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 چكيده
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 مقدمه

در  1389اقتصاد مقاومتي از مفاهيم بنيادي است كه از سوي مقام معظم رهبري در سـال  

هاي متعدد، مورد  سخنراني آن در مطرح شد. پس از ديدار با جمعي از كارآفرينان كشور

وان يـك فراينـد گفتمـاني در فضـاي سياسـي و      عن گرفت و به تأكيد ايشان قرار تبيين و

، انـدك  زمـان  مدت براي مفهوم اقتصاد مقاومتي در همين  اقتصادي جامعه مطرح گرديد.

اند.  اي به اين موضوع نگاه كرده كه هر كدام از جنبه است متفاوتي ارائه شده هاي تعريف

 .انـد  كـرده الب ارائـه  در اين ميان، تعريف جامع و كامل از اقتصاد مقاومتي را رهبـر انقـ  

قتصـاد مقـاومتي يعنـي آن    ا«) عنـوان كردنـد:   1391 آبان،( ايشان در ديدار با دانشجويان

 هـاي  خصـومت و  هـا  دشمنيتحريم، در شرايط  شرايط دراقتصادي كه در شرايط فشار، 

مردمي كردن اقتصـاد، كـاهش    »رشد و شكوفايي كشور باشد كننده تعيين تواند ميشديد 

حداكثري از زمان، منابع و امكانات، حركت   نفت، مديريت مصرف، استفادهوابستگي به 

بر اساس برنامه، وحدت و همبستگي، حمايت از توليد ملـي و مـديريت منـابع ارزي را    

الگـوي   ،اقتصاد مقاومتيگفتمان همچنين  .»اصلي اين مفهوم دانست راهكارهايتوان  مي

متكي بـه دانـش و   كه  البي و اسالمي استاقتصادي بومي و علمي برآمده از فرهنگ انق

هاي كلي اقتصـاد   (سياست استگرا، پويا و پيشرو  زا و برون فناوري، عدالت بنيان، درون

هاي رو به افـزايش جهـاني،    نااقتصاد مقاومتي خواهد توانست در بحر ).1392، مقاومتي

فرصت مناسـب را  بخش از نظام اقتصادي اسالم را عينيت بخشد و زمينه و  الگويي الهام

سـازد  آفريني مردم و فعـاالن اقتصـادي در تحقـق حماسـه اقتصـادي فـراهم        براي نقش

هاي كلي اقتصاد  سياست 21 سو؛ بند از ديگر )1392، هاي كلي اقتصاد مقاومتي سياست(

سـازي اقتصـاد مقـاومتي در     صراحت، اشاره به تبيين ابعاد اقتصادي و گفتمان مقاومتي به

توانند افكار عمومي را نسبت به پذيرش يـا   ها مي ارد. از آنجا كه رسانهاي د فضاي رسانه

هاي اتخاذشده از سوي مقامات ارشد نظـام سـوق دهنـد؛ واضـح      رد تحوالت و سياست

هـاي   ها نقش بسيار مهمي در ارائه اطالعـات و معرفـي ابعـاد و ويژگـي     است كه رسانه

 گفتمان اقتصاد مقاومتي به جامعه بر عهده دارند.
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افـراد از رخـدادها،   تفسـير   . همچنـين اقناع مخاطب است رابزا رسانه به بيان ديگر، 

كننـد   از اهداف را دنبال مـي  اي هها گستر . رسانهگيرد شكل ميهاي مسلط   رسانه مبتني بر

هستند  يها ابزار رسانه . بر همين اساس،سازد ميتأثيرپذيرتر افراد را  ،آنها ازآگاهي ناكه 

در همـين  . كنند ساختارها و حوادث جامعه را شناسايي و تفسير ميدد آنها به ممردم  كه

هـاي   سـازي و بازنمـايي گفتمـان    هاي مجازي برجسته ها بويژه رسانه زمينه كاركرد رسانه

گيرند و خود  واسطه ساختارها شكل مي ها به گرفته در نظام اجتماعي است. گفتمان شكل

نقش دارند، اين ساختارها داراي ماهيتي گفتمـاني   دهي مجدد يا تغيير ساختارها در شكل

). ذكـر ايـن نكتـه    96 ، ص1390پيـران،    فركالف، ترجمه شايسته( و ايدئولوژيك است

هـاي   هـا و رهيافـت   ها، نگرش ديدگاه جامعه، يرسم گفتمانضروري است كه منظور از 

ـ  يهـا  دسـتگاه  و مسـئوالن  ،ارشـد نظـام   مقامات كه است نظري باالدستي اتخـاذ   يدولت

به بازنشر و بازنمايي آنها در فضاهاي اجتماعي، فرهنگي، اجتماعي و  ها رسانه وكنند  مي

ديگر، مسئوالن ارشـد بـا تبيـين     عبارت پردازند. به اقتصادي جامعه در ميان آحاد مردم مي

 رفتـار  كننـد كـه   دعوت مي مردمنهادهاي مياني و  از ها، رسانه گفتمان مورد نظر به مدد

 .تغيير دهند يرسم گفتمان آن با متناسب را خود

هاي اصلي اقتصاد مقـاومتي،   ها به مؤلفه از اين رو، بررسي و سنجش پرداختن رسانه

رسـاني و   فضاي مجازي، با توجه به وسعت گسـتره انتشـار و سـرعت اطـالع     بويژه در

شـناخت رويكـرد نخبگـان     فراگيري، ضرورت و اهميت فراواني دارد. همچنين فهـم و 

تحقـق   منظـور پيشـبرد و   بت به اقتصاد مقاومتي از منظر همراهي با گفتمان رسمي بـه نس

هاي اصلي اقتصاد مقاومتي داراي اهميت بسـياري اسـت. در ايـن پـژوهش، بـا       شاخص

 وهـا   هـاي اقتصـاد مقـاومتي در خبرگـزاري     سنجش و تحليل محتواي برگرفته از مؤلفـه 

  ها در بازنمايي گفتمـان  ي و اثربخشي رسانههاي خبري، ابعاد نظري اقتصاد مقاومت سايت

 هـا بـا توجـه بـه سـؤاالت زيـر       اقتصاد مقاومتي مورد مطالعه قرار گرفته و تحليل يافتـه 

اشاره  منظور تسهيل در نوشتار و به در سؤاالت زير »رسانه« صورت پذيرفته است. (واژه

 كاررفته است). اين پژوهش به به نمونه مورد تحليل در
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هاي خبري مختلف پوشش يكساني نسبت به گفتمـان   سايت ها وب رگزاريآيا خب .1

 اند؟ اقتصاد مقاومتي داشته

 ها يكسان بوده است؟ هاي اقتصاد مقاومتي در رسانه . آيا ميزان بازنمايي گزاره2

هـاي اقتصـاد    سـازي گـزاره   هاي خبري مختلفي براي برجسته ها از سبك . آيا رسانه3

 اند؟ مقاومتي بهره برده

 هاي اقتصاد مقاومتي رابطه وجود دارد؟ ها و گزاره . آيا بين بازه زماني پوشش رسانه4

 ها يكسان بوده است؟ هاي اقتصاد مقاومتي در رسانه . آيا پوشش خبري گزاره5

هـا داراي ترتيـب بنـدي و اولويـت      هاي اقتصـاد مقـاومتي بـراي رسـانه     . آيا گزاره6

 اي است؟ رسانه

 پيشينه پژوهش

مطالعات داخلي در حوزه اقتصاد مقاومتي بيشتر، به تبيين مفهوم اقتصاد مقـاومتي   تاكنون

 شرايط پيش رو پرداخته است. آن در كشور و تفسير در

ي، بـا تحليـل سـخنان مقـام معظـم      ا مقالـه ) در 1392زاده جهرمي و همكاران ( تراب

هومي سخنان ايشـان  ي داده، سعي در ارائه مدل مفپرداز هينظررهبري با استفاده از روش 

ي ريـ گ جـه ينت. نويسندگان ايـن مقالـه   اند داشتهو الزامات اقتصاد  ها يژگيو پيرامون ابعاد،

، اقتصاد مقاومتي به معناي آمادگي روحي و عملي براي مقابله در برابر حمـالت  كنند يم

ي طراحـي الگـوي اقتصـاد    سو بهو حركت  مدت كوتاهاقتصادي دشمن و پاسخ به آن در 

اسـت. گفتمـان    درازمـدت ي در چارچوب الگوي اسالمي ـ ايرانـي پيشـرفت در     اسالم

پيش روي اقتصاد ايران و مختص زمان تحـريم و   بلندمدتي انداز چشماقتصاد مقاومتي 

 جنگ نيست.

) 1391سـليماني ( » شش ضرورت اجراي اقتصاد مقاومتي«در مقاله ديگري با عنوان  

كشـور،   شـرفت يپ ريمسـ ي بلند در ها گامي برداشتن ، در اقتصاد مقاومتي برادارد يمبيان 

ي اجرايي و عمليـاتي  ها تيريمدتوجه به كيفيت، قيمت و تنوع توليدات داخلي، اصالح 
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الزم  هـا  نهيزميي در برخي خوداتكابا نگرش رسيدن به خودكفايي و اتخاذ تدابيري براي 

 مطرحبر معظم انقالب ؛ بسط گفتمان اقتصاد مقاومتي كه از سوي رهديافزا يماست. وي 

است، براي كشوري چون ايران كه مصمم است اقتصاد وابسته به نفـت را متحـول    شده 

سازد و به سمت قطع وابستگي از نفت حركت كند، يك نقشه راه سازنده است (به نقل 

 ).  1393از عبدالملكي، 

و جواديـه   اي اسـت از ملكـان   مقاله »سازي اقتصاد مقاومتي ها در نهادينه نقش رسانه«

گيـري يـك    بر لـزوم شـكل   ديتأكبه چاپ رسيده است. نويسندگان با  1393سال كه در 

هاي اقتصادي كشـور در برابـر    هاي اقتصادي براي تقويت بنيان به سياست بلندمدتنگاه 

هـاي   هـا و همچنـين لـزوم اتخـاذ سياسـت      ها به نقش رسـانه  ناماليمات ناشي از تحريم

 ريتـأث اند كه با ارائه يك مدل تحليلـي، بـه نقـش و     و سعي داشتهاند  اي اشاره كرده رسانه

ـ تأكرسانه بر اقتصاد مقاومتي بپردازنـد. نويسـندگان ايـن مقالـه       اتخـاذ دارنـد كـه بـا     دي

اي و تقويت سرمايه اجتمـاعي در جامعـه    هاي خاصي چون آموزش سواد رسانه سياست

هـاي   ترتيـب، زمينـه كمـك    ايـن  هو بتوان تغييراتي در سبك زندگي افراد ايجاد كرد  مي

 شايان توجهي را به بسترسازي و تحقق اقتصاد مقاومتي فراهم آورد.

» هـا  ها به فرصـت  اقتصاد مقاومتي تبديل تحريم« اي با عنوان ) در مقاله1391نظافتي (

توانند اقتصاد مقاومتي را به يك فرهنگ عمومي در ميان عامـه   ها مي تأكيد دارد كه رسانه

هـاي پـرتالطم تحـريم و     يل كنند تا جامعه با اين مهم آشنا شـود و از گـذرگاه  مردم تبد

هـاي دشـمن را نيـز بـه فرصـتي بـراي        سالمتي عبور كند؛ ضمن اينكه تحـريم  تهديد به

مـا  «جانبه كشـور مبـدل سـازد. وي تقويـت گفتمـان       خودكفايي و رشد و پيشرفت همه

عنوان دو راهكار اجرايي  را به »بنيان هاي دانش تشكيل و حمايت از شركت«و  »توانيم مي

 هاي اقتصاد مقاومتي برشمرده است. شدن مؤلفه

 »غربت اقتصاد مقاومتي در تبليغـات تلويزيـوني  «اي با عنوان  ) طي مقاله1393لباف (

به لزوم توجه به توليد داخلي و كاهش واردات كاالهاي مصرفي بـراي مقابلـه مـؤثر بـا     

قاومتي؛ همچنين خروج از ركود اقتصادي تأكيد كرده است. ها و پيشبرد اقتصاد م تحريم



122 v 1396) / تابستان 90(پياپي  2چهارم/ شماره  و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

 

هاي اقتصاد مقاومتي مهم ارزيـابي كـرده    نويسنده تأثير تبليغات تلويزيوني را در پيشبرد مؤلفه

 هاي صداوسيما را در تناقضي آشكار با راهبردهاي اقتصاد مقاومتي دانسته است. و آگهي

بـه   »اي نامتقارن در اقتصـاد مقـاومتي   مت رسانهمقاو«با عنوان  اي ) در مقاله1393فهيم (

نقش سـينما و تلويزيـون در اقتصـاد مقـاومتي و مقاومـت اقتصـادي در برابـر فشـارهاي         

هايي چون تقويت عـدالت اجتمـاعي و    پردازد. در اين مقاله، شاخص اقتصادي دشمنان مي

هش واردات، مواجهـه  مبارزه با تقسيم ناعادالنه ثروت، حمايت از توليد، سرمايه بومي و كا

با مفاسد اقتصادي، گسترش فرهنگ ساده زيستي در كل جامعـه و بخصـوص كـارگزاران    

حكومت، ارتقاي جايگاه و ارزش فعاليت اقتصادي خدامحور در مقابل سوداگري، نزديـك  

گرايانـه، مبـارزه    هاي اشرافي و تجمـل  كردن سطح زندگي مسئوالن با مردم، تخريب ارزش

گرايي و غيره، از عناصر اصلي اقتصاد مقاومتي تلقي شـده و در ادامـه،    فبا اسراف يا مصر

تـوان بـه    هاي تلويزيوني مـي  ها و سريال تأكيد شده است كه با بررسي آثار سينمايي و فيلم

هـاي سـينمايي، نسـبت و     اين نتيجه دست يافت كه مضامين اغلب اين آثار، بويژه در فيلم

 ف شده براي اقتصاد مقاومتي ندارد.هاي تعري نزديكي چنداني با شاخص

هـاي اهـالي    ) در گزارشي از بيستمين نمايشـگاه مطبوعـات، بـه دغدغـه    1393( بردبار

هاي اقتصاد مقـاومتي پرداختـه اسـت. در ايـن گـزارش، ضـمن        رسانه براي تبيين سياست

شدن و برخورد سطحي اهالي رسانه با بيانات مقام معظم رهبري  پرداختن به خطر شعاري

 ها در اين خصوص اشاره شده است. ر خصوص اقتصاد مقاومتي، به نقش ضعيف رسانهد

هـا در زمينـه تحـوالت اقتصـادي و      در مطالعات خارجي نيز طيف وسيعي از بررسي

در  1»ميوز«؛ متحده االتيا دردر بسط و توسعه آن بوده است. براي نمونه،  ها رسانهنقش 

انـدازه تجربـه    ها به د كه پوشش خبري رسانهطي پژوهشي به اين نتيجه رسي 1992سال 

ي مخاطبان در درك و برداشت آنان از شرايط اقتصادي تأثير داشته است؛ بنابراين شخص

هـا منتشـر    دانستن اينكه چه نوع اطالعـات اقتصـادي بـراي مخاطبـان از طريـق رسـانه      

ي خـالص  ا نهيآ ها، همانند دانيم پوشش رسانه مي آنكه بويژهاهميت دارد.  اريبس شود، مي

                                                      

1. Mutz 
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 ريتـأث نيسـتند. بررسـي    طرف يبهاي واقعي نيست. به عبارتي، آنها  غش از داده و غل يا بي

هاي كالن اقتصادي بر پوشش خبري، بخش ديگري از مطالعات در ايـن حـوزه    شاخص

تعيـين پوشـش   « عنـوان ي بـا  ا مقالهطي  2014را شكل داده است؛ پژوهشي كه در سال 

ي اقتصـادي متفـاوتي را   آمارها ،ها رسانهشده، نشان داده است كه  انجام» اخبار اقتصادي

تغييـر در سـطح نـرخ     بـويژه كننـد.   براي سطوح پوشش خبري، انتخاب و اسـتفاده مـي  

و كميـت پوشـش اخبـار     اندازه يبراي ريگ ميتصمبيكاري كه نقش برجسته و مهمي در 

 ).2014 ،1اقتصادي دارد (فوگارتي

 مباني نظري پژوهش

 مقاومتي اقتصاد

 را ياقتصـاد مقـاومت   يكل يها استيس ،معظم انقالب رهبر 1392ونهم بهمن سال  بيست

از اهـداف   يتـر  تر و جـامع  روشن يدورنماتا  كردندابالغ  بعد از عبارت جهاد اقتصادي

مشـتمل بـر    ها استيس نيشود. ا ميبه آن گشوده و ترس لين يرهايو مس يانقالب اسالم

قـانون   44اصـل   يكلـ  يها استيس بويژه ن،يشيپ يها استيس ليمبند، در ادامه و تك 24

 نـده يآ يهـا  در سـال  كـالن اقتصـاد كشـور    راهبرد تابه سران سه قوه ابالغ شد  ،ياساس

ايران اسالمي براي  كه يابيم محورهاي اصلي اقتصاد مقاومتي درمي ترسيم شود. توجه به

وجهـي   هاي اين مفهـوم سـه   ستهاي جز توجه به باي چاره ،عبور از شرايط حساس كنوني

 ).1392نيا،  قائمي( ندارداقتصادي، سياسي و فرهنگي 
 ي كه اسـت ، اقتصاداند گونه معرفي كرده را اين اقتصاد مقاومتي، برخي از اقتصاددانان

 يـك كشـور قـرار    كننـده  مصرفدر رويارويي و تقابل با اقتصاد وابسته و  طور معمول به
 و سـعي در  كنـد  ميقابل اهداف اقتصادي سلطه ايستادگي منفعل نيست و در م، گيرد مي

بيني و اهـداف دارد.   سازي آن بر اساس جهان تغيير ساختارهاي اقتصادي موجود و بومي
اسـتفاده از منـابع    كـردن  محدودبراي تداوم اين نوع اقتصاد، بايد هرچه بيشتر به سمت 

                                                      

1. Fogarty 
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كرد و توجه داشت كه اقتصاد نفتي و رهايي از اتكاي اقتصاد كشور به اين منابع حركت 
در برابـر   ديگر،  عبارت به ؛كه جنگي وجود داشته باشد يابد ميمقاومتي در شرايطي معنا 

 كنـد  مـي مقاومتي معنا پيدا   جنگ اقتصادي و همچنين جنگ نرم دشمن است كه اقتصاد
 ).1392حاتم،  و پور غفاري(

كنـوني و   شـرايط  درفشـار   هاي حوزهاقتصاد مقاومتي يعني تشخيص به بيان ديگر،  

بـه   هر يكتبديل  ،و در شرايط آرماني آنها كردن اثر بيتالش براي كنترل و  متعاقب آن،

توليد داخـل و تـالش    هاي مزيت بر تأكيدو  ها وابستگياقتصاد مقاومتي كاهش  .فرصت

 ؛اقتصاد مقـاومتي فعـال و پوياسـت نـه اقتصـاد منفعـل و بسـته        .براي خوداتكايي است

مقاومت براي دفـع موانـع پيشـرفت و كوشـش در مسـير حركـت و پيشـرفت         كه چنان

 ، داراي قابليـت فعال، پرانرژي اقتصاديمقاومتي،  اقتصاد ).1393فهيم، ( شود تعريف مي

فرهنگ ديني، دانـش و سـرمايه بـومي     اسالمي، هاي ارزشهماهنگ و مبتني بر  كامالًو 

 آناز  گيـري  بهـره كـه بـا    د اسالمي اسـت همان اقتصا است. به تعبيري اقتصاد مقاومتي،

). در تعريفـي  1392احمـدي،   (عـرب  را دور زد و بـه موفقيـت رسـيد    ها تحريم توان مي

هـاي   است. ايجاد شركت وري وپاش و افزايش بهره ديگر، اقتصاد مقاومتي، حذف ريخت

نقـش  شود كه  بنيان و حمايت از آنها نيز از مباحث مربوط به اين حوزه محسوب مي دانش

ضـمن اينكـه ايـن     مهمي در افزايش توان كشور بـراي حركـت در مرزهـاي دانـش دارد.    

). 1393 ملكان و جواديـه، ( شود ها مي پذيري در مقابل تحريم موضوع باعث كاهش آسيب

دسـتيابي   صـورت  دري متعددي است كه ها صهيخصو  ها يژگيواقتصاد مقاومتي داراي 

ي هـا  يژگـ يوبه چنين  تواند يماز قدرت مقاومت  بردار بهرهبه سطح مطلوب آن، اقتصاد 

و در عـين حـال،   » يريپـذ  ضـربه تـوان  « دست يابد. نخستين ويژگي اقتصـاد مقـاومتي،  

يعني چنين اقتصادي توان مقاومـت در   ؛است» ي كليديها تيفعالتداوم «برخورداري از 

ايجـاد   ركـت آن ي، خللـي در ادامـه ح  ريپذ ضربهي متعدد را دارد و بعد از ها تكانهبرابر 

مقـاومتي، برخـورداري از    اقتصـاد  . دومـين ويژگـي،  ستديا يبازنمو از حركت  شود ينم

برخورداري از قدرت دستيابي « است. هرچند ممكن است كه» قدرت دستيابي به تعادل«
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توانمنـدي در  «، همان تعادل اوليه نباشد. ويژگي ديگر اقتصاد مقاومتي، وجـود  »به تعادل

صورتي كه در زمـان رويـارويي بـا بحـران سـرعت نـوآوري تشـديد         است، به» نوآوري

اقتصاد نوآور است. خصيصه چهارم اقتصاد مقاومتي  كي يعني اقتصاد مقاومتي، شود؛ يم

ي اجتمـاعي گسـترده بـراي    هـا  شـبكه ي مدني فعـال و  نهادهااين است كه برخوردار از 

اي از ايـن مـوارد،   جلب مشاركت عمومي در تمامي ابعاد زندگي اقتصـادي اسـت. جـد   

ي الزم بـراي تغييـر مسـير و ايجـاد روال جديـد      ريپـذ  انعطاف اقتصاد مقاومتي، از سطح

محتمـل   نسبت به آينـده  كند يمزندگي برخوردار است و در نهايت اينكه همواره تالش 

ي متناسـب را  هـا  واكـنش و ممكن پيش رو، شناخت كافي داشته باشد و قابليـت بـروز   

 ).1394قاسمي، ( آتي ايجاد كندنسبت به رويدادهاي 

 هاي كلي اقتصاد مقاومتي مقاومتي برگرفته از سياست هاي اقتصاد گزاره

: توسعه كـارآفريني، مشـاركت عمـومي در فعاليـت اقتصـادي، ارتقـاي       1هاي بند  گزاره

 پذيري اقتصادي طبقات پايين و متوسط جامعه درآمد، نقش

 ماندهي نظام ملي نوآوريبنيان، سا : اقتصاد دانش2هاي بند  گزاره

وري در اقتصـاد، توانمندسـازي نيـروي كـار، تقويـت       : رشـد بهـره  3هاي بنـد   گزاره

 هاي اقتصاد جغرافياي كشور پذيري اقتصاد، قابليت رقابت

 ها، كاهش شدت انرژي، ارتقاي عدالت اجتماعي : هدفمندسازي يارانه4هاي بند  گزاره

 وسعه نيروي انسانيبري عادالنه، ت : سهم5هاي بند  گزاره

: افزايش توليد داخلي، توليد محصوالت راهبـردي، تنـوع در مبـادي    6هاي بند  گزاره

 كاالهاي وارداتي، نداشتن وابستگي اقتصادي به كشورهاي خاص

 نيازهاي اوليه نيتأم: 7هاي بند  گزاره

 : اصالح الگوي مصرف، مصرف كاالهاي داخلي8هاي بند  گزاره

 صالح و تقويت نظام مالي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي: ا9هاي بند  گزاره

 صادرات: حمايت از صادرات كاال، ثبات رويه در 10هاي بند  گزاره
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 هاي پيشرفته : توسعه حوزه عمل مناطق آزاد، انتقال فناوري11هاي بند  گزاره

 ي: همكاري اقتصادي در سطح جهاني، ديپلماسي در خدمت اهداف اقتصاد12هاي بند  گزاره

 پذيري اقتصادي : مقابله با ضربه13هاي بند  گزاره

هـاي توليـد    گـاز، توسـعه ظرفيـت    و : افزايش ذخاير راهبردي نفـت 14هاي بند  گزاره

 گاز و نفت

 ساز، افزايش صادرات غيرنفتي ، توسعه كاالهاي بهينهافزوده ارزش: افزايش 15هاي بند  گزاره

 ي، حذف دستگاه غيرضروريجويي در نظام ادار : صرفه16هاي بند  گزاره

 بر درآمد ماليات ديتأك: اصالح نظام درآمدي دولت، 17هاي بند  گزاره

 : افزايش سهم صندوق توسعه ملي18هاي بند  گزاره

 سازي اقتصادي سازي اقتصادي، سالم : شفاف19هاي بند  گزاره

 : تقويت فرهنگ جهادي در اقتصاد20هاي بند  گزاره

 سازي اقتصاد مقاومتي ن: گفتما21هاي بند  گزاره

 تحريم، مديريت مخاطرات اقتصادي  ي، رصد برنامهآفند: توسعه 22هاي بند  گزاره

 : نظام توزيع شفاف، نظارت بر بازار23هاي بند  گزاره

 : افزايش استاندارد كاالي داخلي24هاي بند  گزاره

 اي در اقتصاد مقاومتي  اثربخشي رسانه

 در جمعـي  هـاي  رسانه نقش يافتن اهميت و اجتماعي پيچيدگي دليل به كنوني عصر در

فرهنگـي،   هـاي  زمينـه  در وسـايل  ايـن  جوامـع، كـاربرد   در عمودي و افقي روابط ايجاد

ــيش  ــيش اقتصــادي، ورزشــي، سياســي ... ب ــاركرد. اســت مشــهود ازپ ــا رســانه ك  در ه

 آور اسـت؛ زيـرا   زيـان  هـم  و سـودمند  هم مردم، براي زندگي روزمره هاي گيري تصميم

 پديـد  همگنـي  و پيوسـتگي  تواننـد  مي كه هستند دم دو تيغ همچون گروهي هاي رسانه«

 و هسـتند  اجتمـاعي  هـاي  شـكاف  سـاختن  تـر  ژرف و بخشـيدن  وسعت  به آورند، قادر

 جامعـه  فضـاي  در خاصـي را  ايـدئولوژي  بـذر  و باشـند  توسعه دهنده بشارت توانند مي
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 اي رسـانه  نهادهـاي  معـرض  در امـروزه  هـا  ). انسان 356، ص 2012، 1(ويبلي» بپراكنند

 بـر  را خـود  رفتارهـاي  و شناسـند  مي رهگذر اين از را انديشند؛ دنيا شوند؛ مي مي متولد

كتـاب، مجلـه، فـيلم،     يعنـي  حاضـر،  عصـر  رايـج  هاي رسانه برگرفته از الگوهاي اساس

 از فراتـر  شـي نق هـا  رسانه امروز نقش البته. دهند مي سامان آنها امثال و ماهواره، اينترنت

 بـراي  نويني ارتباطات، ابزارهاي و اطالعات عصر در ها رسانه. است صرف رساني اطالع

 تواننـد حـس   مـي  هستند. آنها آوري جنگ گاه و حتي آن افزايش يا بحران، كاهش ايجاد

 بـه  تواننـد  همچنين مـي  سازند، دور عيني مسائل از را ها القا كنند و ذهن را كاذبي امنيت

 از يكـي  كمك كنند. اين جامعه اعضاي يكايك در بالندگي و شوق، حيات و شور ايجاد

 جامعـه  هـاي  واقعيـت  بيـان  و انتقـال  بـا  اسـت كـه   جمعي هاي رسانه مثبت كاركردهاي

بخشـند   تحقـق  شخصـي را  و گروهـي  نـه  و ملـي  منافع عرصه در روشنگري توانند مي

ـ م ،ياطـات عمـوم  مهم در مسـئله ارتب  يها از بحث يك. ي)18 ، ص1381ي، ني(حس  زاني

است كـه مـردم در    نيبحث ا ي،. در ارتباطات عمومستا يافكار عموم برها  تأثير رسانه

هـا منتشـر    آنچـه رسـانه   دربارهمردم  اي. آدنكن يو به چه فكر م دينگو يمورد چه سخن م

و خـود   هسـتند قـدرت انتخـاب و فعـال     ياينكه دارا اي دنكن يفكر مو گفتگو  ند،نك يم

 يكي ،موضوع ني. ادنكن يخود را خلق م كردن فكرو  دنيشياند يها و سوژهموضوعات 

نگــاه بــه  ينــوع آن يبررســســت كــه ا يدر ارتباطــات عمــوم ياز موضــوعات اساســ

 .رود به شمار مي يها بر افكارساز تأثيرگذاري رسانه

كـالن وجـود دارد.    نظريـه سه  ي،ها بر افكار عموم تأثيرگذاري رسانه زانيدر مورد م

كـه   ورزد يو تأكيـد مـ   دانـد  مـي را مطلـق   يافكار عموم برها  تأثير رسانه نخست، هيرنظ

ـ ا گـر، يعبـارت د  . بهدنكن يم نييمردم را تع يفكر يها تيها اولو رسانه ـ نظر ني   چيهـ  ،هي

 كننـده  تعيينعامل  نيرتثرمؤرا  ها و رسانه است نشدهل يقا نامخاطب يبرا يقدرت انتخاب

 نظريـه . كنـد  يصدق مـ  يا توده جامعهدر مورد  شتريكه البته ب است دانسته يافكار عموم

ـ نظر نيا اساس بر. كند يها اشاره م رسانه بودن فعالقدرت انتخاب و  به ،گريد مـردم   ه،ي

                                                      

1. Weible 
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هـا و سـخنان    ها تنهـا گفتـه   و رسانه ندنك يم نييرا خود تع يو رفتار يفكر يها تياولو

 اسـاس  بـر  ندارنـد.  يكـار عمـوم  و تـأثيري بـر اف   دهنـد  يرا بسـط و گسـترش مـ    آنان

 يهمخـوان  شـتر يو باسـواد ب  افتهي جوامع توسعه با هينظر ني، اگرفته صورت هاي پژوهش

ـ   رسانه دوسويهبر رفتار  شتريب سوم، هينظر. اما دارد  ،شـتر يبو  تأكيـد دارد  ناهـا و مخاطب

ـ بـاور نظر  بـه اسـت.   يبيترك نظريه كي  هـا و  سـوژه  يهـا در مـوارد   رسـانه  ،پـردازان  هي

خـود سـوژه    يو در مـوارد  دهند يو آن را بسط م رنديگ يموضوعات خود را از مردم م

ـ نكهـا فكـر و عمـل     به آن سـوژه  دارند كه مي واو مردم را  دنكن يخلق م (سـلطانيفر و   دن

 ).116 ، ص1382هاشمي، 

ـ توان يمـ  رانيمانند ا يا ها در جامعه ست كه رسانهنجايا تيواقع  را يافكـار عمـوم   دن

هاي جامعه،  تمامي بخش هاي جمعي در ما رسانه ير قرار دهند. در جامعه امروزتحت تأث

عنوان يكي از تأثيرگـذارترين ابزارهـا    ها به نفوذي گسترده دارند. رسانه حضوري دايم و

توانند مسير يك كشور را بـراي پيشـبرد اهـداف تغييـر دهنـد. همچنـين نسـبت بـه          مي

قاومتي و ترويج آن اقدام كنند و اقتصاد مقـاومتي را  هاي اقتصاد م شناسايي و تبيين مؤلفه

عنوان يك فرهنگ عمومي، در ميان عامه مردم، نهادينه و جامعه را با اهميت وجـودي   به

آن آشنا سازند. مؤمني در پاسخ به ايـن پرسـش كـه انتظـارات جامعـه و نظـام ملـي از        

انگـار   توانند افراد را سـهل  ها مي رسانه«اين زمينه چيست؟ اظهار كرده است:  ها در رسانه

ي برخورد كنند كه گسـتره و عمـق شـناخت آنـان از     ا گونه بهيا  دارند نگهنگر،  و سطحي

 هـا  حـل  راهي جستجوواقعيت مسائل بنيادي افزايش يابد تا با كيفيت بيشتري بتوانند در 

تـا    ام شـود ها در سطح ملي انج برآيند. نكته بسيار مهم ديگر كه بايد با استمداد از رسانه

ي و نفـوذ در  رگـذار يتأث، قـدرت  مراتب سلسلههاي كشور به نسبت  يي كه همه رسانهجا

آن چارچوب از مسئوليت بيشتري برخوردار شوند؛ همان است كـه در ادبيـات اقتصـاد    

مفهومي شده است. اين  بندي سياسي با نام دستكاري واقعيت يا مهندسي تاريخ، صورت

تجربگــي در دنيــا قــرار دارد.  ي در بــاالترين درجــه خــودهــاي رانتــ پديــده در اقتصــاد

ها در اقتصاد سياسي ايران  دهد؛ بخش بزرگي از واقعيت هاي موشكافانه نشان مي بررسي
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گيري مشـخص   گيري مشخصي دارد. اگر اين جهت شود و جهت وارونه نمايش داده مي

گـروه   ي كنـيم، دو گيـر  دهندگان دستكاري واقعيـت رد  برندگان و زيان را از موضع نفع

 دهندگان، قابل شناسايي هستند: توليدكنندگان و عمـوم مـردم   عمده در ليست ثابت زيان

ها را در راهبرد اقتصـاد مقـاومتي از    توان نقش رسانه بيان ديگر، مي ). به194 ، ص1394(

، 21طــور مشــخص در مــاده  بــهمنظــر مــتن سياســت ابالغــي  دو منظــر نگريســت: از

هـا قـرار داده اسـت. بـر اسـاس       رسـانه  بر عهـده قتصاد مقاومتي را سازي بحث ا گفتمان

طور غيرمستقيم  ماده به نقش رسانه به 4كاركردهاي رسانه در بحث توسعه اقتصادي، در 

است. ماده يك به با هدف به حداكثر رساندن اطالعات آحاد جامعـه انسـاني    اشاره شده

بحـث اصـالح    8ه توسعه است. ماده پردازد كه يك وظيفه سنتي براي رسانه در مقول مي

طـور غيرمسـتقيم    كند كه به الگوي مصرف و ترويج مصرف كاالهاي داخلي را مطرح مي

سازي اقتصاد و مبارزه بـا فسـاد    مربوط به شفاف 19دهد. ماده  ها را نشان مي نقش رسانه

هـا   دهه قبل براي رسـانه  3عنوان يكي از اصول حكمراني شايسته، در حدود  است كه به

نيـز در   20دارد. مـاده   19هم نشان از نقش رسانه در اجراي ماده  است و آن مطرح شده

كنـد. از ديـدگاه    خصوص تقويت فرهنگ جهادي بر نقش رسانه تأكيـد غيرمسـتقيم مـي   

كردن مسير توسعه و نوعي برانگيختن عزم ملـي بـراي    نظريه نوسازي نقش رسانه كوتاه

يي دارد كه الزمه آن، توجه دولت به باز شدن فضاي ازهاين شيپاين هدف است. اين امر 

گونـه   توان اين بر اين اساس مي ).190 ، ص1394حق، ( ها به اين عرصه است ورود رسانه

 سازي اقتصاد مقاومتي عبارت است از: ها در فرهنگ كار ويژه رسانهاستنباط كرد كه 

 صادي متناسب با نياز كشوربه الگوهاي مناسب اقت بخشيدن تنوعترويج اقتصاد مقاومتي و  ·

گـذاري، منـابع    هاي راهبـردي اقتصـادي در سـطوح سـرمايه     حوزه ميو تحك تبيين ·

 هاي توليدي انساني و فرصت

 در كشور گذاري سرمايهرشد  با هدفبخشي مناسب و متعادل  و آگاهي رساني اطالع ·

 كشـور نقش آثار آن بر اسـتقالل اقتصـادي    نييفرهنگ كار و تب قيگسترش و تعم ·

 ).1393بردبار، (
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 اي اقتصاد مقاومتي سازي رسانه گفتمان

فـركالف،  ( گيـرد  دربرمـي است كه يك مفهـوم كلـي را    هايي گزارهاز  اي مجموعهگفتمان 

مـنظم و قابـل دفـاع    ، گفتمان، ارائه فكـري منسـجم  ) 45 ، ص1390پيران،   ترجمه شايسته

رهبـر يـا ايـدئولوگ و يـا     كه از سوي يـك   استمبتني بر فرهنگ و اعتقادات يك جامعه 

قـرار   هـا  گيـري  جهت، تبليغات و ها فعاليتو محور  شود ميفعال سياسي يا فرهنگي تبيين 

دهد و بـر سرنوشـت مـردم و كشـور تـأثير       اي جهت مي مديريتي و رسانه نظام بهگيرد،  مي

ن و ادهد و پيرامـون آن مخالفـ   گذارد، رفتارهاي سياسي و اجتماعي خاصي را شكل مي مي

سياسي  از لحاظزبان و نظام بازنمايي است كه  ينوع ،گفتمان .كنند آرائي مي وافقين صفم

منسجم از معاني را درباره يك حيطـه موضـوعي    اي مجموعهتا  يابد ميو اجتماعي توسعه 

. اين معاني در خدمت منافع گروهي از اجتماع است كـه گفتمـان   كندايجاد و توزيع  ،مهم

آن معـاني   كند تـا  ميتالش  اش عقيدتيو از طريق عملكرد  گيرد مياز درون آن سرچشمه 

يك ساختار معرفتـي اسـت كـه در     ،هر گفتمان تر، ساده. به بيان كندرا به عقل سليم تبديل 

سازي در اصل، فراينـد تبـديل و يـا ورود     . گفتمانشود ميجامعه حاكم  برشرايطي خاص 

ادي و فرهنگي بـه ادبيـات رايـج جامعـه و     سياسي، اجتماعي، اقتص هاي گفتمانيا  ها نظريه

، آمـوزش و  سـازي  فرهنـگ راهكارهـاي   اي از توان مجموعه آن را ميزندگي مردم است و 

سازي فرايندي است كه با شناخت جامعـه هـدف و    . گفتماندانستتبيين مباني در جامعه 

اسـت. بـار   زمـانبر و فراينـدي    ،و اغلب پذيرد مياستفاده از ابزار رسانه و آموزش صورت 

 ).1392اسدي، ( استهاي مختلف  سازي بر دوش رسانه اصلي گفتمان

عمـومي   هاي گفتماناي در خصوص تبيين و ترويج فرهنگ و  ها توانايي بالقوه رسانه

 هـا  رسـانه . شـوند  واقـع مـي   مـؤثر دارند و در اجراي بسياري از اهداف كشـورها كـامالً   

. هنر رسانه، بمباران فكر و كنندلي را معلوم مجهو امر را مجهول و يامر معلوم توانند مي

سـازي   انديشه مخاطب است و در دنياي امروز، حمايت رسانه، راهبرد اساسـي گفتمـان  

جامعه است  سازي فرهنگبخشي و  ، رسانه شاهراه اصلي هويتدرواقع. آيد مي حساب به

سـازي اقتصـاد    مـان را در گفت ها  نقش رسانه .كشد ميكه مباني هنر و انديشه را به همراه 
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 تبيـين  در را خود نقش بايد ها رسانه اينكه اول. كرد تحليل زمينه دو در توان مقاومتي مي

 كـه  آنجـا  تا ها رسانه خود اينكه دوم و كنند ايفا خوبي به مقاومتي اقتصاد رساني اطالع و

 ).1392نيا،  باشند (قائمي مقاومتي اقتصاد به عامل توانند مي

هاي اوليـه متفـاوت در ميـان     اقتصاد مقاومتي، برداشت سعه مفهومي يكي از موانع تو

هاي مختلف فرهيختگان ازجمله اصحاب رسانه نسـبت بـه ابعـاد اقتصـاد مقـاومتي       اليه

طـور خـاص، بـراي     دهد كه فرايند تبيين اقتصاد مقاومتي بـه  است. اين موضوع نشان مي

ساز در برابـر   قتي عناصر گفتمانطور عام، براي عموم طي نشده است. و فرهيختگان و به

سـازي   توانند نقش مؤثري در برآيند گفتمان طور قطع نمي اند، به فرايند تبيين قرار نگرفته

شـود،   هايي هم كه درباره واقعيت اقتصـاد مقـاومتي ارائـه مـي     ايفا كنند. تفاسير و تحليل

لي و مفـاهيم  هاي برداشتي نسبت به ماهيت واقعي مفهوم اصـ  گاهي بر گستره پيچيدگي

افزايد و زمينه بهبود نگرش را نسبت به تعريف دقيق، اهميـت   فرعي اقتصاد مقاومتي مي

رسـد كـه فراينـد تبيـين      سازد. از اين رو، به نظر مي و جايگاه اقتصاد مقاومتي دشوار مي

سـازي شـود تـا زمينـه      اقتصاد مقاومتي از سوي عوامل متعدد ساخت گفتمان بايد سـاده 

 ).1394يق موضوع و پذيرش اجتماعي آن فراهم آيد (سلطانيفر، درك مفهوم دق

اي نيسـت بلكـه فرآينـدي     مرحله اي آني و تك سازي، پديده بايد توجه داشت كه گفتمان

سـازي   نهادهـايي اسـت كـه در چرخـه گفتمـان      اجتماعي، برگرفته از نقش و كاركرد تمامي 

هـا   ه بر الگوي تـأثير قدرتمنـد رسـانه   هاي ارتباطي ك حضور دارند. برخالف بسياري از نظريه

كنند و نقش عامليت و قطعيت زيـادي بـراي رسـانه     (در برابر الگوهاي اثر محدود) تأكيد مي

 .)1381سورين و تانكارد، ترجمه دهقان، ( در حوزه تأثيرگذاري قائل هستند

 شناسي پژوهش روش

 و هـا  قرائت وه ارائهنح سنجش منظور به محتوا ليتحل روش براي انجام اين پژوهش، از

تحليـل محتـوا يـك     .استفاده شـده اسـت   يمجاز يفضا در يمقاومت اقتصاد يها تيروا

و  شـود  ميتاريخى اسنادى محسوب  هاي پژوهشو  اي مشاهده پژوهشمورد خاص در 
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 ،ماهيت، پژوهشى كمى است كه از طريق آن محتواى كيفى منـابع مـورد بررسـى    نظر از

). 288 ص ،1382شـود (ازكيـا،    مـي كمـى تبـديل    هاي دادهه هاى آمارى ب طى دستكارى

مند و كمي محتـواي بيـان    براي توصيف عيني، نظام تحليل محتوا فني پژوهش است كه 

اي بسيار مؤثر بـراي بررسـي محتـواي     رود. اين روش، شيوه كار مي شده در ارتباطات به

ي اهــداف و مبنــا بــر محتــوا ليــتحلي آمــار جامعــه). 1387بيابــانگرد، ( هاســت رســانه

بررسـي   ،حاضـر  مطالعهترين اهداف  مهم ازي ك، يشود يم مشخصي پژوهش ها هيفرض

ي مجـاز ي فضـا  دري مقاومت اقتصاد مختلفي ها تيرواي ساز برجسته ويي بازنماميزان 

 اقتصـاد حـوزه   ي درنوشـتار  متـون ي اين پـژوهش را كليـه   آمار جامعهبنابراين،  ؛است

هاي خبري،  سايت ها و وب رويس يا صفحه اقتصاد خبرگزاريي منتشر شده در سمقاومت

در انتخـاب  . دهـد  تا اسفند همان سـال تشـكيل مـي    1394در بازه زماني فروردين سال 

 پـژوهش هـاي   توجه به پرسش كل جامعه آماري با منظور امكان تسري به نمونه آماري به

است. بـر ايـن اسـاس،     يك دوره زماني در نظر گرفته شده ها نمونه بودندسترس  در و

ي (واحـد مركـزي خبـر،    خبـر  تيسـا  وي خبرگـزار  وپـنج  بيسـت  ياقتصادهاي  هصفح

خبرگزاري جمهوري اسالمي ايرنا، خبرگزاري كار ايـران ايلنـا، خبرگـزاري دانشـجويان     

ايران ايسنا، خبرگـزاري فـارس، خبرگـزاري مهـر، باشـگاه خبرنگـاران جـوان، باشـگاه         

، خبرگزاري تسنيم، خبرگـزاري شبسـتان، خبرگـزاري برنـا،     خبرنگاران دانشجويان ايران

آنالين، خبرگزاري اقتصاد ايران، سايت خبري تابنـاك، سـايت خبـري     سايت خبري خبر

نيـوز، سـايت    فرارو، سايت خبري افكارنيوز، سايت خبري عصر ايران، سايت خبري مشـرق 

اب، پايگاه خبـري فـردا و   نيوز، پايگاه خبري تحليلي انتخ خبري رجانيوز، سايت خبري جهان

ـ  مـدت  بهنيوز)  پايگاه خبري آفتاب صـورت تصـادفي    ) بـه 1394ي (سـال  شمسـ  سـال  كي

 .اند سيستماتيك و با استفاده از فرمول كوكران براي بررسي انتخاب شده

 برگه از، اطالعات آوري جمع بـراي و سامانمند تصـادفي روش از، گيري نمونه براي

، بــود  شـده  سـاخته  پژوهشگر سوي كدگذاري از ستورالعملد به توجه با كه كدگذاري

واحدهاي تحليل اين پژوهش براي كدگـذاري كـه معـادل متغيرهـا      .شده است اسـتفاده
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هـاي ابالغـي اقتصـاد     هاي استخراج شده از متن سياست شود، گزاره تعريف عملياتي مي

دسـت آمـده از    مقاومتي بوده است كه شرح آن در بخش قبلي آمده است. اطالعات بـه 

هـاي گفتگـو، گـزارش،     قالـب  هـاي مـورد بررسـي در    ها و سـايت  هريك از خبرگزاري

هـاي   هاي اقتصاد مقاومتي استخراج شـده از سياسـت   مصاحبه، يادداشت بر اساس گزاره

 كلي اقتصاد مقاومتي، كدگذاري و تحليل شده است.

 از تعـدادي  ميـان  رد كدگذاري برگه، ها مقوله صوري روايي تعيين منظور به همچنين

شــده   تأييــد  آن روايــي  و توزيــع ، محتـوا تحليل كارشناسان و تحقيق روش استادان

 كـار  به) درصـد و فراوانـي( توصيفي آمار، ها داده وتحليل تجزيه براي، در نهايت و است

 .رفته است

 هاي پژوهش يافته

وم اجتماعي كاربرد وسيعي كه در عل SPSSافزار آماري  هاي كمي با استفاده از نرم يافته

 دارد، تحليل و ارزيابي شده و جداول از اين برنامه استخراج شده است.

 اقتصـاد هـاي ابالغـي    بيست و چهارگانه سياست نتايج بيانگر ميزان بازنمايي بندهاي

دسـت آمـده    هـاي بـه   . تحليل يافتـه هاي خبري است ها و سايت در خبرگزاري مقاومتي

ها، محافل علمـي   سازي اقتصاد مقاومتي از طريق رسانه (گفتمان 21دهد كه بند  نشان مي

 3(حمايت از صادرات كاال، ثبات رويـه در صـادرات)، بنـد     10)، بند و ... دانشگاهيو 

پـذيري اقتصـاد،    وري در اقتصاد، توانمندسازي نيـروي كـار، تقويـت رقابـت     (رشد بهره

ش توليـد داخلـي، توليـد محصـوالت     (افزاي 6هاي اقتصاد جغرافياي كشور)، بند  قابليت

راهبردي، تنوع در مبادي كاالهاي وارداتي، نداشتن وابسـتگي اقتصـادي بـه كشـورهاي     

(همكاري اقتصادي در سطح جهـاني، ديپلماسـي در خـدمت اهـداف      12خاص) و بند 

ـ تحليلي   هاي خبري ها و سايت خبرگزارياقتصادي) به ترتيب، بيشترين بازنمايي را در 

جويي در نظـام   (صرفه 16بري عادالنه، توسعه نيروي انساني)، بند  (سهم 5ند. بند ا داشته

(اصـالح نظـام درآمـدي دولـت، تأكيـد بـر        17اداري، حذف دستگاه غيرضروري)، بند 
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(افزايش سهم صندوق توسعه ملي) نيز كمترين بازنمـايي را در   18درآمد ماليات) و بند 

بـه   هاي خبري ـ  تحليلـي مـورد نظـر     ها و سايت بازه زماني اين پژوهش در خبرگزاري

 اند. خود اختصاص داده

هـاي ابالغـي اقتصـاد مقـاومتي در ميـان       بيانگر فراواني بازنمـايي سياسـت   1جدول

اسـاس   هاي خبري ـ تحليلـي اسـت. نتـايج ايـن بررسـي كـه بـر         ها و سايت خبرگزاري

بيسـت و چهارگانـه    هـاي اسـتخراج شـده از بنـدهاي     محاسبه ميزان پرداختن به گـزاره 

دست آمده است؛ بيانگر ايـن اسـت كـه     محتواي نمونه آماري به هاي ابالغي در سياست

پايگاه «، »خبرگزاري دانشجويان ايران: ايسنا«، »خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران: ايرنا«

بيش از سـاير  » خبرگزاري فارس«و » خبرگزاري مهر«، »ايران اكونوميست«، »خبري فردا

. انـد  هاي خبري بـه بازنمـايي گفتمـان اقتصـاد مقـاومتي پرداختـه       ها و سايت يخبرگزار

، »سـايت خبـري انتخـاب   «، »نيـوز  جهـان « يتحليلـ ـ   هاي خبـري  ها و سايت خبرگزاري

سـايت  «، »خبرگزاري اقتصاد ايـران «، »خبرگزاري كار ايران: ايلنا«، »سايت خبري تابناك«

 »افكـارنيوز « و »سـايت خبـري فـرارو   «، »آناليـن  خبر سايت خبري«، »خبري عصر ايران

انـد و   هـاي گفتمـان اقتصـاد مقـاومتي داشـته      فعاليت متوسطي در زمينه بازنمايي گـزاره 

خبرگـزاري  «، »باشـگاه خبرنگـاران دانشـجويان ايـران    «، »واحد مركـزي خبـر  «سرانجام 

 »ري شبسـتان خبرگزا«و » نيوز آفتاب«، »نيوز  رجا«، »نيوز مشرق«، »خبرگزاري برنا«، »تسنيم

 .اند پرداخته 1394به بازنمايي كمتري در طول سال 

ها و  هاي اقتصاد مقاومتي در خبرگزاري . ميزان بازنمايي سياست1جدول 

 هاي خبري سايت وب

 درصد فراواني هاي خبري خبرگزاري و سايت

 1/13 91 خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران: ايرنا

 8/12 87 خبرگزاري دانشجويان ايران: ايسنا

 5/7 51 پايگاه خبري فردا

 9/5 40 ايران اكونوميست
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 1جدول ادامه 

 درصد فراواني هاي خبري خبرگزاري و سايت

 6/5 39 خبرگزاري مهر

 5/5 38 خبرگزاري فارس

 5/5 38 سايت خبري الف

 8/4 33 نيوز جهان

 8/4 33 سايت خبري انتخاب

 4/4 30 سايت خبري تابناك

 8/3 26 ايران: ايلناخبرگزاري كار 

 8/3 26 خبرگزاري اقتصاد ايران

 5/3 24 سايت خبري عصر ايران

 2/3 21 آنالين خبرگزاري خبر

 3 20 سايت خبري فرارو

 3 20 افكارنيوز

 8/1 13 واحد مركزي خبر

 8/1 13 باشگاه خبرنگاران دانشجويان ايران

 8/1 13 خبرگزاري تسنيم

 5/1 11 خبرگزاري برنا

 4/1 10 نيوز رقمش

 8/0 6 رجانيوز

 6/0 4 نيوز آفتاب

 1/0 1 خبرگزاري شبستان

اقتصاد مقـاومتي اسـت و    هاي گفتمان ، بيانگر فراواني سبك بازنمايي گزاره2جدول 

هـاي اقتصـاد مقـاومتي بـه سـبك گـزارش        درصـد از گـزاره   80تقريباً دهد كه  نشان مي

، كارشناسـان  اسـتادان دانشـگاه  احبه بـا  مصـ  صورت درصد، به7/12 است. بازنمايي شده

صـورت تحليـل يـا     درصد نيز بـه  8/7مسئوالن نهادهاي سياسي و اقتصادي و اقتصادي، 

 اند. شده  مقاله ارائه
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 در فضاي مجازي . سبك ارائه محتوا2جدول 

 درصد فراواني سبك محتوا

 5/79 533 گزارش

 2/4 28 تحليل

 6/3 24 مقاله

 7/12 86 مصاحبه

 100 670 كل جمع

 هاي خبري با سبك ارائه محتوا ها و سايت خبرگزاري . بررسي رابطه بين نوع3جدول 

 نوع مطالب

 ها سايت
 كل  جمع مصاحبه مقاله گزارش

 13 2 0 11 واحد مركزي خبر

 91 14 13 63 ايرنا

 26 0 0 26 ايلنا

 87 4 2 81 ايسنا

 22 18 1 3 فارس

 39 1 0 38 مهر

 13 8 1 4 ران جوانباشگاه خبرنگا

 13 0 0 13 تسنيم

 1 0 0 1 شبستان

 11 6 0 5 برنا

 21 1 0 20 خبرآنالين

 26 0 2 24 خبرگزاري اقتصاد ايران

 30 1 0 29 تابناك

 20 0 0 20 فرارو

 38 14 15 9 الف

 20 2 0 18 افكارنيوز

 24 1 0 23 عصر ايران
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 3جدول ادامه 

 نوع مطالب

 ها سايت
 كل  جمع مصاحبه مقاله گزارش

 10 2 7 1 نيوز مشرق

 40 0 0 40 ايران اكونوميست

 6 1 1 4 رجانيوز

 33 8 8 17 نيوز جهان

 33 1 0 32 انتخاب

 51 0 3 48 فردا

 4 1 0 3 نيوز آفتاب

 670 85 52 533 كل جمع

001/0 =sig 46 =df 81/3 =X
2 

ــواي گــزاره  4جــدول  ــي توليــد محت ــانگر فراوان ــاومتي در  نهــاي گفتمــا بي اقتصــاد مق

درصـد مطالـب در    5/94تقريبـاً  دهد كـه   هاي خبري است و نشان مي ها و سايت خبرگزاري

 هاي خبـري  يا سايت ها خبرگزارينگاران  حوزه اقتصاد مقاومتي، تأليف خبرنگاران و روزنامه

 هـاي  و سـايت  ها درصد مطالب در حوزه اقتصاد مقاومتي اقتباس از خبرگزاري 5/4و حدود 

 .شود ديگر است. يك درصد مطالب را نيز ترجمه از منابع التين شامل مي خبري

 . توليد محتوا4جدول 

 درصد فراواني محتوا توليد

 6/94 634 تأليف

 5/4 30 اقتباس

 9/0 6 ترجمه

 100 670 كل
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هاي خبري با نوع محتواي  ها و سايت . بررسي رابطه بين نوع خبرگزاري5جدول 

 توليدشده

 محتوا نوع

 ها سايت
 كل  جمع ترجمه اقتباس تأليف

 13 0 1 12 واحد مركزي خبر

 91 7 4 80 ايرنا

 26 0 0 26 ايلنا

 87 0 3 84 ايسنا

 22 0 0 22 فارس

 39 0 0 39 مهر

 13 0 0 13 باشگاه خبرنگاران جوان

 13 0 1 12 تسنيم

 1 0 0 1 شبستان

 11 0 0 11 برنا

 21 0 0 21 خبرآنالين

 26 0 1 25 رگزاري اقتصاد ايرانخب

 30 0 1 29 تابناك

 20 0 3 17 فرارو

 38 0 4 34 الف

 20 0 0 20 افكارنيوز

 24 0 3 21 عصر ايران

 10 0 0 10 نيوز مشرق

 40 0 0 40 ايران اكونوميست

 6 0 0 6 رجانيوز

 33 0 5 28 نيوز جهان

 33 0 2 31 انتخاب

 51 0 3 48 فردا

 4 0 0 4 نيوز آفتاب

 670 6 30 634 جمع كل

001/0 =sig 46 =df 1/7 =X
2 



 v 139هاي خبري  سايت ها و وب پوشش خبري گفتمان اقتصاد مقاومتي در خبرگزاري

 

بيانگرحجم محتواي منتشرشده در حوزه اقتصـاد مقـاومتي در بـازه زمـاني      6جدول 

است. بيشترين بازنمايي محتواي مرتبط با اقتصاد مقاومتي به ترتيـب   1394هاي سال  ماه

 .بوده است آذرو  فروردين، بهمنهاي  در ماه

 هاي اقتصاد مقاومتي بازنمايي گزاره ه زماني. باز6جدول 

 درصد تجمعي درصد فراواني زمان بازنمايي

 3/13 3/13 89 ماه فروردين

 8/22 6/9 64 ماه ارديبهشت

 3/29 4/6 43 خردادماه

 3/36 7 47 تيرماه

 8/41 5/5 37 مردادماه

 1/50 4/8 59 شهريورماه

 6/56 4/6 43 مهرماه

 9/64 4/8 56 آبان ماه

 2/75 3/10 69 آذرماه

 2/84 9 60 ماه دي

 100 8/15 106 ماه بهمن

 هـاي ابالغـي   استخراج شده از سياسـت هاي  بيانگر فراواني بازنمايي گزاره 7جدول 

هـاي خبـري مـورد     سايت ها و وب شده در خبرگزاري صورت تفكيك اقتصاد مقاومتي به

هـاي   هـا و سـايت   كـه خبرگـزاري   كنـد  است. نتايج بيان مي 1394بررسي در طول سال 

اصالح و تقويت نظـام  «، »سازي اقتصاد مقاومتي گفتمان« تحليلي مفاهيمي مانند -خبري 

توليد محصـوالت  «، »اقتصادي اهداف ديپلماسي در خدمت«، »بنيان دانشاقتصاد «، »مالي

ســازي  شــفاف«، »مشــاركت عمــومي در اقتصــاد«، »رصــد برنامــه تحــريم«، »راهبــردي

را بـا شـدت   » تقويـت فرهنـگ جهـادي در اقتصـاد    «و » توسـعه كـارآفريني  «، »اقتصادي

 اند. تري داشته ها توليد محتواي افزون كرده و در اين زمينه بيشتري منتشر
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 اقتصاد مقاومتي هاي سياست استخراج شده ازهاي  . بازنمايي گزاره7جدول 

 در فضاي مجازي

 فراواني اقتصاد مقاومتيهاي  گزاره فراواني هاي اقتصاد مقاومتي گزاره

 9 نظارت بر بازار 93 سازي اقتصاد مقاومتي گفتمان

 8 اقتصاد پذيري رقابتتقويت  55 اصالح و تقويت نظام مالي

 8 عدالت اجتماعي يارتقا 33 بنيان دانشاقتصاد 

 7 اقتصادي پذيري ضربهمقابله با  29 ديپلماسي در خدمت اقتصادي

 6 حمايت از صادرات كاال 26 توليد محصوالت راهبردي

 6 بر درآمد ماليات تأكيد 26 رصد برنامه تحريم

 4 كاهش شدت انرژي 24 مشاركت عمومي در اقتصاد

 4 توسعه نيروي انساني 23 اقتصادي سازي شفاف

 4 افزوده ارزشافزايش  22 توسعه كارآفريني

 4 حذف دستگاه غيرضروري 22 تقويت فرهنگ جهادي در اقتصاد

 4 افزايش استاندارد كاالي داخلي 20 يش صادرات غيرنفتيافزا

 3 اقتصادي طبقات پذيري نقش 18 توانمندسازي نيروي كار

 3 بري عادالنه سهم 18 توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز

 3 تنوع در مبادي كاالهاي وارداتي 18 اقتصادي سازي سالم

 3 به كشورهاي وابستگي اقتصاد نداشتن 17 در اقتصاد وري بهرهرشد 

 3 ايجاد ثبات در اقتصاد ملي 17 همكاري اقتصادي در سطح جهاني

 3 پيشرفته هاي فناوريانتقال  16 افزايش توليد داخلي

 3 )توسعه آفندي (ابزار جنگي 16 مديريت مخاطرات اقتصادي

 2 درآمد يارتقا 14 اقتصاد جغرافياي كشور هاي قابليت

 2 ثبات رويه در صادرات 14 توسعه حوزه عمل مناطق آزاد

 1 ساز بهينهتوسعه كاالهاي  13 ها يارانههدفمندسازي 

 1 در نظام اداري جويي صرفه 13 اصالح الگوي مصرف

 1 نظام توزيع شفاف 13 افزايش ذخاير راهبردي نفت و گاز

 0 ساماندهي نظام ملي نوآوري 9 نيازهاي اوليه تأمين

 0 هم صندوق توسعه مليافزايش س 9 مصرف كاالهاي داخلي
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 گيري نتيجه بحث و

مقـاومتي در   هـاي ابالغـي اقتصـاد    پژوهش حاضر، نحوه و ميزان بازنمـايي سياسـت   در
سايت خبـري ـ تحليلـي داخلـي مـورد       وپنج خبرگزاري و وب سرويس اقتصادي بيست

منظـور بررسـي دقيـق و     اين نكته ضـروري اسـت كـه بـه     گرفته است. ذكر بررسي قرار
بررسـي نمونـه    نشدن از گفتمان اصلي اقتصاد مقـاومتي؛ واحـدهاي تحليـل در   منحرف 

هـاي   هاي ابالغي اقتصـاد مقـاومتي در قالـب گـزاره     عبارات و مفاهيم سياست آماري، از
 اند. اقتصاد مقاومتي گزينش شده

طور  ها در فضاي مجازي، به هاي پژوهش بيانگر اين نكته است كه رسانه تحليل يافته

د اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مرتبط با اقتصاد مقاومتي را بيشتر مورد مداقـه  كلي، ابعا

هـاي   اند. همچنين به تناسب زماني و بسته به موضوعات مطرح شده در جريان قرار داده

 ربط بـا گفتمـان اقتصـاد مقـاومتي در     همسو بودن يا نبودن نهادهاي ذي اي كشور،  رسانه

همچنين بايد اذعان داشت در حوزه سياسـتگذاري و   سازي شده است. ها برجسته رسانه

هـا محتـواي چنـداني منتشـر      ارائه راهبردهاي اجرايي گفتمان اقتصـاد مقـاومتي، رسـانه   

هاي مورد بررسـي، صـرفاً بـه بيـان      اند. نتايج پژوهش حاكي از آن است كه رسانه نكرده

يـي بـراي مسـائل جـاري و     هاي اجرا اند و در ارائه برنامه مفهوم اقتصاد مقاومتي پرداخته

هـاي اقتصـاد مقـاومتي     اند. همچنين ميزان پرداختن به گزاره روزمره مخاطبان ناتوان بوده

گوياي اين مطلب است كـه اصـحاب رسـانه خودآگـاهي چنـداني از سـاير محورهـاي        

اند. مشـاهده   شفاف ناتوان بوده اند و در اين زمينه، از ارائه راهكار اقتصاد مقاومتي نداشته

سـازي نظـام اداري، ارتقـاي     شود كه موضوعاتي همچون نظام ملي نـوآوري، شـفاف   يم

اي  سـازي رسـانه   درآمد، نظام توزيع شـفاف و غيـره درصـد بسـيار پـاييني در برجسـته      

هاي ابالغـي اقتصـاد    اند. در ادامه، نتايج حاصل از بررسي چگونگي انتشار سياست داشته

ي خبري ـ تحليلي مورد نظر ارائه خواهد شـد.   ها سايت ها و وب مقاومتي در خبرگزاري

ها در پرداختن به گفتمـان اقتصـاد    بديهي است كه با شناخت نقاط قوت و ضعف رسانه

ها در ايفـاي نقـش مـؤثر آنهـا در      رسانه ريزي و مديريت بهتر توان به برنامه مقاومتي، مي

 خصوص ترويج گفتمان اقتصاد مقاومتي پرداخت.
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 كليـه  سـازي  فعـال  و شـرايط  تـأمين « بالغي اقتصاد مقاومتي:هاي ا : سياست1بند   ·

 و كـارآفريني  توسعه منظور به كشور علمي و انساني هاي سرمايه و مالي منابع و امكانات

 تشـويق  و تسـهيل  بـا  اقتصادي هاي فعاليت در جامعه آحاد مشاركت رساندن حداكثر به

». متوسـط  و درآمـد  كـم  تطبقـا  نقـش  و درآمـد  يارتقا بر تأكيد و جمعي هاي همكاري

 خبرگـزاري «، »ايسـنا «هاي خبري  ها و سايت خبرگزاريدهد كه  ها نشان مي بررسي يافته

هاي خبري به بازنمـايي   ها و سايت بيش از ساير خبرگزاري» ايران عصر«و » ايرنا«، »مهر

 اند. اين بند پرداخته

 كشـور  علمي جامع شهنق اجراي و سازي پياده ان،يبن دانش اقتصاد پيشتازي: «2بند   ·

 سـهم  افـزايش  و كشـور  جهـاني  جايگاه يارتقا منظور به نوآوري ملي نظام ساماندهي و

 اقتصـاد  اول رتبـه  بـه  دسـتيابي  و بنيـان  دانـش  خـدمات  و محصوالت صادرات و توليد

» عصـر ايـران  «و » ايسـنا «، »پايگاه خبري فـردا «، »خبرگزاري مهر». «منطقه در بنيان دانش

 اند. هاي خبري به بازنمايي اين بند پرداخته ها و سايت برگزاريبيش از ساير خ

 توليـد،  عوامـل  تقويـت  بـا  اقتصـاد  در وري بهـره  رشـد  دادن قـرار  محور: «3بند   ·

 و منـاطق  بـين  رقابت بستر ايجاد اقتصاد، پذيري رقابت تقويت كار، نيروي توانمندسازي

 منـاطق  هـاي  مزيـت  جغرافيـاي  رد متنـوع  هـاي  قابليـت  و ظرفيت يريكارگ به و ها استان

ها و  بيش از ساير خبرگزاري» عصر ايران«و » ايران اكونوميست«، »ايسنا«، »ايرنا». «كشور

 اند. هاي خبري به بازنمايي اين بند پرداخته سايت

 توليـد،  افـزايش  جهت در ها يارانه سازي هدفمند اجراي ظرفيت از استفاده«: 4بند   ·

». اجتمـاعي  عـدالت  هـاي  شـاخص  يارتقـا  و انـرژي  شدت كاهش وري،  بهره و اشتغال

در  ها رسانهبه ساير  نسبتپوشش خبري بيشتري » سايت خبري ـ تحليل الف «و » ايرنا«

 .اند داشتهاين حوزه 

 آنهـا  نقـش  با متناسب مصرف تا توليد  زنجيره در عوامل عادالنه بري  سهم: «5بند   ·

 مهـارت،  آموزش، يارتقا طريق از انساني هسرماي سهم افزايش با بويژه ارزش، ايجاد در

هـا و   خبرگـزاري دهـد كـه    نشـان مـي   هـا  افتـه بررسـي ي  ».تجربه و كارآفريني خالقيت،
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هاي خبري  ها و سايت بيش از ساير خبرگزاري» ايسنا«و » عصر ايران«هاي خبري  سايت

 اند. به بازنمايي اين بند از اقتصاد مقاومتي پرداخته

 ،) وارداتي اقالم در بويژه( اساسي كاالهاي و ها نهاده داخلي يدتول افزايش: «6بند   ·

 تـأمين  مبـادي  در تنـوع  ايجـاد  و راهبردي خدمات و محصوالت توليد به دادن اولويت

، »ايسـنا ». «خـاص  و محـدود  كشـورهاي  بـه  وابستگي كاهش هدف با وارداتي كاالهاي

هـا و   از سـاير خبرگـزاري  بـيش  » سايت خبـري انتخـاب  «و » ايران اكونوميست«، »ايرنا«

 اند. هاي خبري به بازنمايي اين بند پرداخته سايت

 كمي شيبرافزا تأكيد با راهبردي ذخاير ايجاد و درمان و غذا امنيت تأمين: «7بند   ·

هـاي خبـري    هـا و سـايت   خبرگـزاري دهـد كـه    نشان مي ها افتهبررسي ي». توليد كيفي و

هـاي خبـري بـه     هـا و سـايت   ز سـاير خبرگـزاري  بيش ا» افكارنيوز«و » ايرنا«، »انتخاب«

 اند. بازنمايي اين بند از اقتصاد مقاومتي پرداخته

 الگـوي  اصـالح  كلـي  هـاي  سياسـت  اجـراي  بر تأكيد با مصرف مديريت: «8بند   ·

ـ ر برنامه با همراه داخلي كاالهاي مصرف ترويج و مصرف  و كيفيـت  يارتقـا  بـراي  يزي

هـاي   هـا و سـايت   خبرگـزاري دهد كـه   نشان مي ها تهافبررسي ي». توليد در يريپذ رقابت

هـا و   بيش از ساير خبرگزاري» افكارنيوز«و » سايت خبري الف«، »فارس«، »ايرنا«خبري 

 اند. هاي خبري به بازنمايي اين بند اقتصاد مقاومتي پرداخته سايت

 بـه  پاسـخگويي  هـدف  بـا  كشـور  مـالي  نظام  جانبه همه تقويت و اصالح: «9بند   ·

». واقعـي  بخـش  تقويـت  در پيشگامي و ملي اقتصاد در ثبات ايجاد ملي، اقتصاد يهاازين

باشگاه خبرنگاران دانشـجويان  «و » تابناك«، »ايسنا«، »ايرنا« يها تيساها و  در خبرگزاري

 هاي خبري مورد بازنمايي قرارگرفته است. ها و سايت بيش از ساير خبرگزاري» ايران

 تناسـب  بـه  خـدمات  و كاالهـا  صـادرات  از هدفمنـد   جانبه همه حمايت: «10بند   ·

ــزوده ارزش ــا و اف ــالص ب ــت ارزآوري خ ــا«در  »مثب ــاك«و » ايرن ــاير  » تابن ــيش از س ب

 ي داشته است.ا رسانههاي خبري انعكاس  ها و سايت خبرگزاري
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 انتقـال  منظـور  بـه  كشـور  اقتصادي ويژه و آزاد مناطق عمل حوزه توسعه: «11بند   ·

 نيازهاي تأمين و خدمات و كاال صادرات توليد، تسهيل و گسترش ته،پيشرف هاي فناوري

هـاي   سـايت ي كلـي اقتصـاد مقـاومتي در    ها استيساز » خارج از مالي منابع و ضروري

 ي داشته است.ا رسانهانعكاس » ايران اكونوميست«خبري 

از » كشـور  اقتصـاد  يريپـذ  بيآسـ  كـاهش  و مقاومـت  قـدرت  افـزايش : «12بند   ·

ايسـنا) انعكـاس   ( رانياكلي اقتصاد مقاومتي تنها در خبرگزاري دانشجويان ي ها استيس

 يافته است.

: طريـق  از گـاز  و نفـت  صـادرات  از حاصل درآمد يريپذ ضربه با مقابله: «13بند   ·

 بخـش  دادن مشـاركت ، فـروش  هـاي  روش در تنـوع  ايجـاد ، راهبردي مشتريان انتخاب

 صـادرات  افـزايش ، بـرق  صـادرات  شافزاي، گاز صادرات افزايش، فروش در خصوصي

تنهـا  دهـد كـه    ها نشان مـي  بررسي يافته» نفتي هاي فرآورده صادرات افزايش، پتروشيمي

ي ابالغي اقتصاد مقـاومتي محتـوا   ها استيسدر خصوص اين بند از » فارس«  خبرگزاري

 كرده است. منتشر

 بـازار  در ياثرگـذار  منظـور  بـه  كشور وگاز نفت راهبردي ذخاير افزايش: «14بند   ·

 در بـويژه  وگـاز،  نفـت  توليـد  هـاي  ظرفيـت  توسعه و حفظ بر تأكيد و گاز و نفت جهاني

بـيش از سـاير   » برنـا «و » پايگـاه خبـري فـردا   «، »ايسـنا «، »ايرنـا ». «مشـترك  هـاي  ميدان

 اند. هاي خبري به بازنمايي اين بند از اقتصاد مقاومتي پرداخته ها و سايت خبرگزاري

 گـاز،  و نفـت  صنعت ارزش زنجيره تكميل طريق از افزوده ارزش افزايش: «15بند   ·

 و) انـرژي  مصـرف  شدت شاخص اساس بر( بهينه بازدهي داراي كاالهاي توليد توسعه

 برداشـت  بر تأكيد با نفتي هاي فرآورده و پتروشيمي محصوالت برق، صادرات بردن باال

 هـا  رسانهبيشتر از ساير » ونوميستايران اك«و » خبرگزاري مهر«، »ايرنا». «منابع از صيانتي

ي در خصـوص آن شـامل   تـر  جـامع و اطالعـات   داده قـرار اين موضوع را مورد تحليل 

 .اند كردهمصاحبه و گزارش تحليلي ارائه 
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 در اساسـي  تحـول  بـر  تأكيد با كشور عمومي هاي هزينه در ييجو صرفه: «16بند   ·

 وي رضـرور يغ و مـوازي  ايهـ  دسـتگاه  حـذف  و دولـت  اندازه سازي منطقي ساختارها،

سـايت خبـري   «و » ايـران اكونوميسـت  «، »تابناك«، »خبرآنالين«، »ايسنا» «زايد هاي هزينه

 .اند داشتهدر اين زمينه  ها رسانه ريساي بيشتري نسبت به ا رسانهپوشش » انتخاب

، »مهـر ». «ماليـاتي  درآمدهاي سهم افزايش با دولت درآمدي نظام اصالح: «17بند   ·

بـه بازنمـايي ايـن بنـد     » سايت خبـري انتخـاب  «و » ايران اكونوميست«، »فارس«، »ايرنا«

 اند. پرداخته

 صـادرات  از حاصـل  منـابع  از ملـي  توسعه صندوق سهم  ساالنه افزايش: «18بند   ·

هاي خبري  ها و سايت خبرگزاري از كي چيه». نفت به بودجه وابستگي قطع تا وگاز نفت

 اند. نپرداختهد مقاومتي به بازنمايي اين بند از اقتصا

 هـا  فعاليت اقدامات، از يريجلوگ و آن سازي سالم و اقتصاد سازي شفاف: «19بند   ·

سـايت  «، »پايگـاه خبـري فـردا   » «ارزي تجاري، پولي، هاي حوزه در فسادزا هاي زمينه و

هاي خبري به بازنمايي اين  ها و سايت بيش از ساير خبرگزاري» ايسنا«و » خبري انتخاب

 اند. پرداخته بند

 وري، بهـره  ثـروت،  توليد افزوده، ارزش ايجاد در جهادي فرهنگ تقويت: «20بند   ·

 اشـخاص  بـه  مقـاومتي  اقتصـاد  نشان اعطاي و مولد اشتغال و يگذار هيسرما كارآفريني،

و » ايلنـا «، »پايگاه خبري فـردا «، »خبرگزاري مهر». «زمينه اين در برجسته خدمات داراي

 .اند داشتهزمينه بازنمايي بيشتري در اين » ايسنا«

 هـاي  محـيط  در بـويژه  آن سـازي  گفتمـان  و مقـاومتي  اقتصاد ابعاد تبيين: «21بند   ·

، »پايگاه خبري فـردا «، »ايسنا» «فراگير گفتمان به آن تبديل و اي رسانه و آموزشي علمي،

پوشـش خبـري    »نيـوز  جهـان «و » فـرارو «، »ايلنـا «، »نيـوز  افكار«، »تسنيم«، »اقتصاد ايران«

 .اند داشتهبيشتري در اين خصوص 

 و شناســايي: كشــور امكانــات همــه پويــاي بســيج و يســاز هماهنــگ: «22بنــد  ·

 اقـدامات  و آفندي توان به دسترسي براي اقتصادي و فني علمي، هاي ظرفيت يريكارگ به
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 مخـاطرات  مـديريت و  دشـمن  بـراي  هزينـه  افزايش و تحريم هاي برنامه رصد، مناسب

 برابـر  در بهنگـام  و سـريع  فعـال،  هوشـمند،  واكـنش  هـاي  طرح تهيه طريق از ياقتصاد

بـيش از  » ايسـنا «و » وزـــني جهــان«، »ايرنا». «خارجي و داخلي هاي اختالل و مخاطرات

 اند. هاي خبري به بازنمايي اين بند پرداخته ها و سايت ساير خبرگزاري

 روزآمدســازي و گــذاري قيمــت و توزيــع نظــام يســاز روان و شــفاف: «23بنــد  ·

» خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران: ايرنـا «، »نيوز جهان«تنها ». بازار بر نظارت هاي شيوه

 اند. به بند از اقتصاد مقاومتي پرداخته» سايت خبري الف«و 

». آن تـرويج  و داخلـي  محصـوالت  كليـه  يبـرا  استاندارد پوشش افزايش« :24بند  ·

بـه  » ايـران اكونوميسـت  «و » سـايت خبـري الـف   «نها تدهد كه  نشان مي ها افتهبررسي ي

 اند. بازنمايي اين بند از اقتصاد مقاومتي پرداخته

 منابع 

 .كيهانانتشارات  :تهران .كاربردى تحقيق يها روش ).1382( .مصطفى، ايازك

بازيـابي شـده    سازي نبض توسعه اقتصاد مقاومتي. گفتمان). 1392( .نيرحسياماسدي، 
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 .10/8/91آموزان و دانشجويان، بيانات مقام معظم رهبري، در ديدار با دانش

. نسـب، مصــطفي  سـميعي و  عليرضـا  سـجاديه، ســيد  ؛زاده جهرمـي، محمدصـادق   تـراب 

هاي اقتصاد مقاومتي جمهـوري اسـالمي ايـران در     بررسي ابعاد و مؤلفه ).1392(

 ).32( 10، مجله مطالعات انقالب اسالمي. اي اهللا خامنه انديشه حضرت آيت

 .داريپا :تهران .ها انقالب رسانه .)1381( ي.عل، ينيحس

 .101، فصلنامه رسانه) رسانه و ترويج فرهنگ اقتصاد مقاومتي. 1394( ي.علحق، 
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 . تهران: سيماي شرق.پوشش خبري). 1382( .شهنازو هاشمي،  محمد سلطانيفر،

. تهـران:  سازي اقتصـاد مقـاومتي   نشست تخصصي گفتمان). 1394( .محمدسلطانيفر، 

 .ها رسانهي زير برنامهو  مطالعات دفتر

(ترجمه عليرضا دهقـان).  ي ارتباطات ها هينظر). 1381( .مزيج سورين، ورنر و تانكارد،

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

بازيـابي  ). عنوان شده از سوي مقام معظم رهبري. 1392( ي.مقاومتهاي اقتصاد  سياست

 شده از: پايگاه مقام معظم رهبري.

. بازيـابي شـده از:   اد مقاومتي، موانـع و راهكارهـا  اقتص). 1392( .وحيداحمدي،  عرب

 .وبالگ اقتصاد مقاومتي

فصلنامه اقتصـاد.   در آن مشابه مفاهيم و مقاومتي ). اقتصاد1393( .اهللا حجتعبدالملكي، 
 .138ـ 139، صص پرسمان

بازيـابي شـده از: وبـالگ     اقتصـاد مقـاومتي.  ). 1392( .زهره، حاتم پورو  غفاري، داود

 ي.ادحماسه اقتص

(ترجمه فاطمه شايسته پيران). تهـران:   تحليل انتقادي گفتمان). 1390( .نورمنفركالف، 

 ها. ريزي رسانه دفتر مطالعات و برنامه

 .20281، روزنامه كيهاناي نامتقارن در اقتصاد مقاومتي.  ). مقاومت رسانه1393( .آرشفهيم، 

. تهـران: دفتـر   مقاومتي سازي اقتصاد نشست تخصصي گفتمان). 1394( .ديمجقاسمي، 

 .ها رسانهي زير برنامهمطالعات و 

. بازيـابي  سازي اقتصاد مقاومتي ها در گفتمان نقش رسانه). 1392( .اصغر يعل نيا، قائمي

 .راسخونسايت شده از: 

 .101، فصلنامه رسانهقتصاد مقاومتي. ). رسانه و ترويج فرهنگ ا1394( .فرشادي، مؤمن

ي اقتصاد مقـاومتي.  ساز نهينهاددر  ها رسانه). نقش 1393( .زهرهملكان، مجيد و جواديه، 

 ).95( 25، فصلنامه رسانه

 .20395 ،روزنامه كيهان ها. ها به فرصت ). اقتصاد مقاومتي تبديل تحريم1391نظافتي، ايرج. (

 .5732 روزنامه ايران،د مقاومتي در تبليغات تلويزيوني. ). غربت اقتصا1393لباف، عطيه. (
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