگرم  هاي اطالع ها، اين مقاله به دنبال يافتن مؤلفه روزنامه
. در اين مورد ابتدا بـا بررسـي مطالعـات گذشـته در     ستابعاد كارآفرينانه ا ةها در توسع روزنامه

ابعـاد كارآفرينانـه و پـس از آن تجزيـه و تحليـل مطالـب        ةها بر توسـع  خصوص تأثير روزنامه
بندي  كارآفريني با استخراج اطالعات و سپس كددهي و دسته ةها در حوز منتشرشده در روزنامه

... چـارچوب   موارد به صورت موضوعي، سـبك، نويسـنده، عكـس، نـوع، سـرويس خبـري و      
  ت و شكل گرفت.مفهومي پژوهش توسعه ياف

هـا بـه بحـث     درصـد مطالـب در روزنامـه   5/75دهد كـه حـدود    هاي پژوهش نشان مي يافته
انـد. همچنـين بيشـتر     المللـي پرداختـه   درصد در سطح بـين 19كارآفريني در سطح ملي و تقريباً 

ابعـاد نظـري كـار    ”، “زنان و توليد”، “آموزش كارآفريني”كارآفريني با موضوع  ةمطالب در حوز
هاي كثيراالنتشار اقتصادي بيشتر بـه ابعـاد نظـري كـارآفريني      . روزنامهستا “اشتغال”و  “نيآفري

درصد مطالـب بـه سـبك گـزارش     6/19درصد آنها به صورت مقاله و 8/47اند و سبك  پرداخته
اسـت.   هـا منتشـر شـده    دوم در روزنامـه  ةدرصد مطالب در شش ماهـ 55. همچنين حدود ستا

، بيشترين حجم مقاالت را در خصوص كارآفريني بـه  تفاهم ةا، روزنامه همچنين در بين روزنامه
ي بـر افـراد   انـدك ر يثتأها  توان نتيجه گرفت كه روزنامه است و در نهايت مي خود اختصاص داده

ها  گونه روزنامه اند و مطالبي كه در اين براي شروع يك كسب و كار و يا توسعه آن باقي گذاشته
آموزش دارد و نقش انگيزشي آن بسيار كم اسـت. همچنـين كـاركرد     ةشود بيشتر جنبمنتشر مي

  .ستها بسيار محدود ا رساني روزنامه اطالع
هـا و   ها را طوري تقويت كـرد كـه بتواننـد ارزش    توان روزنامه با توجه به نظرية تقويت، مي

كـه مجوزهـاي   اي افزايش دهنـد، چنان  طور فزاينده هاي كارآفرينانه را در مخاطبان خود به انگيزه
كـارآفريني و كسـب و كـار و همچنـين حمايـت مـالي و اطالعـاتي از         ةآسان به نشريات حوز

  گونه نشريات كارساز است. اين
  پيشنهاد براي مطالعات آتي

پژوهش در خصوص چگونگي ايجاد انگيزه در افراد و توسـعه ابعـاد كارآفرينانـه و كـاركرد     . 1
  ؛كارآفرينان يافته در ترغيب نشريات كشورهاي توسعه

ابعـاد   ةهـا در توسـع   هـا و ديگـر رسـانه    مطالعة تطبيقي در خصوص نقش كاركردي روزنامه. 2
   ؛كارآفرينانه وفرهنگ كارآفريني

تحليل نشريات علمي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و ... براي ارزيابي عملكرد آنهـا در زمينـة   . 3
  ؛ايجاد انگيزه براي توسعه ابعاد كارآفرينانه

  غيب نشريات به ايجاد انگيزه در افراد براي شروع يك كسب وكار جديد و نوپا.تر. 4
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