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  چكيده

ي كـارآفريني جوانـان بـه روش    هـا  مهارترسانه در آموزش  نقش هدف پژوهش حاضر بررسي 
كارمنـدان   ي و همبستگي اسـت. جامعـه آمـاري ايـن پـژوهش را همـه      ابي نهيزمتوصيفي، از نوع 

در  آنهـا دهند كه تعداد  استان لرستان تشكيل مي  نمونهي مركز لرستان و نيز كارآفرينان مايصداوس
نفر به عنوان نمونه بر اساس جدول مورگان و از طريـق   210نفر است. از اين تعداد  482مجموع 

 پرسشـنامه ي با تخصيص مناسب انتخـاب شـدند. ابـزار پـژوهش نيـز      ا طبقهي تصادفي ريگ نمونه
هـاي   است. به منظور بررسي فرضـيه  »ي كارآفرينيها مهارتنقش رسانه در آموزش « ساخته محقق

 ديمؤه است. نتايج پژوهش از نظر افراد پاسخگو پژوهش، از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد
ي كارآفريني، نقشي معنـادار و  ها مهارتاين عقيده است كه رسانه (راديو و تلويزيون) در آموزش 

ي جمعي كه نماد آنها، راديـو و تلويزيـون   ها رسانهنتيجه گرفت كه  توان يممثبت دارد؛ به عبارتي 
رآفريني و ترويج كارآفريني به عنوان راهكار اساسي ي كاها مهارتاست، نقش اساسي در آموزش 

  در هدايت جوانان به اشتغال و توليد دارند.
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  مقدمه

وكـار جديـد يـا     هـاي كسـب   امروزه راهبردهاي رشد و رقابت بر پايه شناسايي فرصـت 
جهاني شدن روزافزون اقتصاد و شـتاب در تغييـر فنـاوري،     توسعه محصوالت جديد، با

اهميت زيادي پيدا كرده است. بـه همـين دليـل وجـود خالقيـت و نـوآوري ضـرورت        
 پذير يا كارآفريني است وكارهاي مخاطره بيشتري يافته كه نتيجه آن ظهور مديريت كسب

  ).15 ص ،2،2004و كوروال 1هينونن(
اعالم كرد كه كارآفريني، انگيـزه و ظرفيـت    (IBID)اروپا كمسيون ارتباطات  2003در سال 

فردي را به صورت مستقل يا سازماني، با تعريف يك فرصت و دنبال كردن آن به منظور توليـد  
). 141، ص 2009و همكـاران،   3سـازد (بنـاردو   ارزش جديد يا موفقيت اقتصادي شـكوفا مـي  
لحـاظ   پذير را به  وكارهاي مخاطره سبو ك كند كارآفرين، خطر را در سطوح مختلف تحمل مي

  ).1 ص ،2004 ،4وينگهام( گيرد نبودن بر عهده مي امكان ناكامي و سودآور
داشـته   وجود ها تمدن و ها فرهنگ نتايج مطالعات بيانگر آن است كه كارآفريني در تمامي

 يبشـر  هاي پيشرفت تحوالت مبناي تمامي انسان زندگي مختلف شئون با حضور در تمام و
هاي كـارآفريني   در اين ميان اهميت آموزش ).1388است (رحماني فضلي و بوذري،  و بوده

  يابد. ازپيش ضرورت مي وكار بيش با توجه به نقش و جايگاه آن در توسعه كسب
آموزشي با اعمال آمـوزش كـارآفريني،    هاي نظاممعتقد است كه ) 2010( 5ويبا ماسال

 كـه گوناگون مرتبط با يادگيري مواجـه شـوند    هاي تفعاليكه فراگيران با  شوند ميسبب 
  ).46 ص( سازد مياكتشاف آماده  هاي مهارتاين نوع آموزش آنها را در دستيابي به 
 كنـد  گيري مهـارت و رشـد فناورانـه كمـك مـي      بنابراين آموزش كارآفريني به شكل

ه او از كنـد؛ جـايي كـ    كارآفرين در دنياي تعادل عمل مـي  ).156 ص ،2007 ،6موهانتي(
بـه طـور كلـي نيازهـاي روزافـزون       ترين ارزيابي را دارد. هاي اقتصادي، مطلوب فرصت
هـا، بـراي ايـن     هاي وسيع انساني به استفاده از وسايل ارتبـاطي و از جملـه رسـانه    گروه

هـاي مختلـف در    انـد. رسـانه داراي نقـش    وسايل وظايف اجتماعي متعددي پديد آورده
طبقـه زيـر قـرار دارد:      ها را در سـه  توان نقش بندي كلي مي جامعه است. در نوعي طبقه

الف) نقش خبري و آموزشي، ب) وظايف راهنمايي و رهبري و ج) وظايف تفريحـي و  
  ).49، ص 1380تبليغي (ساروخاني، 
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هـا دارنـد و ايـن     وجوي فرصـت  ها نقش محوري در جست ها و شبكه امروزه رسانه
). ايـن  230 ص ،2007 ،1كاسـون ( عات اسـت آوري اطال وجو اغلب درباره جمع جست
ها فراگير بودن آنهاست. برخالف ساير اركان حيات انسـاني   اصل آنهاست رسانه  ويژگي

اي  ها امري فراگير هستند. استوارت هال جامعه را به صورت مدار بسته در جامعه، رسانه
شي در جامعـه  بخ هاي جمعي به عنوان شاهراه در فرايند هويت كند كه رسانه تعريف مي

 ها وظايف آموزشـي آنهاسـت   كنند. يكي از كاركردهاي مهم رسانه در آن ايفاي نقش مي
  ).128 ، ص2006 ،2تزاك(

 و اقتصـادي  رشـد  اجتمـاعي،  تغييرات در تلويزيون و راديو مانند جمعي هاي رسانه
آنهـا  شوند و به دليل استقبالي كه مردم جامعه از  مي مهمي تلقي كارآفريني عامل فرهنگ
توانند بـا نمـايش و معرفـي كارآفرينـان      پذيرند، ميتأثيري كه همواره از آنها مي دارند و

هاي كارآفريني توجه مردم و جوانان را به اشتغال و توليد در جامعه جلب موفق و روش
توان به نقش ها در توسعه كارآفريني دارند، ميهاي متعددي كه رسانه كنند. از ميان نقش

هاي كارآفريني و تبليغات وسيع اشاره كرد سازي و آموزش مهارت ني، فرهنگرسا اطالع
 و ديـداري  هـاي  بـويژه رسـانه  ( هـا  رسـانه  ). درواقع100، ص 1391(طباطبايي ندوشن، 

 مـدل  و مخصـوص  شـيوه  از سـازي  فرهنـگ  و تبليغي خاصيت دليل همان به )شنيداري
 صـحيح  اصـول  و ها پايه ايجاد و كارآفريني فرهنگ ترويج در نقشي ويژه خودشان ذاتي

  ).12، ص 1391دارند (رشكياني،  هايشان برنامه در كارآفريني الزم و
 نـوعي نظـام   نبود دليل به نيز خالق و مستعد نيروهاي و كارآفرينان ديگر، سوي از

 از ايمرحلـه  در بسـا  چـه  و دهنـد  مـي  ادامه خود كار به تنها و يكه آموزشي كارآفريني،

 بـه  پرداخت خأل، اين كردن پر مانند. كار بازمي ادامه از و خورند برمي نعيموا به فعاليت

 تربيـت  و كـارآفريني  آمـوزش  بنـابراين  اسـت؛  هـاي ديگـر  كـارآفريني از راه  آمـوزش 

در ايـن   اسـت.  كشـور  اشتغال توسعه در اساسي راهكارهاي از يكي تواند مي كارآفرينان
هـاي  تـرين روش و تلويزيون يكـي از مهـم  رساني از طريق راديو  آموزش و اطالع ميان،

ياري افراد در جهت بهبود درك شرايط كاري خود و شرايط بـازار كـار اسـت. چراكـه،     
واردان بازار كار، تجربه كافي براي درك روابط پيچيده جهان را ندارند و در صورت  تازه

  آيند. هاي مناسب، از عهده اشتغال برنمي فقدان كمك
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ها، شـناخت افـراد    هاي كارآفريني از رسانه رود با آموزش مهارت در نتيجه انتظار مي
منظـور برپـايي    هايشان بيشتر كرد و آنها را بـه  ها و توانمندي مندي ها، عالقه را از ضعف

هـاي شـغلي جديـد و ورود بـه عرصـه       وكـار و دسـتيابي بـه فرصـت     يك واحد كسب
يرها نگرش آنهـا را نسـبت بـه    هاي اقتصادي آماده كرد و با وارد كردن برخي متغ رقابت

بازار كار در جهت مثبت هدايت نموده، از طرف ديگر، به جابجـايي، محـدود كـردن و    
تري نسبت به شغل و  حذف بعضي از متغيرها، نگرش منفي را كاهش داد و پنداره مثبت

بازار كار در آنها ايجاد كرد. با توجه بـه مطالـب ذكـر شـده پـژوهش حاضـر بـا هـدف         
ها در  ه اين پرسش انجام گرفته است كه آيا از نظر صاحبنظران، نقش رسانهپاسخگويي ب

  هاي كارآفريني در جوانان استان لرستان مؤثر است؟ مهارتآموزش 

  پيشينه پژوهش

ي ديجيتالي بر كارآفريني زنـان انجـام داده   ها رسانه ريتأث) پژوهشي با عنوان 2014( 1كيم
ب به جامعه مـردان اختصـاص داشـت، ايـن     هاي گذشته كه اغل پژوهش برخالفاست. 

پژوهش به بررسي كارآفريني زنان پرداخته و عوامل مهـم دخيـل در توسـعه كـارآفريني     
زنان و تبديل شدن آنها به كارآفرينان ماهر را بررسي كرده است. اين پژوهش كـه داراي  

 ليـ تحلو هيـ تجزبوده است، با استفاده از روش پژوهش كمي و كيفي به  كننده شركت 55
دهد كـه سـهولت و ارزانـي ابزارهـاي      پرداخته است. نتايج اين پژوهش نشان مي ها داده

ي ديجيتالي باعث استفاده بيشتري از آنها شده است كه اين امر به نوبه خود بـر  ها رسانه
افزوده و باعث شده  وكار كسباندازي  انگيزش، توانمندسازي زنان و تشويق آنان در راه

 جديد بپردازند. وكار كسبمشكالت و هزينه مالي كمتري به  است كه زنان با

هـا در آمـوزش    تـوجهي رسـانه   ) پژوهشي در زمينه بي2012و همكاران ( 2شوجهت
كـارآفريني بـا    هـا بـراي تـرويج    رسـانه  كارآفريني انجام دادند و در آن به بررسي نقـش 

ايج ايـن پـژوهش نشـان    آميز كارآفرينان پرداختند. نت هاي موفقيت پوشش دادن به داستان
توجهي به اين امر  اي در ترويج كارآفريني دارند و بي ها نقش سازنده داده است كه رسانه

و در مقابل، تمركز  شود مي وكار جديد كارآفريني و كسب هاي باعث پايين آمدن فرصت
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دهـد و افـراد بيشـتري بـه سـمت       بيشتر بر روي اين امر رونـد اجتمـاعي را تغييـر مـي    
ميـزان ايجـاد    ايـن امـر منجـر بـه افـزايش      شـوند،  هاي كارآفريني سوق داده مي فعاليت
 شود. مي جديد و توسعه اقتصادي هاي گذاري سرمايه

كـارآفريني،   توسـعه  در تلويزيـون  جمعـي، ويـژه   هـاي  رسـانه  تـأثير  خصـوص  در
و 1كليـور  هـاي  پـژوهش  بـه  توان آنها مي ازجمله كه است پذيرفته صورت هايي پژوهش
 دو ايـن  ميـان  قـوي  اي رابطـه  وجـود  به آنها تمامي ) اشاره كردند كه در2007( 2هيندل

 موفقيـت،  هـاي  ارائـه داسـتان   بـه  توان ارتباط مي اين ازجمله است. شده اشاره موضوع

 مشـكالت  خصـوص  در مسـتند  هـاي  برنامـه  آنـان،  زنـدگي  شـرح  موفق، افراد تصوير

 كارآفرينانـه در  هـاي  فعاليـت  ربـاره د تلويزيـوني  هاي برنامه برخي تشريح و كارآفرينان

 تحليـل  طريـق  از و مسـتقيم  صـورت   بـه  هـا  پـژوهش  ايـن  در اما كرد؛ اشاره تلويزيون

 تنهـا  و نشده پرداخته تأثيرگذاري نحوه و ارتباط اين چگونگي به هاي تلويزيوني، برنامه

 توسعه در تلويزيون و جمعي هاي رسانه تأثيرات و ها نقش از هايي به بخش يك، هر در

 بـراي  هـايي  پژوهش چنين انجام اساس، اين بر .است قرار گرفته كارآفريني مورد اشاره

  باشد. مفيد بسيار تواند مي موجود شكاف كردن پر
مباني فرهنگ كارآفريني در جوانان با تأكيد بـر  «) در پژوهش با عنوان 1391بخش ( آذر
 و فرهنـگ  اقتصـاد،  توسعه و حولت موتور گيري كرد كه كارآفرينينتيجه »رسانه ملي نقش

 در اساسـي  و دگرگـوني  تحـول  بـه  توانـد  مـي  پديـده  اين فراگيري و رشد است و جامعه
 دنبـال  به و كارآفريني نوآوري، فرهنگ ترويج در ها شود. همچنين رسانه منجر ملي اقتصاد

  دارند. كليدي نقش جامعه يك در اقتصاد و پايدار توسعه فرايند در آن
ارائـه مـدل راهكـار    «) در پژوهشـي بـا عنـوان    1389ار و همكاران (ك واحد وحدت

 آفرينـي ، نقـش »آفريني رسانه (راديو و تلويزيون) در تعالي فرهنگ كارآفرينانه ملـي  نقش
 دو با ملي، كارآفرينانه فرهنگ اعتالي را در تلويزيون و راديو خاص صورت به رسانه و
 بخـش  در. انـد  كـرده  دنبـال  مسـتقيم غير هـاي آمـوزش  و مسـتقيم  هـاي شآموز رويكرد

 و راديـو  هـاي گيـري جهت اصلي رئوس عنوان به برنامه دسته پنج مستقيم، هاي  زشآمو
 هـاي پنـل  مختلـف،  ملـل  و اقـوام  فرهنگ با آشنايي شامل كه اند شده معرفي تلويزيون
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 و كارآفرينـان  بـا  آشـنايي  حـامي،  نهادهاي و مسئوالن با گفتگو محور، گفتگو تخصصي
 دسـته  پـنج  نيـز  غيرمسـتقيم  هايآموزش بخش در. است كارآفريني هايمهارت زشآمو

 نظـام  اخبـار،  هـا، سـريال  و هـا فـيلم  كارآفرينانه، مسابقات شامل كه گرديد. ارائه برنامه

  است. كارآفريني غير هايبرنامه متوليان به آموزش و تجاري تبليغات
هـا در توسـعه و   ش رسـانه بررسـي نقـ  «) در پژوهش خود با عنـوان  1389نصيري (

 هارسانه با گيري كرد كه كارآفريني نتيجه، »ترويج فرهنگ نوآوري، خالقيت و كارآفريني
 هـا رسـانه  صـنعت  بر شدت به كارآفريني پديده سو يك دارد. از محكمي و قوي ارتباط

 كـه  دارند گفتمان يك ايجاد در مهمي نقش نيز هارسانه ديگر سوي گذارد و ازمي ريتأث

 روحيـه  تشـويق  و ترويج طريق از كارآفريني به تصاوير مربوط و هاارزش انتقال باعث

 تـرويج  در هـا گيري شده است كـه رسـانه   همچنين نتيجه شود. مي جامعه در كارآفريني

 نقـش  جامعـه  يـك  در پايـدار  توسـعه  فرايند در بالطبع و كارآفريني و نوآوري فرهنگ

  دارند. و كليدي اساسي

  پژوهشنظري  ادبيات

و  پيشرفت جوامع بزرگ از طريق خالقيت و نـوآوري در مسـائل اجتمـاعي، اقتصـادي    
هـاي نـو و    بزرگ جوهر و حركت جوامع پيشرفت ركن ترين فرهنگي ايجاد شده و مهم

اسـت.   بـوده  جامعـه  سياسـي  و مسـائل فرهنگـي   در نـوآوري  و خواهانه خالقيت ترقي
اي، ميـدان دادن بـه   گويد: براي هر جامعـه انگليسي مي مورخ مشهور» 1آرنولد توين بي«

 ). كارآفريني نيز مستلزم1385زاده،  خالقيت افراد آن، مسئله مرگ و زندگي است (قاسم

 شود مي رو روبه اي مسئله با فرد كه كند مي بروز زماني كارآفريني چراكه خالقيت است؛

 جوانـب  آفرين تمامكار صورت اين در آيد، برمي آن براي حليراه كردن پيدا درصدد و

 و كـارآفريني  بنـابراين،  .آيـد  مـي  فايق مشكل بر واگرا تفكر از استفاده با و سنجد مي را
  غيـر  يكـديگر  از آنهـا  تفكيـك  اوقات بعضي در و نيستند هم از جدا دو مقوله خالقيت

 جديـد  وكارهاي كسب ايجاد و كارآفريني فرايند در مهمي ممكن است. خالقيت عنصر

و ارزشمندي در مـورد محصـوالت،    جديد هاي ايده كاركنان شودمي اعثب كه خالقيت

                                                      
1. Arnold Toynbee 
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 در امـروزه . )1386كارگيرنـد (حسـيني و محمـودي،     دهنده و بـه  خدماتي عملكرد ارائه

 ثروت توليد و بودن كارآفرين روشنفكر، قشر ميان در حتي از كشورها، بسياري فرهنگ

 هاسـت  رسانه عهده به خطير وظيفهرو،  است. از همين  قبح داراي ثروت داشتن حتي و

سوق  كارآفريني ايجاد سمت به را جامعه عمومي، افكار مناسب هاي برنامه ساخت با كه
  .)52ص  ،1388دهند و توليد ثروت از راه درست را ارج نهند (نايبي و آغاز، 

 افـراد  بـه  فرهنـگ  آن طريق از كه است ايدروازه رسانه معتقدند، )2009( كارلسون

 هـا  رسانه درواقع آيد.مي شمار به فرهنگي عنصري رسانه محتواي اگرچه شود؛مي منتقل
 از سـازي  فرهنگ و تبليغي خاصيت همان دليل شنيداري) بهو  هاي ديداري (بويژه رسانه

 نقـش ) شـنيداري  و ديداري هاي رسانه خصوصاً( خودشان ذاتي مدل و مخصوص شيوه
 كـارآفريني  الزم و صـحيح  اصـول  و ها پايه دايجا و كارآفريني فرهنگ ترويج در بسزايي

 از كـه  نـوآوري  ايـن،  بـر  افـزون  .)1391دارند (به نقـل از رشـكياني،    هايشان برنامه در
 جديـدتر  خـدمات  ارائه محصوالت توليد به منجر است، كارآفريني اساسي هاي مشخصه

 تر ساده زندگي و يابد مي  افزايش مردم انتخاب قدرت ترتيب اين به و شود مي تر متنوع و
 بيشـتري  هاي فرصت فراغت، اوقات افزايش و آسايش و رفاه سطح رفتن باال گردد با مي

 گسـترش  و تشـكيل  بـه  درازمدت در امر اين شود و مي ايجاد فرهنگي هاي فعاليت براي
 سـوي  بـه   بلندي هاي گام توان مي آنها مناسب هدايت با كه انجامد مي مردمي هاي تشكل
  برداشت (همان منبع). جامعه فرهنگي ارتقاي

  كارآفريني مفهوم در آموزش رسانه كاركردهاي

 هـا  رسانه كه است كرده عنوان چنين را هارسانه اجتماعي وظايف )1998( 1كلوس روژه
 ديگـري  و است افراد بين روابط خلق صرفاً يكي كه هستند علمي زمينه دو از برخوردار
 كاركرد نوع دو قبول به را بندي ما اين تقسيم. انزب زيبايي و جادويي محتواي از استفاده
 كـه  آنهـايي  و شـود  مـي  مربـوط  ها انسان فكري ارتباط به كه وظايفي سازد،مي رهنمون
 نقـش  چهـار  شـامل  فكـري  ارتبـاط  وي، نظـر  بـه  ديگـر،  سوي از .دارند رواني جهات
 هـا  مقولـه  ايـن  از كـدام  هـر  كـه  اسـت  اجبـار  نوعي و بيان ارائه پرورش، رساني، اطالع

                                                      
1. Roger Klaus 
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 هـا  رسـانه  اجتمـاعي  ــ   روانـي  ارتبـاط  كلوس، نظر از شوند. مي شامل را ديگري هاي زيرشاخه
 جبـران  هـا،  كنش كردن آزاد درماني ـ روان و سرگرمي اجتماعي، همبستگي هاي نقش داراي

 ).1375نژاد،  هست (به نقل از معتمد مجاز هاي فعاليت تقبل طريق از ها سرخوردگي

 و روابـط  خلـق  علمـي  زمينه دو هر گفت توانمي انديشمند اين نظر از گيري با بهره
 سـاير  و آمـوزش  پرتـو  در رسـانه  در كـارآفريني  بـراي  جـادويي،  محتـواي  به دستيابي

 .گرددمي ممكن شده ارائه هاي نقش

هـاي شخصـي،   توان به سـه دسـته مهـارت    هاي كارآفريني را ميكلي مهارت به طور
 از يـك  بندي كرد. هر هاي فني كارآفريني دستهريني و مهارتهاي مديريتي كارآفمهارت

  دارند: هايي زيرمجموعه نيز ها مهارت اين
توانـايي  پذيري، نـوآوري،   دروني، خطر نظم و كنترل شخص. هاي زيرمجموعه مهارت

 دورانديشي ،رهبريو  پافشاري، مقاومت و پشتكار، محوري تغيير، اداره تغيير

ــه  ــارتزيرمجموع ــ مه ــاي م ــارآفرينيه ــه .ديريتي ك ــين اهــداف برنام ، ريــزي و تعي
هـاي مـالي و    مهـارت وكـار،   كسـب  انـدازي  ، راهبازاريـابي ، روابط انسـاني گيري،  تصميم

  مديريت توسعه، مذاكره، كنترل، مديريت، حسابداري
ارتباطـات شـفاهي يـا    ، هاي نوشتاري هارتم .هاي فني كارآفريني مهارتزيرمجموعه 
مهـارت  ، فـردي  مهـارت ميـان  ، فنـاوري،  ارت يـا ارزيـابي محـيط   نظـ ، ارتباطات كالمي

)، مربيگـري،  هاي مديريت (مديريت مشاركتي ايجاد شبكه، توانايي سازماندهي، شنيداري
  ).1378ابراهيمي و زارعي، ( گروهنقش در  ايفاكنندهبازيگر و 

 ه طيك 3گراستو هدف 2آگاهانه ،1مند نظام فرايندي كارآفريني آموزش كلي طور به 

شـوند (ذبيحـي   مي تربيت خالق صورتي به بالقوه توان داراي ولي غيركارآفرين افراد آن
 اكثـر  متضـاد،  اظهارنظرهـاي  و مختلف هاي بحث وجود ). با86، ص 1386و مقدسي، 

 يـادگيري  و آمـوزش  قابـل  كه كـارآفريني  اندداده نشان كالن و خرد سطح در مطالعات

بيشـتر آنچـه دربـاره كـارآفريني      5به گفته پيتر دراكـر  .)2005و همكاران،  4است (اربانو
 بلكـه  نيسـت،  اسـتعدادي ژنتيكـي   يـا  جـادو  و سحر شنويد، اشتباه است. كارآفريني مي

داد (سـعيدي   آمـوزش  قابـل  كـه تـوان   است كه مي علمي هاي رشته ديگر مانند اي رشته
                                                      
1. systematic       2. conscious        3. goal-driven 

4. Urbano         5. Peter Drucker 
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 ديـدگاه  از را كـارآفريني  آمـوزش  اهداف 2پيترز و 1). هيستريچ1387مهرآباد و مهتدي، 

كنندگان براي گنجانـدن در ايـن    كه شركت هايي ويژگي اند. بررسي كرده كنندگان شركت
افـراد   موفقيـت  احتمـال  بهبـود  پايـه  بـر  و عملـي  داشـتند، بيشـتر   تأكيد ها به آنها دوره
 220 روي بـر  كـه  نيـز  4نيـو ونهـويزن   و 3لوروكس هاي بود. پژوهش شده گيري جهت

هـاي هسـتريچ و پيتـرز را تأييـد     در حال آموزش انجـام شـد، يافتـه    و تاقمش كارآفرين
 ).2005و همكاران،  5كرد (به نقل از هنري مي

، كساني كه معتقد به كـارآفريني هسـتند،   1970بر اساس مدل تقويت گالير در سال 
وكار هسـتند،   اند، كساني كه در آغاز راه كسب وجوي فرصت اعم از كساني كه در جست

اي را  وكار تثبيـت شـده   كنند يا كساني كه كسب اداره مي اي را وكار تازه ي كه كسبكسان
تـري از افـرادي    هاي جمعي را به شيوه متفاوت هاي رسانه نمايند، بايد داستان هدايت مي

هـاي   كارآفرينـان در داسـتان   درك كنند كه به كارآفريني معتقد نيستند. كارآفرينان و غيـر 
هـاي كـارآفريني كـه در     بنابراين افراد از داستان كنند؛ وتي توجه مييكسان به موارد متفا

). بـر  2007شود، درك يكسـاني نخواهنـد داشـت (كليـور و هينـدل،       ها مطرح مي رسانه
  برد. هاي جمعي در آموزش كارآفريني جوانان پي توان به تأثير رسانه همين اساس مي

 يـك  دارد. از محكمـي  و قوي تباطار هارسانه با همان طور كه گفته شد، كارآفريني

 بـه  مربـوط  هـاي  خالقيت فرهنگ و ها،رسانه صنعت بر شدت به كارآفريني پديده سو،

 هـاي شـيوه  و نـوآوري  ايجـاد،  قبيل از كارآفريني هايفعاليت هايويژگي و وكار كسب

 كـه  گفتمـاني  ايجـاد  در هارسانه ديگر سوي گذارد. ازمي تأثير تفكر انتقادي از جديدي

 روحيـه  تشـويق  و ترويج طريق از كارآفريني به تصاوير مربوط و هاارزش انتقال باعث

 بـا  ها ). رسانه2007، 7و ويزل 6شوند، نقش مهمي دارند (هانگمي جامعه در كارآفريني

 و راه و شناسـانند  مـي  مردم به را جديدي هاي نقش ها، توده داخل به نو هاي ايده تزريق
و  دهنـد (رحمـاني فضـلي    قرار مـي  آنها روي پيش زندگي، يبهتري برا و متفاوت رسم

 شـيوه  از سازي فرهنگ و تبليغي خاصيت همان دليل به ها رسانه ). درواقع1388بوذري، 
 نقـش ) شـنيداري  و ديـداري  هـاي  رسـانه  خصوصـاً ( خودشـان  ذاتي مدل و مخصوص

                                                      
1. Histrich           2. Peters        3. Loroux 

4. Niev Wenhuiezen    5. Hanry        6. Hang 

7. Weezel 
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 در كـارآفريني  مالز و صـحيح  اصول و ها پايه ايجاد و كارآفريني فرهنگ ترويج در بسزايي
وسـيع   مخاطبـان  بـه  سـرعت  به جمعي هاي ). رسانه1391دارند (رشكياني،  هايشان برنامه
 تـر  ضـعيف  هاي نگرش و موجب تغيير دهند مي گسترش را اطالعات كنند،مي پيدا دست

 فراينـد  در بـالطبع  و كارآفريني نوآوري، ترويج فرهنگ در ها رسانه ترتيب بدين شوند. مي

 تـأثيراتي  ) و داراي1388(نـايبي و آغـاز،    دارند كليدي نقش جامعه يك در رپايدا توسعه

 رونـدهاي  و جامعـه  در موجـود  هاي گرايش و فرهنگي اجتماعي و اوضاع بر قوي بسيار

 سنتي همه كاركردهاي بر ). افزون1387هستند (دفلور و اورت، ترجمه مرادي،  آن تحول

 هـاي  رسـانه  گسـتردگي  غيـره،  و سـرگرمي  رساني، آموزشـي،  اطالع شامل رسانه نوين و

 آمارها اساس بر كند. مي مطرح فراگير و جديد وكارهاي عنوان كسب به را آن نيز، ديجيتال

 انـد،  شده مربوط مي ها رسانه به غيرمستقيم يا مستقيم كه وكار جهاني كسب ،2008 سال در

  ).2010و همكاران،  1اند (ترونگ اي داشتهدالر ارزش مبادله ميليارد 21740 بر بالغ

  هاي پژوهش فرضيه

هـاي   از ديدگاه كارآفرينان و كارمندان صداوسيما، رسانه در آموزش مهـارت  فرضيه اصلي.
  كارآفريني در جوانان استان لرستان تأثير مثبت دارد.

  هاي فرعي فرضيه

مثبـت و مسـتقيمي در    ريتـأث  هـا  رسـانه  مايصداوسـ كارآفرين و كارمنـدان   از ديدگاه. 1
  ي كارآفريني دارند.ها مهارتوزش آم

نقـش رسـانه در    در مـورد  مايصداوسـ بين ديـدگاه افـراد كـارآفرين و كارمنـدان     . 2
  ي كارآفريني تفاوت معناداري وجود دارد.ها مهارتآموزش 

ي كـارآفريني  ها مهارتنقش رسانه در آموزش  در موردبين ديدگاه مردان و زنان . 3
  تفاوت معناداري وجود دارد.

 گانـه  سـه ي هـا  مهـارت نقـش مثبتـي در آمـوزش     ها رسانه، راننظصاحباز ديدگاه . 4
 كارآفريني به طور مجزا به نوجوانان و جوانان دارند.

                                                      
1. Truong 
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ي كـارآفريني بـه   هـا  مهارتكاركنان سيما و كاركنان راديو در آموزش  ديدگاهبين . 5
  جوانان تفاوت معناداري وجود دارد.

  پژوهش شناسي روش

 –از نـوع توصـيفي    هـا  دادهظر هدف، كاربردي و از نظر گـردآوري  پژوهش حاضر از ن
به تعـداد  لرستان (يماي مركز صداوسآماري آن را همه كارمندان   جامعههمبستگي است. 

نفـر تشـكيل    482نفـر) بـا مجمـوع     82بـه تعـداد   استان ( نمونهنفر) و كارآفرينان  400
بر اساس جـدول مورگـان و از طريـق    نفر به عنوان نمونه  214دهند كه از اين تعداد  يم

ي با تخصيص مناسب انتخـاب شـدند. بـه منظـور گـردآوري      ا طبقهيري تصادفي گ نمونه
ساخته بهره گرفته شده كه بر اساس چـارچوب نظـري    محقق پرسشنامهاطالعات از يك 

ي كـارآفريني شـامل سـه    هـا  مهارتكه گفته شد،  طور  همان پژوهش ساخته شده است.
 بـر  شـود.  يمـ ي فنـي  هـا  مهارتي مديريتي و ها مهارتي شخصي، ها رتمهاكلي  دسته

بـا مقيـاس    پاسـخ  ،بستهسؤال  15هاي پرسشنامه تنظيم شد كه شامل  يهگوهمين اساس 
پرسشـنامه   214 از .ستشناختي مربوط به نمونه ا سؤال جمعيت 6گيري ليكرت و  اندازه

مـذكور از سـوي    پرسشنامهروايي و  اعتبارپاسخ دادند.  سؤاالتنفر به  210توزيع شده 
أييد شد و براي تعيين پايايي آن نيـز آزمـون   تو استادان اين حوزه بررسي و  صاحبنظران

  دهنـده  نشـان به دسـت آمـد كـه     88/0مورد استفاده قرار گرفت كه عدد  كرونباخآلفاي 
  .ستپايايي قابل قبولي ا

  هاي پژوهش يافته

ها تأثير مثبت و مسـتقيمي در   اركنان صداوسيما، رسانهاز ديدگاه كارآفرينان و ك .فرضيه اول
  هاي كارآفريني دارند. آموزش مهارت

درصد از افراد پاسخگو بـه ايـن سـؤال    57/20حاكي از اين است كه  1نتايج جدول 
پاسـخ  درصد 18/25، »زياد«پاسخ درصد 59/47، »زياد خيلي«پرسشنامه در مجموع پاسخ 

» كم خيلي«نفر  نيز به سؤاالت پاسخ  2و در نهايت  »كم«پاسخ درصد 68/5، »تاحدودي«
كنندگان در پژوهش عقيده دارنـد   دهد اكثريت قريب به اتفاق شركت اند كه نشان مي داده
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زيـرا در   هاي كـارآفريني داشـته باشـد؛    اي در آموزش مهارت تواند نقش عمده رسانه مي
توانـد در   آيا رسانه مي«ه از پاسخگويان به سؤاالت پژوهش مبني بر اينك 16/68مجموع 

  اند. داده» زياد زياد و خيلي«پاسخ  »هاي كارآفريني نقش داشته باشند؟ آموزش مهارت

  هاي افراد نمونه به سؤاالت مربوط به تأثير رسانه  ـ پاسخ1جدول 

  هاي كارآفريني در آموزش مهارت

  جمع  كم خيلي  كم  حدودي تا  زياد  زياد خيلي  گزينه

  210  2  12  53  100  43  تعداد افراد

  100  98/0  68/5  18/25  59/47  57/20  درصد

طـور كـه    همـان   دهـد.  ها را نشـان مـي   آمده از داده  دست به  tمقدار  2نتايج جدول 
لـذا   معنادار است. 000/0 است كه در سطح 88/24آمده  دست   شود، عدد به مالحظه مي

ها نقش مثبـت و معنـاداري    هتوان گفت از نظر صاحبنظران، رسان درصد اطمينان مي99با 
شـود و فرضـيه    بنابراين، فرضـيه صـفر رد مـي    هاي كارآفريني دارند. در آموزش مهارت

  گيرد. پژوهش مورد تأييد قرار مي

 تك گروهي tآمده از افراد نمونه از طريق آزمون  دست  ـ نتايج به 2جدول 

 Test value= 42  %99ها=  فاصله اطمينان براي تفاوت

حد 

 باال

د ح

 پايين

سطح 

 داري معنا
df t 

تفاوت 

  ميانگين
  تعداد  ميانگين

نقش رسانه 

در آموزش 

 210 35/53 35/11  88/24 209 00/0 17/10 54/12 كارآفريني

مورد نقـش رسـانه    بين ديدگاه افراد كارآفرين و كارمندان صداوسيما در فرضيه دوم.
  معناداري وجود دارد. هاي كارآفريني و ايجاد خودباوري تفاوت در آموزش مهارت

 3مستقل بهره گرفته شـده اسـت. نتـايج جـدول      tبراي آزمون اين فرضيه از آزمون 
شـود،   طور كـه مشـاهده مـي    آمده از افراد پاسخگو است. همان   دست به  tبيانگر مقدار 
آمده از پاسخ كاركنان صداوسـيما در مـورد نقـش رسـانه در آمـوزش       دست  ميانگين به 

 تر از ميـانگين بـه   ايجاد خودباوري توليد ملي در نوجوانان و جوانان، بزرگكارآفريني و 
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دست آمده در ايـن جـدول نشـانگر     به tدست آمده از پاسخ كارآفرينان است. همچنين 
زيرا  تفاوت معنادار بين دو گروه افراد نمونه يعني كارآفرينان و كاركنان صداوسيماست؛

 05/0تـر بـودن آن از    معناداري اخـتالف، كوچـك   سطح معناداري قابل قبول براي تأييد
تـوان   بنابراين مـي  است. 05/0تر از  و كوچك 02/0آمده در اينجا   است و عدد به دست

گفت، اختالف معناداري بين نظر كارآفرينان و كاركنان صداوسيما از لحاظ نقش رسـانه  
  شود. در آموزش كارآفريني و ايجاد خودباوري توليد ملي مشاهده مي

  مستقل tـ نتايج به دست آمده از افراد نمونه از طريق آزمون 3جدول 

خرده 

 مقياس
 df t ميانگين سطوح

سطح 

 داري معنا

حد 

 پايين

حد 

 باال

نقش رسانه 

در آموزش 

 كارآفريني

 72 كارآفرينان

كارمندان  - 49/0 - 31/7 02/0  - 25/2 208

 صداوسيما
91/75 

هـاي   مورد نقش رسانه در آموزش مهـارت  زنان در بين ديدگاه مردان و فرضيه سوم.
  كارآفريني تفاوت معناداري وجود دارد.

طور كـه    آمده از افراد پاسخگو است. همان دست  به  tبيانگر مقدار  4اطالعات جدول 
آمده در اين جدول نشانگر تفاوت معنادار بين دو گروه مردان  دست   به tشود،  مشاهده مي

 است. 05/0تر از  و بزرگ 60/0دست آمده در اينجا   سطح معناداري به زيرا و زنان نيست؛
توان گفت، اختالف معناداري بين نظر مردان و زنان از لحـاظ نقـش رسـانه در     بنابراين مي

  شود. هاي كارآفريني و ايجاد خودباوري توليد ملي مشاهده نمي آموزش مهارت

  مستقل tاز طريق آزمون آمده از افراد نمونه   دست  ـ نتايج به4جدول 

خرده 

 مقياس
 df t ميانگين سطوح

سطح 

 داري معنا

حد 

 پايين

حد 

 باال

نقش رسانه 

در آموزش 

 كارآفريني

 98/74 مرد

208 52/0 -  60/0 57/3 - 06/2 

 73/75 زن
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هـاي   ها نقش مثبتي در آمـوزش مهـارت   از ديدگاه صاحبنظران، رسانه فرضيه چهارم.
  طور مجزا به نوجوانان و جوانان دارند.  به كارآفريني  گانه سه

طـور كـه    همان  دهد. ها را نشان مي دست آمده از داده به tمقدار  5اطالعات جدول 
هـاي   گانـه مهـارت   هاي سـه  يك از مهارت دست آمده براي هر شود، عدد به مالحظه مي

درصـد  99لـذا بـا    معنـادار هسـتند،   000/0مديريتي و فني همه آنها در سـطح   شخصي،
ها نقش مثبت و معنـاداري در آمـوزش    توان گفت، از نظر صاحبنظران، رسانه اطمينان مي

  مديريتي و فني كارآفريني دارند. هاي شخصي، مهارت

 تك گروهي tـ نتايج به دست آمده از افراد نمونه از طريق آزمون  5جدول 

Test value= 12                                       99ها=  طمينان براي تفاوتفاصله ا% 

حد 

 باال

حد 

 پايين

سطح 

 يدارامعن
df t 

تفاوت 

 ميانگين
  تعداد  ميانگين

ي ها مهارت

شخصي 

 210 47/15 46/3 47/21 209 000/0 15/3 78/3  كارآفريني

38/3  74/2  000/0  209  90/18  05/3  06/15  210  

  يها مهارت

مديريتي  

 كارآفريني

03/3  36/2  000/0  209  95/15  69/2  70/14  210  
  يها مهارت

 فني كارآفريني 

هاي  بين ديدگاه كاركنان صداوسيما و كاركنان راديو در آموزش مهارت فرضيه پنجم.
  كارآفريني به جوانان تفاوت معناداري وجود دارد.

شود، چون سطح معنـاداري آزمـون لـون از     مالحظه مي 7 و 6همان طور كه در جداول 
كنـيم؛ يعنـي اينكـه فـرض      ز نتايج رديف اول اسـتفاده مـي  تر است، پس ا كوچك 05/0

 273/0و در سطح معناداري  tمقدار به شود. حال با توجه  ها پذيرفته مي برابري واريانس
توان گفت كه بين كاركنـان تلويزيـون و كاركنـان راديـو در آمـوزش       قرار دارد، پس مي

 ،. به بيـان ديگـر  شود أييد مياين فرضيه ت تفاوت معناداري وجود دارد و مهارت جوانان
  نوع نگاه به آموزش مهارت جوانان در بين كاركنان تلويزيون و راديو يكسان نيست.



  131 ���� هاي كارآفريني به جوانان استان لرستان ... بررسي نقش رسانه در آموزش مهارت

 وضعيت كاركنان تلويزيون و راديوگروه مستقل براي مقايسه دو  Tنتايج آزمون ـ  6جدول 

  Tلون و  نتايج آزمون ـ 7 جدول

آزمون لون براي برابري   

  ها واريانس

براي برابري  tآزمون 

  ها ميانگين

هاي  آموزش مهارت

  كارآفريني به جوانان
F  Sig  t  sig 

اختالف 

  ميانگين

350/0 0817/0  ها فرض برابري واريانس  70/1 273/0 6542/0 
فرض نابرابري 

  ها واريانس

    
62/1 276/0 6542/0 

  گيري بحث و نتيجه

 گيـري  شكل در پذيري جامعه عوامل همه مجموع در و است اكتسابي فرايندي كارآفريني
 طـي  ديگـر،  عبـارت  به )؛96، ص 1388كنند (احمدپور،  مي ايفا اساسي نقش فرايند اين
 و مخـاطره  قبـول  با وكار كسب ايجاد براي جديد فكر و ايده با كارآفرين فرد فرايند اين

  دهد. مي ارائه را جديدي خدمت و محصول ريسك، تحمل
هاي  ها حاكي از نقش مثبت و معنادار رسانه در آموزش مهارت در اين پژوهش، يافته

  ر زمينهعنوان مقايسه تطبيقي د كارآفريني از نظر كارآفرينان و كاركنان صداوسيما بود. به 
بخـش   آذرتـوان بـه پـژوهش     هاي كـارآفريني، مـي   نقش مثبت رسانه در آموزش مهارت

 و فرهنـگ  اقتصـاد،  توسـعه  و تحـول  موتـور  كـارآفريني، اشاره كرد كه در آن،  )1391(
 دگرگـوني  و تحـول  بـه  توانـد  مي پديده اين فراگيري و رشد معرفي شد و اينكه، جامعه
 هـاي  رسـانه  كـه   ييآنجا ازبر اساس نتايج اين پژوهش، بينجامد،  ملي اقتصاد در اساسي
 وش گسـتر  را اطالعـات  كننـد،  مـي  پيـدا  دسـت  وسـيع  مخاطبـان  به سرعت به جمعي

 مستقل متغير سطح ميانگين انحراف معيار

هاي  ش مهارتآموز كاركنان تلويزيون 45222/0 1409/3

43757/0 0585/3 كارآفريني به جوانان  كاركنان راديو 
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 دنبال به و كارآفريني نوآوري، فرهنگ ترويج در دهند، مي تغيير را تر ضعيف هاي نگرش
 و تـرين  اصـلي  و دارنـد  كليدي نقش جامعه يك در اقتصاد و پايدار توسعه فرايند در آن

 رو،  رونـد. از ايـن   به شمار مـي  كارآفريني، فرهنگ ترويج و گسترش براي راه ترين مهم
 به بايد جوانان و جامعه فرهنگي هاي زمينه وها  ، فرصتها تيظرف شناخت با ملي رسانه
. همچنـين، واحـد   نمايـد  اقـدام  جوانـان  بـراي  كارآفريني فرهنگ كردن نهادينه و ايجاد

 تلويزيون و راديو خاص صورت به رسانه و آفريني نقش) 1389و همكاران (كار  وحدت
 غيرمسـتقيم  و مسـتقيم  هاي ش آموز رويكرد دو ملي، با كارآفرينانه فرهنگ اعتالي را در
 اصـلي  رئـوس  عنـوان  بـه  برنامه دسته پنج مستقيم، هاي ش آموز بخش درنمودند.  دنبال
 ملـل  و اقوام فرهنگ با آشنايي شامل كه دندش معرفي يزيونتلو و راديو هاي گيري جهت

 آشـنايي  حـامي،  نهادهاي و مسئولين با گفتگو محور، گفتگو تخصصي هاي پنل مختلف،
 يرمسـتقيم غ هـاي  آموزش بخش درست. ا كارآفريني هاي مهارت آموزش و كارآفرينان با
 هـا،  يـره زنج و هـا  فـيلم  كارآفرينانـه،  مسابقات شامل كه گرديد ارائه برنامه دسته پنج نيز

 .اسـت  ينيكـارآفر  يـر غ هـاي   برنامـه  متوليـان  بـه  آموزش و تجاري تبليغات نظام اخبار،
 2)، كومـار 2012( )، شوجهت و همكاران2013( 1)، امانوئل2014)، كيم (1389( نصيري

هاي خود به نقـش رسـانه در آمـوزش     ) نيز در پژوهش2007( ) و هانگ و ويزل2001(
و بحث كاربرد راديـو و تلويزيـون در آمـوزش و توسـعه ملـي را      اند  كارآفريني پرداخته

انـد كـه درجـه نفـوذ رسـانه در جوامـع و        گيـري گرفتـه   و نتيجه  مورد بررسي قرار داده
ناپـذير   دهي روابط در آنها به حدي است كه آموزش رسـانه را بـه امـري اجتنـاب     شكل

  تبديل كرده است.
هاي كارآفريني  ون را در آموزش مهارتهاي اين پژوهش، همچنين نقش تلويزي يافته
) و واحـد  2001( هـا نشـان داد كـه بـا نتـايج پـژوهش كومـار        تر از ديگر رسـانه  پررنگ
) همخواني دارد. از ديگر نتايج اين پژوهش اين بوده كـه  1389كار و همكاران ( وحدت

هاي ديگر كـارآفريني اسـت    هاي شخصي بيش از مهارت نقش رسانه در آموزش مهارت
 بـه  توجـه  بـا  ) همخـواني دارد. همچنـين، رسـانه   1389با نتايج پـژوهش نصـيري (   كه

 ضـمن  توانـد  مـي  كارآفرينـان،  اسـتعدادهاي  ظهـور  بـر  مؤثر مكاني و محيطي هاي مؤلفه

                                                      
1. Emmanuel        2. Kumar 
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 گيـري  شـكل  فرايند بررسي همچون مختلفي هاي شكل را در ها، آنها اين مؤلفه شناسايي
 هـاي  اندوختـه  و تجربيـات  كـارآفرين،  در نآ كارگيري به و پرورش كارآفريني، استعداد
 ضـمن آنكـه  . نمايـد  ارائـه  محـور  گفتگو هاي برنامه قالب در آنها مهارتي و فني علمي،

 دوره بـر  پيشينه حـاكم  متغيرهاي نقاط، از مستند هايي برنامه تدارك و تدوين با توان مي
 و توجـه  ضمن امر اين. كرد بازخواني و تحليل جوان قشر براي را آنها اي حرفه و كاري
 باعـث  كارآفريني، ذات و آنها توفيقات و ها توانايي كارآفرينان و نيز شخصيت از تجليل
 طرز اين چنانچه است طبيعي شد. خواهد جوانان ميان در مسير اين به گرايش و تشويق
 تـرويج  و تبليـغ  وكـار،  كسب و اشتغال حوزه در دست آمده  به نوآوري و انديشه تفكر،
 خمودگي و سستي نوعي با زمان طي در جوانان نگرش بر حاكم ذهني هاي لفهمؤ نشود،
 نـابودي  بـه  رو آنهـا  در نـو  هـاي  انديشـه  يافتن فعليت بروز در نهايت و شود مي همراه

 پخـش  اي، رسـانه  نوين هاي فناوري پيدايش و جمعي ارتباط وسايل گسترش رود. با مي
 فرهنـگ  گسـترش  اهميـت  بـر  اينترنـت  پيـدايش  و تلويزيـوني  هـاي  برنامـه  اي ماهواره

 در را هـا  انسـان  فرهنگـي  هويت و فرهنگ  فكر، ها رسانه امروزه .است افزوده كارآفريني
 بـا  كـه  حـدي  تـا  گذارند مي اثر ها نگرش تغيير و  عمومي افكار بر همه از بيش و دارند دست
 ايـده  و برد ميان از را جامعه در غلط هاي نگرش و ايده توان مي جمعي هاي رسانه از استفاده

  .كرد القا جامعه به را ثروت تقديس و كارآفريني نوآوري، مثل جديدي هاي نگرش و
توان ذهنيت افـراد جامعـه بـويژه جوانـان را بـه       ها مي گيري از رسانه بنابراين، با بهره

كه  همچنان پايدار در جامعه را فراهم آورد.  كار و توليد عوض كرد و زمينه توسعه بازار
 تعـدد  و فنـاوري  فنون، و علوم پيشرفت و روزمره تحوالت و تغيير به توجه گفته شد با

 بـالقوه  و پرانـرژي  انسـاني  نيـروي  و منـابع  اتالف از جلوگيري براي و حرف و مشاغل
در  اي رسـانه  و ارتبـاطي  هـاي  فنـاوري  و ابزارها است ضروري جوان قشر كشور، يعني

 توجـه  بـا  ملي رسانه ما، كشور در كار گرفته شوند.  به موضوع اين بسترهاي تأمين مسير
 كه هاست فناوري اين ازجمله توجه آن، و تأثير قابل  فراگيري و حوزه پوشش وسعت به
كـارآفريني   سـازي  مفهوم ضمن و بگذارد جاي بر حوزه اين بر شگرفي تأثيرات تواند مي
 ضـرورت  يـك  وانعنـ  سمت اين مفهـوم، آن را بـه   جوانان فكري هاي دامنه گسترش و

  .سازد نهادينه جوانان هاي نگرش در جدي و انكارناپذير
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  ها شنهاديپ

شود؛ مسئوالن با در نظر گرفتن نقشـي كـه    بر اساس مباني نظري پژوهش پيشنهاد مي •
تواند در پيشرفت كشور و حل معضل بيكاري داشته باشـد و   كارآفريني و توسعه آن مي

ي گـذار  هيسـرما واند در مسير توسعه كشور ايفا كند، ت نيز با توجه به نقشي كه رسانه مي
هاي كارآفريني و ايجاد خودباوري  منظور آموزش مهارت  ها به بيش از پيشي روي رسانه

 در نوجوانان و جوانان، صورت گيرد.
بـا   مايصداوسـ مسـئوالن   ؛شـود  بر اساس نتايج فرضيه اول پـژوهش پيشـنهاد مـي    •

هاي نمايشي، مصاحبه با كارآفرينان مطرح  د، فيلمهاي متنوع همچون مستن ساخت برنامه
ي مخصـوص كودكـان و نوجوانـان و... بـه توسـعه و تـرويج       هـا  برنامهو برتر، ساخت 

كه گفته شـد،   طور همانهاي آن در كشور بپردازند.  فرهنگ كارآفريني و آموزش مهارت
اند نقشـي بسـيار   توهاي پژوهش حاكي از اين بود كه از نظر صاحبنظران، رسانه مي يافته

پررنگ در اين حوزه داشته باشد؛ بنابراين مسئوالن بايد با در نظر گرفتن وضـع موجـود   
ي بويژه براي نوجوانان و جوانـان كـه جمعيـت قابـل     ساز فرهنگجامعه و نياز كشور به 

گردنـد، بـه    نزديك آماده ورود بـه بـازار كـار مـي     ندهيآشوند و در  توجهي را شامل مي
 اي به اين موضوع داشته باشند. پي ببرند و توجه ويژه حساسيت موضوع

بـا   مايصداوسـ شـود؛ مسـئوالن    يمـ ي فرضـيه دوم پيشـنهاد   هـا  افتـه با توجه به ي  •
هـا را بـه توليـد يـا      شده، درصد قابل توجهي از زمان برنامه ريزي كافي و حساب  برنامه

ميدواري و خودبـاوري  هايي اختصاص دهند تا به ترويج روحيه ا حمايت از توليد برنامه
زيرا يكي از اهداف مهم رسانه ملي همسـويي بـا رشـد و توسـعه     ؛ در مخاطبان بپردازند

ي در افـراد باعـث ايجـاد    خودباوركه گفته شد،  طور  همان. ستجامعه و كمك به آن ا
گردد. به همين  شود و موجب تمايل افراد به ايجاد شغل و نوآوري مي انگيزه در آنها مي

تواننـد،   هايي مي ها بايد بدانند با ساخت چنين برنامه رسانه ارانگذاستيسوالن و دليل مسئ
ضمن توفيق در جذب مخاطب، موجبات نشاط و تحرك را در جامعه و بويژه در ميـان  

 نوجوانان و جوانان فراهم آورند.
گـردد؛ در سـاخت   هاي سوم، چهارم و پنجم پيشـنهاد مـي   هاي فرضيه بر اساس يافته •
ي، پشتكار، خودبـاوري،  ريپذ سكيرهايي همچون نوآوري،  هاي آموزشي، به مهارت برنامه
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كه گفته شد، از نظر صـاحبنظران،   طور  همانزيرا ؛ تري شود ... توجه ويژه مثبت انديشي و
 هاي ديگر كارآفريني نقش دارد. هاي شخصي بيش از مهارت رسانه در آموزش مهارت

شـود؛ مسـئوالن بـه سـاخت       يمـ پيشـنهاد  ي فرضـيه ششـم نيـز    ها افتهبر اساس ي •
هاي راديـويي در حـوزه آمـوزش كـارآفريني توجـه       هاي تلويزيوني بيش از برنامه برنامه

 .بيشتر است ي آنرگذاريتأثزيرا هم تعداد مخاطبان و هم ؛ نشان دهند
شـود كـه    هـاي و تحقيقـات بعـدي پيشـنهاد مـي      براي ايجاد ارتباط بين اين پژوهش

  زير مورد بررسي قرار گيرند:موضوعات پژوهشي 
از مفـاهيمي   هـاي كـارآفريني و ايجـاد خودبـاوري     نقش رسانه در آموزش مهـارت  •

  .برخوردارندي كار بيشتر توجه و از طرفيتاند و  اخير مطرح شده  هستند كه در چند دهه
طريق پرسشـنامه بـه دسـت آمـد، ولـي       ازتنها هاي مورد نياز  در اين پژوهش داده •
نيـز  مشـاهده و...   هاي ديگـر همچـون مصـاحبه و    ه بر اين روش از روشتوان عالو مي

  د.يتري به دست آدمفي و تر قياطالعات دق لهيوس نيبد شايد دكراستفاده 
توان آن  كه مي اند از ابعاد مختلفي تشكيل شده هاي كارآفريني و خودباوري مهارت •

 پرداخت. آنها به بررسي شپژوهاهداف  و ها هيدر فرض وه ابعاد را مورد توجه قرار داد
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