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آوري  ابزار جمع. پردازد یمي نوین بر قصد کارآفرینانه ها رسانهمصرف 
 450اطالعات در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است و جامعه آماري 

ن مشغول به تحصیل در مقاطع ارشد و دکتراي رشته نفر از دانشجویا
.  هستند1394-95کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در سال 

 نفر 210ي نسبی متناسب و حجم نمونه ا طبقهي به روش احتمالی ریگ نمونه
 چهار میانگین طور به موردمطالعه افراد  کهدهد یمنتایج پژوهش نشان . است

 يها  رسانهمیزان بیشترین و کنند ی ماستفاده اینترنتروز از  ه شباناز ساعت
 آنالین، خبري هاي سایت وب شامل ترتیب به مورداستفاده اینترنتی نوین
 و ها وبالگ و آموزشی و علمی هاي سایت وب مجازي، اجتماعی يها شبکه
 بیانگر این است که رابطه معنادار و مثبتی بین جینتا. است بوده ها ویکی

. ي نوین و قصد کارآفرینانه در بین دانشجویان وجود داردها رسانهصرف م
 دانشجویان بین در اینترنتی نوین يها  رسانهمصرف میزان بدین معنا که هرچه

 موردبررسی دانشجویان میان در قصد کارآفرینانه و انگیزه ،رود ی مباالتر
 اقدام و وکار بکس یک اندازي راه براي پذیري امکان درك بعد در ویژه به

 مدل از حاصل نتایج .شود یمتقویت  کارآفرینانه فعالیت شروع براي علمی
 طریق از نوین هاي رسانه از استفاده که دهد ی منشان ساختاري نیز معادالت

 صورت به) کارآفرینانه قصد يها شاخص (رهای متغسایر بر تأثیرگذاري
  .ستا  داشته ریتأثقصد کارآفرینانه دانشجویان  بر غیرمستقیم

هاي نوین، دانشجویان   قصد کارآفرینانه، مصرف رسانه:هاي کلیدي واژه
  کارآفرینی

  
  مقدمه -1
 آغازین سؤالاست » قصد کارآفرینانه«و » ي نوینها رسانهمصرف «حاضر موضوع مقاله  

 ریتأث بر قصد، گرایش و تمایل افراد به کارآفرینی توانند یم ها رسانهاین است که آیا 
آجزن  (میبدانشده جهت انجام رفتار   ریزي را کوشش برنامه» قصد«اگر . رندبگذا
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که فرد، قبل از آغاز  است عنوان اولین اقدامی به» قصد کارآفرینانه«، )1999وفیشبن، 
وکاري   مربـوط بـه کسبـهیوکار و یـا تولیـد و فروش اول اندازي کسب رسـمی راه

  ). ،2007کار و سکیورا (دهـد یانجـام مـ
بینی   است و بهترین پیش از عوامل زیربنایی رفتار کارآفرینانهقصد کارآفرینانه 

اگر قصد یا نیت براي ). 2000و همکاران،  2گررو(شود  یمکننده رفتار قلمداد 
کارآفرینی را یک رفتار آگاهانه و اختیاري فرض کنیم، عوامل و متغیرهاي متعددي بر 

پذیري باال،  ریسک (يفردمحققان عالوه بر متغیرهاي . نداین قصد یا نیت تأثیرگذار هست
بر متغیرهاي ) ي دموگرافیکها یژگیوسطح آموزش و مهارت باال و دسترسی به منابع و 

 در همین راستا، مطالعه اسپیشت. کنند یم دیتأکمحیطی اثرگذار بر قصد کارآفرینانه نیز 
ي ها شبکه (یاجتماععوامل نشان داد که پنج عامل محیطی فراگیر یعنی ) 1993(

رونق اقتصادي و  (ياقتصاد، )اجتماعی، حمایت نخبگان و پذیرش و مقبولیت اجتماعی
ي نهادهاي رسمی و غیررسمی از ها تیحما (یاسیس، )در دسترس بودن سرمایه

بازارهاي جدید و (و بازار )  مراکز رشدوجودنظام آموزشی و  (ییربنایز، )کارآفرینان
از میان عوامل یادشده  .بر قصد کارآفرینانه تأثیرگذار هستند) ولوژیکتکن يها ينوآور

عوامل اجتماعی یعنی نظام ارزشی و هنجاري و پذیرش و مقبولیت اجتماعی به دلیل 
 از ،ي درك شده از طرف شخص کارآفرینها تیمطلوبتأثیرگذاري بر هنجارها و 

 عوامل اجتماعی جایگاه و شأن در واقع). 1985گارتنر، (است اي برخوردار  اهمیت ویژه
 اگر .کنند ی متعیین مناسب، شغلی گزینه یک عنوان به را و رویکرد به کارآفرینی

ارتقاي  و معرفی باعث ها رسانه و باشند اجتماعی احترام و منزلت داراي کارآفرینان
، جم(کنند  ی مکمک و قصد کارآفرینی انگیزه توسعه به دنشو کارآفرینی جایگاه
ي ها تیفعالهراندازه نظام ارزشی و هنجاري جامعه مدافع، حامی و مشوق . )2014

                                                
1. Carr and Sequeira 
2. Guerrero 
3. Specht 
4. GEM(Global Entrepreneurship Monitoring) 
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وکار کارآفرینانه  کارآفرینی باشد، افراد قصد و نیت بیشتري براي شروع یک کسب
  .خواهند داشت

ي اجتماعی ها رسانهي جمعی و ها رسانه -ها در جامعه اطالعاتی کنونی، رسانه 
تولید و توزیع و کسب اطالعات و اخبار و  وامل عنیتر مهمعنوان یکی از  به -نوین
ها و هنجارهاي اجتماعی در میان افراد یک جامعه  پذیري ارزش ها، انتقال و جامعه دانش

سازي و چارچوب  ها با برجسته در واقع رسانه). 1389مهدي زاده، (هستند مطرح 
ازي و س  به آموزش، فرهنگ،ها ها و ایده سازي موضوعات و باورها و اندیشه

زمانی نقش رسانه در  .کنند یم در میان افکار عمومی کمک ها آنسازي  نهادینه
پیوند » قصد کارآفرینانه« که آن را به مفهوم ابدی یمسازي اهمیت  پذیري و فرهنگ جامعه
ها و رفتارهاي  ها، نگرش ی به هنجارها، ارزشده شکلها در  نقشی که رسانه. دهیم

 که فراتر از شود یمي تلقی ساز فرهنگ، نوعی آموزش و کنند یمکارآفرینانه ایفا 
ی خاصی نیست بلکه تمام لیو تحصي رسمی است و محدود به دوره سنی ها آموزش

جستجوگران (فعال هم مخاطبان . ردیگ یبرمها را در  گستره عمر مخاطبان متنوع رسانه
صورت  فته و بهي قرار گرا رسانهي ها امیپو هم مخاطبان منفعل که در معرض ) عمدي

  .شوند یمآشنا  ي کارآفرینیها مهارتو  ها و هنجارها مستقیم و غیرمستقیم باارزش
ي ارتباطات و ها يفناوري مبتنی بر ها رسانهي گوناگون، ها رسانهاز میان  

ي ها تیقابلاطالعات و اینترنت به دلیل همگرا کردن و یکپارچه کردن تمام امکانات و 
مطبوعات، رادیو و تلویزیون همچون متن، صدا و تصویر از یکسو ي قبلی یعنی ها رسانه

 ،اي بودن و به دلیل داشتن خاصیت تعاملی بودن، فرازمانی و فرا مکانی بودن و شبکه
توجهی در میان مخاطبان  ها ربوده و از ضریب نفوذ قابل گوي سبقت را از دیگر رسانه

مرکز ملی توسعه «بر اساس گزارش . ندا ویژه جوانان در جهان و ایران برخوردار گشته به
 درصد بوده 73، ضریب نفوذ اینترنت در ایران 1393سال  تا پایان - متما-اینترنت

                                                
1. http://www.iriu.ir/matma/pages 
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 .اند بوده درصد آنان از طریق تلفن همراه هوشمند به اینترنت متصل 32است که حدود 
وجه به بنابراین با ت.  درصد است1,2 در حالی است که ضریب نفوذ مطبوعات تنها نیا

مطابق آمار (دهند  یم میلیون نفر از جمعیت ایران را جوانان تشکیل 24 حدود این که
نیروي انسانی فعال و  - گفت که جوانان و دانشجویانتوان یم، )1390سرشماري سال 

حال . شوند یم بخش مهمی از کاربران اینترنت در ایران را شامل -کار در کشور به آماده
 چه تأثیري بر ،ي نوین در میان دانشجویانها رسانهکه مصرف  اصلی این است سؤال

، در این سؤال؟ درراستاي پاسخگویی به این گذارد یم ها آنقصد و نیت کارآفرینانه 
قصد «و رابطه آن با » ي نوینها رسانهمیزان و چگونگی مصرف «به بررسی  مقاله،

  .میپرداز یم» کارهاي جدیدو اندازي و شروع کسب دانشجویان رشته کارآفرینی براي راه
  

  مبانی نظري و مروري بر مطالعات گذشته -2
مفهومی است که در سطح ملی و فردي مورد توجه بسیاري از » قصد کارآفرینانه« 

 در سطح »قصد کارآفرینانه« بررسی براي نظري چارچوب اولین. پژوهشگران بوده است
 انتخاب براي افراد مدل این طبق. است)  )1982شاپیرو کارآفرینانه مدل رویداد فردي،
 ازبلکه » مطلوبیت بعد«تنها از   نهمسیر، هر. شوند ی ممواجه مختلفی مسیرهاي با شغل

 نیز »گرایی عمل« از میزانی باید و ردیگ ی مقرار موردبررسی زین» يریپذ  امکانبعد«
 از فرد یک ابیارزی شاپیرو، ازنظر. باشد وجود داشته گزینه یک روي بر کارکردن براي

 رو ازاین. است عمل آن انجام براي ناکافی شرط ،»عمل پذیري امکان و مطلوبیت میزان«
 جهت نیز» گرایی عمل« از میزانی باید نوپا وکار کسب یک اندازي راه تحقق براي
 هینظر«آجزن  1991 در سال بعد، سال نه .باشد داشته وجود »ها فرصت« از برداري بهره

                                                
1. Shapero 
2. Desierability 
3. Feasibility 
4. acting 
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 يزیر  برنامهرفتار، مقداري هر براي که منطقی فرض این با را »شده  ریزي  برنامهرفتار
. مطرح کرد هستند، ینیب شی پقابل »قصد« توسط رفتارها این و دارد وجود مشخص

 به یک نسبت افراد نگرش مانند (ذهنی هنجارهاي«، »نگرش« عامل، سه مدل، این طبق
  .دارند اثر قصدگیري   بر شکل»پذیري امکان درك« و »)موضوع

  به میزان)شخصی نگرش (وکار کسب شروع به و تمایل» نگرش«عامل نخست؛ 
 شامل تنها  نگرش.دارد اشاره بودن مورد کارآفرین در افراد منفی یا مثبت ارزشیابی

 مالحظات شامل بلکه  نیست؛)جذاب است آن دارم، دوست من: مانند (ها زشیانگ
که » هنجارهاي ذهنی«عامل دوم؛ . هست نیز) است زامتیا داراي آن کار: مثالً (ارزشمند

به  و است کارآفرینانه رفتارهاي انجام عدم یا انجام به مربوط اجتماعی فشار نوعی به
 نشدن یا شدن کارآفرین به گیري تصمیم در »مرجع افراد «موافقت احساس و درك
یا  شدن فرینکارآ به نسبت دشواري و سهولت میزان »درك«عامل سوم؛  .دارد اشاره

 شاپیرو مدل شبیه بسیار اصول و ازلحاظ شکل مدل نی ا.است پذیري امکان همان درك
 نیز ازنظر تجربی که هستند قوي بسیار پشتوانه تئوریک داراي مدل دو این و است
 درك« در واقع .دهند ی مارائه کارآفرینانه قصد به نسبت خاص بینشی و شده ثابت

. است آجزن مدل در »کار انجام به نگرش و تمایل «معادل شاپیرو، مدل در »مطلوبیت
 توسط مدل دو این آزمون در. است مشابه مدل دو در »پذیري درك امکان« ضمن، در

 ولی شد اثبات آزمون نتایج توسط شاپیرو مدل ذکرشده در عوامل تمام کروگر،
  .نشد تأیید آجزن مدل در ذهنی هنجارهاي

 نیات وها   نگرشمیان ، ارتباط)1993( 2 رودکارس و کروگر المللی مدل بین
 وها   نگرشبر خارجی عوامل تأثیر تحلیل براي منعطف از طریق مقیاسی را کارآفرینانه

شده که، مطلوبیت نگرش درك شده از   در این مدل نشان داده.کردند آزمون نیات،
ه بر قصد رفتار، هنجارهاي اجتماعی درك شده از رفتار و کنترل رفتاري درك شده ک

                                                
1. Reference People 
2. Krueger and Carsrud 
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 که عاملی.  عوامل بیرونی و محیطی هستندریتأث هستند، خود تحت تأثیرگذارکارآفرینانه 
کننده یا  عامل تسریع ،دهد ی مقرار ری تأثتحت را رفتار و قصد بین رابطه مدل، این در

  ).1390جعفري مقدم و همکاران،(شوند  یمبازدارنده نامیده 
 باور این وي بر. رگذار در این حوزه استمدل تأثی ، آخرین)2009( 1مدل کروگر

 که است »جدید «شرایط ازها   آنادراکات این بلکه کنند ی نمتغییرها   سازمانکه است
 به تمایل« کلیدي قسمت دو داراي کارآفرینانه ؛ بنابراین ازنظر وي قصدکند ی متغییر
با  .است »)ذیريپ امکان درك (کار آن شدن عملی امکان« و »)مطلوبیت درك (کار انجام

 کارآفرینی پیگیري حرفه براي افراد  گفت قصدتوان یمذکورمي ها مدلتوجه به 
درك «، و »)اجتماعی و سیاسی اقتصادي، عوامل (یطی محشرایط« از برگرفته تواند یم

و »  و خودباوري فردها ییتوانا«، » و هنجارهاي اجتماعیها ارزشها و  مطلوب از نگرش
در مطالعات . باشد» ي اجتماعیها تیحما«و » ملی بودن فعالیتپذیري ع درك امکان«

و ) 1993(رود ، کروگر و آرس )1991(آجزن ، )1982 (رویشاپگرفته از سوي  انجام
 ریتأثو » پذیري درك شده امکان«و » مطلوبیت درك شده«، ارتباط بین )2009(کروگر 

  .شود یمگیري قصد کارآفرینانه دیده   بر شکلها آن
  
  ها هاي نوین و کارکردهاي رسانه رسانه -2-1
 زندگی ریناپذ یی جداو اصلی عنصر به ها رسانه  امروز، شدهيا  جامعه رسانهدر

ها در تمام طول  در واقع رسانه. اند شده تبدیل انسان ي اقتصادو اجتماعی فردي،
 معرض وقفه دارند و افراد مدام در ها حضور بی روز در عرصه کار و زندگی انسان شبانه
  . هستندها آن تعامل با وها  رسانه

طورکلی به هر ابزار یا وسیله یا میانجی تبادل و انتقال پیام بین   بهmediaرسانه یا 
 طیف وسیعی از ها  رسانه.شود یمدو طرف ارتباط یعنی فرستنده و مخاطب اطالق 

                                                
1. Krueger 
2. Mediated Society 
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ي ها يناورفگرفته تا ) مطبوعات و رادیوتلویزیون و فیلم و سینما (یجمعي ها رسانه
  .گیرد ي اجتماعی نوین را در برمیها رسانهنوین ارتباطات و اطالعات و اینترنت و 

  اصطالح.است رسانه جدیدترین منظور ،شود ی مبحث »نوین رسانه «از که زمانی 
 اطالعات و ارتباطات نوین يها ي و توسعه فناوررشد نتیجه توان ی مرا نوین يها رسانه

 که دانست ي اینترنتیها رسانهاینترنت و  توسعه و ظهور و طاتشدن ارتبا دیجیتالی و
 و پیام ارسال و دریافت و انتشار و توزیع بازتولید، تولید، در تغییرات از وسیعی طیف

 در توان یمها را  ظهور این رسانه). 1387مک کوئیل، (گیرد  می بر در را اطالعات
 اینترنتی، يها تیسا  وبشامل(نت اینتر بر مبتنی نوین تعاملی اجتماعی يها رسانه
 و ارسال يها سامانهمجازي،  اجتماعی يها  شبکهها، میکروبالگ ها، وبالگ ها، ویکی

فضاي مجازي،  شامل(اطالعات  و ارتباطات نوین يها يفناورو ظهور ) پیامک دریافت
..) .و ها فبلت و ها تبلت  و رادیوهاي دیجیتال،ها ونیزیتلوهوشمند،  ي همراهها تلفن

ي تمام امکانات ساز کپارچه نماد همگرایی و یتوان یمي نوین را ها رسانه. مشاهده کرد
 نیتر مهم. دانست) مطبوعات و رادیو و تلویزیون(ي قبلی ها رسانهي ها تیقابلو 

 فرا بودن، تعاملی بودن، بودن، اینترنتی شامل دیجیتالی نوین، يها  رسانهخصوصیات
ي و فرازمانی و ساز هیشبو  بودن يا  چندرسانهشدن، يا بکه شبودن، مجازي بودن، یمتن

  ).2009و همکاران،  لیستر(فرا مکانی بودن هستند 
معتمد  دکتر. اند ها پرداخته  رسانهکارکردهاي يبند  طبقهبه ارتباطی نظران صاحب

 گروه سه در را جمعی  ارتباط وسایل کارکردهاي نژاد، پدر علوم ارتباطات ایران،
 رهبري و راهنمایی وظایف )ب آموزشی، و خبري وظایف )الف: است نموده يندب طبقه

 چارلز و السول هارولد. )13-3: 1371 معتمد نژاد، (یغی تبلو تفریحی وظایف )ج و
 در ها رسانه کارکرد و نقش به طورجدي به که هستند آمریکایی پژوهشگران از رایت

   :است کرده ذکر مطبوعات براي را کارکرد السول، سه. اند  کردهتوجه جامعه
 یهمبستگ -2 ،)رسانی و گزارش رویدادها از طریق اطالع (طی محبر نظارت -1

                                                
1. Lister 
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  و )  و باورهاها دگاهید ایجاد همگرایی در منظور به تفسیر اطالعات نقد وانتخاب و (
 رایت. )يا رسانهاز طریق آموزش  (ی فرهنگو ي اجتماعیها ارزشو  میراث انتقال -3
. )، 1381تانکارد و سورین(کند  ی ماضافه نیز را »ی و سرگرمتفریح «کارکرد، سه این به

 تولید، کار به رسانه نهادکه  است معتقد جمعی، ارتباطات پرداز نظریه کوئیل مک دنیس
 و دار معنی ییها  مرجعیا نمادهایی یعنی آن، وسیع معناي به معرفت توزیع و بازتولید

 گرفتن نظر در با). 81: 1387 کوئیل، مک. (دارد اشتغال اعیاجتم جهان در تجربه قابل
 پیوستگی و همبستگی ایجاد رسانی، اطالع يها  نقشکوئیل مک ها، رسانه بودن میانجی

  ).83 :همان. (است شده قائل ها رسانه براي را بسیج و سرگرمی و تفریح و تداوم و
  
  اي و مخاطبان  رویکردهاي نظري به مصرف رسانه-2-2
اي در دوران کنونی، سنجش و  رشته ي مهم در مطالعات بینها حوزهی از یک
ي مختلف ها حوزهها بر میزان گرایش به   مصرف و استفاده از رسانهریتأثارزیابی 

 ییها تی فعالبه »اي رسانه مصرف«. وکارهاي مختلف است ازجمله گرایش به کسب
 یا و اطالعات و اخبار کسب رايب ها رسانه از گروه یا فرد آن طی که کند ی ماشاره

 نی نويها  رسانهبا تعامل میزان شامل ها فعالیت این. کنند ی ماستفاده شدن سرگرم
 ،...)و اي شبکه يها  شبکهو اجتماعی يها  رسانههمچون بر اینترنت مبتنی يها رسانه(

 به نداد گوش و فیلم و تلویزیون تماشاي مجالت، و نشریات ها، روزنامه کتاب، مطالعه
  ). ،2002؛ لویز ،1999مک کنزي(شود  ی مآن نظایر و رادیو

رسانه بر  اجتماعی تأثیرات ها در زمینه نظریه تأثیرگذارترین و نیتر مهمیکی از  
تأثیرات  بلندمدت در ها رسانه این تئوري بر آن است که. نظریه کاشت است مخاطبان،

 به. گذارند ی مخود پرمصرف ندگانبین ارزشی نظام و بینی جهان بر تدریجی و عمیقی

                                                
1. Severin and Tankard 
2. Media Consuption 
3. McChesney 
4. lewis 
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 عرضه مخاطبان و بینندگان به را رایجی هاي ارزش و بینی ها جهان رسانه که معنی این
 وتانکارد، سورین. (انجامد می جهان فهم مشترك نگریستن هاي راه به که دنکن می

1381.(  
 معتقدند که سازي، برجسته هی نظرواضعان کومبز مک مکسول و شاو دونالد

 مردم اطالعات و آگاهی بر رویدادها، وها   موضوعاز بعضی ساختن برجسته با ها انهرس
 توانند ی ماما بیندیشند، »چگونه «مردم که کنند تعیین توانند ی نمگرچه. گذارند ی متأثیر

  .)1389مهدي زاده، (» .بیندیشند چهدرباره  «که کنند تعیین
 محصوالت مصرف در خاطبانم زهیانگبرمبناي تئوري استفاده و رضامندي، 

نیازها و  از برخی ارضاي ها و از محتواي رسانهها  آنناشی از رضامندي  اي، رسانه
 ها انگیزه و نیازها این ها رسانه که میزان هر به بنابراین،. است آنان ها و انتظارات انگیزه

 ندکن ی مفراهم را مخاطب رضایتمندي موجبات میزان همان به سازند، برآورده را
  ).، 1376اولسون و سیگنایزر ،ویندال(

 اجتماعی یادگیري هنظری ها، رسانه اجتماعی آثار به مربوط هاي مهم نظریه از دیگر
 براي کهرا یی زهای چبیشتر ها انسان  نظریه، این بر اساس. است) 1986 (باندورا آلبرت

کسب  مستقیم  مشاهدهو تجربه از صرفاً ، دارندنیاز زندگی در عمل و راهنمایی
. آموزند ی مها رسانه طریق از ویژه به و غیرمستقیم طور به ها راآن هعمد بلکه ،کنند ینم

 و حفظ  توجه،: از عبارتند باندورا الگوي در اجتماعی یادگیري اصلی فرایند چهار
 مستقیم همشاهد  رویداد، یک یادگیري شروع هنقط. انگیزش و )عملی( تولید یادآوري،

  .)1389مهدي زاده، ( است یمغیرمستق یا
  
  

                                                
1. Mark Levy and Sven Windahl  
2. signizer 
3. Olson 
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   تجربی تحقیقه پیشین-2-3
 حوزه در هم و رسانه زه با بررسی ادبیات در حو2007 در سال  و ویزلگهان

حوزه  در میالدي 1970تنها یک تحقیق در دهه که  متوجه شدند کارآفرینی، علمی
 تحقیق رسیده تهف به میزان این 1980 و در دهه شده انجام رسانه و کارآفرینی ارتباط
 2005 تا 2000 مطالعه و در سال 25 تحقیقات مرتبط به تعداد 1990اما در دهه . است

 درصد مطالعات 87شده است، اما از میان مطالعات پیشین،   مطالعه پرداخته52به تعداد 
ها   کارآفرینی کرد نه رسانهتوان یها چگونه م اند که در رسانه به این مقوله پرداخته

 يها کیسازي، تکن ل در فیلممثا براي. باشند  کارآفرینیدهنده  ترویجتوانند یچگونه م
 درصد مطالعات 13اند و تنها  شده عنوان نوآوري در این حوزه مطرح ساخت انیمیشن به

اند و یا در  ی پرداختهکارآفرین ارتقاي براي ابزاري عنوان به  رسانهکننده به نقش کمک
ت نوآوري اهمی مانند زه کارآفرینیسانه و حوجهت یافتن نقاط تشابه صنعت ر

  ).2007هنگ و ویزل، (اند  پرداخته
 براي سه نقش ییها  مؤلفه1390 در سال زعفریان و همکاراننتایج تحقیق 

این  نی شناسایی نمود،کارآفری فرهنگ توسعه ریهنجاري، شناختی و تنظیمی در مس
   :ها به ترتیب عبارتند از مؤلفه

 از ری مثبت از کارآفرینان موفق، تقديساز چهره«نجاري؛  نقش هيها مؤلفه
رسانی امتیازات و تسهیالت کارآفرینی،   ترویج کارآفرینی در رسانه، اطالعيها برنامه

انعکاس دستاوردها و رویدادهاي «شناختی؛   نقشيها  مؤلفه؛» کارآفرینیيها جشنواره
ها، بررسی علل  ی و مصادیق آنکارآفرینی، آموزش کارآفرینی، معرفی فرآیند کارآفرین

مشاوره به « نقش تنظیمی؛ يها  مؤلفه."وکار  کارآفرینان و محیط کسبيها شکست
رسانی و  ها و اطالع  اجتماعی کارآفرینی، معرفی فرصتيها وکارها، ایجاد شبکه کسب

 در ضمن، در این تحقیق به انواع .»ارتباط کارآفرین بااستعدادها و نیازهاي وي

                                                
1. Hang and Weezel 
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شده است   ن موضوعات مؤثر باشند نیز اشارهای در ارائه دنتوان ی که مییاه برنامه
  ).1390 ،زغفریان و همکاران(

ي ها رسانهچگونگی اثرگذاري «، با عنوان )1391 (یزالنتایج تحقیق ناهید و 
ي هـا  برنامـهاز کدام هرکه  دهد ی منشان »در توسعه کارآفرینی) تلویزیون (یجمع

 يها  ارائـه داستانکـارآفرینی، غیرمسـتقیم و مستقیم يها آموزش: مانند تلویزیونی
 رفتار الگوسازي کارآفرینی، وقایع خبري دادن کارآفرینـان، پوشش موفقیـت

 مضمون با مسابقات مفهـوم کارآفرینی، بـا هـا الی سـرو ها فیلم پخش کارآفرینانه،
 در و مسئوالن آفرینـانکار حضـور بـا تخصصـی يها  نشسـتوکار، کسب اندازي راه

 زنـدگی از تصویري ارائه  ومخاطبان به کارآفرینان تجربیات انتقال میزگرد، قالب
  .هستند تأثیرگذار کارآفرینی توسعه کارآفرینـان بر

 توان ی که مداد نشان ،)1389 (همکاران  وکار حدت و نتایج تحقیق واحد
ون در اعتالي فرهنگ کارآفرینانه صورت خاص رادیو و تلویزی  رسانه را بهآفرینی نقش

در بخش .  غیرمستقیم دنبال نموديها  مستقیم و آموزشيها ملی با دو رویکرد آموزش
هاي رادیو و  گیري عنوان رئوس اصلی جهت  مستقیم، پنج دسته برنامه بهيها آموزش

هاي تخصصی   آشنایی بافرهنگ اقوام و ملل مختلف، پنل:یون معرفی شد که شاملزتلوی
نهادهاي حامی، آشنایی با کارآفرینان و آموزش و وگو با مسئوالن  وگومحور، گفت فتگ

 غیرمستقیم نیز پنج دسته برنامه ارائه يها در بخش آموزش.  کارآفرینی استيها مهارت
، اخبار، نظام تبلیغات تجاري و ها الی سرو ها فیلم کارآفرینانه، مسابقات :شامل که گردید

  . غیر کارآفرینی استيها رنامهآموزش به متولیان ب
 کارآفرینی هبها   رسانهتوجهی بی موضوع ، به)2012(همکاران و   تحقیق علیدر

 برايها   رسانهنقش مورد در بحث با پژوهشاین  در. است شده  پرداخته پاکستان در
 موفقیت داستان انعکاس باها   رسانهکه شده اشاره موضوع این به کارآفرینی ترویج
  .دنکن بازي کارآفرینی ترویج در را مولد نقش توانند یم... و رینـانکارآف

                                                
1. Ali, Lu, Cheng & Chaoge 
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ر رسانه ی سه تأث، کهدهد ی نشان م،) )2008و مک فارکوهرولمینگ نتایج تحقیق ا
 بر تمایالت و یر استفاده از رسانه براي تأث؛اول: وکار عبارتند از بر محیط کسب

 پیرامون خدماتتقال اطالعات و ارائه  ان؛ دوم،نتیجه رفتار آنان  مردم و درها شیگرا
عنوان مرکزي   رسانه به؛ي جدید، سومبازارها ایجاد یا فعلی بازار بهبود ،کنندگان تأمین

ها و مشکالت اصناف و کارآفرینان  براي بهبود محیط سیاسی و قانونی و انتقال دیدگاه
  .کند یم عمل  دولتمردانبه اقشار مردم و

 یـک عنوان به افـراد پذیري ریسک رفتار نهی زم در، تحقیقی) )2007ککینوف 
 وي. است داده انجام کارآفرینی رشد براي حیاتی عامل یک و کارآفرینی مهـم ویژگـی

 راها  آنموفقیت  داستان مشاهده و دیگران تجربیات مشاهده فرد، تجربیـات خود نقـش
  .. کرددیی تأافراد يریپذ سکیهـا بر ر  رسـانهدر

 و ها تینشان داد که بر اساس کشف ذهن، )1393(یق زالی و ناهید  نتایج تحق
 تی کیو، درنهایشناس  روشيها کنندگان و تفسیرپذیري عامل  مشارکتيها دگاهید

 ایران در کارآفرینی در توسعه یشاخگ سیزده نقش رسانه ملی بر اساس مدل سه
کارآفرینانه، یت نه، قابل آموزش کارآفرینا؛ رفتارييها  نقش:ازد نعبارتکه  شد شناسایی

الگوسازي رفتار کارآفرینانه، شناسایی فرصت کارآفرینانه، گرایش کارآفرینانه، توسعه 
  و کارآفرینانه، اقدام کارآفرینانه)يخودبارو (ي خودکارآمدوکار، کسب يها مهارت

 ،وکار، مستندسازي تجربیات کارآفرینانه  اصالح قوانین کسب؛ ساختارييها نقش
 کارآفرینانه، يها تی فعالیرسان  اطالع؛ کارآفرینانهيساز یا فرهنگي ا نهی زميها نقش

 این شده  تحقیق به آن اشاره در اهمیت کهنکته حائز . سازي فرهنگ کار گروهی نهادینه
 داشته کارآفرینی توسعه در تواند ی مملی که رسانه ییها  تا نقششده تالش که است
به چگونگی اثرگذاري تلویزیون در توسعه کارآفرینی  اما در آن ،شود شناسایی باشد،
 در اینجا بر اساس مبانی نظري و پیشینه تجربی به تدوین مدل پس . استاي نشده اشاره

                                                
1. Olming & MacFarquhar 
2. Kokinov 
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اي و قصد کارآفرینانه   که به تبیین رابطه مصرف رسانهمیکن یممفهومی متناسب اقدام 
  .پردازد یم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  
  
  

  
  
  
  
  

  )2009کروگر،  ( مدل مفهومی تحقیق-1 شکل
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ف ر
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ها

 

  
 درك مطلوبیت

ایل شخصی تم
  )نگرش(

قصد در جهت رفتار 
 کارآفرینانه

رفتار 
 کارآفرینانه

  
 پذیري امکان كدر

درك هنجارهاي 
 اجتماعی

  
 خودباوري

 هاي حمایتدرك 
 اجتماعی

  
 درك فرصت

  
 گرایی عمل
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  روش پژوهش -3
هاي نوین بر قصد کارآفرینانه دانشجویان  این پژوهش، به بررسی تأثیر مصرف رسانه

این پژوهش، بر اساس هدف کاربردي، ازنظر نوع  .پردازد کارآفرینی دانشگاه تهران می
امعه آماري مطالعه ج. شود و به روش پیمایش انجام می توصیفی و همبستگی است

 و دکترا)  نفر369 ( نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل در مقاطع ارشد450حاضر 
 1394-95دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در سال  در رشته کارآفرینی)  نفر81(

.  برآورد شد210با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه مورگان، حجم نمونه . هستند
 اي نسبی استفاده شد و گیري طبقه ورگویاسازي نمونه از شیوه نمونههمچنین به منظ

آوري اطالعات  براي جمع. سپس از هر طبقه به شیوه تصادفی ساده افراد انتخاب شدند
 با پرسشنامه هاي سؤال. شد استفاده )بااعتبار صوري (محقق ساخته پرسشنامه ابزار از

 و تبدیل استخراج ،تحقیق مفهومی رچوبچا ابعاد اصلی از یک هر هاي مؤلفه استخراج
اعتبار صوري . تبدیل شدند پرسشی، هاي شدند و نهایتاً به گزاره خبري هاي به گزاره

 و دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته کارآفرینی انادت نفر از اس10پرسشنامه توسط 
ق نیز از طریق اي متغیرهاي تحقی چنین اعتبار سازه هم. ارزیابی و مورد تأیید قرار گرفت

شده و   بررسی تحلیل عاملی تأییدي با استفاده از تحلیل معادالت ساختاري ارزیابی
وسیله شاخص  پایایی گویه هاي متغیرهاي مکنون تحقیق به. شده است  مورد تأیید واقع

  : آمده است1شده است که نتایج آن در جدول  آلفاي کرونباخ ارزیابی

                                                
 -پذیرد و تنها در مقطع کارشناسی ارشد و   دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی دانشجو نمی

 .پذیرد دکتراي تخصصی دانشجو می
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  خ متغیرهاي تحقیق شاخص آلفاي کرونبا-1 جدول

 متغیر
تعداد 
 گویه

آلفاي 
 کرونباخ

 متغیر
تعداد 
 گویه

آلفاي 
 کرونباخ

هاي نوین  رسانه
 اینترنتی

5 485/0 
هاي  درك حمایت
 اجتماعی

9 714/0 

 /779 2 فرصت 724/0 8 تمایل شخصی

درك هنجارهاي 
 اجتماعی

 816/0 2 گرایی عمل 685/0 6

  888/0 6 هقصد کارآفرینان 773/0 12 خودباوري
  

هاي نوین  ، تنها آلفاي کرونباخ متغیر استفاده از رسانه)1(بر اساس جدول شماره 
 بوده است و آلفاي کرونباخ سایر متغیرهاي تحقیق در سطح 6/0اینترنتی کمتر از 
هاي نوین اینترنتی به  پایین بودن سطح آلفاي کرونباخ متغیر رسانه. مطلوبی بوده است
هاي مختلف لزوماً رابطه آماري باالیی با همدیگر  ه استفاده از رسانهاین دلیل است ک

. ها شدت زیادي نداشته باشد ندارند و این امکان وجود دارد که همبستگی درونی آن
آوري اطالعات از  شده، ابزار جمع هاي آلفاي کرونباخ محاسبه بنابراین بر اساس شاخص
 .ر بوده استقبولی برخوردا قابلیت اعتمادپذیري قابل

آمده بر اساس تحلیل آماري بوده است در  هاي بدست وتحلیل داده روش تجزیه
افزار  ها از نرم این تحلیل جهت توصیف متغیرهاي تحقیق و ارزیابی همبستگی بین آن

spss رهاي تحقیق و آزمون تجربیاستفاده شده و جهت بررسی روابط تبیینی بین متغی 
 amosافزار  یابی معادالت ساختاري با نرم ل پیشرفته مدلمدل نظري تحقیق، از تحلی

در این روش تحلیل، روابط بین متغیرهاي تحقیق با کنترل عوامل . استفاده شد
هاي تجربی مورد  گیري شده و قابلیت تعمیم مدل نظري، بر اساس داده گر اندازه مداخله

 .گیرد ارزیابی قرار می
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  هاي پژوهش  یافته-4
آمده از بررسی نمونه تحقیق و آزمون مدل نظري  هاي آماري بدست  یافتهدر این بخش 

هاي  شده و شاخص هاي کلی نمونه تحقیق توصیف ابتدا ویژگی. شود گزارش می
شده و  شده و در ادامه همبستگی متغیرهاي اصلی ارزیابی توصیفی متغیرهاي تحقیق بیان

  .شود اري ارائه میدرنهایت نتایج مربوط به مدل یابی معادالت ساخت
  
  هاي توصیفی  یافته-4-1 
 نفر از دانشجویان 210توان گفت که از میان  بر اساس نتایج پژوهش حاضر می 

 درصد 1/18 درصد، دانشجوي کارشناسی ارشد بوده و 9/81کارآفرینی موردبررسی، 
نده نیز  درصد باقیما1/47ها مرد بوده و   درصد آن9/52. اند نیز دانشجویان دکتري بوده

 23ها از   سال و نیم بوده و دامنه سنّی آن29میانگین سنّی این افراد برابر با . اند زن بوده
هاي  بر اساس یافته. اند  سال سن داشته35 درصد افراد کمتر از 83 بوده و بیش از 50تا 

 درصد 4/18نمونه بررسی نشان داده است که مورد آمده، وضعیت اشتغال  آماري بدست
هاي خصوصی مشغول به کار  ها در شرکت درصد آن 1/29ویان بیکار بوده و دانشج
بیش . اند هاي دولتی اشتغال به کار داشته ها و سازمان  درصد نیز در شرکت6/14. هستند

 درصد نیز 18اند و درنهایت   درصد افراد نیز، خود را کارآفرین معرفی کرده9/19از 
  .اند سایر موارد را اعالم کرده

 اکثراً موردبررسی، دانشجویان از نفر 210 مجموع از ج بیانگر این است کهنتای
 استفاده اینترنت از »و بیشتر ساعت پنج «روز شبانه طول در آنان، درصد 60 یعنی

 از استفاده به ساعت یک از کمتر آنان درصد 2,4 تنها که است حالی در این. کنند می
 از روز شبانه از ساعت 4 مطالعه، مورد فرادا میانگین طور به. هستند مشغول اینترنت
دهد که بیشترین میزان استفاده از  همچنین نتایج نشان می .کنند استفاده می اینترنت
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هاي  شبکه هاي خبري آنالین، سایت هاي نوین اینترنتی به ترتیب شامل وب رسانه
  .ه استها بود ها و ویکی هاي علمی و آموزشی و وبالگ سایت اجتماعی مجازي، وب

  
  هاي تحلیلی یافته -4-2

هاي نوین و متغیر قصد  تغییري بین مصرف رسانه براي سنجش رابطه هم
بر اساس .  استدانشجویان از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شدهکارآفرینانه 

دوي همه متغیرهاي اصلی تحقیق، معنادار و  ، رابطه دوبه)2(نتایج جدول شماره 
مصرف «توان گفت که  بر اساس این نتایج می. امعه آماري بوده استتعمیم به ج قابل

هاي متغیر وابسته یعنی  رابطه معنادار و مثبتی با همه شاخص» هاي نوین اینترنتی رسانه
این بدان معناست که هرچه میزان استفاده و مصرف . داشته است» قصد کارآفرینانه«

رود، انگیزه و قصد کارآفرینانه در  باالتر میهاي نوین اینترنتی در بین دانشجویان  رسانه
اندازي یک  پذیري براي راه ویژه در بعد درك امکان بررسی به میان دانشجویان مورد

در این . شده است وکار و اقدام علمی براي شروع فعالیت کارآفرینانه نیز تقویت کسب
 شدت همبستگی با (پذیري درك امکان«ترین شدت رابطه مربوط به شاخص  میان بیش

بوده و کمترین آن مربوط به » )23/0با شدت همبستگی  (گرایی عمل«و » )27/0
 با شدت 21 (درك فرصت «و» )21/0با شدت همبستگی  (درك مطلوبیت «شاخص

شود، درمجموع، گرچه  طور که در جدول مالحظه می همان. بوده است» )0/همبستگی 
و قصد کارآفرینانه مثبت است اما شدت  نترنتیهاي نوین ای رابطه میزان مصرف رسانه

  . بوده است17/0این رابطه خیلی قوي نبوده و برابر با 
توان نتیجه گرفت که متغیر مستقل و وابسته از رابطه مثبت  نهایت می در

اما این روابط به معناي وجود رابطه علت و معلولی بین این دو و بیانگر . برخوردارند
ر وابسته نیستمیزان تأثیر متغیزیرا ضریب همبستگی پیرسون رابطه  .ر مستقل بر متغی

در واقع . ها را ی بین آنسنجد نه روابط علّ تغییري مثبت و منفی بین دو متغیر را می هم
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 جهت پسروابط همبستگی پیرسون، بدون کنترل تأثیر متغیرهاي دیگر مدل است؛ 
با ) SEM (یابی معادالت ساختاريیابی به نتایج تبیینی از روش تحلیل مدل  دست

توان   استفاده شده است؛ در واقع بر اساس نتایج این تحلیل میamosافزار  استفاده از نرم
شده در مورد مدل نظري را به بوته آزمون تجربی گذاشت و نتایج  هاي مطرح فرضیه

  .آمده را تفسیر نمود دست به
  قیق همبستگی مرتبه صفر بین متغیرهاي تح-2جدول 

    
هاي  رسانه

  نوین اینترنتی
درك 

  مطلوبیت
درك 

  پذیري امکان
گرایی عمل  فرصت

قصد 
  کارآفرینانه

هاي نوین  رسانه      1  رابطه شدت
مقدار   اینترنتی

  معناداري
 

     

     1  **213/0  رابطه شدت

مقدار   درك مطلوبیت
  معناداري

002/0  
 

    

درك     1 **498/0  **272/0  رابطه شدت
مقدار   پذیري امکان

  معناداري
000/0  000/0  

 
   

   1 **523/0  **558/0 **214/0  رابطه شدت

مقدار   درك فرصت
  معناداري

002/0 000/0 000/0 
 

  

   1**872/0 **522/0 **523/0 **237/0  رابطه شدت

مقدار   گرایی عمل
  معناداري

001/0  000/0 000/0 000/0 
 

 

 1  **513/0**564/0  **527/0  **515/0  **175/0  رابطه شدت

مقدار   قصد کارآفرینانه
  معناداري

011/0 000/0 000/0 
000/0 000/0  

 **p< 01/0 *    p< 05/0  
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  )SEM (مدل یابی معادالت ساختاري 
 مفهومی باقابلیت -شده، یک دستگاه نظري در این تحقیق برمبناي ادبیات نظري تدوین

هاي نوین و متغیر قصد کارآفرینانه پیشنهادشده  رسانهرابطه بین متغیر مصرف  تبیین
روابط بین دو متغیر موردبررسی،  بر اساس ضریب آزمون همبستگی پیرسون،. است

رسد که براي تبیین روابط بین این  اما به نظر می .مثبت و مستقیم تشخیص داده شد
اختاري ضروري هاي معادالت س هاي پیشرفته مبتنی بر آزمون متغیرها، انجام تحلیل

شده و هم روابط  اي متغیرهاي تحقیق ارزیابی در این روش تحلیل هم اعتبار سازه. است
صورت همزمان و در وضعیت مشابه با محیط واقعی مورد  شده در مدل نظري به مطرح

نیکویی برازش معیار اصلی این روش تحلیل براي سنجش قابلیت . گیرد آزمون قرار می
  .هاي تجربی است انطباق آن با دادهتعمیم مدل نظري و 

 AMOSافزار  با استفاده از نرم روش انجام این تحلیل به این شکل بوده است که
و در مرحله .  مربوط به متغیرها، تحلیل عاملی تأییدي به عمل آمدهاي آماري داده طبق

شده و با توجه به نتایج روابط ساختاري و  بعد مدل ساختاري موردنظر محاسبه
هاي نیکویی برازش، مدل موردنظر در سه مرحله اصالح شد که درنهایت به  اخصش

هاي نیکویی برازش، این متغیر   بر شاخص» فرصتدرك «متغیردلیل تأثیر منفی حضور 
در این مدل استفاده . شده به شکل زیر ارائه شد شده و مدل اصالح از مدل نهایی حذف

، درك )F3 (نماد، درك مطلوبیت با )F1 (نمادهاي نوین اینترنتی با  از رسانه
) F4 (نمادو قصد کارآفرینانه با ) F5 (نمادگرایی با  ، عمل)F2 (نمادپذیري با  امکان

  :ص شده استشخم
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   مدل معادالت ساختاري متغیرهاي مکنون بر اساس ضرایب استاندارد برآورد شده-2نمودار  
  

ه ساختاري شامل دو بخش براي بررسی روابط بین متغیرها مدل کامل معادل 
گیري براي بررسی و تعریف روابط بین  بخش اول شامل یک مدل اندازه: شود می

شود که  شود و بخش دوم شامل یک مدل ساختاري می نشانگرها و متغیرهاي پنهان می
در . کند را مشخص و آزمون می) اصلی (ی مفروض بین متغیرهاي مکنونساختار علّ

ها یا متغیرهاي مکنون از  گیري مدل برازش شده، باال بودن مقادیر بارشده بر عامل اندازه
اي سنجش متغیرهاي اصلی   حاکی از مطلوبیت اعتبار سازه،طریق متغیرهاي آشکار

آمده بارهاي عاملی تنها در مورداستفاده از  دست بر اساس مدل به .تحقیق بوده است
 که این مقادیر به دلیل عدم ارتباط - بوده است4/0ترنتی کمتر از هاي نوین این رسانه

شده   قبول واقع  مورد، پسهاي نوین اینترنتی بوده نظري بین استفاده از انواع رسانه
 در مورد Tهاي   بوده و ارزش4/0در سایر موارد، مقدار بارهاي عاملی باالي . -است

 بوده است که این 96/1بیشتر از % 95تمام ضرایب المداي متغیرهاي آشکار در سطح 
کند  به این معنی که تأیید میشود،  هاي آشکار محسوب می خود شاهدي بر روایی سنجه

گیري  متغیرهاي اصلی را اندازه) غیر تصادفی (صورت واقعی متغیرهاي آشکار، بهکه 
ي مدل گیري به بخش ساختار هاي اندازه بعد از اطمینان از مطلوبیت شاخص. اند کرده

   نوینيها مصرف رسانه

  درك مطلوبیت
  

  ییگرا لعم

درك 
  یريپذ امکان

 قصد کارآفرینانه

.78
 

.90 

.75 

.48 

.13 

.32 
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ترین معیار  با توجه به عدم اجماع پژوهشگران در انتخاب مناسب: شود مراجعه می
 ،هاي نیکویی برازش مدل شاخص اي از نیکویی برازش مدل ساختاري، معموالً مجموعه

  :هاي اصلی در جدول زیر آمده است شود؛ برخی از شاخص پیشنهاد می
  

 ساختاري قصد کارآفرینانههاي نیکویی برازش مدل معادالت   شاخص-3جدول 
X2 D.F  P.value DF


 RMR  GFI  NFI  CFI  RMSEA  

734/429 113 00/0 80/3 07/0 83/0 77/0 82/0 116/0  
  
 و RMSEAهاي نیکویی برازش، شاخص  بر اساس منطق استفاده از شاخص 
RMRآمده از نیکویی برازش باالتري  دست تر باشد مدل به  هرچقدر به صفر نزدیک

 هرچقدر به یک CFI و GFI ،NFIهاي  که شاخص ر بوده است درحالیبرخوردا
همچنین مجذور  .تر باشند، مدل نهایی برازش بیشتري با واقعیت تجربی دارد نزدیک

 باشد، برازش آماري مطلوب مدل معادالت 5شده اگر کمتر از مقدار  کاي تعدیل
آمده  دست هاي به کرد کمیتتوان ادعا  ترتیب می این به. کند ساختاري را بازنمایی می

قبول بودن مدل اصالحی   از قابل، متعدد ارزیابی نیکویی برازشهاي براي شاخص
  .شده، حکایت دارد هاي مشاهده پیشنهادشده، در جهت تحلیل داده

 همه روابط ساختاري مدل نهایی باالتر tآمده مقدار  بر اساس نتایج آماري بدست 
تعمیم به جامعه   واقعی و قابل،شده  راین روابط مشاهدهبناب.  بوده است96/1از مقدار 

 .هاي تحقیق در مورد این روابط تأییدشده است دیگر فرضیه عبارت آماري بوده است، به
قصد  ( درصد از تغییرات متغیر وابسته78بر اساس این روابط، درمجموع، بیش از 

  .ده استش بینی وسیله متغیرهاي مدل نهایی پیش به) کارآفرینانه

                                                
 - شده  مجذور کاي تعدیل)DF( 



  

  
  

  
 155  ...  هاي نوین بر قصد   بررسی تأثیر مصرف رسانه

 
 

دهد که در این پژوهش، استفاده  نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاري نشان می
) کارآفرینانه قصد هاي شاخص (هاي نوین از طریق تأثیرگذاري بر سایر متغیرها از رسانه

بر اساس مدل نهایی . ستا  داشتهتأثیر صورت غیرمستقیم بر قصد کارآفرینانه  به
هاي نوین اینترنتی بر متغیرهاي درك مطلوبیت،  استفاده از رسانهآمده، میزان تأثیر  بدست

 بوده است که شدت 75/0 و 9/0، 78/0گرایی به ترتیب  پذیري و عمل درك امکان
در بین متغیرهاي مکانیزمی نیز، درك . دهد بسیار باالیی را در همه موارد نشان می

 ،ر قصد کارآفرینانه داشته و در ادامهترین تأثیر را ب  بیش48/0مطلوبیت با میزان تأثیر 
 باعث تقویت قصد کارآفرینانه شده 32/0پذیري با مقدار ضریب تأثیر  متغیر درك امکان

 کمترین تأثیر ایجابی را بر قصد کارآفرینانه 13/0گرایی با ضریب  است و درنهایت عمل
  .ایفا کرده است

ي تجربی، حذف متغیر درك ها شده از دل داده  نکته اساسی مدل نهایی استخراج
فرصت بوده است که حضور آن در مدل، برازش تجربی مدل معادالت ساختاري را به 

چنین طبق  هم. شده است شدت تحت تأثیر قرار داده و ترجیحاً از مدل نهایی حذف
گرایی دانشجویان نیز در جهت  هاي نوین اینترنتی بر عمل آمده، رسانه نتایج بدست

نوبه خود حائز اهمیت  آفرینانه تأثیر مستقیم داشته است که این نیز بهتقویت قصد کار
  .باشد فراوانی می

  
  گیري بحث و نتیجه -6

 کارآفرینانه قصد بر نوین هاي رسانه مصرف تأثیر بررسی حاضر تحقیق اصلی هدف
 معتقد ارتباطات حوزه پرداز نظریه کوئیل، مک. است بوده کارآفرینی رشته دانشجویان

 و علت رابطه یک و نیستند جوامع در تغییرات اصلی عامل جمعی هاي انهرس است،
 زمینه این در دیگري متعدد متغیرهاي بلکه ندارد وجود ها رسانه و تغییرات بین معلولی
 تأثیر معلولی و علت رابطه تبیین دنبال به نیز حاضر یکم پژوهش. هستند متداخل
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 تحلیل دنبال به بلکه  دانشجویان نبوده استهاي نوین بر قصد کارآفرینانه مصرف رسانه
متغیر  و) نسل دو میان در اجتماعی هاي ارزش به گرایش (وابسته متغیر تغییري هم رابطه

 .است بوده) اي ماهواره هاي تلویزیون از استفاده میزان (مستقل

از  روز شبانه از ساعت چهار میانگین طور به موردمطالعه افراد که داد نشان نتایج
 ترتیب به اینترنتی مورداستفاده نوین هاي رسانه میزان بیشترین کنند و اینترنت استفاده می

 و علمی هاي سایت وب مجازي، اجتماعی هاي شبکه آنالین، خبري هاي سایت وب شامل
ناشی از آزمون (هاي تحلیلی رابطه  یافته .است بوده ها ویکی و ها وبالگ و آموزشی

وي بین متغیرهاي اصلی تحقیق نیز نشان داده است که بین د دوبه) همبستگی پیرسون
هاي نوین ارتباطی و قصد کارآفرینانه رابطه مثبت و معناداري  میزان استفاده از رسانه

اند نسبت به  ها استفاده کرده بنابراین کسانی که بیشتر از این رسانه. وجود داشته است
ها  طبق این یافته. اند تري برخوردار بودهسایر دانشجویان از میزان قصد کارآفرینانه باال

هاي نوین و عوامل مؤثر بر قصد  همبستگی مثبت و معناداري بین استفاده از رسانه
 گرایی پذیري، فرصت و عمل هاي آن یعنی درك مطلوبیت، درك امکان کارآفرینانه و شاخص

  .وجود داشته است
ناي تبیین آماري روابط آمده از تحلیل همبستگی فوق به مع اما نتایج بدست

 این کهبنابراین باوجود. ها را نشان داده است ذکرشده نیست و صرفاً همبستگی بین آن
 هاي مستخرج از مدل نظري ازنظر آماري تأییدشده است اما محقق جهت تمام فرضیه

یابی به یک مدل تبیینی معتبر از روش مدل یابی معادالت ساختاري استفاده کرده  دست
یارهاي ارزیابی مدل نهایی در این تحلیل شامل شدت روابط کوواریانسی و مع. است

مدل نهایی معادالت ساختاري از باالترین سطح . هاي نیکویی برازش بوده است شاخص
متغیرهاي مستقل این مدل بیش . هاي تجربی برخوردار بوده است نیکویی برازش با داده

 مدل از حاصل نتایج .اند بینی کرده  را پیشاز تغییرات متغیر قصد کارآفرینانه% 78از 
 از نوین هاي رسانه از استفاده پژوهش، این در که دهد می نشان ساختاري معادالت

 غیرمستقیم صورت به )هاي قصد کارآفرینانه شاخص (متغیرها سایر بر تأثیرگذاري طریق
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 استفاده تأثیر میزان ،آمده بدست نهایی مدل بر اساس. اند داشتهتأثیر  کارآفرینانه قصد بر
 و پذیري امکان درك مطلوبیت، درك متغیرهاي بر اینترنتی نوین هاي رسانه از

 همه در را باالیی بسیار شدت که است بوده 75/0 و 9/0 ،78/0 ترتیب به گرایی عمل
 این بخش از مدل نهایی تحقیق منطبق با مدل نظري شاپیرو. دهد می نشان موارد

الذکر  همچنین با توجه به معیارهاي فوق. قصد کارآفرینانه بوده استدر تبیین ) 1982(
این عمل . شده است از مدل نهایی حذف» درك فرصت« متغیر میانجی SEMدر تحلیل 

بخش دیگر مدل نهایی تحلیل . شده است هاي تجربی انجام بر اساس ماهیت داده
هاي نوین تأثیر مستقیم  نهمعادالت ساختاري حاکی از آن بوده است که استفاده از رسا

در واقع . گرایی داشته است پذیري و عمل بر متغیرهاي درك مطلوبیت، درك امکان
هاي تعاملی آن در تولید و مصرف یا ارسال و  هاي نوین اینترنتی و قابلیت ماهیت رسانه

 هاي کند که از طرفی کاربر با ایده دریافت پیام براي کاربران این امکان را فراهم می
جدید آشنا شده و از طرف دیگر وي را ترغیب به کنشگري تولیدگرانه کرده و 

شده از طریق  منابع اطالعاتی عرضه. دهد ها را گسترش می هاي بروز خالقیت آن زمینه
 افراد را نسبت به سازوکارهاي اجتماعی، ساختارهاي اقتصادي و ،هاي نوین رسانه

اي نوین ابزاري در جهت ه رسانه. دنساز اه میهاي کارآفرینانه و ماهیت بازار آگ فرصت
فضاي  از طرف دیگر،. تقویت سرمایه اجتماعی و گسترش شبکه روابط بین افراد است

هاي اقتصادي  هاي تعاملی نوین میدان وسیعی در جهت انجام فعالیت مجازي و رسانه
ن اینترنتی بر هاي نوی همه این موارد نحوه تأثیرگذاري استفاده از رسانه. خالقانه است
هاي  هاي اجتماعی و نگرش ها از ارزش گرایی کارآفرینانه افراد، درك آن تقویت عمل

  .دنکن هاي اجتماعی را تأیید می شخصی و همچنین اتکاي به نفس و گسترش حمایت
توان گفت که برمبناي نتایج مدل معادالت ساختاري، استفاده از  مجموع می در

از طریق تقویت درك  آفرینانه دانشجویان تأثیر داشته وهاي نوین بر قصد کار رسانه
ها در قالب تمایل شخصی و شناخت هنجارها و نیازهاي اجتماعی و نیز از  مطلوبیت آن
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پذیري در دو بعد افزایش خودباوري و گسترش شبکه روابط  طریق تقویت درك امکان
کند  ه نقش ایفا میهاي اقتصادي و اجتماعی در جهت تقویت قصد کارآفرینان و حمایت

 این قصد منجر به بروز رفتار کارآفرینانه ،که درنهایت با استناد به مدل نظري کروگر
 سازي دونالد رسد که نتایج این پژوهش با تئوري برجسته همچنین به نظر می. شود می

 برجسته با ها رسانه این که ، مبنی بر)1389مهدي زاده،  (کومبز مک مکسول و شاو
گذارند،  می تأثیر مردم اطالعات و آگاهی بر رویدادها، و ها موضوع از یبعض ساختن

 مردم که کنند تعیین توانند نمی گرچه ها آن است که رسانه این تئوري بر. همخوان باشد
 این طورکلی به. بیندیشند» چه درباره «که کنند تعیین توانند می اما بیندیشند، »چگونه«

 قصد بر ایجابی و تقویتی هاي انگیزشی، نقش نوین هاي رسانه که داد نشان پژوهش
  .دارند را بررسی مورد جامعه بین در کارآفرینانه

  
 منابع

 بازدارنـده  عوامـل  ،)1390 (.یم مر زاده، جلیل ؛محمدرضا زالی، ؛سعید مقدم، جعفري 
 و اقتـصاد فـصلنامه    ،تهـران  دانـشگاه  مطالعـه  مـورد : دانشجویان کارآفرینانه قصد

 .26 و 25 يها شماره ،نوین تجارت

  در ایـران  تلویزیـون  يهـا   نقـش شناسـایی  ،)1393 (.ناهید، مجتبـی   ؛زالی، محمدرضا 
نـشریه رسـانه و     ،  )Q (یـو  ک شناسـی   روش مبنـاي  بـر  ایـران  در کارآفرینی توسعه

  .دوم. ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهارم، شفرهنگ
  بندي  ، شناسایی و اولویت)1390 (.قنبریاسی،  محمدي ال  ؛ خرمی، زهرا  ؛زعفریان، رضا

اي در  رشـته    میان مطالعات .ي نقش تلویزیون در توسعه فرهنگ کارآفرینی      ها  مؤلفه
، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگـی، سـال اول، شـماره     رسانه و فرهنگ  

  .دوم
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 ،دهقـان،  اعلیرض :ترجمه ،ارتباطات هاي  یهنظر ،)1381 (.تانکارد یمز ج ؛ورنر سورین 
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