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رقابت در  بقا و، دیگر پاسخگوی نیازهای رشد، وکاررویکردهای سنتی کسب، در اقتصاد پویای جهان امروز

، یافراد قرار گرفته است. در چنین وضعیتها و پیش روی سازمان، عنوان ضرورتبازار نبوده و کارآفرینی به

چه ، افراد به کارآفرینی توانند در گرایشیمی اگستردهطور ی فرهنگی بههاارزشبر  مؤثرسازوکارهای 

یر أثتباشند. پژوهش حاضر به دنبال بررسی  مؤثروکار موجود صورت فردی و چه در بافت یک کسببه

 ،نی بر قصد کارآفرینانه مخاطبان آن بوده است. رویکرد مطالعه حاضری تلویزیوهابرنامهتلویزیون و محتوای 

که رسانه ملی را  59-51ی تلویزیونی در شهر تهران سال هابرنامهی و جامعه موردپژوهش شامل مخاطبان کمّ

نفر با رویکرد تصادفی ساده انتخاب و  083بینند انتخاب شد و بر اساس جدول مورگان نمونه به تعداد یم

 پژوهشای هگردآوری شد. یافته ساختهمحققبا استفاده از ابزار پرسشنامه  هادادهسشنامه توزیع گردید. پر

ارآفرینانه یر مثبت و معنادار بر قصد کتأث تلویزیونی برنامه ینی و اجتماعیکارآفری محتوابیانگر آن است 

ی محتوااما ؛ یر داردتأثینانه سازمانی ی اجتماعی و قصد کارآفرینانه فردی بر قصد کارآفرمحتوافردی دارد. 

 .یر نداردتأثینی بر قصد کارآفرینانه سازمانی کارآفر
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 مقدمه

برداری از مزایای رقابتی نوآوری در یک سازمان صورت هایی که برای بهرهیتفعالموموعه 

ینی کند کارآفریمها ایواد سازی نوآوری در قلب سازمانگیرد و رهیافتی نو در نهادینهیم

 نگرشی ( کارآفرینی سازمانی2339، 1هورنس بی، کاوین، ایرلند، کوراتکواست )سازمانی 

 شدهانوام هایپژوهش (.2333، 2)پینچات استسازمان در محیط نامعین  ادامه حیات برای

دهد به دلیل ضعف کارآفرینی سازمانی مشکالت یمنی سازمانی نشان در زمینه کارآفری

اونسز و ، ؛ بامبر2318، 3بالنکا ؛1551، 0به وجود آمده است )کاری یر هاسازمانزیادی برای 

در  ،دهد که ایرانیمی جهانی کارآفرینی سازمانی نشان هاشاخصبررسی  (2332، 9سولیمان

را  31رتبۀ ، کشور مطالعه شده 13از بین ، کارآفرینیبان جهانی یدهد 2311گزارش سال 

، بنابراین؛ جایگاه چندان مطلوبی نیست ( که2311، ینیکارآفر یجهان بانیدهده )کرداحراز 

کارآفرینی  آموزش است. ترعمقکارآفرینانه سازمانی نیازمند بررسی  هایفعالیتپرداختن به 

، پذیرییتولمسئ، ی مخاطره پذیریسوبهینان را کارآفر، با تحلیل اجزای فرآیند کارآفرینی

غییر که با تیطوربهکند؛ تعاون و دیگر اجزای مرتبط با کارآفرینی هدایت می، همدلی

 شده وینهنهادها و باورها امر خطیر کارآفرینی در رفتار کاری آنان ارزش، اهداف، روحیه

 (.9233، 1یابد )هانگفرهنگ کارآفرینی از این طریق ارتقا می

یی دارد که بتوانند از عهدۀ مراحل هاعاملذات هدفمند کارآفرینان نیاز به  بر اساس

مختلف آن برآیند. تالش در جهت شروع فعالیت کارآفرینانه نیاز به برخورداری از قصد 

(. اگر 2313، 8هادی ویدجوجو و موستدجاب، سوعمارنو، است )مولوانینگ 7کارآفرینانه

بت بر توسعه آثار مثباید  تنهانهسازمانی بخواهد در سطح باالی قصد کارآفرینانه داشته باشد 

                                                           
1. Kuratko, D. F., Ireland, R. D., Covin, J. G., & Hornsby, J. S 
2. Pinchot 
3. Carrier 
4. Blanka 
5. Bamber, Owens, Davies Bamber,Owens & Suleman, 
6. Hang, M., & Van Weezel, A. 
7. entrepreneurial intention 
8. Muljaningsih, Soemarno, Hadiwidjojo, & Mustadjab 
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فردی هم باید  درستهبلکه  (2319، 1کارآفرینانه در سطح کشور داشته باشد )دالمینی و بیمها

 دنوآوری و خالقیت به وجود آور، و فعالیت کارآفرینانه بروز رفتار، توربیات جدید

 ،کاستیلیرو، ؛ تکسیرا2319، 3؛ هاندل و کاروپ2319، 0چولیلی ؛2318، 2)اسماعیل و هم دان

 رسد برای باال بردن رفتارهای کارآفرینانهیمرو به نظر ینازا(. 2318، 9رودریگوز و گوارر

باید سازوکارهایی به وجود آید که قصد کارآفرینانه افراد را تقویت ، هادر درون سازمان

 تا بتواند اثرگذار باشد. کند

توانند در بهبود سطح قصد کارآفرینانه یمنهادهایی هستند که  ترینمهماز  هارسانه

ی هارسانهدر  شدهارائهدهد رابطه معنادار بین اخبار یمنشان  شدهانوام. مطالعات اثرگذارند

( ولی تاکنون 2318، 1ممیوون و میرانی، سومرو)جمعی و قصد کارآفرینانه افراد وجود دارد 

سانه در حوزه ر گرفتهانوامی در این زمینه انوام نشده است. مطالعات پژوهشدر کشور ایران 

است  ی افرادهانگرشرسانه در تغییر  نیتراثربخش، تلویزیون، قبل نشان داده هامدتاز 

باالترین ، نشان داده تلویزیون هاپژوهشهمچنین  (1599، 9سون آ یا و یولیاندرر، )ورچل

ها گذاریازنظر اثربخشی در تبلیغات مربوط به سیاست، ی دیگرهارسانهاثرگذاری را میان 

 تلویزیون، در کشور ما ی گوناگونهارسانه( و از بین 2318، 8داشته است )پروین

 .(1059، یانبهرام ظفری وم، آذریخرازرود )یمترین رسانه جمعی به شمار پرمخاطب

پذیر است. درواقع ارتباط محور اصلی و اساسی تمامی ارتباط امکانآموزش بر پایه 

 ،گیری ارتباط بدون حضور رسانه ممکن نیستتعامالت آموزشی است. ازآنواکه شکل

بنابراین حضور رسانه برای آموزش ضروری است. آموزشی که توأمان از متن و تصویر و 

 .گیردیقرار م هایادر حوزه چند رسانه دکنیدر راستای یادگیری استفاده م صدا و پویانمایی

شند گیر بارد، که اگر افراد در امر یادگیری خود کنندیان آموزشی یادآوری مپژوهشگر

                                                           
1. Dlamini,& Bimha 
2. Ismail & Hmedan 
3. Cholil 
4. Hanelt & Krüp 
5. Teixeira, Casteleiro, Rodrigues, & Guerra 
6. Soomro, Memeon & Mirani 
7. Worchel, Andreoli, & Eason 
8. Previn 
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و هرچه بیشتر حواس یادگیرنده در کسب اطالعات به کار گرفته شود یعنی  آموزندیبهتر م

 هاییاگر فناور، ین؛ بنابرایابدیکل فرد درگیر باشد میزان یادگیری نیز افزایش م

 ،توارب صحیح و تعاملی چند حسی را در اختیار یادگیرندگان قرار دهند یاچندرسانه

 ،به معلمان در بهبود کیفیت و گیرایی و جذابیت آموزش کمک کنند )ذوفن توانندیم

 هاینهزم در همۀ ترین ارکان توسعه کشورعنوان یکی از مهماگر آموزش را بهبنابراین ؛ (1081

وسعه پی در پیشبرد اهداف ت تلویزیونبه نقش پراهمیت  توانیمیبدانیم پس در این صورت م

وپرورش انقالبی را درزمینۀ تدریس و در آموزش تلویزیونگفت ورود  توانیببریم. م

 یاه. مطالعات حاکی از آن است که برنامهکندیان ایواد مآموزدانشعملکرد تحصیلی 

 ،یکسری از اصول و استاندارهای علمی طراحی و تولید شوندتحت تلویزیونی آموزشی 

رف ان را برطآموزدانشعنوان یک ماده آموزشی تأثیرگذار نیازهای یادگیری به توانندیم

های آموزشی که خود یک وسیله آموزشی از فناوری یزیونتلو(. 1080، رضوی) سازند

پردازد تا نیاز یمموزشی ی آهابرنامهآموزشی و یادگیری است به تهیه و تولید 

اجتماعی  ،آموزشی باید با توجه به شرایط فرهنگی یهابرنامهکنندگان برآورده شود. استفاده

 هاییوآورنفناوری و همه  تواندیها بلکه متنها در رسانهو سیاسی کشورها باشد. این مسئله نه

آموزشی را به مفهوم عام در برگیرد و آنچه عام مهم و اساسی در موفقیت و اثربخشی 

آموزشی کشور است. یک برنامه  یهاآموزشی است هماهنگی و همگامی با نظام یهابرنامه

وقتی آموزنده است که با منشأ و هدف آموزش تهیه گردد و در یک موموعه هماهنگ و 

بسیاری از کشورها این برنامه را در کانال مخصوصی که ، در رادیو پیشرو و ادغام شود.

وبیش کم ییهادر تلویزیون چنین برنامه .کنندیری دارد متمرکز مامخاطب محدود اما وفاد

چهار  ی آموزشی تلویزیون بر مبنایهابرنامه .شوندیم دیگر توزیع یهابین برنامه، نا آشکارا

( هارنامهبتناسب محتوا با تصاویر و پخش منظم ، دنفهم بوقابل، ویژگی )جذابیت و گیرایی

یر اگر از تصاو، ی آموزشی در جهت جلب نظر مخاطبهابرنامهدهد در تهیه و تولید یمنشان 

ده ی استفاترمطلوبو نماهای گویا و رنگ و نورپردازی و دکور مناسب و یا از انیمیشن 

ی آموزشی باید هابرنامهخش تأثیر بیشتری بر مخاطب خواهد داشت و ساعات پ، شود

 (.1083، متناسب با اوقات فراغت فراگیران باشد. )دستور
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بر اساس ، ادعا کردند که افراد (1582) در مدل رویداد کارآفرینانه شاپیرو و سوکل

د وار هابر آنها یناجایگاه اجتماعی و مانند ، شغل، برآیند نیروهایی که از سوی خانواده

رویداد جدیدی رخ نداده باشد  که یزمانگذارند تا یمافراد قدم در مسیر مشخصی ، شودیم

برای افراد این رویداد جدید ، ، به همان مسیر قبلی خود ادامه خواهند داد. عالوه بر این

رسیدن مثبت )تواند یک موفقیت غیرمنتظره باشد و ممکن است شامل هر دو نوع رویداد یم

تواند مسیر شخص را یمرویدادها  این دادن شغل( گردد. هر یک ازاز دست ) یمنفارث( یا 

در  اندازاهررویدادهای  عنوانی ورود به فعالیت کارآفرینانه تغییر دهد. این رویدادها بهسوبه

آغاز  قصدِ، شوند. افراد در مدل رویداد کارآفرینانهیممدل رویداد کارآفرینانه خوانده 

 طورهمینو  و مطلوبیت درک شده هافرصترایش به فعالیت روی از گ، فعالیت کارآفرینانه

جذابیتی است که موفقیت  گیرد. مطلوبیت درک شدهیم نشئتپذیری کنش مذکور امکان

ساس ۀ احدهندنشان، مطلوبیت درک شده، ورود به کارآفرینی برای فرد دارد در این مفهوم

، 1اندریویلسون و گ، وررما، لکیک کو، کروگراست )عاطفی فرد نسبت به کارآفرینی 

عنوان (. از دیدگاه مطالعات توربی نیز خودکارآمدی به2311، 2؛ وانگ و میلینگتون2339

 شاخصی کلیدی در قصد کارآفرینانه شناسایی گردیده است.

عنوان هیه هستند و کارآفرینی بدوسوتلویزیون و کارآفرینی دارای ارتباط تنگاتنگ و 

القیت در منور به خ، یر زیادی بر این رسانه داشته و از طریق فرهنگتأث، یک زمینه پژوهشی

های نوین هیوشنوآوری و ، کارآفرینانه از قبیل خلق هایفعالیتگردد. وجه متمایز یمسازمان 

زیون نیز بر تلوی، اساس موفقیت در کارآفرینی تلویزیونی است. از طرف دیگر، اندیشیدن

د که کار پذیریمارد. این اثر از طریق ایواد گفتمانی صورت گذیمپدیده کارآفرینی اثر 

ها و تصویر کارآفرینان به افراد در انتخاب مشاغل و ترویج روح آن انتقال مفاهیم و ارزش

رو ارتباط بین تلویزیون و کارآفرینی یک ارتباط دوجانبه کارآفرینانه در جامعه است. ازاین

(. یونسکو نیز نقش تلویزیون در توسعه 2331، 3کت؛ واندرکرو2310، 0ئیانخواجهاست )

                                                           
1. Krueger, N., Kickul, J., Gundry, L., Wilson, F., & Verma, R 
2. Wang, Lu, & Millington 
3. Khajeheian, D. 
4. Van der Krogt 
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ماعی اجت، ترین کارهای تلویزیون را شامل: ارائه اطالعاتملی را انکارناپذیر دانسته و مهم

 (.1089، )مبینی دهکردی داندیمو پیشرفت فرهنگی  وپرورشآموزش، انگیزش، کردن

ی با سازو فرهنگ جامعهدر های متعددی درباره بررسی تحلیل نقش تلویزیون نظریه

 و انتظارات سازیمدلدو نظریه  هاآن ترینمهمکه  شدهارائه، یریپذجامعههای یهنظرعنوان 

تاری های رفبه بازیگران تلویزیون و شیوه، سازیمدلتوان اشاره کرد. نظریه یماجتماعی 

. کنند اشاره داردعنوان الگو عمل میبرای مخاطبان این رسانه به، آنان در مواقع گوناگون

 های همسان درکنند در موقعیتیمهمیشه تالش ، های تلویزیونمخاطبان متأثر از جاذبه

نظریه  شبیه بازیگران تلویزیونی رفتار کنند. دومین، اندهنگام تماشای تلویزیون مشاهده کرده

ت. در ی اسنظریه انتظارات اجتماع، سازیویژه تلویزیون در فرهنگبه، در مورد نقش رسانه

لید سازی و تواثرگذاری تلویزیون بر مخاطبان و نقش این رسانه در فرهنگ، این نظریه

سطح  ،هاولی در این نظریه بدون یادآوری از مدل، شودیمفرض گرفته ، هنوارهای فرهنگی

. بر ودشیبیان م، ها و هنوارها به مخاطباناز نقش تلویزیون در انتقال دانش یترگسترده

 ویژه مخاطبان جوان را با انتظاراتیبه، مخاطبان، ها ازجمله تلویزیونرسانه، این نظریهاساس 

مختلف روابط اجتماعی و فعالیت  یهابا نمایش حوزه تلویزیون کندیاجتماعی آشنا م

گوناگون زندگی اجتماعی را برای مخاطبان  یهاحوزه یهاشرایط و ضرورت، گروهی

گی مختلف زند یهاانتظارات اجتماعی مربوط به بخش، آنمخاطبان با تماشای نمایاند. یم

)دفلور و  گیرندبرای آن موارد را فرامی شدهدادهاجتماعی را درک و هنوارهای نمایش 

 (.1551، 1دنیس

نوپا در  ی کارآفرینوکارهابر کسبهای اجتماعی یر رسانهتأثواندرکروکت با بررسی 

کار و ویمت برای ارائه برند کسبقارزانای ینهزمرسانه اجتماعی  کندیمادعا ، کشور هلند

 بازخوردهای زمانهمو رسانه اجتماعی سبب ارتباط  استو خارج از سازمان  درونارتباط با 

ی اجتماعی همچنین مشکالتی را نیز برای کارآفرینی به هارسانهدهد. از طرفی صریح را می

مشکل مدیریت زمان توسط ، عدم امکان تصحیح خطا، کنترل آورند که شامل: مشکلبار می

                                                           
1. DeFleur, M. L, & Dennis, E. E 



7 

 ... بر قصد ینیآموزش کارآفر یزیونیتلو یهابرنامه یرتأث یواکاو 

 

ال
س

 
وم

د
  ،

ره 
ما

ش
8 ،

یز
پای

 
95

 

 

آمیز یتموفقکند در راستای استفاده یم. وی پیشنهاد استکارآفرین و عدم امکان سنوش 

، ینیرآفارزش، دوطرفهارتباط ، وکار از رسانه اجتماعی باید مفاهیمی مانند صداقتکسب

 .(2311، واندرکروکت)یفیت و مفرح بودن را در این زمینه دخالت دهد باکایواد روابط 

 هالمیف نشریات ودر بیشتر ، ینیکارآفر مطالعات ( معتقدند که3923) 1ویزل-هانگ و ون

 ،مانند تلویزیون و رادیو ترعامو  ترمحبوبموردتوجه قرار گرفته است اما در رسانه 

 .طوف نداشته استتوجه چندانی را به خود مع، کارآفرینی

ی رسانه ملی در توسعه کارآفرینی به سه نقش هانقش، (1053ی ناهید )هاافتهبر اساس ی

های اساس حمایت از فعالیت، هانقشکه این  شوندیمشناختی و هنواری تقسیم ، تنظیمی

ویزیون ی اثر تلهاواسطاز طریق  هانقش. این دهندیمکارآفرینانه را در یک کشور تشکیل 

غلی و اثر تلویزیون در ادراکات ش، دهی به ادراکاتاثر تلویزیون در شکل، بر انتخاب شغلی

 .کنندبازنمایی کارآفرینی در تلویزیون عمل می، ویژه کارآفرینیبه

ی به بررسی پوشش خبری روزافزون در مورد کارآفرینان پژوهشدر  (2311) 2بویل و کلی

ردیده موجب تشویق بیشتر مردم به فعالیت کارآفرینانه گ ها پرداختند و دریافتند کهدر رسانه

فرینی تری نسبت به کارآهای اجتماعی مثبتمنور به ایواد ارزش، است. تصویرسازی رسانه

ان فکر تر در مورد کارآفرینطور مثبتشوند مردم بهی تلویزیونی باعث میهابرنامهگردد. یم

 آید.یموکار در بین آنان به وجود ای آغاز کسبمندی برکنند و به همین نسبت نیز عالقه

 محیط نهادی بر قصد کارآفرینانۀ دانشوویان کشاورزی اثربررسی ( به 1053) کریمی

شده که نگرش کارآفرینی و کنترل رفتار درکهای وی بیانگر آن است پرداخته است. یافته

نهادی از طریق نگرش  حیطم و ی استمعناداربا قصد کارآفرینانه دارای رابطۀ مثبت و 

 و، یو زالادی مر شده با قصد کارآفرینانه در ارتباط است.درک یکارآفرینی و کنترل رفتار

های این یافتهپردازند. یم فرینانهرآبر قصد کااجتماعی  یهسرمابررسی ( به 1053) انیپرن

یق از طر ینانهای و قصد کارآفردهد بین سرمایۀ اجتماعیِ رابطهپژوهش نشان می

                                                           
1. Hang & Van Weezel 
2. Boyle & Kelly 
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ین سرمایۀ اجتماعیِ ساختاری و اجتماعیِ شناختی با قصد و ب شهودی یشناختسبک

 .منطقی رابطۀ وجود دارد یشناختکارآفرینانه از طریق سبک

 ردارتباط هوش هیوانی با قصد کارآفرینانه ( به مطالعه 1050احمدی کافشانی و ناظمی )

ر قصد هوش هیوانی بدهد که یمنشان  هاآنهای و یافته اندپرداختهبدنی یتدانشوویان ترب

رورش وپازآنواکه هوش هیوانی قابل آموزش، روکارآفرینانۀ دانشوویان تأثیر دارد. ازاین

ش نرخ افزای یوهمنظور پرورش قصد کارآفرینانۀ دانشوویان و درنتتوان از آن بهمی، است

 .کارآفرینی در میان آنان استفاده کرد

 رگذاریتأث عنوان ابزاریی آن بههاصهیخصفراگیر بودن و سایر  واسطهبهی رسانه طورکلبه

و  1051 ،روشندل و یمیمق، نژادکینکارآفرینانه شناسایی گردیده است ) هایفعالیتبر 

کارآفرینانه مورد  هایپژوهشجایگاه تلویزیون در ، هارسانه(. در بین 2310، خواجه ئیان

تلویزیون با باالترین اثربخشی بر متغیرهای  .(2339، ویزلهانگ و )غفلت قرار گرفته است 

ن با در نظر گرفت دهدیمی نشان خوببهرا  ی فردیهانگرشی فرهنگی و هاارزش، اجتماعی

، دهپذیری درک شیعنی مطلوبیت و امکان، قصد کارآفرینانه حداقل در دو بعد آن کهنیا

ی فرهنگی هستند که این دو بعد را هاارزشی اجتماعی و هاتیحماتابعی از محیط بوده و 

تلویزیون به میزان زیادی توانایی نقش این  .(2339، 1اوسوالد و )بلنچ فلوور آورندیمپدید 

با  ی تلویزیونیهابرنامه رودیمرو انتظار . ازایناستمتغیرهای اجتماعی و فرهنگی را دارا 

وشش وسیع آنکه به علت پ رغمیعلبراین بنا؛ قصد کارآفرینانه مخاطبان ارتباط داشته باشد

ا تأکید هبر قدرت نفوذ تلویزیون نسبت به سایر رسانه، تلویزیون و طیف گسترده مخاطبان

ام برند. در بین مطالعاتی که تاکنون انوعنوان قدرتمندترین رسانه نام میورزند و از آن بهمی

د ی تلویزیونی و قصهارنامهبهیچ نوع اشاره صریح و مطالعه توربی بین ، یافته است

خورد و این پژوهش درصد پاسخ به این شکاف پژوهشی است. مدل کارآفرینانه به چشم نمی

 ارائه شده است. 1نمودار در  هادادهمقدماتی برای تحلیل 

 

                                                           
1.Blanchflower, D., & Oswald, A. J. I. f. t. S. o. L. 
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 . مدل مفهومی مقدماتی پژوهش1نمودار 

 از: اندعبارتپژوهش  هایهفرضی

ر مثبت و معناداری یتأثمخاطبان  بر قصد کارآفرینانه تلویزیونی برنامه ینانهکارآفر محتوای -

 دارد.

یر مثبت و تأثبر قصد کارآفرینانه سازمانی مخاطبان  مخاطبانقصد کارآفرینانه فردی  -

 معناداری دارد.

مثبت و  یرثتأبر قصد کارآفرینانه فردی مخاطبان ، تلویزیونی برنامهمحتوای اجتماعی  -

 معناداری دارد.

یر مثبت و أثتبر قصد کارآفرینانه سازمانی مخاطبان ، تلویزیونی برنامه محتوای اجتماعی -

 معناداری دارد.

یر مثبت و أثتبر قصد کارآفرینانه فردی مخاطبان ، تلویزیونی برنامه ینانهکارآفر ایمحتو -

 معناداری دارد.

 روش

اطالعات  وتحلیلیهو روش توز کاربردی یهااز نوع پژوهش هدفپژوهش حاضر به لحاظ 

ترکیبی از مطالعه اسناد و ، هاداده. روش گردآوری است پیمایشی -صورت توصیفی به

محتوای 

کارآفرینی 

 یهابرنامه

 تلویزیونی

 محتوای اجتماعی

  یهابرنامه

 تلویزیونی

 

قصد 

کارآفرینانه 

 فردی

قصد 

کارآفرینانه 

 سازمانی
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 سؤال 30 مشتمل بر ساختهمحققدر این پژوهش با استفاده از پرسشنامه  هادادهپرسشنامه است. 

وا صوری و محت بر اساس رواییی شد. روایی پرسشنامه آورجمعتایی است  9در طیف لیکرت 

 متخصص افراد مکرر به طوربه سنوش ابزار تهیه از پس پژوهشگرصورت که ینبدیید شد تأ

 یموردبررس موضوع در نظرصاحب پژوهشگران ( ومشاور و راهنما ید)اسات ینهزم این در

 ،برای بررسی پایایی ابزار تحقیقیید شد و تأ سنوش ابزار روایی ترتیبینابه و هکرد مراجعه

تحقیق انوام گرفت و آلفای  آماری هنفر از افراد جامع 09مقدماتی روی  هپرسشنامه در مطالع

 .است ابزار پژوهشپایایی مناسب  دهندهدست آمد که نشانبه  89/3 کرونباخ آن

برنامه تلویزیونی رسانه ملی  ( که59-51سال )جامعه آماری شامل مخاطبان شهر تهران در 

ی مختلف رادیو و تلویزیون جمهوری اسالمی ایران از هاحوزهدر . است کردندیمرا تماشا 

عه از منابع مستدل و مستند اخذ و جهت یس تاکنون همواره تالش شده مشکالت جامتأسبدو 

ی که همواره مورد اقبال مخاطبان بوده حوزه معاونت سیما احوزهرفع آن اقدام گردد ازجمله 

 ئلهمس، ی این رسانه )تلویزیون( عظیمهادغدغهی اخیر یکی از هادهه. در استتلویزیون( )

، نمایش ،خبر، مستند، میزگردی مختلف اعم از سازبرنامهی هاقالبکارآفرینی است که در 

ای این شود و در زمان اجریمی مختلف تلویزیون به آن پرداخته هاشبکهدر  غیره و ترکیبی

ی مختلف ساخته و در حال هاقالبی متعددی با موضوع کارآفرینی در هابرنامه پژوهش

ر دشده که آموزش بحث اصلی و مهم یانباختصار در ذیل  صورتبهکه  استپخش بوده 

 ی کارآفرینی تلویزیونی بوده است.هابرنامه

 1971- 79 سالی آموزش کارآفرینی تلویزیون جمهوری اسالمی ایران در هابرنامهپخش  .1 جدول

  (محتوا) موضوع پخش زمان برنامه اسم ردیف

1 
 حرف

 حساب

 اعتس چهارشنبه تا شنبه

 ینروت) صبح دقیقه 5:03

 (روزانه

، مسکن خریدوفروش، وکارکسب، کارآفرینی

 ایرانی خانگیلوازم تولیدات

 شبکه

 یک

 ستاره 13 2

 بهمن 12 شنبهپنج

 دهه آغاز با زمانهم

 51 فور مبارک

 هعرص این در که جوانانی معرفی و علمی رویکرد

 ادایو بر عالوه، نوآوری و خالقیت با اندتوانسته

 شبکه

 یک
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  (محتوا) موضوع پخش زمان برنامه اسم ردیف

 و خود برای را پردرآمدی وکارکسب، اشتغال (هفتگی روتین)

 کنند اندازیراه ایران اقتصاد

0 
 کوا از

 کنم شروع

 22 ساعت شب هر

 (روزانه روتین)

 هک افرادی و کارآفرینان راهنمایی برای ایبرنامه

 دارند شغل اندازیراه به تمایل

 شبکه

 .یک

3 
 مسابقه

 پختدست

 23 ساعت شب هر

 39 قسمت 19)

 (ایدقیقه

 بر یدتأک ایحرفه سرآشپزان بین آشپزی رقابت

 الگوی اصالح و اسالمی ایرانی زندگی سبک

 مصرف

 شبکه

 یک

 بازی کافه 9
 هفتگی روتین

 (هاجمعه و پنوشنبه)

 فعاالن از حمایت هدف با «بازی کافه» برنامه

 بر مروری و ایرانی ایرایانه هایبازی صنعت

 از دعوت همراه به حوزه این تحوالت آخرین

 ، سازنده و طراح

 ود شبکه

 آر آی دات 1

 چهارشنبه و شنبهسه

 15:39 ساعت هفته هر

 (هفتگی روتین)

 تفادهاس ترویج و بنیاندانش اقتصاد تحقق هدف با

 یفضا در موفقیت کسب برای برتر هایایده از

 با هک کسانی راستا این در و تولیدشده وکارکسب

 نوینی هایراه، گوناگون هایمحدودیت وجود

 اندیافته کارآمد هایایده خلق و درآمد کسب برای

 شوندمی دعوت برنامه این به

 ود شبکه

 محرمانه یرغ 9

 21 ساعت

 هاجمعه و پنوشنبه

 (هفتگی روتین)

 وکارهایکسب ماهیت به کارشناسی نگاهی

 مناظره مستند «محرمانه غیر» مناظره در کوچک

 کوچک وکارهایکسب موضوع به «محرمانه غیر»

 غلمشا این گسترش در موجود موانع به و پرداخته

 نگاهی هاآن توسعه و پیشرفت راهکارهای و

 .داشت خواهد سیما دو شبکه از متفاوت

 ود شبکه

 روزبه 8

 در موضوع 9 تا 9 با

 در مختلف هایحوزه

 هفتگی موله قالب

 (هفتگی روتین)

، (افزارنرم و افزارسخت) رایانه شامل که  برنامه

، دیکاربر افزارهاینرم و سایت معرفی، همراه تلفن

 و معرفی، ایرایانه هایشبکه، تصویری و صوتی

 یفناور هایتازه و اخبار، ایرایانه هایبازی بررسی

 و دیویتالی های گوت تخصصی بررسی و

 هس شبکه

http://www.tv2.ir/News/41755.html?catid=8&title=%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87--%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-
http://www.tv2.ir/News/41755.html?catid=8&title=%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87--%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-
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  (محتوا) موضوع پخش زمان برنامه اسم ردیف

 و  IT صنعت فعاالن با وگوگفت همچنین

 .است افزارهانرم دهندگانگسترش و سازندگان

 تد 5

 ،هاپنوشنبه، هاشنبه

 هاجمعه و 22:03 ساعت

 15:39 ساعت

 هاایده» شعار با که است جهانی همایش موموعه

 تمرکز .شودمی برگزار، «دارند گسترش ارزش

 از پس اما، بود تکنولوژی روی بر تد ٔ اولیه

 افزایش هاسخنرانی موضوعات گستره، چندی

 و فرهنگی، علمی مسائل شامل امروزه و یافت

 موموعه این. شودمی زیادی دانشگاهی

 (TED Talks) تد هایسخنرانی

 شبکه

 چهار

 تکنو 13
 پنوشنبه تا شنبهسه

 19 ساعت

 و وکارکسب حوزه در مناسب محتوای ارائه

 ،ترکیبی ایبرنامه قالب در نوپا کارآفرینان

 وگومحورگفت

 شبکه

 آموزش

 پالس پایش 11
 زوج روزهای

 22 ساعت
 وکارکسب مشاوره حوزه در تلویزیون تعاملی

 شبکه

 ایران

 کاال

 بارکد 12
 (روزانه روتین)

 13/ 33 ساعت

 و کارآفرینی هدف با اقتصادی متنوع موضوعات

 ولیدیت هایبنگاه مشکالت به نگاه و زاییاشتغال

 شبکه

 ایران

 کاال

 کارراه 10
 دقیقه 39 قسمت 21

 (هفتگی روتین)

 راهکار ارائه و بیکاری از رفتبرون راهکارهای

 وکارکسب در موفقیت برای
 هس شبکه

های آموزش کارآفرینی بنابراین جامعه این پژوهش شامل مخاطبانی است که برنامه

صد که تعداد این افراد بیش از یکشده از رسانه ملی را مالحظه کرده بودند. ازآنواییپخش

انتخاب شد و بر اساس جدول مورگان  گیری تصادفیروش نمونه، هزار نفر تخمین زده شد

پرسشنامه توزیع گردید. مخاطبان در سطح شهر تهران که  ؛ ودر نظر گرفته شد 083نمونه 

 صورت پذیرفت.، کردندیمی تلویزیونی رسانه ملی را مالحظه هابرنامه
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آزمون صحت مدل نظری تحقیق و محاسبۀ ضرایب تأثیر از روش مدل یابی برای 

افزار لیزرل استفاده شد. مدل یابی معادالت ساختاری روش تحلیل نرم از 1ریمعادالت ساختا

 معادالت از یاموموعه دهدیم امکان پژوهشگر است که بهی نیرومند چندمتغیری کلی و

 جامع رویکرد یک ساختاری معادله یابی مدل دهد. قرار آزمون مورد زمانهم را رگرسیون

ررسی ب برای لذا. است پنهان وشده مشاهده متغیرهای روابط درباره هایییهفرض آزمون برای

 .است شده استفاده افزار لیزرلنرم از ساختاری معادالت روش از، پژوهش این و فرضیات

 هایافته

در  ادهاستفقابلپرسشنامه بازگشت و از بین آن تعدادی  013، شدهیعتوزی هاپرسشنامهاز بین 

ی هادادهپرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل  031ی هادادهیتاً نهاتحلیل نبود. 

منور به دستیابی به نتایوی گردید که در ادامه ، شده از مراحل میدانی پژوهشیگردآور

نندگان در کهای جمعیت شناختی شرکتیژگیومربوط به ، گردند. نخستین بخشیمارائه 

 ه است:ها در جدول زیر ارائه شد. این یافتهاستاین مطالعه 
 کنندگانهای جمعیت شناختی شرکتیژگیو .2جدول 

هاگروه فراوانی درصد %  ویژگی جمعیت شناختی 

 مرد 231 13

 زن 133 33 جنسیت

 موموع 031 133

 متأهل 223 13

تأهلوضعیت   مورد 121 01 

 موموع 031 133

 کمتر از لیسانس 101 05

 لیسانس 123 09 میزان تحصیالت

لیسانس و باالترفوق 53 21  

 موموع 031 133

                                                           
1. Structural Equation Modeling (SEM) 
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د مدل یری رویکرکارگبهپژوهش مورد ارزیابی قرار گرفته است. با توجه ، در ادامه مدل

 (1که شامل:  قرار گرفتاز دو منظر مورد ارزیابی  پژوهشمدل ، ساختاری 1یابی معادالت

 هاسازهوضعیت ، یریگاندازهبود. در ارزیابی مدل  0مدل ساختاری (2 و 2یریگاندازهمدل 

ازنظر بار عاملی متغیرهای مشاهده شد و میزان پایایی آنان موردتوجه قرار گرفت. همچنین 

و در اغلب موارد فراهم آوردن  هاسازههدف بررسی ارتباط بین ، در بررسی مدل ساختاری

 ه شده است:یری در جدول زیر ارائگاندازهبود. نتایج ارزیابی مدل  سؤاالتپاسخ برای 

 یریگاندازهنتایج ارزیابی مدل . 9جدول 

 نماد متغیر سازه ردیف
متغیر 

شدهمشاهده  

بار 

 عاملی
 یبحرانمقدار 

T 

آلفای 

 کرونباخ

1 

 محتوای کارآفرینی

X11 58/1  09/3  58/1  

89/3  

2 X12 03/2  38/3  03/2  

0 X13 93/2  85/3  93/2  

3 X14 90/2  30/3  90/2  

9 X15 58/1  01/3  58/1  

1 

 محتوای اجتماعی
Q5 03/2  33/3  03/2  

81/3  9 Q6 93/2  89/3  93/2  

8 Q7 90/2  13/3  90/2  

5 
قصد کارآفرینانه 

 فردی

Q9 58/1  92/3  58/1  

88/3  13 Q10 03/2  25/3  03/2  

11 Q13 93/2  80/3  93/2  

12 
قصد کارآفرینانه 

 سازمانی

Q12 90/2  39/3  90/2  

89/3  10 Q14 58/1  13/3  58/1  

13 Q15 03/2  19/3  03/2  

االتر از ب شدهمشاهدهکه مقدار بحرانی برای بارهای عاملی تمامی متغیرهای ینابا توجه به 

 یک ازیچهرو نیازی به حذف رو تمامی روابط عاملی معنادار بود و ازاینازاین، است 51/1

                                                           
1. Structural Equation Modeling (SEM) 
2. measurement model 
3. structural model 
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باالتر  هاسازهمتغیرها وجود نداشت. عالوه بر این مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی 

نیز مورد پشتیبانی قرار گرفت. با  هاسازه/. بود و پایایی تمامی 1 قبولقابلاز مقدار حداقل 

انوام یافت. نتایج  مدل 1تحلیل برازش، در جدول زیر، یریگاندازهیید کفایت مدل تأتوجه به 

 .استۀ برازش مطلوب مدل دهندنشانتحلیل 

 تحلیل برازش مدل .4جدول 

 نتیوه مقادیر قبولقابلمقدار  هانشانگر

درجه  /موذور کای

 آزادی
 برازش مطلوب 02/1 0کمتر از 

RMSEA 

 /. برازش خوب39تا 

 قبولقابلبرازش  38/3تا  39/3

 قبولیرقابلغبرازش  3.8باالتر از 

 قبولقابلبرازش  390/3

GFI  قبولبرازش قابل /.52 5/3باالتر از 

CFI  برازش مطلوب 59/3 5/3باالتر از 

AGFI  قبولبرازش قابل 51/3 5/3باالتر از 

ی مطلوب برخوردار کلمدل از برازش ، 3بنابراین با توجه به نتایج ارائه شده در جدول 

ی نیز پژوهش سؤاالت. در ادامه نتایج تحلیل مدل ساختاری که فراهم آورندۀ پاسخ به است

ضرایب مربوط به مدل ساختاری این پژوهش را ، ارائه گردیده است. جدول زیر، خواهد بود

 دهد.یمنشان 

 (پژوهش سؤاالتآزمون ) یساختارتحلیل مدل  .5جدول 

همتغیر وابست متغیر مستقل عنوان فرضیه ردیف  نتیوه T مقدار بحرانی ضریب مسیر 

یفرد ینانهقصد کارآفر محتوای کارآفرینی فرضیه اول 1  20/3  58/1 ییدتأ   

یفرد ینانهقصد کارآفر فرضیه دوم 2 یسازمان ینانهقصد کارآفر   01/3  03/2 ییدتأ   

یفرد ینانهقصد کارآفر محتوای اجتماعی فرضیه سوم 0  38/3  93/2 ییدتأ   

یسازمان ینانهقصد کارآفر اجتماعی کارآفرینی فرضیه چهارم 3  32/3  90/2 ییدتأ   

یفرد ینانهقصد کارآفر محتوای کارآفرینی فرضیه پنوم 9  01/3  30/1  رد 

                                                           
1. goodness of fit analysis 
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 مشخص گردید که: 9بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 

( و 20/3یر=ضریب مسمثبت )یر تأث، تلویزیونی برنامه ینیکارآفری محتوانشانگرهای  -

 رو( بر قصد کارآفرینانه فردی دارد. ازاین51/1از  تربزرگو  58/1معنادار )مقدار بحرانی = 

 گیرد.یماول پژوهش حاضر مورد پشتیبانی قرار  فرضیه

 03/2( و معنادار )مقدار بحرانی =01/3ضریب مسیر=مثبت )یر تأث، قصد کارآفرینانه فردی -

دوم پژوهش حاضر  فرضیه رو( بر قصد کارآفرینانه سازمانی دارد. ازاین51/1از  تربزرگو 

 گیرد.یممورد پشتیبانی قرار 

( و معنادار )مقدار 38/3ضریب مسیر=مثبت )یر تأث، تلویزیونی برنامه اجتماعی نشانگرهای -

 سوم ضیهفررو ( بر قصد کارآفرینانه فردی دارد. ازاین51/1تر از و بزرگ 93/2بحرانی = 

 گیرد.یمپژوهش حاضر مورد پشتیبانی قرار 

( و معنادار )مقدار 32/3ضریب مسیر=مثبت )یر تأث، تلویزیونی برنامه اجتماعی نشانگرهای -

هارم چ فرضیهرو ( بر قصد کارآفرینانه سازمانی دارد. ازاین51/1تر از و بزرگ 90/2بحرانی = 

 گیرد.یمپژوهش حاضر مورد پشتیبانی قرار 

( و معنادار 32/3)ضریب مسیر=یر تأث، تلویزیونی برنامه ینیکارآفر محتوای انگرهاینش -

رو ( بر قصد کارآفرینانه سازمانی ندارد. ازاین51/1تر از و کوچک 30/1)مقدار بحرانی = 

 گیرد.ینمپنوم پژوهش حاضر مورد پشتیبانی قرار  فرضیه

 .استی پژوهش هادادهدهندۀ مدل نهایی حاصل از تحلیل نشان 2نمودار 

 
 نهایی پژوهش مدل .2شکل 

محتوای کارآفرینی 

 یهابرنامه

 تلویزیونی

 محتوای اجتماعی

 یتلویزیون یهابرنامه

قصد 

کارآفرینانه 

 فردی

قصد کارآفرینانه 

 سازمانی

23/0 

01/3 

42/0 

 عدم پشتیبانی

48/0 
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 گیریبحث و نتیجه

اطبان ی تلویزیونی بر قصد کارآفرینانه مخهابرنامهیر تأثپژوهش حاضر تالشی جهت بررسی 

شهر تهران بوده است.  59-51ی تلویزیونی سیمای جمهوری اسالمی ایران در سال هابرنامه

ی تلویزیونی موردبررسی قرار گرفت و نتایج هابرنامهنفر از مخاطبان  031رو تعداد ازاین

ا بر قصد ی تلویزیونی رهابرنامهنتج به مدلی گردید که ارتباط بین محتوای حاضر م پژوهش

 کارآفرینانه فردی و سازمانی مورد ارزیابی و پشتیبانی قرار داده است.

 صد کارآفرینانهبر ق تلویزیونی برنامه ینانهکارآفر محتوایفرضیه اول پژوهش: نشانگرهای 

یل است که این بدان دل ای پاسخگویی به سؤال فوقبریر مثبت و معناداری دارد؟ تأثمخاطبان 

از محیط  عنوان تابعیپذیری درک شده در قصد کارآفرینانه که بهمفاهیم مطلوبیت و امکان

د کارآفرینانه یر برقصتأثی آموزشی تلویزیون تحت هابرنامهشوند از طریق یمدر نظر گرفته 

 گیرد.یممخاطبان قرار 

یر أثتبر قصد کارآفرینانه سازمانی مخاطبان رآفرینی مخاطبان فرضیه دوم پژوهش: قصد کا

ژوهش پدر  است کهاین بدان دلیل  برای پاسخگویی به سؤال فوقمثبت و معناداری دارد؟ 

رداخته پ محیط نهادی بر قصد کارآفرینانۀ دانشوویان کشاورزی اثربررسی ( به 1053) یمیکر

شده با قصد که نگرش کارآفرینی و کنترل رفتار درکهای وی بیانگر آن است است. یافته

 از طریق نگرش سازمانی() یحیط نهادم و ی استمعنادارکارآفرینانه دارای رابطۀ مثبت و 

توان گفت یمو  شده با قصد کارآفرینانه در ارتباط استدرک یکارآفرینی و کنترل رفتار

 و ؛. بلنچ فلوور1599، وورچل) استاد های افررسانه در تغییر نگرش نیتراثربخش، تلویزیون

تلویزیون بر قصد کارآفرینانه فردی و از آن طریق بر قصد  ریتأث تواندیم( و 2339، همکاران

 کارآفرینانه سازمانی را توسط ادبیات پژوهش نیز مورد پشتیبانی قرار داد.

انه فردی بر قصد کارآفرین، تلویزیونی برنامهفرضیه سوم پژوهش: نشانگرهای اجتماعی 

که  این بدان دلیل است برای پاسخگویی به سؤال فوقمثبت و معناداری دارد؟  یرتأثمخاطبان 

ور و فلگیرند )بالنچمی نشئتی فرهنگی هاارزشنشان داده حمایت اجتماعی و  هاپژوهش

ی هابرنامه( و 2339، ؛ ویت تورن هیل و همسون1555، ؛ هووت و روسن2339، اوسوالد
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ه نظر دارد. ب ی فرهنگیهاارزشیید حمایت اجتماعی و تقویت تأیزیونی نقش مهمی در تلو

عاملی اثربخش در ایواد حمایت اجتماعی و ایواد ، رسد این بدان دلیل است که تلویزیونیم

یر قرار أثتتواند قصد کارآفرینانه فردی را تحت یمبنابراین  ؛استی فرهنگی هاارزشو تغییر 

پذیری به این نکته اشاره سازی و جامعهدر مورد نقش تلویزیون در فرهنگ سازیمدلدهد. 

بان این برای مخاط، های رفتاری آنان در مواقع گوناگوندارد که بازیگران تلویزیون و شیوه

ن ای نیز بیانگر آن است که محتوای پژوهشهای این کنند. یافتهعنوان الگو عمل میرسانه به

ین یر گذاشته است. این بدان دلیل است که در جریان اتأثبر قصد کارآفرینانه فردی  هابرنامه

 .اندشدهمند پذیری کارآفرینی بهرهی تلویزیونی از امکانهابرنامهمخاطبان ، هابرنامه

ی تلویزیونی بر قصد هابرنامهفرضیه چهارم پژوهش: نشانگرهای محتوای اجتماعی 

 ال فوقبرای پاسخگویی به سؤیر مثبت و معناداری دارد؟ تأثازمانی مخاطبان کارآفرینانه س

به بررسی پوشش خبری روزافزون در  (2311) های بویل و کلییافتهاین بدان دلیل است که 

ها پرداختند و دریافتند که موجب تشویق بیشتر مردم به فعالیت مورد کارآفرینان در رسانه

ی آموزشی هابرنامههای این پژوهش نیز بیانگر آن است که یافتهکارآفرینانه گردیده است. 

ی تری نسبت به قصد کارآفرینانه سازمانهای اجتماعی مثبتتلویزیون منور به ایواد ارزش

تر در مورد کارآفرینان فکر کنند و به همین طور مثبتشوند مردم بهگردد و باعث مییم

ی که اما تفاوت؛ آیدیمکار در بین آنان به وجود ومندی برای آغاز کسبنسبت نیز عالقه

ی شود بیشتر است تا بررس پژوهشی تلویزیونی است که نیازمند هابرنامهوجود دارد در نوع 

 د.یر بیشتری بر کارآفرینی سازمانی دارنتأثیک کدام غیرهی خبری یا آموزشی و هابرنامه

رینانه فردی بر قصد کارآف، تلویزیونی برنامه ینانهکارآفر فرضیه پنوم پژوهش: محتوای

لیل است این بدان د برای پاسخگویی به سؤال فوق یر مثبت و معناداری ندارد؟تأثمخاطبان 

 یهابا نمایش حوزه تلویزیون کنندیم( در پژوهش خود بیان 1551که دفلور و دنیس )

گوناگون  یهاحوزه یهاشرایط و ضرورت، مختلف روابط اجتماعی و فعالیت گروهی

، نآمخاطبان با تماشای نمایاند. یبرای مخاطبان م هابرنامهدر محتوای زندگی اجتماعی را 

مختلف زندگی اجتماعی را درک و هنوارهای  یهاانتظارات اجتماعی مربوط به بخش

 های این پژوهش بیانگر آن است که. اما یافتهگیرندبرای آن موارد را فرامی شدهدادهنمایش 
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ی آموزشی کارآفرینی تلویزیون هنوارهای اجتماعی فردی مخاطبان را هابرنامه محتوای

 دهند.یمیر قرار نتأثیکی از ارکان قصد کارآفرینانه است را تحت 

ذاران گتواند ابزاری سودمند در اختیار سیاستیمنتایج مدل ارائه شده در این پژوهش 

یزیونی جهت آموزش کارآفرینی قرار داده ی تلوهابرنامهی در راستای ارزیابی نقش ارسانه

 یاانهرسهای گذاریسیاستیی را منور گردد و هابرنامهبهبود مستمر چنین ، و از آن طریق

نی با محتوای کارآفری، ضرورت کارآفرینی برای اقتصاد امروزبا توجه به، تلویزیونی()

ها و یا یالسرها و یلمفمحوریت تأثیرگذاری بر قصد کارآفرینانه لحاظ شده و محتوای 

اختارهای دیگر نسبت به س امر کهنسبت به این  یدشده در سیماتولن ی مستند و انیمیشهابرنامه

ی هارنامهببه ساخت  صرفاً ؛ وکنندمحتوای کارآفرینی را لحاظ ، ی اثرگذار استسازبرنامه

وکار سبکی ندازاراهکارآفرینی در حوزه سیما اکتفا نشود. مطلوبیت  با موضوعگزارشی 

مثبتی  ی موفق کارآفرینی و نتایجهانمونهاست از طریق معرفی  مؤثردر قصد کارآفرینانه  که

ی هارنامهببه مخاطبان نشان داده شود و در ، هایی برای آنان به بار آورده استیتفعالکه چنین 

ها و ملموس با معرفی پیشینه کارآفرینان و زندگی آن، تلویزیونی با محوریت کارآفرینی

 پذیریامکان، وکاراندازی کسبطور سازوکارهای راهها و همینکردن واقعیت زندگی آن

تا از آن طریق سطوح باالتری از قصد  وکار در ذهن مخاطب تقویت گردداندازی کسبراه

 کارآفرینانه در ذهن مخاطب شکل گیرد.

 منابع

ارتباط هوش هیوانی با قصد کارآفرینانه  (. بررسی1050) ع.، ناظمی ع. ا. و، احمدی کافشانی

، رزشیو مدیریت. بدنی دانشگاه تهرانموردمطالعه: دانشوویان کارشناسی تربیت

1(0) ،321-331. 

جمعی و  یهااستفاده از رسانه یر(. تأث1059. )ش، یانبهرام و .ا، یمظفر .،ز، آذریخراز

، (03)19، ارتباطات –نگ مطالعات فرهایران.  بین قومی در ییگرااجتماعی بر هم

15-131. 
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 (GEM) ینیکارآفر یجهان بانیده(. خالصه گزارش د2311. )کارآفرینیجهانی  باندیده

 monitoreconomy.ir از:  51آبان  03بازیابی در  .2311در سال 

ی آموزشی شبکه آموزش سیما بر موفقیت هابرنامهمطالعه تأثیر تماشای  .(1083) م.، دستور
سال ، دنامه کارشناسی ارشپایان، دانشوویان دانشگاه پیام نور مرکز شهر ری تحصیلی

 82-80تحصیلی 

غیرمستقیم و تعدیلی محیط نهادی بر قصد ، (. بررسی آثار مستقیم1053. )س، کریمی

 .091-053، (2) 8، کارآفرینی توسعهکارآفرینانۀ دانشوویان کشاورزی. 

 .. تهران: سمتجدید در آموزش هاییکاربرد فناور (.1081. )ش، ذوفن

موموعه ، مهارت موردنیاز برای تکنولوژیست آموزشی یاسواد رسانه (.1080. )ع، رضوی
 .. تهران: دانشگاه عالمه طباطباییمقاالت دومین همایش فناوری آموزشی

 ،رسانه و اقتصاد یشهما ینسومانداز. نقش رسانه در تحقق چشم، (1089) .ع، یدهکرد مبینی

 ن.تهرا

فرینانه رآبر قصد کاۀ اجتماعی سرمای یر(. تأث1053) .ر، پرنیان و .ر. م، یزال .،ع. م، مرادی

کامپیوتر ق و مهندسی برۀ نشکدداشد )مطالعۀ موردی: دانشوویان کارشناسی ار

 .1-15، (1) 8، کارآفرینی توسعهان(. تهره نشگادا

 نامهپایان .نیرادر ا ینیتوسعه کارآفر ( دریزیون)تلو ینقش رسانه مل یینتب(. 1053م. )، ناهید

 .تهران، ینیدانشکده کارآفر، ارشد کارشناسی

(. شناسایی الگوی کارآفرینی 1051ط. ) ،اربطانی روشندل و . م.س، یمیمق .ع، نژادنیک

، (19)3 ،توسعه کارآفرینیدیویتال کشور.  یهاوکارهای رسانهبرای کسب یارسانه

19-80. 
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