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چکیده
فرهنگ کارآفریني از سوي برخي صاحبنظران به عنوان «خرده فرهنگ» مطرح است .به گونهاي که هرگونه مطالعه در مورد آن را
بر اساس تاثير متقابل حوزههاي فرهنگي به تاثير گذاري و تاثير پذیري از حوزه هاي دیگر فرهنگ و اجتماع مانند :اخالق  ،دین ،
ارزشها و اعتقادات سياسي و اجتماعي و اقتصادي مرتبط دانستهاند و بر خرده فرهنگ بودن کارآفریني تاکيد دارند .در این ميان
رسانه ها نيز تاثير بسزایي در ترویج فرهنگ کارآفریني بر عهده دارند.
بنابراین با توجه به اهميت موضوع ،این پژوهش به بررسي «نقش رسانه ملي در تغيير فرهنگ کارآفریني در ایران امروز» ميپردازد.
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردي و از نظر شيوه اجرا توصيفي -پيمایشي ميباشد .حجم نمونه براساس تعيين حجم نمونه بر
مبناي جدول مورگان در جامعه باالتر از یک ميليون نفر  689نفر ميباشد .که در این پژوهش با احتساب احتمال افت نمونه مورد
تحقيق در مجموع  966پرسشنامه توزیع شد که از آن ميان تعداد  955پرسشنامه به صورت کامل به محقق عودت داده شد .از
سوي دیگر جهت تعيين وضع مطلوب و تایيد مدل مفهومي تحقيق ،تعداد  95پرسشنامه در اختيار خبرگان و متخصصان عرصه
رسانه و ارتباطات قرار داده شد.نتایج حاصل از اجراي پژوهش نشان ميداد که ،از نظر نمونه مورد پژوهش ،سریال تلویزیوني
دلنوازان در القاي مفهوم کارآفریني در بعد محيطي در حد مطلوبي عمل کرده است ،اما در القاي مفهوم کارآفریني در بعد ساختاري،
در بعد شخصيتي -رفتاري ،در بعد اعتقادي-ارزشي و در بعد ترویجي و تربيتي بسيار ضعيف عمل کرده است.
واژگان کلیدی :فرهنگ ،رسانه ،کارآفریني ،فرهنگ کارآفریني ،رسانه ملي.
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مقدمه
افزایش جمعيت در کشورهاي در حال توسعه ،کاهش
منابع و امکا نات موجود در این کشورها و پيدایش
نيازهاي اجتماعي و اقتصادي جدید همگي سبب توجه
نهادها و مقامات مسئول در این کشورها به توسعۀ
کسب و کارهاي کوچک براي رشد و توسعۀ
کارآفریني شده است .کارآفریني موضوعي است که از
اواخر قرن بيستم مورد توجه محافل آموزشي
کشورهاي جهان قرار گرفته است .بررسي تاریخ
ادبيات کارآفریني مؤید آن است که این واژه اولين بار
در تئوري هاي اقتصادي و توسط اقتصاددانان ایجاد
شده و سپس وارد مکاتب و تئوريهاي سایر
رشته هاي علوم گردیده است.
مداخلهگري برنامهریزيشده ،مي تواند کمک بسيار
شایاني به توسعۀ اقتصادي کشورها و حل مسئلۀ
بيکاري جامعه ،بنماید .به نحوي که امروزه صحبت از
الگوي توسعه مبتني بر کار آفریني است
(احمدپورداریاني .) 5686 ،علت این نگرش به خاطر
تحقيقات گستردة کشورهاي توسعه یافته در خصوص
نقش و تأثير کار آفریني در توسعۀ اقتصادي -اجتماعي
و ایجاد اشتغ ال در جامعه بوده است .تحقيقات نشان
مي دهد که در سال  2662تنها در آمریکا حدود %56
از مشاغل و کسب و کارهاي جدید و  %06از توليدات
جدید و خدمات نوین حاصل کارآفریني و کسب و
کارهاي کارآفرینانه است .در نتيجۀ مشخص شدن
نقش و تأثير کارآفریني در رشد و توسعۀ اقتصادي و
حل مشکل بيکاري ،و همچنين ثابت شدن اینکه اکثر
خصوصيات کارآفرینانه قابل آموزش است ،دولتها و
سازمانهاي بينالمللي تالشهاي بسيار گستردهاي را
جهت توسعۀ آن در سطح جوامع مختلف شروع
کردهاند (احمدپور داریاني.)5689 ،
تجارب کشورهاي مختلف دنيا اعم از توسعهیافته و در
حال توسعه نشان دهندة آن است که توسعۀ کارآفریني
بهترین راهکار براي مبارزه با پدیدة بيکاري است و
براي توسعۀ اقتصادي یک جامعه یکي از ارزانترین
ابزارها با بهترین و بيشترین کارایي به شمار ميرود و
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توجه ویژه به گسترش فرهنگ کارآفریني ،توسعه و رفاه
جامعه را در سطح کالن به دنبال خواهد داشت.
نخستين گام جهت شناخت و تبيين درست هر مفهوم
یا پدیده ،ارایۀ تعریف روشن از آن است .کارآفریني
همانند سایر واژههاي مطرح در علوم انساني هنگامي
قابل تحليل و تبيين ميباشد که بتوان تعریف یا تعاریف
روشن و مشخصي از آن ارایه نمود .از آنجا که مفاهيم
علوم انساني در زمرة مفاهيم قطعي علوم فيزیک و
شيمي به شمار نميرود ارایۀ یک تعریف قطعي و
مشخص براي واژههاي آن ،کاري دشوار و حتي
غيرممکن است .در این ميان کارآفریني نيز یکي از
واژههایي است که تعریف واحدي براي آن وجود ندارد
و از ابتداي طرح آن در محافل علمي ،تعاریف متفاوتي
از دیدگاههاي گوناگون براي آن ارایه شده است
(احمدپور داریاني.)5689 ،
تنوع و گوناگوني برداشتها از مفهوم کارآفریني ،از
نکات جالب توجه در این مورد است که به نوبۀ خود
مشکالتي را به همراه داشته است .برخورد صاحب
نظران با مقولۀ کارآفریني همچون برخورد افراد نابينایي
است که با موجودي مواجه ميشوند و هر کدام متناسب
با عضوي از حيوان که لمس مينمایند به توصيف آن
ميپردازند ،از این رو درک کامل موضوع کارآفریني
نيازمند داشتن دیدگاههاي بينرشتهاي است.
کارآفریني بر حسب ماهيت خود و بر حسب توجه
محققين رشتههاي مختلف از دیدگاههاي اقتصادي،
روانشناختي ،جامعهشناختي ،مدیریتي و حتي تاریخي
تعریف شده است .امروزه سازمانهایي قادر به بقا
هستند که امکان و شرایط پویایي را داشته باشند و
بتوانند در مقابل تغييرات عکسالعمل مناسبي ارایه
دهند ،به عبارتي جامعه و سازماني ميتواند در مسير
توسعه ،حرکت رو به جلو و با شتاب داشته باشد که با
ایجاد بسترهاي الزم ،منابع انساني خود را به دانش و
مهارت کارآفریني مولد تجهيز کند .تا آنها با استفاده از
این توانمندي ارزشمند ،سایر منابع جامعه و سازمان را
به سوي ایجاد ارزش و حصول رشد و توسعه ،مدیریت
و هدایت نمایند (آقازاده.)5689 ،
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کارآفریني شامل جستجوي فرصت و سپس جستجوي
منابع مورد نياز است .بنا بر این سطح ناکافي فعاليت
کارآفرینانه اغلب انعکاس دهندة عرضۀ ناکافي
فرصتهاي مشاهده شده به وسيله اعضاي سازمان است.
سازمانهایي که اميد به رشد دارند باید بفهمند که چطور
فرصتها ظهور و بروز پيدا ميکنند (مقيمي.)5686 ،
برخي از افرادي که به استعدادهاي خود قویاً باور دارند
هميشه در پي یافتن راهي بهتر براي انجام کارها ،خلق
چيزهاي نو و ایجاد تغيير با آزادي عمل و قبول
مسئوليت هستند ،چنين افرادي اگر در سازمان ناکام
شوند و این آزادي را کسب نکنند حتي ممکن است
سازمان را ترک کنند ،حال آنکه در دنياي پر رقابت
حاضر سازمانها نيازمند این تغييرند و باید مدیران
راههاي استفاده از مزایاي خالقيت و نوآوري انسانها را
یافته و بستر مناسب فعاليتهاي کارآفرینانه را فراهم
سازند .لذا با توجه به اهميت کارآفریني در این رساله به
بررسي نقش رسانۀ ملي در تقویت فرهنگ کارآفریني
پرداخته ميشود.
از یک منظر تئوریک ميتوان ادعا کرد که کارآفریني،
کانون و مرکز ثقل کار و تالش و پيشرفت بشر در
عصرمدرنيته ،تلقي ميشود« .مدرنيزم» یا «مدرنيته»
واژهاي فلسفي  -اجتماعي است که اشاره به نشانهها،
توليدات یا مدلهایي از زندگي تکنولوژیک دارد و
مفاهيم صنعتي شدن و رشد و توسعه در ابعاد فني و
انساني را در برميگيرد .مدرنيته یا «نوگرایي» درست از
زماني آغاز شد که انسان خود را کشف کرد و در واقع از
هنگامي که مقولۀ «خرد» با ظهور دورة «روشنگري»
به عنوان برترین خصلت انسان مطرح شد .مدرنيته
دورهاي از تکامل دانش بشري بود که بر اصول عقالیي
متمایز و با اتکا به وجود «یک بهترین روش»
پایهگذاري شد (پارسا.)5600 ،
اما« ،کارآفریني» همان فرایند تأسيس و یا توسعه
کسب و کار ،بر مبناي یک فکر و ایدة نو است .بنابراین
کارآفریني ،به منظور رشد و نمو در جوامع ،نيازمند وجود
فرهنگ خاصي است .این مسأله هنگامي چالشبرانگيز
ميشود که نقش رسانۀ ملي را به عنوان نيروهاي
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کارآفرین مورد بررسي قرار دهيم و موانع پيش روي آن
مورد بررسي و واکاوي قرار گيرد.
نخستين گام جهت شناخت و تبيين درست هر مفهوم
یا پدیده ،ارایۀ تعریف روشن از آن است .کارآفریني
همانند سایر واژههاي مطرح در علوم انساني هنگامي
قابل تحليل و تبيين ميباشد که بتوان تعریف یا تعاریف
روشن و مشخصي از آن ارایه نمود .از آنجا که مفاهيم
علوم انساني در زمرة مفاهيم قطعي علوم فيزیک و
شيمي به شمار نميرود ،ارایۀ یک تعریف قطعي و
مشخص براي واژههاي آن ،کاري دشوار و حتي
غيرممکن است .در این ميان کارآفریني نيز یکي از
واژههایي است که تعریف واحدي براي آن وجود ندارد
و از ابتداي طرح آن در محافل علمي ،تعاریف متفاوتي
از دیدگاههاي گوناگون براي آن ارایه شده است
(احمدپور داریاني .)5689 ،تنوع و گوناگوني برداشتها
از مفهوم کارآفریني ،از نکات جالب توجه در این مورد
است که به نوبۀ خود مشکالتي را به همراه داشته
است .برخورد صاحبنظران با مقولۀ کارآفریني همچون
برخورد افراد نابينایي است که با موجودي مواجه
ميشوند و هرکدام متناسب با عضوي از حيوان که
لمس مينمایند به توصيف آن ميپردازند ،از این رو
درک کامل موضوع کارآفریني نيازمند داشتن
دیدگاههاي بينرشتهاي است.
کارآفریني بر حسب ماهيت خود و بر حسب توجه
محققين رشتههاي مختلف از دیدگاههاي اقتصادي،
روانشناختي ،جامعهشناختي ،مدیریتي و حتي تاریخي
تعریف شده است .امروزه سازمانهایي قادر به بقا
هستند که امکان و شرایط پویایي را داشته باشند و
بتوانند در مقابل تغييرات عکسالعمل مناسبي ارایه
دهند ،به عبارتي جامعه و سازماني ميتواند در مسير
توسعه ،حرکت رو به جلو و با شتاب داشته باشد که با
ایجاد بسترهاي الزم ،منابع انساني خود را به دانش و
مهارت کارآفریني مولد تجهيز کند .تا آنها با استفاده از
این توانمندي ارزشمند ،سایر منابع جامعه و سازمان را
به سوي ایجاد ارزش و حصول رشد و توسعه ،مدیریت
و هدایت نمایند(آقازاده.)5689 ،
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کارآفریني شامل جستجوي فرصت و سپس جستجوي
منابع مورد نياز است .بنابر این سطح ناکافي فعاليت
کارآفرینانه اغلب انعکاس دهندة عرضه ناکافي
فرصتهاي مشاهده شده به وسيله اعضاي سازمان
است .سازمانهایي که اميد به رشد دارند باید بفهمند
که چطور فرصتها ظهور و بروز پيدا ميکنند (مقيمي،
.)5686
برخي از افرادي که به استعدادهاي خود قویاً باور دارند
هميشه در پي یافتن راهي بهتر براي انجام کارها ،خلق
چيزهاي نو و ایجاد تغيير با آزادي عمل و قبول
مسئوليت هستند ،چنين افرادي اگر در سازمان ناکام
شوند و این آزادي را کسب نکنند حتي ممکن است
سازمان را ترک کنند ،حال آنکه در دنياي پررقابت
حاضر سازمانها نيازمند این تغييرند و باید مدیران
راههاي استفاده از مزایاي خالقيت و نوآوري انسانها را
یافته و بستر مناسب فعاليتهاي کارآفرینانه را فراهم
سازند .وجود خصوصيات آیندهنگري ،احساس تعهد،
مسئوليتپذیري و نيز داشتن مهارت مناسب سازماني در
ميان کارکنان و مدیران این سطوح باعث ارتباط مؤثر
مابين آنها و سایر بخشهاي دولت شده و در نهایت
دستيابي به اهداف نظام سالمت را ميسر ميسازد.
از این ميان «ویژگيهاي شخصيتي مدیران» به دليل
تأثير مستقيم بر فعاليتهاي اعضاي سازمان از اهميت
خاصي برخوردار است .ویژگيهایي چون توفيقطلبي،
مخاطرهپذیري ،خالقيت و قدرت تحمل ابهام که تحت
عنوان خصوصيات کارآفریني در مدیران شناخته
ميشوند .کليۀ محققيني که از جنبههاي غيراقتصادي
(روانشناختي) به مطالعۀ کارآفریني پرداختهاند به نقش
ویژگيهاي فردي مدیران و کارکنان در رابطه با
کارآفریني توجه خاص مبذول داشتهاند (کولر مي
یر ،5552برایس ،2662مقيمي ،5682کردستاني،5682
مينایيپور  ،5686و جهانگيري .)5686
با توجه به اینکه وضعيت اشتغال در ایران مشابه با
کشورهاي در حال توسعه ،در وضعيت مطلوبي نيست ،و
تنها راه بهبود وضعيت موجود ،تقویت تفکر کارآفرینانه
در ميان کليۀ اقشار جامعه ميباشد .اما در گسترش
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چنين تفکري چند نکته حائز اهميت ميباشد که تحت
عنوان موانع کارآفریني به شمار ميآیند که عبارتند از:
در بعد فردی :بيشتر انگيزهها ،ویژگيهاي شخصيتي
و ویژگيهاي جمعيتشناختي مد نظر است .موانع
فردي لزوماً جنبه عمومي ندارد و از فردي به فرد دیگر
ميتواند تغيير کند .مهمترین موانع مطرح شده به دو
دسته تقسيم ميشود:
موانع خانوادگي ،منظور از موانع خانوادگي آن دسته از
موانعي است که از سوي اعضاي نزدیک خانواده
(خانوادة اوليه ،همسر ،خانوادة همسر و فرزندان) براي
یک فرد کارآفرین ایجاد شده است.
موانع علمي ،موانعي علمي براي کليۀ کارآفرینان اعم از
مرد و زن وجود دارد اما شدت آن براي دو گروه
جنسيتي متفاوت ميباشد .اما کارآفرینان در غالب موارد،
نسبت به زمينههاي علمي زیر احساس نياز ميکنند:
 دانش و مهارتهاي مدیریتي -دانش و مهارتهايمالي و حسابداري  -دانش و مهارتهاي اطالعاتي -
دانش مقررات و قوانين حقوقي  -دانش و مهارتهاي
فروش و بازاریابي -دانش فني و تخصصي حرفه خود -
موانع اجتماعي  -موانع فرهنگي  -موانع اقتصادي و
وضعيت حقوقي و قوانين.
عليرغم پژوهشهاي متعدد انجام شده در رابطه با
کارآفریني سازماني و ویژگيهاي شخصيتي مدیران در
ایران از جمله مقيمي ( )5682که ارتباط ویژگيهاي
مدیران در سازمانهاي غيردولتي را با کارآفریني و
مينایيپور ( )5686ارتباط ویژگيهاي کارکنان و مدیران
در شهرداري تهران را با کارآفریني درون سازماني مورد
مطالعه قرار دادهاند ،و جهانگيري ( )5686که الگویي
براي کارآفریني در سازمانهاي دولتي طراحي کرده
است .تاکنون مطالعهاي بر روي نقش رسانۀ ملي در
توسعۀ فرهنگ کارآفریني صورت نپذیرفته است که این
مهم بر عهدة پژوهش حاضر ميباشد .به بيان روشنتر
این پژوهش برآن است که به بررسي نقش رسانۀ ملي
در تغيير فرهنگ کارآفریني در ایران امروز بپردازد.
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پیشینه پژوهش
مقيمي( )5682در رسالۀ دکتراي خود با عنوان «بررسي
فعاليتهاي کارآفریني در سازمانهاي غيردولتي
 »NGOدر کنار سایر متغيرهاي تاثيرگذار در روند
توسعه کارآفریني در سازمانهاي غيردولتي به بررسي
نقش عوامل رفتاري و فرهنگ سازماني در سطوح
یادگيري کارآفریني ميپردازد و در پي آن به مؤلفههاي
فرهنگ سازماني مانند اعتماد؛ تعهد و ارزشي بودن کار
و  ...اشاره ميکند .در ادامه وضعيت فرهنگ سازماني
 NGOها را از جنبه کارآفرینانه بودن بررسي کرده
است که در نهایت نتایج آزمون نشان ميدهد با توجه
به معنيدار بودن تفاوت ميانگين فرهنگ سازماني در
 NGOمورد مطالعه با متوسط ميانگين و بيشتر بودن
تعداد تفاوتهاي مثبت با ميانگين ،فرهنگ سازماني
حاکم برNGOها داراي ویژگيهاي کارآفرینانه است.
احمدپور داریاني ( )5686هنجارهاي مرتبط مربوط به
چهار مؤلفه فرهنگي (احترام به کارآفرین ،حسادت
نکردن به نوآوران و کارآفرینان ،نترسيدن از شکست و
سطح زندگي مشابه با دیگران) را مطرح ميکند .وي
همچنين مراکز کارآفریني در دانشگاههاي معتبر در بين
کشورهاي منتخب را بررسي نموده است :مرکز
کارآفریني دانشگاه ،MITبه عنوان مثال در دانشگاه
 MITدو دسته فعاليت کارآفرینانه صورت ميپذیرد:
اول -مراکز و کلوپهاي سرمایهگذاري دانشجویي که
جاي خود را در بازار سرمایه باز نمودهاند.دوم -فعاليت
رابطين علم و فناوري.سوم -پروژه ها و تحقيق و
توسعه :در دانشگاه  MITتحقيق و توسعه همپاي
کارآفریني پيشگام است.احمدپور داریاني در پژوهشي
راهکارهایي را براي توسعه فرهنگ کارآفریني عنوان
ميکند مانند :آموزش کارآفریني ،طراحي دورههاي
آموزشي در سطوح دانشگاه ،ارتباط صنعت و دانشگاه و
نقش آن در کارآفریني ،ارایه راهکارهاي اجرایي آموزش
کارآفریني و ایجاد پرورشگاههاي کارآفرین توسط
نهادهاي اجرایي و آموزشي (احمدپور داریاني.)5686 ،
آراستي( )5689نيز تاثيرات ساختارهاي فرهنگي –
اجتماعي بر کارآفریني زنان را سنجيده است.مجموعه
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نگرشها و باورهاي بانوان در توسعه کارآفریني آنها
موثر بوده است .زنان قبل از به کار گمارده شدن با
انتظار تحویل کار از سوي کارفرما مدتي کار کردند ولي
پس از مدتي با آموزش کارآفریني و با عدم ارایه دستور
کاري مواجه شدند ،این تغيير نگرش و مثبتاندیشي
آنها را به سمت کارآفریني سوق داد ،لذا آراستي نتيجه
ميگيرد ،ساختارهاي فرهنگي –اجتماعي (مجموعه
نگرشها و باورهاي بانوان) بر کارآفریني زنان موثر
بوده است.
فروتن ( )5689در مطلبي با عنوان «تحليلي سيستمي
بر مولفههاي فضاي کارآفریني» نظرات  86دانشجو از
مرکز آموزش علمي-کاربردي الرستان را اخذ نموده که
نتایج آن به ترتيب اولویت به اختصار چنين است:
کارآفریني فاکتور مهم توسعه کشور است و مؤلفههاي
تاثيرگذار بر رشد آن بایستي اجرایي شود.
کارآفرین نيازمند سياستهاي حمایتگرانه دولت است.
آموزش و اطالعرساني (جنبه فرهنگي) نقش مهمي در
توسعه کارآفریني دارد.
فدایي و نقشينه ( )5680نيز عوامل فرهنگي و آموزشي
که در کارآفریني نظام آموزش عالي در گستره
بينالمللي ،دخيل است را طي تحقيقاتي مورد بررسي
قرار دادند .جامعه آماري این تحقيق اساتيد دانشگاههاي
تهران ،تربيت مدرس ،شریف و اميرکبير ميباشد .در
مجموع  29نفر گزینش و برونداد این تحقيق ،مقياسي
با  59گویه با درونمایه جهاني شدن و کارآفریني بود،
براي تهيه پرسشنامه ابتدا از اساتيد در قالب مصاحبه
پيرامون جهاني شدن و ارتباطش با کارآفریني،
نظرخواهي و نگرشسنجي شده و سپس نظرات آنها در
قالب گویههاي پرسشنامه «با استفاده از روش دلفي»
در بين جامعه آماري توزیع گردید .طي دو بار اجرا اکثر
نظرات تایيد و برخي نظرات حذف شدند .بررسي نتایج
نشان دادند که آموزش سبک تفکر و فرهنگ
کارآفریني ،گسترش مراکز  R&Dکارآفریني برگزاري
کارگاههاي آموزشي و سمينارهایي با موضوع کارآفریني
و تربيت نيروهاي کارآفرین و تبادل استاد و دانشجو و
همکاري تنگاتنگ علمي دانشگاههاي کشور با ممالک
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توسعهیافته و  ....موجب توسعه پایدار در کارآفریني
ميشود.
دیوید راي ( )2669از مرکز مدیریت کارآفریني «دربي
شير» در مورد قابليتهاي کارآفرینان و هویت و
شخصيت آنان مينویسد .همچنين وي کارآفریني در
مراکز صنعتي و سازماني خالق و نوآور را که به توسعه
مهارتهاي کارآفرینان منجر شده را مناسب براي بسط
و توسعه دانسته و مدل توسعه فراگرد را بالقوه باارزش
ميداند .وي کاربردي کردن مدل را مستلزم ایجاد چهار
چوب مناسب یادگيري کارآفرینان براي فرآیندهاي
ادراکي ایشان ميداند.
راجا و سونداک ( )2669در مقالهاي با عنوان «توسعه
فرهنگ کارآفریني» با ذکر تجربهاي از دانشگاه
گرینویچ بر نقش مراکز دانشگاهي براي کارآفریني و
تاثير آن بر توسعه اقتصادي انگلستان تاکيد مينماید.
دالي ( )5558در مقالهاي با عنوان :کارآفریني و
فرهنگ کسب و کار در ژاپن و آمریکا پيشرفت
«کارآفریني درون سازماني» را مرهون نيازهاي جدید
ساختارهاي سازماني مؤسسات جدید و نحوة تشویق و
پاداش در این موسسات ميداند .رگههاي اخالقي و
باورهاي کار مجدانه در جامعه ژاپن تغييرات دشوار در
اقتصاد این کشور را آسان نموده است.
بکر و دیگران ( )2669در مقالهاي با عنوان «نقش
کارآفریني در ساخت بناي فرهنگي دانشگاه ایالتي
ميشيگان» عنوان ميکند :بررسي و مطالعات نشان
دهنده «رقابت پذیري» و تالش افزون در سازمان
است .پر کردن شکاف بين خواستههاي بازار و آنچه
قابل عرضه و پيشنهاد جاري است .در این مقاله اثرات
متقابل چهار متغير کارآفریني مورد بررسي قرار گرفته
است:
نوآوريها؛ راهنمایي بازار؛ یادگيري سازماني و اطالع
رساني فعاليتهاي کارآفرینانه.
العلوي و همکاران ( )2660در مقالهاي با عنوان
«مشارکت اطالعاتي و فرهنگ سازماني» به بررسي
عوامل تعيين کننده در فرهنگ سازماني پرداخته که
مهمترین آنها را «مشارکت فکري و اطالعاتي» و
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«اعتقاد و باورهاي راهنما در تقویت ارتباطات» دانسته
است که این مهم در دگرگوني و تحول سازماني از
یکسو و درک اهميت کارآفریني از سوي دیگر بسيار
حائز اهميت است.
اهداف تحقيق
هدف کلي
هدف کلي این پژوهش ارزیابي نقش رسانه ملي در
ترویج فرهنگ کارآفریني ميباشد.
هدفهاي ویژه
 )5ارزیابي نقش رسانۀ ملي در ترویج فرهنگ
کارآفریني در بعد محيطي.
 )2ارزیابي نقش رسانه ملي در ترویج فرهنگ
کارآفریني در بعد ساختاري.
 )6ارزیابي نقش رسانه ملي در ترویج فرهنگ
کارآفریني در بعد شخصيتي -رفتاري.
 )9ارزیابي نقش رسانه ملي در ترویج فرهنگ
کارآفریني در بعد اعتقادي-ارزشي.
 )9ارزیابي نقش رسانه ملي در ترویج فرهنگ
کارآفریني در بعد ترویجي و تربيتي.
روش شناسی تحقیق ،جامعه،نمونه ،روایی و
پایایی
این پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر شيوه اجراء
توصيفي  -پيمایشي ميباشد.حجم نمونه بر اساس
تعيين حجم نمونه بر مبناي جدول مورگان در جامعه
باالتر از یک ميليون نفر  689نفر مي باشد ،که در این
پژوهش با احتساب خطاي احتمالي و عدم پاسخگویي
نمونه مورد تحقيق در مجموع  966پرسشنامه توزیع
شد که از آن ميان تعداد  955پرسشنامه به صورت
کامل به محقق عودت داده شد .از سوي دیگر جهت
تعيين وضع مطلوب و تایيد مدل مفهومي تحقيق تعداد
 95پرسشنامه در اختيار خبرگان و متخصصان عرصه
رسانه و ارتباطات قرار داده شده است.در مورد اعتبار وسيله
اندازهگيري شایان ذکر است که به منظور برآورد آن از
نظرات اساتيد صاحب فن و متخصصان عرصه رسانه
استفاده شده است .به عبارتي نوع اعتبار مطرح شده در این

13

نقش رسانۀ ملی در تغییر فرهنگ کارآفرینی در ایران امروز

تحقيق اعتبار صوري است .با توجه به اینکه طيف استفاده
شده در پرسشنامه تحقيق «طيف ليکرت» ميباشد .لذا از
ضریب آلفاي کرونباخ که متناسب با طيف ليکرت است
براي برآورد پایایي استفاده شده است .گفتني است که دامنه
آلفاي کرونباخ بين صفر و یک ميباشد .مقدار صفر به منزله
عدم پایایي و یک به منزله پایایي کامل بين گویه و پایداري
دروني آنهاست.
ضریب پایایي مولفهها
مؤلفهها

ضریب پایایی

بعد محيطي

6/899

بعد ساختاري

6/596

بعد شخصيتي -رفتاري

6/055

بعد اعتقادي-ارزشي

6/809

بعد ترویجي و تربيتي

6/525

دلنوازان در القاي مفهوم کارآفریني در بعد محيطي در
حد مطلوبي بوده است.
 )2رسانه ملي به بهبود فرهنگ کارآفریني در بعد
ساختاري کمک کرده است.
فراواني
955

فراواني
955

درجه
آزادي
956

ميانگين

سطح
معنيداري

t

10.54

.016

-31.307

با توجه به  tمحاسبه شده و درجه آزادي )(df=510
در سطح خطاي  %9و سطح معنيداري (،)sig=61659
ميتوان چنين تفسير کرد که فرض  H0تایيد ميشود.
یعني از نظر نمونه مورد پژوهش ،سریال تلویزیوني

29.80

.261

-77.693

با توجه به  tمحاسبه شده و درجه آزادي )(df=510
در سطح خطاي  %9و سطح معنيداري (،)sig=61295
ميتوان چنين تفسير که فرض  H0رد ميشود .یعني از
نظر نمونه مورد پژوهش ،سریال تلویزیوني دلنوازان در
القاي مفهوم کارآفریني در بعد ساختاري بسيار ضعيف
عمل کرده است .به بيان روشنتر این سریال چندان در
ترویج فرهنگ کارآفریني موفق نبوده است.
)6رسانه ملي به بهبود فرهنگ کارآفریني در بعد
شخصيتي -رفتاري کمک کرده است.
فراواني

آزمونهای آماری
سوال اصلي اول :چه عناصري در تبليغ فرهنگ
کارآفریني در رسانه ملي به کار گرفته ميشود؟
با توجه به مروري بر ادبيات پژوهش و تدوین چارچوب
نظري تحقيق عناصر پنجگانه محيطي ،شخصيتي-
رفتاري ،ساختاري ،اعتقادي-ارزشي ،و بعد ترویجي و
تربيتي شناسایي و در جهت تعيين وضع موجود و
مطلوب و ارائه مدل مناسب به کارگرفته شده است.
سوال اصلي دوم :آیا رسانه ملي به فرهنگ کارآفریني
پرداخته است؟
فرضيات ویژه سوال اصلي دوم:
 )5رسانه ملي به بهبود فرهنگ کارآفریني در بعد
محيطي کمک کرده است.

درجه
آزادي
956

ميانگين

سطح
معنيداري

t

955

درجه
آزادي
956

ميانگين
8.18

سطح
معنيداري
.093

t
-76.500

با توجه به  tمحاسبه شده و درجه آزادي)(df=510
در سطح خطاي  %9و سطح معنيداري
( ، ) sig= 61656ميتوان چنين تفسير کرد که فرض
 H0رد ميشود .یعني از نظر نمونه مورد پژوهش،
سریال تلویزیوني دلنوازان در القاي مفهوم کارآفریني در
بعد شخصيتي -رفتاري بسيار ضعيف عمل کرده است.
به بيان روشنتر این سریال چندان در ترویج فرهنگ
کارآفریني موفق نبوده است.
 )9رسانه ملي به بهبود فرهنگ کارآفریني در بعد
اعتقادي-ارزشي کمک کرده است.
فراواني
955

درجه
آزادي
956

ميانگين

سطح
معنيداري

t

7.97

.133

-90.495

با توجه به  tمحاسبه شده و درجه آزادي)(df=510
در سطح خطاي  %9و سطح معنيداري
(  ،)sig=61566ميتوان چنين تفسير که فرض H0
رد ميشود .یعني از نظر نمونه مورد پژوهش ،سریال
تلویزیوني دلنوازان در القاي مفهوم کارآفریني در بعد
اعتقادي-ارزشي بسيار ضعيف عمل کرده است .به بيان
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روشنتر این سریال چندان در ترویج فرهنگ کارآفریني
موفق نبوده است.
 )9رسانه ملي به بهبود فرهنگ کارآفریني در بعد
ترویجي و تربيتي کمک کرده است.
فراواني
955

درجه
آزادي
956

ميانگين

سطح
معنيداري

t

-87.582

.277

36.53

با توجه به  tمحاسبه شده و درجه آزادي )(df=510
در سطح خطاي  %9و سطح معنيداري (،)sig=61200
ميتوان چنين تفسير که فرض  H0رد ميشود .یعني
از نظر نمونه مورد پژوهش ،سریال تلویزیوني دلنوازان
در القاي مفهوم کارآفریني در بعد ترویجي و تربيتي
بسيار ضعيف عمل کرده است .به بيان روشنتر این
سریال چندان در ترویج فرهنگي کارآفریني موفق نبوده
است.

نتایج مقایسهای آزمون  tنمونههای زوجی
مربوط به ابعاد مورد مطالعه:

نتایج مقایسهاي آزمون  tنمونههاي زوجي مربوط
به ابعاد مورد مطالعه سطح معنيداري آزمون فوق در
تمامي ابعاد مورد مطالعه کمتر از  6/69است ،در نتيجه
بين ميانگين وضعيت موجود و مطلوب در ابعاد مذکور
تفاوت معنيداري وجود دارد و با در نظر گرفتن جدول
نتایج شاخصهاي توصيفي مالحظه ميکنيم که
ميانگين وضعيت مطلوب در همه ابعاد مورد مطالعه
بيشتر از ميانگين وضعيت موجود است .بنابراین اغلب
پاسخگویان معتقدند که عملکرد رسانه ملي در تقویت
فرهنگ کارآفریني در ابعاد مورد مطالعه و در وضعيت
موجود مناسب نيست و انتظار دارند که رسانه ملي این
وضعيت را رو به بهبود نماید.

اختالفهاي زوجي

ميانگين

انحراف معيار

خطاي معيار
ميانگين

فاصله اطمينان

t

درجه
آزادي

سطح
معني
داري

419

.000
.000

حد پائين

حد باال

بعد محيطي

-.4036

.68163

.03326

-.4689

-.3382

-12.134

بعد ساختاري

-.5536

1.03774

.05064

-.6531

-.4540

-10.932

419

بعد اعتقادي-ارزشي

-.6224

1.17718

.05744

-.7353

-.5095

-10.835

419

.000

بعد ترویجي و تربيتي

-.4980

.92748

.04526

-.5870

-.4091

-11.004

419

.000

بعد شخصيتي -رفتاري

-.4862

1.06590

.05201

-.5884

-.3840

-9.348

419

.000

سوال اصلي چهارم :مدل مفهومي مناسب در جهت
بهبود عملکرد رسانه ملي در القاي فرهنگ کارآفریني
چيست؟
با توجه به نتایج به دست آمده از تحليل ،اولویتبندي
شاخصهاي مربوط به ابعاد مورد بررسي به شرح زیر
استخراج شد:
 ترسيم چارچوب ادراکي مدیریتي مناسب براي بهبودفرهنگ کارآفریني
 -بهبود مدیریت وسازماندهي رسانه ملي

 تقویت نگرش مدیران رسانه ملي به تحقيقات تشویق وترغيب متخصصان و خبرگان حوزه رسانهبراي مشارکت در بهبود عملکرد رسانه ملي
 بسترسازي الزامات مدیریتي براي مشارکتمتخصصان و نخبگان در مشارکت
 ایجاد تسهيالت مدیریتي براي متخصصان و خبرگانفاقد مدارک کتبي و رسمي از جمله هنرمندان
برجسته ،پژوهشگران و نویسندگان مطرح.
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مدل مفهومی از نظر متخصصان و نخبگان

نتایج آنالیز واریانس مربوط به ابعاد مورد پژوهش در وضعیت مطلوب

بعد محيطي

بعد شخصيتي -رفتاري

بعد ساختاري

بعد اعتقادي-ارزشي

بعد ترویجي و تربيتي

مجموع
مربعات

درجه آزادي

ميانگين
مربعات

F

سطح معنيداري

بين گروهها

.706

2

.353

1.940

.145

درون گروهها

75.932

90

.182

جمع

76.639

95

بين گروهها

.213

2

.107

درون گروهها

67.303

90

.161

جمع

67.516

95

بين گروهها

.079

2

.039

درون گروهها

57.476

90

.138

جمع

57.555

95

بين گروهها

.226

2

.113

درون گروهها

102.888

90

.247

جمع

103.114

95

بين گروهها

.278

2

.139

درون گروهها

46.012

90

.110

جمع

46.290

95

.660

.286

.458

1.259

.517

.752

.633

.285
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با توجه به سطح معنيداري کليه ابعاد مورد مطالعه که
بيشتر از  6/69است نتيجه ميگيریم که بين نظرات
صاحبنظران و نخبگان تفاوت معنيداري وجود ندارد.
بنابراین درجه تناسب چارچوب مفهومي از نظر
صاحبنظران و نخبگان مناسب است .به عبارت دیگر
دیدگاه صاحبنظران و نخبگان در خصوص ابعاد مورد
مطالعه یکسان ميباشد.
الف -اهداف چارچوب
اهدافي که چارچوب مفهومي بر پایه آنها قرار گرفته
است عبارتند از :
افزایش اثر بخشي و کارآیي رسانه ملي بر اساس سند
چشم انداز ( )5969و برنامههاي  9ساله توسعه
اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي
گسترش مرزهاي دانش و اطالعات سازمان یافته در
رسانه ملي
ترسيم یک چارچوب مدیریتي و تفاهم و سياستگذاري
مناسب در این راستا که ابعاد و مؤلفهها را روشن و به
مدد آن عملکرد را نيز شفاف و حرفهاي کند
استفاده بهينه از تجارب بينالمللي جهت ارتقاء هدایتي
و مدیریتي در رسانه ملي
توجه به شایستهساالري در ميان مدیران جدید در رسانه
ملي
تدوین یک سند ملي توسعه رسانه ملي
افزایش بهرهوري در توليدات رسانه ملي
تحقق سيستم ارزیابي عملکرد مؤثر و مناسب رسانه
ملي
ب -مراحل اجرای چارچوب عبارتند از
تشکيل کميته راهبردي و سياستگذاري و پایگاه
اطالعاتي مرتبط با ترویج فرهنگ کارآفریني
تشکيل گروهها و کميتههاي کاري
اجراي آزمایشي ابعاد و مؤلفهها در سيماي مرکز تهران
دریافت بازخورد از اجراي ابعاد و مؤلفهها
اعمال اصالحات و اجراي واقعي در سراسر کشور و
کليه شبکههاي بين المللي ،ملي و استاني
کسب بازخورد
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پیشنهادها
با توجه به مباحث مطرح شده در فصل دوم (مروري بر
ادبيات پژوهش) و یافتههاي حاصل از اجراي تحقيق و
مدل ارائه شده ،پيشنهادات زیر عرضه ميگردد:
معرفي جایگاه ویژه کار ،کارآفریني و کارآفرینان در
فرهنگ ایراني-اسالمي
کمک به تحولپذیري در جامعه و احترام به کارآفرین و
کارآفریني از طریق توليد برنامههایي با محتواي
اینچنيني در رسانه ملي.
اطالع رساني فرصتها و نيازهاي حال و آینده به
کمک رسانه ملي (و دیگر رسانههاي گروهي) در جهت
ایجاد رقابت کارآفرینانه در جامعه.
کمک به ایجاد فضاي ترغيب کننده و مشوق
کارآفریني ،پيشرفت و نياز به موفقيت و نگرش مثبت و
خوشبينانه از طریق توليدات رسانه ملي
در تمامي متون مرتبط به کارآفریني همواره توجه به
خالقيت ،انگيزه ،تحمل ابهام و پذیرش عدم قطعيت،
گسترش تفکر تيمي ،الگوبرداري درست از
شخصيتهاي موفق ،استقامت در برابر مشکالت ،درک
واقعيتهاي حال و آینده ،بهبود خودباوري و اعتماد به
نفس در جامعه ،مسئوليتپذیري توام با استقالل عمل و
مخاطرهپذیري متعادل را از مهمترین عوامل توسعه
کارآفریني در کشورهاي توسعهیافته به حساب ميآیند،
که رسانه ملي مهمترین ابزار ترویج و ترغيب این مولفهها
به شمار ميآید .لذا ضروري است سياستگذاران و
مدیران فرهنگ و رسانه توجه ویژهاي به توليدات رسانه
ملي در جهت ترغيب و تشویق شهروندان به آشنایي و
یادگيري این متغيرها نمایند.
هدفمندي سياستهاي حمایتي دولت در کمکهاي
مالي و اعتباري به رسانه ملي در جهت تقویت فرهنگ
کار و کارآفریني در جامعه.
ایجاد وتوسعه ساختار مشارکتي ،حمایت حقوقي از
دارایيهاي فکري ،پشتيبانيهاي مالي و اعتباري،
تقویت و توسعه مراکز رشد و ترغيب تعهد و وجدان
کاري در جامعه از طریق رسانههاي گوناگون چاپي،
دیداري و شنيداري.

نقش رسانۀ ملی در تغییر فرهنگ کارآفرینی در ایران امروز

ایجاد اداره کل و یا ستاد برنامهریزي توليدات رسانهاي
مبتني بر کار و کارآفریني در رسانه ملي و اشتغال و به
کارگيري متخصصان و خبرگان کارآفریني در این حوزه
جدید.
ضروري است رسانه ملي به تغيير سبک و شيوه زندگي
مردم کمک نماید .یعني تغيير تفکر مصرفگرایي به
توليدگرایي و کارآفریني.
جلب اعتماد عمومي در ورود به عرصه کارآفریني از
طریق برنامههاي آموزشي و یا تبليغاتي در رسانه ملي.
ایجاد شبکه کارآفریني (همانند شبکه آموزش ،خبر و
غيره) با اولویت توليد برنامههاي آموزشي ،علمي،
تفریحي و غيره مرتبط با کسب و کار.
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