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 چکیده   
ایت توسعه، از سرمایه ه رفاه و در غکارآفرینی به عنوان یک مسئله مورد توجه رویکردها و دیدگاه های مختلف است. این مهم به عنوان ابزاری جهت نیل ب  مقدمه:

ی توانمندسازمی شود.  نمندسازی یاداد انگیزه ) فراهم سازی شرایط روانی( کار عزیمت نموده است؛ آنچه که از آن به تواگذاری و تدارک زیرساخت ها به سمت ایج
نان وارنشی هه کارآفرینی به تمایل تقایار در اینجا مورد اهتمام است نقش اخبار در آنچه ی روانی است.توانمندسازدارای ابعاد و رویکردهای مختلف و یکی از آن ها 

 است.

  اشد.بمی شهرستان سروآباد نانیهه وارنش ینیبه کارآفر لیتما یکارکرد اخبار در ارتقاهدف تحقیق حاضر تعیین   هدف پژوهش:

 ارآفرینیکبه  رتقای تمایلزاری برای اتاثیرگذاری اخبار به مثابه اببررسی  کمی حاضر که به شیوه پیمایشی انجام شده، به دنبال پژوهش  شناسی تحقیق:روش

تحقیق زار بانوان عبه مصاحبه  و ا و پایاای رو پرسشنامهاز  ومتغیرها و شاخص های تأثیرگذار است در پژوهش حاضر با رجوع به ادبیات نظری مرتبط جهت استخراج 
 .همبستگی پیرسون تحلیل گردیدی و انمونه  تی تکو  فریدمنهای آزمون و  SPSS پرسشنامه با نرم افزار به دست آمده ازداده های در نهایت . استفاده گردید

ه زندگی دستان است کر استان کراین مطالعه هه وارنشینان روستاهای بخش هورامان تخت، شهرستان سروآباد د جغرافیایی  قلمرو :قلمروجغرافیایی پژوهش

 نیمه کوچ نشینی دارند.

 هست مناسبیضعیت وورد نظر در مدر منطقه  ز اخبار به عنوان جزیی از برنامه روزانهاستفاده اکه  پژوهش حاکی از آن استیافته های  ها و بحث:یافته

 ههساعات استفاده زایش که با اف گفتن رابطه معنادار و همبستگی مثبت )مستقیم( وجود دارد و می توا اخباربر اساس نتایج آزمون پیرسون بین کارآفرینی و  :نتایج

 .می یابددر منطقه مورد نظر افزایش انگیزه کار ، ان از اخباروارنشین
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  مقدمه
کارآفرینی به عنوان یک مسئله مورد توجه رویکردها و دیدگاه های مختلف است. این مهم به عنوان ابزاری جهت نیل به رفاه و در غایت 

و تدارک زیرساخت ها به سمت ایجاد انگیزه ) فراهم سازی شرایط روانی( کار عزیمت نموده است؛ آنچه که از آن به  توسعه، از سرمایه گذاری
 .داندیمی مرتبط تربزرگمحیط سیاسی و اجتماعی  ( بهبه شخص بلکه فقطنهرفاه فردی را ) درواقعی توانمندسازتوانمندسازی یاد می شود. 

 و عدم صالحیت مقابلدر  یعنی شایستگی سازدیمی پاسخگو اجامعهتبط به کمک و تالش متقابل برای ساخت یی که سالمت روانی را مرالگو
اجزای  توانیمبرای تعریف توانمندسازی  است. شایستگی و امثالهم متفاوت خودکارآمدی و ،نفسعزت ی ازتوانمندسازضعف.  مقابل در قدرت

( جوامع )و در 2)که در  یندی( فرا1)ی عبارت است از توانمندسازاجزای  نزیپرک زعمبه بیان کرد.متعارف آن را برشمرد و در قالب یک گزاره 
و  یاسیساختارها و منافع س ریدر مورد تأث یآگاهکه بر و درک ) یآگاه ،اندیشه انتقادی( 4( مشارکت فعال، )3)و شامل  دهدیمرخ ها(، سازمان
ی توانمندساز است. تر از همهاما مهم ن،یدشوارترکه این آخری -می شودو منابع مهم  ماتیتصم سی بهدسترو  کنترل (5و ) (دیافزایم یاقتصاد

 شودیها و جوامع مافراد، سازمان ی است که متوجهندیفرآ نیچن رییانداز در حال تغو چشم مداومت جهینت یک فرایند بلکه تنهانه
ی در توانمندساز دارد. سروکاربا انگیزش  باشد چونله فرایند از اهمیت بیشتری برخوردار مرح رسدیمو به نظر  (208-209،صص. 1،2010)پرکینز

ی، معنادار ی،رگذاریتأثاز؛  اندعبارتی روانی توانمندسازبعد  چهار ی روانی است.توانمندسازی آن هاحوزهعلوم مختلف مطرح است و یکی از 
ی در راستای کارآفرینی و در این مهم بهره گیری از رسانه ها توانمندسازی از ریگبهرهاست در اینجا مورد اهتمام  آنچه خودسامانی و شایستگی.

 یامجموعه شامل که است عمل بر مبتنی پدیده یکاساساً  کارآفرینی، کهیدرحالی امری ذهنی و شناختی است توانمندساز )خاصتًا اخبار( است.
. اهمیت توانمندسازی در ایجاد انگیزش (5. ص ،3،2011و هیندل 2مورازشود )یمی دهزمانسا و استراتژیک خالق، فرآیندهای از مرتبط بسیار

ی و تازگ شهرت، گانههفتی هاارزش ی است که با یکی ازارسانهمحتوایی  خبر .استاینجا این محرک و برانگیزنده خبر  در برای کار است.
 محتواهادیگر  از(. 7. ص ،5،2007و فوی 4برایتونها )یشگفتا، مجاورت و استثناها و ی، برخوردهریدربگی و فراوانی تعداد، بزرگ زمان رویداد،

ی هاچارچوب نیا که در دیگری متفاوت است. شودیمو در هر خبر عناصری برجسته  شوندیمیی تهیه هاچارچوب بنا بر اخبار .شودیمتمیز داده 
ی توانا سازد که به سمت اگونهبهذهنی  ازلحاظایجاد انگیزه کرده و مخاطبانش را  دتوانیمعناصری از خبر  متفاوتمتفاوت خبری و برجستگی 

ی و کارآفرینی هه توانمندسازاست کارکرد اخبار را در  درصددپژوهش  نیا کارآفرینی روستایی که هدف نهایی این جستار است سوق پیدا کنند.
 کوچ نوعی سـبک زندگی نیمه در شهرستان سروآباد  استان کردستان گـی هوراماندر منظـر فرهن "وارنشـینی هه"ورانشینان به خدمت بگیرد.

متفـاوت  (ها یـا سـایر عشـایر کـرد مانند عشـایر کلهر و... هـا، قشـقایی ماننـد بختیاری)نشـینی اسـت کـه بـا بسـیاری از عشـایر دیگـر 
 کوچ وکار هـم بپـردازد و نیمه ه بـر کوچیـدن ممکـن اسـت بـه کشـتنشـین عالو نشـینی آن اسـت کـه کوچ کوچ تعریـف نیمه .اسـت

 وجود نیز امـروز حتـی کـه نیمه کوچ نشـینی معیشـت ۀ بسـا در ایـن یـا آن مرتـع اقامـتگاه ثابـت داشـته یـا نداشـته باشـند شـیو نشـینان چه

نشـینان، یکجانشـینانی هسـتند کـه بخشـی از  کوچ بـه ایـن معنـا کـه نیمهونـد خـورده اسـت، پی "یکجانشـینی" اسـتقرار ۀ دارد، بـا شـیو
(. موضوع این پژوهش، ذیل شاخه  1400)طالب نیا و همکاران،پردازنـد سـال در مناطـق مرتفـع مجـاور زندگـی خـود، بـه دامـداری می

 اقتصادی داشته باشند را مدنظر قرار می دهد.در توسعه  توانندیم هارسانهو نقشی که  ردیگیمارتباطات توسعه قرار 
ای و ضـد  از غیـر توسـعه( گیران جامعـه به خصوص نخبگان و تصمیم)افراد  توسعه فرایندی تربیتی است که با تغییر نگرشها و ارزشهای»

آنچه بعد از دورهی طوالنی قرون  مثـل) ای حاصل خواهد شد. این تحوالت ممکن است ناخواسته یا تـصادفی باشـند  توسعه ای بـه توسـعه
بدون تردید فرایند توسعه در جهان امروز خواسته و آگاهانه خواهـد بـود. وجـود ]اما[  .یا خواسـته و آگاهانـه باشـد ( وسطی در غرب اتفاق افتاد

شود  نمود. بنابراین همانگونه که مالحظه می دتـر خواهـ تر و وسـیع سریعتر، کم هزینه  ارتباط جمعی فرایند آگاهانه توسعه  پیشرفته ابزارهـای
 بی دستگاههای فرهنگی نقش محوری، اساسـی و های آموزشی و نیز ارتباط جمعی و تکنولوژی هـا و ابـزار برای نیل به تربیت توسعه، رسـانه

ها و همهی ابزار فرهنگ ساز و تأثیرگذار بر  و رسانه گیری صحیح و مناسب از وسایل ارتباط جمعـی کنند. در واقع تنها با بهره بدیل پیدا می
-ضد توسعه ای یـا است که میتوان در جهت تبدیل رفتارهای غیر توسعه (ها و ... کتاب، مجالت، روزنامه رادیو، تلویزیون، اینترنت،)تربیت جامع
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در حوزه در ایران ، (.145همان, ص.  )افقه و شفیعی, «.ای حرکت کرد تا به هدف توسعه در یک جامعه نائل شد ای به رفتارهای توسعه
ای ارتباطات از اوایل دهه پنجاه نقش رسانه ها در پشتیبانی توسعه ملی موضوعیت یافت و بخشی از رویکردهای توسعه ارتباطات در میانه الگوه

(.هرچند در برنامه 2, ص. 1393ی, )خانیکقرار گرفت  "بر الگوی رسانه ها و توسعه ملی "و الگوهای بدبینانه وابستگی "نوسازی"خوشبینانه 
توسعه ارتباطات پستی »به نحو خاص و « توانمند سازی مردم از طریق آموزش مشاغل کوچک به مردم» های توسعه ایران تنها در برنامه سوم 

( به 170, ص. 1395نیکی, )شاه قاسمی, فرقانی و خا در برنامه اول« و مخابراتی در جهت افزایش تولید سرانه اشتغال مولد و کاهش وابستگی
این طور عام مورد اهتمام و توجه سیاستگذار قرار می گیرد.شایان ذکر است بحث ارزیابی نتایج برنامه و اثر سنجی آن در این مجال نمی گنجد. 

عملیاتی کردن هدف مورد پژوهش اهتمام برنامه سوم به توانمند سازی را مطلوب دانسته و درصدد ارائه توجیهی نظری و الگویی کاربردی برای 
اشاره است.زیرا که به زعم نویسنده آن هدف علیرغم مطلوب بودن دارای طرحی عملیاتی نبوده و ارائه این توجیه نظری و طرح می تواند 

ان را مترصد در توانمند سازی و کارآفرینی در حوزه روستایی و مجری -به طور خاص خبر -سیاستگزاران را مجدد متوجه نقش رسانه های جمعی 
توانایی  توانیمی را توانمندساز .است نیااما مصطلح این واژه بیش از  دهدیملغوی قوی شدن معنا  ازلحاظی توانمندساز استفاده از آن کند.به 

به خودشان و دیگران  رند[ قاد]افراد توانمند نی؛ بنابرامعنا کرد ی به اهدافشانابیدست و شانیزندگو یا جامعه در کنترل شرایط  هاگروهاشخاص، 
دادند که در تفسیر این واژه سه حوزه به  نشان 3هاتچیسن و 2لورد (.3،ص . 1،2003را به حداکثر برسانند)آدامز شانیزندگیاری رسانند تا کیفیت 

 .نار آمدن استنحوی خاص سهم دارند؛ نخست اینکه این واژه تفسیری است از کنترل شخصی و اذعان کردند که کنترل شخصی بیش از ک
ی است )لرد و طیمحستیزی در بطن شرایط توانمندسازبر  دیتأکاینکه  سوم .ی و خودکارآمدی وجود داردتوانمندسازارتباط بین  دوم

تعریف و چهار  ندیآفریمی شناختی که انگیزش در کار را رهایمتغی را تغییر در توانمندساز 5و والثوس 4توماس (.17-19،صص. 1993هاتچیسن،
چهار  نیا(. 671،ص. 1990)توماس و والثوس ،کنندیمی و انتخاب معرفی معناداری، ستگیشا ،ریتأثگشتالتی از حس  عنوانبهی را توانمندسازبعد 

ی کنشی ذهنی و روانی ریگجهت( .این 682،ص . 8،1997و نیسِن 7،کزیلوس6)اسپرایتزااستفرد فعال به نقش کار  یریگجهت بیانگر بعد باهم
ی قدرت یعنی کنترل ادراکی بر روی محیط و دیگران، توانایی برآوردن نیازها شناختروانبا اشاره به سه عامل  9که سانجی تی روستنیازا است.

ی حالتی شناختی شناختروانتوانمند شده  حالت ؛کندیمی روانی را چنین تعریف توانمندسازتوانایی انجام کار  عنوانبهو قدرت  هاتیموقعدر 
ی است چندوجهی ساختاری رینظرگی در توانمندساز جهیدرنت .شودیمت که با حس کنترل ادراکی، شایستگی و درونی سازی هدف مشخص اس

بعد یعنی  نینخست تابعی مثبت از این سه بعد متصور است. عنوانبهی فعال است و شناختروان ازلحاظابعاد مختلفی است که  دهندهبازتابکه 
. دومین شودیمی و انجام کار و غیره زیربرنامهی، دسترسی به منابع، استقالل در ریگمیتصم دامنه مل باورها در مورد قدرت،کنترل ادراکی شا

مستلزم  نیهمچن ،ی هستاختصاص فهیچندوظ ای کیبه انجام ماهرانه  ی کهازیکه عالوه بر نبعد شایستگی ادراکی بیانگر تسلط بر نقش است 
 اندازچشمدرونی سازی هدف تجسم ویژگی نیرومند علتی ارزشمند یا  بعد که شغل دارد.است  نیروت ریغ طیشراا ب زیآمتیموفقمواجه 

و همکارانش در بررسی شناختی خود از  11یورگگر(. 161-162،صص . 10،1999)منونسازدیمی است که رهبری سازمانی فراهم زیانگجانیه
که مقدم بر  داردیمواو عواملی شناختی  هادهیپد ترشفافگرایانه علوم شناختی ما را به تشخیصِ  کارآفرینی به این نتیجه رسیدند که بیان ذهن

خود و به نسبت منابع،  نوبهبهاین امر  .فردترندمنحصربهو  تریهیبد، ترمرتبطو به نسبت عملی خاص در بافتی خاص  اندینیکارآفرعمل 
ی مربوطه هانقشبه مطالعه  ما را آموزدیمتجربه و یادگیری  قیاز طردر طول حیاتش و ی دیگری که یک شخص هاییتواناو  هامهارت

در کارآفرینی نقش  که ی مربوط به شرایط اضطراری یک شخص استهازهیانگ، احساسات و دیگر ادراکاتکه بازنمودها، تفاسیر،  خواندیفرام
بگیریم بلکه  نظر کارآفرینی را در عمل برای شناختی متغیرهای که اثرات داردیوامرا  ماتنها نهی فرایند علوم شناختی ریگجهت انیب دارد، دوم،

این راستا  در .کندیماست را تشریح  رگذاریتأث رهایمتغروابط بین ذهن، محیط و عمل کارآفرینی را که بر توسعه، استفاده و دگرگونی این 
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و  رهایمتغاینکه چرا برخی  ازجمله .خواندیفرامتفکر کارآفرینی و درک دالیل شناختی را به بررسی تبلور  ما ی فرایند علوم شناختی،ریگجهت
 .کندیمشناختی معطوف  منابععمل کارآفرینی به این بازنمودها و  ریتأثی شناختی در کارآفرینی نقش دارند. آن همچنین توجه ما را به هادهیپد

، از گروهافرادی از  ی ذهنی و منابع شناختی کارآفرینان،هاییبازنمامتقابل بین  ریتأثبیان شناختی در همه سطوح تحلیل ما به بررسی  سوم
 نوبهبهامر  نیا .داردیوام دهدیمرخ  در آن ینیکارآفری که عمل تربزرگو به جامعه  اندکردهی و رشدش کمک اندازراهبه  هاآنسازمانی که 

ی عمل کارآفرینی ربنایزی انسانی هاتیفعالدر طول زمان بلکه در سرتاسر  تنهانهشناختی را که ی هاییایپوکه مباحث  دهدیمخود به ما اجازه 
 رشدمی شود، و نوآوری که باعث یامر در مباحث توسعه، (.1448-1449،صص . 2،2011و مک مالن  1هستند تشریح کنیم )گرگوری،کوربت

 چهارم عاملعنوان به ینیکارآفر پس از سرمایه، نیروی کار و زمین، اقتصادی، یهاهیدر نظر (.2،ص. 4،2005و سی او  3کارآفرینی است )هوگ
و نوآوری  آفرینش منظوربهاست که به معنای انجام دادن کار جدید  5ی مشتق از فعلی فرانسوینیکارآفر اصطالح است. شدهگرفته نظر در تولید

 در .شودیممنجر  لیوتحلهیدر تجزن به نتیجه به لحاظ کردن آیتم خطر شکست اطمینا وجود عدم بدون اطمینان کامل در مورد نتیجه آن است.
ی هاهدفسنخی از کارآفرینی که هدفش برآوردن  ی اجتماعی استنیکارآفر هاآنکه یکی از  شدهفیتعرکارآفرینی  انواع راستای تعاریف فوق،

اجزا حاصل  مؤثراز طریق عمل  تواندیمی استوار است که ابشردوستانهبر مقاصد  معموالًاهداف  نیا انسانی و اجتماعی است.
فرایندی کارآفرینی توسط  عنوانبهگفت کارآفرینی اجتماعی  توانیم(  یا 137-144،صص . 8،2014و باکوروس 7،سمارا6آید)کارایانیس

ی هاشرکت؛ برونداد کارآفرینی اجتماعی شودیمی اجتماعی آغاز هاارزشی اجتماعی در پی خلق هاتیمأمورکارآفرینان اجتماعی با اهداف یا 
ی غیره انتفاعی بهره هاسازمانکه از ابزارهای اجتماعی و  شودیمی اجتماعی وکارکسباجتماعی هستند که شامل 

ماعی است ی کارآفرینی اجتربنایزاجتماعی و خلق ارزش اجتماعی جدید  ابتکار .(4،ص . 12،2014و ساندین 11،فریدریکس10،ژَو9)لندسترومبردیم
 در موردسه دیدگاه  «عمومی علمی نظریه کارآفرینی: یک عملکرد و خالقیت»در کتاب  14یورقو کن  13(.مک میالن60،ص . 2014)همان،

که کارآفرینی در  داردیمدوم مفروض  دگاهید مدیریتی است. رشتهککه کارآفرینی ی داردیمفروض منخست  دگاهید ؛کشدیمکارآفرینی پیش 
است این نظریه منوط به یک گزاره مرکزی است  15کارآفرینی خالقیت عمومی نظریه سوم، ی جدید است. دیدگاهگذارهیسرماموفقیت  ارتباط با

پیچیده اشاره  ریمتغخالقیت کارآفرینی به ارتباط بین دو  .گرددیبرم( 1934) 16است که به آراء شومپیتر [ خالق]فعالیت رشتهککه کارآفرینی ی
 .(3،ص. 2014، 18و کن روتی 17است)مک موالن شدهدادهشرح  -اثر صاحبان مقاله-ی که در مدل جامع خالقیت نیکارآفرو  خالقیت دارد:

امنیت  شانیاهایرؤدر پی تحقق  نانیکارآفر ی خالقانه جدید برای مسائل است.هاحلراهو اراده یافتن  ییتوانا تیخالقگفت  توانیمهمچنین 
(. کارآفرینی شامل همه نوع شغلی 271،ص . 19،2011)سیمونو شودیمبا ابتکار، مهارت و عمل سنجیده  هاآن مزد و کنندیمرا رها  شانیشغل

کوچکی  وکارکسبدر روستا به همه نوع »؛ کندیمی آپاالچی عنوان اهیناحبه استناد ارزیابی طرح کارآفرینی کمیسیون  20. براین دابسونشودیم
 و اندشدهلیتشک ییخودکفا ای یاهداف سبک زندگ بر بناکه  ییهاآن نیو همچنخوبی برخوردارند رشد  لیپتانس ازیی که وکارهاکسب هست. ازین
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در نواحی روستایی را  وکارکسبمحیط  هایژگیو 1دیوید اسمال بون (.36،ص . 2001)دبسون،« سازندیمی را مرتفع محل یازهایدر درجه اول ن
 رساختیز-4 وکارکسبدسترسی به محل  -3ی بازار کار روستایی هایژگیودارا بودن -2کوچک بازار محلی اندازه  -1؛شمردیبرمبدین شرح 

)اسمال  محیط سازمانی-7 یمال منابع به دسترسی-6 وکارکسب خدمات و مشاوره مشخصات، اطالعات، به دسترسی-5 ارتباطاتو  ونقلحمل
 14که  کندیمابزار را برای توسعه روستایی کشورهای عضو پیشنهاد  43 2روستایی سعهتو برای اروپا کشاورزی (. صندوق5-6،ص . 2010بون،

ساخت »تحقق (.که همه این ابزارها برای 140-141،صص . 3،2010)ای ای آر دیشودیمبه کارآفرینی مربوط  میرمستقیغمعیار مستقیم و 
 بر گونهنیا کنندیمی قوی و مقاوم کمک اجامعهمی را که به ساخت ی مههایژگیوو همکارانش برخی از  4ینگ ژو .است «تریقوی اجامعه

 ی شمرند؛م

 جامعه ذهنیتی قوی از حق تعیین سرنوشت داشته باشد. -

 قهرمانان و رهبران قوی داشته باشد -

 بافت روستا به رسمیت شناخته شود. -

 مشترک و یکپارچه استفاده شود. صورتبهو منابع روستا  هاتیقابلاز  -

 ه باشند.ی غیردولتی در جامعه مشارکت داشتهاسازماندولتی و خصوصی خارجی، دانشمندان و  مؤسسات -

 دولت از  جامعه و روند توسعه حمایت سیاستی کند. -

 ی راچندبعدبرد -برونداد برد د تانشوتوسعه گنجانده  ندیدر فراو  موردتوجهی درستبهعناصر کلیدی هستند که باید  دهندهنشان هایژگیواین 
جامعی هم که این  کردیرو .شودیمو فرهنگ محلی  ستیزطیمحاز  حفاظت ،مؤسساتجامعه، سودآوری  رفاه تحویل دهد که شامل سود فردی،

شرایط متن ) و( و موانع هاتیمرز )قابل؛ استشامل این اجزا  کندیمترکیب  سامانمندی جامعه به نحوی توانمندسازیی از هاجنبهعناصر را با 
مشترک )ینگ  اهداف و توسعه ، سناریوهایهاییتوانا و دارایی بازیگران، ی ازاشبکه یهاسمیمکان کردن فعال اجزا، درگیر(،) ییافزاهم جامعه(،

 یریگمیتصم و نگارانروزنامه اطالعات یآورجمع که ماحصل جمعی یهارسانه محتوای نوعی از (. خبر169-170،ص . 2014ژو و همکاران،
توجه به نظریه  با ی محصول کار گروهی است.ارسانهخروجی   عنوانبه  اخبار .کندیمی متابعت احرفه تجارب وهنجارها  ت که ازاس سردبیران

تا به  سازدیم دهوربرآجهان طبیعی و انسانی نیازهای اجتماعی را  سازه ای، محتوی اخبار اطالعاتی است که با کاوش-اجتماعی کارکردی
 ←به  بعدازآنی جمعی است که با چاپ آغاز شد و هارسانهمحصول کار  اخبار یاری رساند. ندیزیم شانیکیزیفاجتماعی و مردمی که در جهان 

 گرددیبرمنیازها بررسی کرد که به ایده معنای خبر و تولیدش -مخاطب اندازچشماز  توانیماخبار را  .اینترنت بسط یافت←تلویزیون و←رادیو،
 نیاز  کنندهمرتفع  عنوانبه تنهانه) سازداز آن چیزی که خبر باید باشد و اینکه چگونه نیازهای عمومی را مرتفع و انتظارات متعارف 

 7و رونالدز 6هادسن (. در همین راستا بایستی به منابع خبری توجه کرد.3219-3226،صص . 5،2008( )نوسککنندگانغیتبلیا  کنندگانمصرف
 هر( .50،ص. 2007)هادسون و رونالدز ،شودیمی فردی تهیه هاتماسکه از  دانندیمیی هاگزارشی خبری را اهگزارشبهترین منابع خبریِ 

 ضمن مقاله خبر چیست؟ بازبینی نظرات گالتونگ و راگ، در 8اونیل و هارسوپ ی خبری عقیم است.هاارزشتعریفی از خبر بدون رجوع به 
-2نخبگان قدرت -1که حداقل معطوف به یکی از این موارد باشد؛ دانندیمی را چیزی خبر ،هاآنخبری  گانهدوازدهی فاکتورها برشمردن

و افرادی است که با  هاگروهیی که در مورد موضوعات، هاگزارش-8مقدار بزرگی و -7خبر خوب -6خبر بد؛ -5تعجب -4 یسرگرم-3شهرت.
 4از  11مک گرگور (.278-279،صص. 2010، 10و اونیل 9سانه خبری  .)هارکاپیا هر ر روزنامه دستور کار -10پیگیری؛ -9.اندارتباطمخاطب در 

-2 بودنتماشایی -1باشد:  رگذاریتأثی خیری دیگر هاگونهمعیار خبر باشد و بر سایر  توانیمکه در تلویزیون  دیگویمارزش خبری جدیدی 

                                                 
1 David Smallbone 
2 Eafrd 
3 AARD : Agriculture and Rural Development توسعه کشاورزی و روستایی 
4 Ying Zhu 
5 Nossek 
6 Hudson 
7  Rowlands 
8 Harcup  and O’Neill 
9 Harcup 
1 0 O'Neill 
1 1 McGregor 



 1400  پاییز و زمستان(، 2)پیاپی م دو، شماره اولوره د ،نشینانریزی قلمرو کوچمطالعات برنامه                                                                           126  

 

( هم در مقاله 2014) 2و کشور دوست 1یرآبادیخ (.3،ص . 2014)مک گرِگور،سینو خبرشهرتی  نهیزمشیپ-4تضاد - 3احساسی بودن 
و  شیوه و روش بیانتعداد،  ت،یفیکی را شناسزبان ی خبریهاارزشی خبری در عصر پسا گالتونگ مبتنی بر اصول گریسی ماکسیم هاارزش

ی خبری در هاارزشی دیداری، هاسانهربا نظر به  3(. از سویی آندر بوید313،ص. 2014)خیرآبادی و کشور دوست ، دانندیمبیشترین ارتباط 
دیک در بستری  وناما  (.18-23،صص . 2001)بوید، .دندانیمی، عالقه، درام و سرگرمی بال واسطگرادیو و تلویزیون را مجاورت، ارتباط، 

اجتماعی و -اقتصادی ارچوب گستردهرسانه را در چ گفتمانی تحلیل ارشتهنیب لِیتحل دیگویمو  کندیمگفتمان از خبر یاد  عنوانبهو  تربزرگ
(. درواقع ون 1،ص . 4،1988)دیک اجتماعی -قالبی خاص از عمل سازمانی عنوانبهآن خبر را هم  تبعبهو  دهدیمفرهنگی مورد مداقه قرار 

قبول کارکردهایی خاص برای  با توأمبودن خبر  کیدئولوژیا ایدئولوژیک آن را طرح کرد. بار دیک با قرار دادن خبر در بطن شرایط ظهور خبر،
آفرینش قالب فکری از پیش -2تشکیل افکار عمومی -1روانشناختی خبر را -( کارکردهای اجتماعی1389پور )ی و هاشمی آذرخبر است. 

اعی، ی جدید بسته به شرایط و اوضاع اجتمهاارزشآفرینش -4 یاسیس-در مورد شرایط اجتماعی استمدارانیسآگاهی بخشی به -3 شدهنییتع
ی هاتوانو  هاتیظرف. این کنندیمو به کارکرد خبر در حوزه شخصی و اجتماعی نظر  دانندیم. (15: 1389 ،آذری و هاشمی پور) سیاسی و ملی

گی اخبار . اگرچه ویژشودیمی تجویزی ارائه هانسخه متعاقباًو  دهدیمبالقوه خبر است که امکان استفاده از آن در طرح سناریوهای پیشنهادی را 
به  فردمنحصربه توجه (.679،ص . 5،1940)پارکداردیوامچیزی است که مردم را به صحبت  خبر ناپایداری(.آن است )زودگذری و گذرا بودن 

ی یا انفراد صورتبهکه جامعه  شودیمو این منتج به محدودیت دامنه و شاخصه اخبار  شودیمی چیزها مانع از پاسخگویی به دیگر چیزها اپاره
که  گونههمان (.683-685،صص . 1940)پارک،گرددیبرماخبار به محوریت انسان و جامعه در جهان واقعی  کارکرد .دهدیمجمعی به آن پاسخ 

 در. «آگاهی در مورد»(2) و« شناخت با»(1) ؛اندمشاهدهقابلویلیام جمیز و برخی دیگر مشاهده کردند دو نوع بنیادی از آگاهی به این اسامی 
 .دیآیمدر طی برخوردهای شخصی و دسته اول او با جهان  وجهان با  او به دست  حتماًمتوسط دانایی یک شخص  طوربه «شناخت با»دسته 

 تیدرنهااست.  ترفزون ،دیآیمو یا رسمی به دست  مندنظاماز دانشی که از طریق تحقیقات  دیآیمدانشی که با استفاده و آموختن به دست  نیا
 از یکی فلذا   .میکنیمیی از سوی کل ارگانیسمان دریافت هاپاسخبلکه  میابییدرمچیزهایی را از طریق رسانه حواس  تنهانهنین شرایطی در چ
 ادراکاتاین همسوی با این اصل است که دانایی هم تنها با  ؛ و( 669-670،صص . 1940است )پارک، اخبار دانش اشکال نیترییابتدا و اولین

 (.1،ص . 6،1977ی ویژه است )بارنزهاتیفعالی خاص در هاگروهبلکه دانایی محصول تعامل اجتماعی با  دیآینمنه افراد به دست منفعال
ماهیت، وضعیت،  کنندهانیب باشد، 7رساناطالع ؛اندقائلو حجتی در تحلیل مفهوم خبر، با نگاهی فلسفی به قضیه، سه شرط برای خبر  زادهفیشر

( در همین راستا بایستی دو شرط دیگر 93-88: 1391 ،حجتی و زادهفیشر) و خواص چیزی باشد و دارای تازگی و صفت جدید باشد. هایژگیو
)که غرض گوینده بر روی یک طیف از ایدئولوژی تا منفعت « غرض گوینده»و « قابلیت تصدیق و تکذیب»ی خبری گذارد: اگزارهرا برای هر 

یی که هاییبازنماو  هاگفتمانی از اگستردهکه؛ طیف  ندیگویم در کتاب کارآفرینی تلویزیونی 8(.کلی و بویلشودیمشخصی یا جمعی را شامل 
ی کلیدی که اغلب اتفاق هایریگمیتصم (.154،ص. 2012، 10و کلی 9انه نیست )بویلطرفیبمحصول تلویزیون هستند خالی از ایدئولوژی و 

محتوی تلویزیون و  اساساًکه  شودیم( توسط افرادی در صنعت گرفته دهندیمو به آن شکل  نندیآفریمی آن را ی تلویزیونهاشیگراو ) افتندیم
امر ترکیبی از ساختار و سازمان است که  نیا .کنندیمکه ممکن است اراده شود را تعریف  هاییبازنماذات، دامنه و مقیاس طیف وسیعی از 

یی و رادیو جادو(. آری جعبه 8،ص. 2012)بویل و کلی ، سازدیمو اغلب مکان پیچیده تحلیل  کنندهقانع و فرمی فرهنگی، صنعتتلویزیون را 
این دو رسانه قدرتمند  الوصفمع در موضوع کارآفرینی. اخص بلبوده و هستند  رگذاریتأثتنها مسافر تاکسی خالی بر مخاطب خود  عنوانبه

ی توانمندسازخبر در  ریتأثاین پژوهش  موضوع .کنندیمرا پخش ...ی، خبر، نمایشنامه، تبلیغات و، آهنگ، سخنرانازجمله هابرنامهطیفی از 
در انگیزش و  تواندیمی، ارائه اطالعات و...تازگ یی همچون اعالن،هایژگیوبا  خبر عمل( است. عنوانبهاراده( معطوف به کارآفرینی ) عنوانبه)

                                                 
1 Kheirabadi 
2 Keshvardoost 
3 Andrew Boyd 
4 Dijk 
5 Park 
6 Barnes 
7Informative 
8 Boyle and Kelly 
9 Boyle 
1 0 Kelly 
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مازاد محصول در انبار، نیاز  ،ی یا کمبود(سالخشک) آبی با بار منفی از وضعیت خبر باشد. مؤثرشناختی یی از توانمندسازی هاالمانشناخت به 
حاوی  الوصفمع کندیمی کشاورزان و...اگرچه در نگاه نخست وضعیتی بد را ترسیم امهیبی دیون مالی یا افتادگعقب کشور به محصولی خاص،

میوه(، تشویق به کاشت ) کاالکردن خریداران به سمت  روانه ی،زیربرنامهن توجه دولت جهت با برانگیخت که ؛ی مثبت هم هستهاجنبه
در رسانه با  خبر .شودیمو...نوعی تحرک و اقدام را باعث  کارکم مؤسساتو  هاسازمانقرار دادن  مخاطب محصولی جدید به دلیل وجود بازار،

ی هاچارچوبعمومی و فردی( و ساختن ) موجودی هاچارچوبن در راستای شکستن و ای کندیمی موضوعات حساسیت انگیزی سازبرجسته
( در بررسی توانمندسازی زنان روستایی هند، فناوری و آموزش سواد 2012) 1المگامینخبر نوعی دانش و آموزش دهی است.  عمل جدید است.

تا بتوانند کنترل زندگی خویش را  ی و خانواده، آگاه کندمحل ی،المللنیبطوح در س حقوقشانرا به  هاآن تواندیمی را ابزار مفید دانسته که ارسانه
به  تواندیمی هم در مقابل توانمندسازخود  کهمعنی  نیبد و متقابل است. هیدوسواین فرایند  البته (.757،ص. 2013)نیالمگام ، در دست بگیرند

 (.119،ص. 2013، 3و خالد 2)احمد یاری رساند هارسانهرشد 

ه و ل مورد توجرح جدول ذیشبرخی از آن ها ) نتایج و روش ها( به که  انجام شده پژوهشدر رابطه با موضوع مورد  بسیاری مطالعات
 :قرار گرفته استبررسی 
 

 . پژوهش های مرتبط انجام گرفته1جدول 

 خالصه نتایج سال محققان

 1393 تاج الدین و رحتمی واال

زنان  مند سازیغت و توانهای اوقات فرا برنامه ،های تبلیغاتی رسانه ملی پیام ،ملیهای آموزشی رسانه  بین برنامه

د سازی زنان توانمنا هده به آن آن ها و زمان اختصاص داای که با افزایش  ای معنادار بوده به گونه رابطه سرپرست خانوار

 سرپرست خانوار افزایش یافته است

 1394 مظفری

 :مایندنا اجرا رتوانمند سازی زنان، موارد ذیل  ها میتوانند در راستای رسانه با توجه به موارد ذکر شده

  سانهرآموزش و تشویق زنان، برای ورود به عرصه توسعه با تقویت حس اعتماد به نفس آنها توسط  -

 برنامه واست های ین سیاهرم فشاری جهت اقناع مسوؤالن و سیاست گذاران و دولتمردان،قانون گزاران و...جهت تدو -

 راهبردی و کاربردی جهت حضور فعاالنه زنان در عرصه توسعه و جامعه های

 اه تدوین برنامه های آموزشی به منظور خوداتکایی، استقالل و مشارکت زنان در تمامی عرصه -

سام بند، فرهنگی، صالحی 

 صدقیانی و قائدی
1398 

توجه به  از طریق ست کهاد، فراهم سازی عوامل میانجی یکی از مهمترین کارکردهای این رسانه در توانمند سازی افرا

انی نهاد مایه انسه، سرعوامل آموزش و آگاهی بخشی، ایجاد انگیزه، شناخت ویژگی های مخاطب، ساختار سازمانی رسان

یند . نمایشی می غیرها را افزاحاکم بر رسانه به بالفعل شدن ظرفیت ها کمک نموده و اثر سایر مت رسانه و نیز ایدئولوژی

ه خلق فرصت بد آزادی امل ضهمچنین این رسانه کارکرد مهم دیگری به نام بستر سازی و ایجاد زمینه دارد که با رفع عو

زیع و مصرف ولید، تواز طریق ت راهبرد این رسانه در توانمند سازی فردی، راهبرد تغییر است. رسانه تلویزیون .می پردازد

کارهای واند راهتی می ای اخبار و اطالع رسانی، فیلم و سریال، تبلیغات و سرگرممحتوای رسانه ای در قالب ژانره

 .عملیاتی این موضوع را اختیار کند

 1393 زالی و ناهید

رکت کنندگان می توان به بر اساس پاسخ های مشا  توسعة کارآفرینی در ایران در )تلویزیـون(های رسـانة ملّـی  نقش

، رصت کارآفرینانهفناسـایی نـه، شرآفرینانه، قابلیت کارآفرینانه، الگوسـازی رفتـار کارآفریناآموزش کااین شرح برشمرد ؛ 

های  ینانه؛ نقشم کارآفراقدا وکارآفرینانه،  (خودباوری)گرایش کارآفرینانه، توسعة مهارتهای کسـب و کـار، خودکارآمـدی

گسـازی : فرهنـهـای زمینـهای ینانـه؛ نقـشکار، مستندسازی تجارب کارآفر ساختاری: اصالح قوانین کسـب و

 هـیسـازی فرهنـگ کـار گرو هـای کارآفرینانـه، نهادینـه رسانی فعالیت اطالع کارآفرینانـه،

حسینی دانا، میر اسماعیلی و بلند 

 همت
1392 

عی از جمله مطبوعات رو، انتظار میرود رسانه جم میان رسانه و کارآفرینی پیش از پیش شدت یافته است. از این ارتباط

هـا و  از مسیر تأثیر در ارزشهای فرهنگی افراد به توسعه فرهنگ کارآفرینی کمک کنند. در واقع هـر چـه ارزش بتوانـد

                                                 
1 Neelamegam 
2 Ahmed 
3 Khalid 
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موجود در جامعه، افراد جامعه را به کار، تولید مداوم فکر و اندیشه خالق و یادگیری و کسـب دانـش سـوق دهـد  عقایـد

 .شود رآفرینی اشاعه یافته و درون افراد نهادینه میجامعه فرهنگ کا در آن

 2007 زلیهانگا و و

کمتر مورد  (وینند راد)ماگرید یبرخ بیشتر و یقیو موس لمیمانند صنعت روزنامه، ف عیاز صنا یاز منظر صنعت رسانه، برخ

جارت تن مثال، ه عنوا)ب تاس ینیصنعت رسانه و کارآفر تیماه لیبه دل تفاوت نی. اگرفته اند. قرار یتوجه و بررس

 لمیعت فدر صن جیوضوع رام کیاحتماالً  نانیارآفرک یمال نیتام و در مقابلدر روزنامه ها  جیموضوع را کی یخانوادگ

 یژگینها وآ رایز د،رنیگ یمورد مطالعه قرار م شتریب تیو خالق یمانند نوآور ینیکارآفر یموضوعات فرع همچنیناست(. 

 هستند ینیارآفرمشترک رسانه و ک یها

 2010 میهارت و کر ،یلو

 ریتأثستقیم ورت غیر مبه صا حال، آنه نی. با انمی پردازند ینیکارآفر مستقیماً به یونیزیکسب و کار تلو یبرنامه ها -

پوشش  دگاهید نیا اب. اردد ینیکارآفر یو امکان سنج تیبر مطلوب جهیو در نت یاجتماع یبر هنجارها و ارزش ها یمثبت

 یراحطت آپ ها ستاراز ا تیو حما یسازمان یارائه مهارت ها یاست که برا یاستیس یمثبت مکمل طرح ها یه ارسان

 شده اند. 

کمتر از  یابل توجهور قطبه  نانهیبر اقدامات کارآفر یونیزیتلو یتجار یو برنامه ها یسازمان یها نیکمپ راتیتأث -

را جود مو یخواسته ها ومتفاوت، ارزش ها  ای دیجد یارزش ها دجایا یبه جا یپوشش رسانه ا.است خانواده و دوستان

 .تقویت می کند

 تیلفعای ر روب آنی یریتأث تاثیر گذارند هرچند،  ی نیفرهنگ کارآفر جادیادر  یونیزیکسب و کار تلو یبرنامه ها -

 ندارند نانهیکارآفر

 «ینیکارآفر»وکار در کسب یاندازههدف را با یسازتیها و ظرفتوسعه مهارت یشده برا یطراحرسانه ای ابتکارات  -

 تاثیر گذارند.

 2019 و همکاران   بلوه
ارش ، گزهست دیجد موفق یاز اخبار کسب و کارها یکه درک باالتر یکه در مناطق حاکی از آن استاحساسات  لیتحل

 نیل می کند.مثبت بودن  به سمت شتریب ینیاخبار مرتبط با کارآفر

 2020 کروزه
فرینی کارآ هاین ها الگوآ. در تاثیر گذار اندک شده درکنترل رفتار روزنامه در عوض کارآفرینی اجتماعی بر مقاالت 

 . ستارا دار مرتبط با کارآفرینی اجتماعی یمؤثر و کارآمد خودکارآمد شیافزا لیپتانس ،اجتماعی

 وارنشینی در منظر فرهنگی هورامان های زندگی هه بررسی ویژگی 1400 طالب نیا و همکاران

 

 شناسی پژوهشروش
یل به تما. اده شداستفه پرسشنامدر پژوهش عالوه بر بهره گیری از منابع کتابخانه ای و پژوهشی، به جهت پیمایش جامعه هدف از 

ای مورد نیاز این پژوهش با استفاده از ه شاخص .اند به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده اخبار  عنوان متغیر وابسته و مؤلفه به کارآفرینی
آن را  ه شوندگانمصاحبیید و تأفرینی صاحب نظران حوزه ارتباطات و کارآپرسشنامه را  روایی . همچنینمطالعه منابع علمی معتبر شناسایی شدند

 (.2 شد )جدول های پرسشنامه محاسبه آزمون آلفای کرونباخ، سطح پایایی گویه آزمایش کردند. بر اساس خروجی
 

 پژوهش ابزارهای مورد استفاده در  پایایی مؤلفه. 2 جدول

 آلفای کرونباخ ها هیگو تعداد نماگرها شاخص موضوع

 تمایل به کارآفرینی وابسته ریمتغ

انگیزه  ،انگیزه اصالح و تغییر شغل ،انگیزه همکاری در کارآفرینی، انگیزه بهبود کار،انگیزه کار

قتصادی جدید، انگیزه ریسک پذیری ، انگیزه سرمایه گذاری در مشارکت در فعالیت ا

کارآفرینی، انگیزه استفاده از فناوری های جدید ، انگیزه استفاده از تسهیالت جهت توسعه 

کار، انگیزه رجوع به مراکز ترویج کشاورزی جهت بهبود کار، انگیزه استفاده از بیمه، انگیزه 

ی اقدام جمعی، انگیزه استفاده از پس انداز جهت توسعه ایجاد شرکت و بهره مندی از مزایا

کار، انگیزه حضور در دوره های آموزشی، انگیزه آشنایی با قوانین، دستورالعمل ها و بخشنامه 

15 0,81 
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 آلفای کرونباخ ها هیگو تعداد نماگرها شاخص موضوع

 ها

 یرهایمتغ

 مستقل
 اخبار

ای هبکه شمشاهده شبکه خبر، مشاهده اخبار شبانگاهی، مشاهده گزارش های اقتصادی 

ای که سیمر شبدشر اخبار اقتصادی در جمع دوستان، پیگیری اخبار اقتصادی سراسری، بازن

 ومه ها وزناراستان، پیگیری اخبار اقتصادی در پیج ها، کانال ها و گروه های مجازی 

یری ، پیگ)تاک(رانیا یکشاورز یشبکه اجتماعخبرگزاری های سراسری، مشاهده اخبار  

محلی،  ری هایبرگزاگروه های مجازی روزنامه ها و خاخبار اقتصادی در پیج ها، کانال ها و 

بار ر اخدپیگیری اخبار اقتصادی روزنامه های سراسری، پیگیری اخبار بخش سرمایه 

 غیر رایگان، قتصادیبر اخاقتصادی، استفاده از نرم افزارهای موبایلی اخبار، استفاده از خدمات 

ار و ک یرسم یو اطالع رسان یخبری ها گاهیپااشتراک مجالت خبری کارآفرینی، رجوع به 

 ی، مطالعه گزارش ها و بولتن های خبری سازمان جهاد کشاورزینیکار آفر

15 0,84 

 1400منبع: اطالعات میدانی پرسشنامه، 

 
 و اغب ترکیبی عیشتم کهتندهس روستاییان هه وارنشین بخش هورامان تخت شهرستان سروآبادپژوهش،  نیمطالعه شده در ا یآمار  جامعه

یگـر ز عشـایر دا ـه بـا بسـیارینشـینی اسـت ک کوچ در منظـر فرهنگـی هورامان نوعی سـبک زندگی نیمه "وارنشـینی هه" .محور دارند دام
 100  رمول کوکرانفر گیری از رمول بهسازگارانه با زیست بوم باشد. در این راستا با ف بوده و می تواند مبتنی بر معیشت های ترکبی متفـاوت

ه گردید.در نه گیری اتفاقی استفادپر تکمیل گردید. برای تکمیل پرسشنامه ها از روش نموپرسشنامه  100و  تعیین نمونه  نفر به عنوان حجم
 بخش. در گردید انجام یلیو تحل یفیتوصدو بخش در آماری  ها آزمون قرار گرفت.پردازش مورد  SPSSبا  شده یآورگرد  اطالعاتادامه 

و با  بیکتر همبا  هاریمتغ از دامکهر  یها هیگو در ادامهو  تعیین گردید ها هیاز گو کیو رتبه هر  نیانگیما آزمون فریدمن نخست ب یلیتحل
 یرسونپیب همبستگی ضراز  ینیا کارآفرب استفاده از اخبار زانیم نیرابطه ب نیرابطه ب فهم پس از آن برای. شدند لیتحل ایآزمون تی تک نمونه

تر کیلوم 1200 ا وسعتی معادلبشهرستان سروآباد است. سروآباد شهرستان روستاهای بخش هورامان مطالعه ، مورد . محدوده گردیده استفاد
شور عراق، از غربی به ک ز جنوبامربع در جنوب غربی استان کردستان قرار گرفته است.سروآباد از شمال و شمال غربی به شهرستان مریوان، 

ام های و بخش به نبه د  ستان کامیاران و از شرق و شمال شرقی به شهرستان سنندج محدود می شود . این شهرستانجنوب شرقی به شهر
روستا(  7روستا( و شالیار ) 3تخت)  روستا، دو دهستان به نامهای اورامان 10شهر و  1اورامان و مرکزی تفکیک شده است .بخش اورامان دارای 

 72ر مجموع زلی و بیساران است.دددهستان به نام های پایگالن ، رزاب، ژریژه ، کوساالن ،  6روستا و  62ا مکان است.بخش مرکزی هم ب 1و 
 روستا در این شهرستان قرار گرفته است.

 

 ها و بحثیافته
وضعیت سنی  شن. توزیع پراکبوده اند زناندرصد  47و  مرداندرصد از جامعه آماری  53که  نتایج توصیفی این پژوهش حاکی از آن است

کی حا یوضعیت تحصیل بررسیین .همچناند  قرار گرفته (رده گروه سنی میان ساالن) سال 55تا  30طیف سنی  ه در آن است ک حاکی از نمونه
. اند بوده باالترارشناسی ارشد و مابقی کو درصد کارشناسی  46،  کاردانیدرصد  20,1،  متوسطهاز  کمتر افراداز  درصد 15,1که از آن است 

بررسی ازد. ری را متصور می سمسئله  امکان رجوع به منابع خباین  و داشته اندتحصیالت دانشگاهی گویان از پاسخدرصد  84,9بنابراین 
متوسط  انگیزهدرصد  25,6کم،  گیزهاندرصد  3,2 خیلی کم،انگیزه دارای  آن هادرصد از  10,1که  افراد به کار حاکی از آن استوضعیت تمایل 

انگیزه قوی برای کارآفرینی محسوب جه (درصد  86,7)  گویانباالی پاسخ انگیزه فلذا . ندخیلی زیاد انگیزهدرصد  26,1زیاد و انگیزه درصد  35،
و  تعیین رینیثیرگذار بر کارآفتأاخبار های  از نماگرهای)متغیر( مؤلفه کداموضعیت میانگین و رتبه هر   test Friedmanبر اساس  .می شود

 .مرتب گردیدجدول  به شکلاز آن  مکتسبهایج نت
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 اخبار

من و میانگین زمون فریدآکه بر اساس  ستبررسی ها حاکی از آن ااست.  مورد ارزیابی قرار گرفته درکارآفرینی  اخبار تاثیر گذاری(  3) در جدول
اشتراک تبه و میانگین مربوط به گویه کمترین ر و ( 5,96 )است بازنشر اخبار در میان اعضای اتحادیه کشاورزان گویه  باالترین رتبه مربوط به

 .است (3,19« )دام و کشت و صنعت»ماهنامه 
 

 . اخبار3 جدول

 گویه
 درصد فراوانی

 رتبه فریدمن میانگین
 خیلی کم کم تاحدودی زیاد خیلی زیاد

اخبار اقتصادی شبکه خبر اطالعات خوبی در 
 گذاردخصوص کسب و کارم در اختیار من می 

31,5 32 18,5 11,5 6,5 3,7 3,31 14 

 عوض اخبار شبانگاهی فوراً کانال رادر زمان پخش 
 کرده و به پای اخبار می نشینم 

43 36 15 3 3 4,13 3,81 11 

ا ر 2شبکه  20:30معموالً گزارش اقتصادی اخبار 
 نگاه می کنم

45,5 35,5 13 2,5 3,5 4,17 3,87 10 

دهای دامی به واسطه آگاهی من از وضعیت نها
ه بازنشر و تحلیل اخبار در میان اعضای اتحادی

 کشاورزان است
54 38 5 0 3 4,4 5,96 1 

بیشتر اطالعت اقتصادی در خصوص وضعیت 
بخش کشاورزی را از شبکه استانی دریافت می 

 کنم
40,5 30,5 24 2 3 4,04 4,75 8 

اطالعات لحظه ای را از کانال تلگرامی پیام 
 می افتو پیچ اینستاگرامی سروآباد خبر دری سروآباد

 کنم
48 38,5 10,5 0 3 4,28 5,55 2 

 یخبرگزار) ایاناعضو کانال های تلگرامی 

 م وو ایلنا )خبرگزاری کار( هست (رانیا یکشاورز
 اخبار را پیگیری می کنم

41 41 10,5 3 2,5 4,20 3,94 9 

ت نرم افزار تاک بر روی گوشی ام نصب و اطالعا
 صصی را از آنجا می گیرم تخ

45,5 35,5 15 1 3 4,2 5,32 3 

 اریرگزبیشتر اخبار مورد نیاز کارم را از کانال خب
 فارس کردستان بدست می آورم

45,5 35 15 2,5 2 4,2 5,29 4 

 6 4,84 4,06 3 1,5 18,5 40 37 اخبار بورس را با دقت دنبال می کنم 

 وام نصب نرم افزار آخرین خبر را بر روی گوشی 
 اخبار را لحظه ای دریافت می کنم

40 33,5 19 5,5 2 4,04 4,8 7 

 13 3,35 3,42 5 12 34,5 33 15,5 مکن از پایگاه های خبری غیره رایگان استفاده می

ان برای دریافت خبر ها و گزرشات اقتصادی آبونم
 پرداخت می کنم

30,5 47,5 20,5 0 1,5 4,06 5,14 5 

دام و کشت و »دی همچون مشترک مجالت اقتصا
 هستم« صنعت

34 27 19 8,5 11,5 3,64 3,19 15 

 ا ودر مراجعه به جهاد کشاورزی شهرستان بولتن ه
 گزارشات عمومی آن را مطالعه می کنم

5 12 30,5 34 18,5 3,6 3,6 12 

 4,2167 میانگین کل

 100 تعداد مشاهدات

 212,661 مقدار خی دو
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 گویه
 درصد فراوانی

 رتبه فریدمن میانگین
 خیلی کم کم تاحدودی زیاد خیلی زیاد

 5 درجه آزادی

 0,000 اریسطح معناد

 1400، پژوهش حاضرمنبع: نتایج 

 
انگین مربوط ریدمن و میفاساس آزمون  که باالترین رتبه بر برونداد حاکی از آن استاست.  گردیدهکارآفرینی ارزیابی  تمایل به( 4در جدول)

حی پیدا کردن شریکی برای طره بتمایل  مربوط به گویه و کمترین رتبه و میانگین (4,5سرمایه گذاری جدید ) ایجاد باورمندی به به گویه 
 (.2,73) استاقتصادی 

 
 

 کارآفرینی . تمایل به4 جدول

 گویه
 درصد فراوانی

 رتبه آزمون فریدمن میانگین
 خیلی کم کم تاحدودی زیاد خیلی زیاد

ده دا آگاهی های اقتصادی، انگیزه کار را افزایش
 است

63 32 5 0 0 4,58 3,33 9 

، زارش بینی ام از سود و زیان بابا توجه به پی
راغب به همکاری در طرح های اشتغالزایی 

 هستم
60 33,5 5 0 1,5 4,5 3,25 10 

م تاقبا توجه به آگاهی ام از روند اقتصادی، مش
 کارم را توسعه دهم

49,5 34 13,5 3 0 4,3 2,97 11 

 ییربا توجه به شرایط بلند اقتصادی در فکر تغ
 شغل هستم

44 36,5 12 7,5 0 4,17 2,74 14 

ی با توجه به شرایط اطالع رسانی شده ، در پ
 یافتن شریکی برای طرحی اقتصادی هستم 

40,5 40 17 2 0,5 4,18 2,73 15 

فراخوان جذب نیرو برای کارم را به شبکه 
 اجتماعی مجازی محلی دادم 

45 30 20 5 0 4,6 3,6 6 

ت الیباتوجه به اخبار مساعد مبنی بر اعطای تسه
ه جهت حمایت از کار، به بانک عامل معرفی شد

 مراجعه کرده ام
20 22,5 40 5 12,5 4,3 3,34 8 

برای بدست آوردن اخبار بیشتر در مورد 
تسهیالت قصد دارم به مرکز ترویج کشاورزی 

 مراجعه کنم
30 25 15,5 20 9,5 4,12 2,85 13 

با توجه به آگاهی عمومی که در خصوص بیمه 
 نمم، قصد دارم محصوالتم را بیمه کبدست آورد

20 25 45,5 5 4,5 4,4 3,5 7 

 باتوجه به آینده ای که رسانه ها ترسیم می
کنند، به دنبال یک شریک خوب برای کارم 

 هستم
30 20,5 22 7,5 20 4,2 2,95 12 

با توجه به خبرهای خوش منتشر شده، قصد 
 نمکدارم از پس اندازم برای بهبود کار هزینه 

40 25,5 15 9,5 10 4,1 3,75 5 

ی با توجه به گزارشاتی که در بولتن های خبر
جهاد کشاورزی آمده، راغب شدم در دوره هی 

 آموزشی شرکت کنم
10 15 25,5 14,5 35 3,8 4,4 2 

 3 4,3 3,9 25 35 25 9,5 5,5باتوجه به آگاهی که از مجالت اقتصادی به 
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 گویه
 درصد فراوانی

 رتبه آزمون فریدمن میانگین
 خیلی کم کم تاحدودی زیاد خیلی زیاد

دست آوردم، می خواهم قوانین مربوط به کارم را 
 مطالعه کنم 

 که ردهاخبار اقتصادی این باور را در من ایجاد ک
 می توانم سرمایه گذاری جدیدی آغاز کنم

35 25,5 20 15 4,5 4,3 4,5 1 

رم احساس می کنم بدون اخبار نمی توانم به کا
 ادامه دهم

10 12 15 13 50 3,8 4,1 4 

 4,0093 میانگین کل

 100 تعداد مشاهدات

 117,211 ی دومقدار خ

 5 درجه آزادی

 0,000 سطح معناداری

 1400، پژوهش حاضرمنبع: نتایج 

 
 باه کارآفرینی بتمایل ،  یقاین تحق . درتی تک نمونه ای صورت پذیرفتآزمون  کارآفرینی ، با به تمایل به های مرتبط با مؤلفه تحلیل گویه

در  یبه همکار ازار، راغبب انیو ز ام از سود ینیب شیتوجه به پ بات، داده اس شیفزاکار را ا زهیانگ ،یاقتصاد یها یآگاههمچون هایی  گویه
 رییدر فکر تغ یتصادبلند اق طیبه شرا توجه با، مشتاقم کارم را توسعه دهم ،یام از روند اقتصاد یتوجه به آگاه با، هستم ییاشتغالزا یطرح ها

ظری از میانه ن بیشتر (4ود )که میانگین محاسبه شده در وضع موج اکی از آن است حنتایج  .است و...مورد کنکاش قرار گرفته شغل هستم
و سطح  تصدیقکارآفرینی  به تمایلمولفه ( وضعیت مطلوب 1ها ) بودن اختالف میانگین مثبت( است بنابراین با توجه به  3شده ) محاسبه

افراد به تمایل  به بیان دیگر .تجامعه نمونه اس تمایالت  ر در میاننیز نشان از اجماع ذهنی معنادا (0,000شده در )  معناداری محاسبه
  .است کارآفرینی

کسب و  در خصوص یباطالعات خو شبکه خبر یاخبار اقتصاد همچون هایی با گویه همدر کارآفرینی تاثیر گذار های  مؤلفهاخبار به عنوان 
اخبار  یزارش اقتصادگ معموالً، نمینش یاخبار م یفوراً کانال را عوض کرده و به پا یزمان پخش اخبار شبانگاه در، گذارد یمن م اریکارم در اخت

 ن محاسبهقدار میانگیم ه به تفاوت اخبار باتوجکه مؤلفه  حاکی از آن است. نتایج و...مورد کنکاش قرار گرفتکنم  یرا نگاه م 2شبکه  20:30
 در وضعیت مطلوبی هست. ( 1.2ها ) بودن اختالف میانگین مثبت و( 3سبه شده )( در مقایسه با میانه نظری محا 4,2شده در وضع موجود )

 محرز است. (0,000محاسبه شده )  سطح معناداری معنادار بودن یافته ها با توجه به همچنین
 

 های مطالعه شده نتایج آزمون تی برای درک وضعیت مؤلفه. 5 جدول

 ارزش تی میانگین مولفه ها
انحراف 

 معیار

خطای 

 استاندارد
 حد باال حد پایین مقدار تی

سطح 

 معناداری

 0,000 1,431 1,241 33,431 0,733 0,28401 3 4,0093 تمایل به کارآفرینی

 0,000 1,185 1,190 22,659 0,6503 0,25184 3 4,2167 مصرف اخبار

 1400منبع: نتایج مستخرج از پرسشنامه، 

 
توجه به  ن باز این آزموحاصل ا . نتایجمورد استفاده قرار گرفتینی آزمون همبستگی پیرسون و کارآفر اخباربه منظور بررسی رابطه بین 

اداری محاسبه شده در ناحیه آلفا برابر و سطح معن 0,416با میزان همبستگی برابر با اخبار و کارآفرینی است که بین متغیر  نشانگر آن (6جدول )
تغیرها رابطهِ م رسون بینن همبستگی پیاز آزمو مکتسبهبه نتایج  نظرمثبت و با شدت زیاد است. با  همبستگی ازرابطه معنادار و نشان  0,123با 

 هست.نادار معای رابطه و نتیتجاً بین مصرف اخبار و تمایل به کارآفرینی در روستاهای شهرستان سروباد معنادار ای 
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 یهای کارآفریننتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مولفه. 6جدول 

 مصرف اخبار تمایل به کارآفرینی شرح ها مولفه

 مصرف اخبار

 1 0,416 رسونیمقدار پ

  0,000 یسطح معنادار

 100 100 تعداد مشاهدات

 ینیبه کارآفر لیتما

 4,16 1 رسونیمقدار پ

 0,123  یمعنادار سطح

 100 100 مشاهدات تعداد

 .0,123Correlation is significant at the 0.123 level (2-tailed) در سطح ی**معنادار

 1400، پژوهش حاضرمنبع: نتایج 

 

 گیرینتیجه
ت منابع ت و مدیریـری بـا طبیعدهـد کـه بیانگر سـازگا هـا و سـاختارها را نشـان می ای از ویژگی مجموعـه "وار هـه"کـوچگاه یـا 

آب، خاک و بسـتر  نبـع اصلـی سـه م ِ سـاکنان و بومیـان بـرای مدیریـت ِ که یخاالقانـه ا ۀ طبیعـی در راسـتای معیشـت پایـدار اسـت. شـیو

 از آن ۀ ه بخـش عمدـی شـده کانـد، موجب تـداوم حیات در ایـن منظـر فرهنگ ابداع کرده تخت شهرستان سروآباد هورامـانبخش کشـت در 

 دانـش و هیآگا ۀ تیجـقـت (که درنظ پیوسـتگی میـان زندگـی دائـم و مووارنشـینی بـا حفـ آیـد. هه وارنشـینی برمی هه و هـه وار ۀ شـیو
دیریـت منظـر فرهنگـی مچهارچـوب جامعـی را بـرای  ,بـه اصـول اکولوژیکـی عمـده و مدیریـت محلـی بـه دسـت آمده توجه بومی،

رینی در بار در ایجاد انگیزه کارآفنقش اخ ی، بررسار حاضری جستهدف اصلدر این راستا  .(1400)طالب نیا و همکاران،هورامـان شـکل داده است
مورد  رسونیپ یزمون همبستگآ ینیکارآفر و اخباررابطه  یبه منظور بررس .میان هه وارنشیان بخش هورامان شهرستان سروآباد بوده است

به  هست (می)مستق ثبتمی همبستگبا دار معناای رابطه  تمایل به کارآفرینیو  اخبار ریمتغ نیب که است بیانگر آن ها افتهی. قرار گرفتاستفاده 
فرینی بایستی فتمان کارآگر و ایجاد برای افزایش انگیزه کا جهی. در نتافزایش می یابد ینیکارآفرتمایل به ،مصرف اخبار شیکه با افزا یطور

پژوهش های  یها فتهای ژوهش باپ نیا جینتار داده شود. اخبار در را به گونه ای جهت داد که انگیزه ایجاد و آگاهی الزم در اختیار افراد قرا
ا هم نمی ارند. حتی تاثیرات آنی رآن ها بر تاثیرات غیر مستقیم تاکید د. ( منطبق است2010)  میهارت و کر ،یلوپیشینه این تحقیق به جز 

در روستا از   ینیکارآفره بهتر تمایل بیزه و به عبارت استفاده کرد.انگ یاستیس یمکمل طرح هابه عنوان  پذیرند و معتقدند بیشتر باید از آن 
سیار گسترده تر از به مفهمومی د توسعدغدغه برنامه ریزان،روان شناسان، کارآفرینی، علوم ارتباطات و در کل رشته های حوزه توسعه است.هر چن

 لیتانسپ یی که ازاوکارهکسب هست. ازینکوچکی  وکارکسبدر روستا به همه نوع کارآفرینی مع الوصف، کار آفرینی جزیی ثابت از آن است. 
تفع ی را مرمحل یهاازیدر درجه اول ن و اندشدهلیتشک ییخودکفا ای یاهداف سبک زندگ بر بناکه  ییهاآن نیو همچنخوبی برخوردارند رشد 

در  تواندیم...وطالعات ا ی، ارائهتازگ همچون اعالن،یی هایژگیوبا  خبر . مع الوف در اینجا مسئله ایجاد انگیزه برای تحقق آن است.سازندیم
د محصول در مازا ،ی یا کمبود(سالشکخ) آبی با بار منفی از وضعیت خبر باشد. مؤثریی از توانمندسازی شناختی هاالمانانگیزش و شناخت به 

 کندیمم بد را ترسی گاه نخست وضعیتیگرچه در نی کشاورزان و...اامهیبی دیون مالی یا افتادگعقب انبار، نیاز کشور به محصولی خاص،
تشویق  میوه(،) االکدن خریداران به سمت کر روانه ی،زیربرنامهبا برانگیختن توجه دولت جهت  که ؛ی مثبت هم هستهاجنبهحاوی  الوصفمع

 .شودیما باعث وعی تحرک و اقدام رو...ن کارکم مؤسساتو  هاسازمانقرار دادن  مخاطب به کاشت محصولی جدید به دلیل وجود بازار،
 

 منابع
,  2ی،دوره بر در رسانه های جمعی. علوم رفتارروانشناختی خ-(. کارکردها و کژکارکردهای اجتماعی 1389آذری غالمرضا و هاشمی پور، سمانه السادات. )

 .20-9, 6شماره 

ن(. تهرا 18نطقه مه: زنان سرپرست خانوار زنان سرپرست خانوار )مورد مطالع ید سازو توانمن ی(. رسانه مل1393) یلیواال, ل یرحمت & حمدباقر, منیتاج الد
 .161-119, 65زنان، سال هفدهم ، شماره  یمطالعات راهبرد
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ABSTRACT 
Introduction Entrepreneurship as an issue is considered by different approaches and perspectives. 

This topic as a tool to achieve prosperity and ultimately development, it has shifted from investing 

and providing infrastructure to motivating (providing psychological conditions); what is called 

empowerment. Empowerment has different dimensions and approaches and one of them is 

psychological empowerment. What is reviewed here is the role of news in promoting the 

entrepreneurial intention of semi-nomads. 

Purpose of the research: The purpose of this study is to determine the function of news in 

promoting entrepreneurship in Sarvabad County. 

Methodology The present quantitative research, which was conducted by survey method, seeks to 

investigate the effectiveness of news as a tool to promote intention to entrepreneurship. This survey 

was accompanied by referring to the relevant theoretical literature to extract influential variables and 

indicators and use questionnaires as research tools. Finally, the data obtained from the questionnaire 

were analyzed by SPSS software and used Friedman test, one-sample t-test and Pearson correlation. 

Geographical area of research Geographical area of the study: The geographical area of this study 

is the residents of the villages of Horaman Takht district, Sarvabad city in Kurdistan province, who 

have a semi-nomadic life. 

Results and discussion The research findings indicate that the use of news as part of the daily 

program in the area is in good condition. 

Conclusion According to the results of Pearson test, there is a significant relationship between 

entrepreneurial intention and news and a positive (direct) correlation, and it can be acknowledged 

that with increasing hours of semi-nomads use of news, the motivation to work in the area increases. 
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