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 چکیده 

باعنوان سال مدیریت جهادی وجهاد اقتصادی، موضوع اقتصاد مقاومتی  3131با توجه به نامگذاری سال 

جامعه مطرح شد. با توجه به اهمیت ای تاثیرگذار در تغییر فرهنگ و میزان توجه رسانه به عنوان رسانه

های اقتصادی رسانه ملی نیز باید به این موضوع پرداخت مناسبی این موضوع و تاثیر آن در برابر تحریم

 داشته باشد.

سازی های ویژه اقتصادی در سیمای ملی در راستای بررسی میزان بازنمایی فرهنگتحلیل محتوای برنامه

انه ملی موضوع این تحقیق قرار گرفت. روش تحقیق تحلیل محتوا است. عمومی اقتصاد مقاومتی در رس

شبکه یک «( پایش»و « ثریا»، «حرف حساب)»های شاخص اقتصادی جامعه آماری در این تحقیق برنامه

« پایش»برنامه  6، «ثریا» برنامه 6است. نمونه آماری در این تحقیق  3131ماهه نخست سال  6سیما در 

 باشد.های اقتصادی شبکه یک میبه عنوان ویژه برنامه« حساب حرف»برنامه  31و

های اصلی در ارتباط با اقتصاد مقاومتی در رسانه دهد اکثر مقولهنتایج حاصل در این تحقیق نشان می

ای همچون ارتقای آگاهی عمومی در امور دهد مقولهملی مورد توجه بوده است، نتایج حاصله نشان می

درصد و ترغیب به مصرف کاالی داخلی و اجتناب از مدگرایی و مصرف کاالی خارجی  1311اقتصادی با 

 های اقتصادی رسانه ملی بوده است.درصد در الویت پرداخت در برنامه 3.11با 

.   

 

 های اقتصادی.اقتصاد مقاومتی، رسانه، برنامه واژگان كلیدی:
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 مقدمه 

که نخستین بار به وسیله مقام معظم رهبری مطرح شده، الزم است آنگونه که مورد از آنجا که اقتصاد مقاومتی اصطالحی است 

نظر وی است، تفسیر شود. از این رو هر تفسیری از اقتصاد مقاومتی باید مستند به بیانات وی باشد. از سوی دیگر الزم است 

موعه ای منسجم تحلیل شود. ایشان های اقتصادی تاکید کرده، در قالب مجتاکنون که بر بحث ..بیانات وی از سال 

ها را فرمایند: مسئله همت مضاعف و کار مضاعف، مسئله جهاد اقتصادی و تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی. ما اینمی

ن تواند حرکت عمومی کشور را در زمینه اقتصاد سامابه عنوان شعارهای زود گذر مطرح نکردیم؛ این ها چیزهایی است که می

دهی کند، از این رو در شرایط تحریم های فعلی توجه به این شعار و پرداختن به اقتصاد مقاومتی و حرکت جهادی در این 

 زمینه امری است که باید بیش از پیش مورد توجه رسانه ملی نیز قرار بگیرد.  

ای اخص اقتصادی شبکه سراسری مسالههای شهای تلویزیون به خصوص برنامهچگونگی بازنمایی اقتصاد مقاومتی در برنامه

توسط مقام معظم رهبری و شرایط تحریم های موجود علیه ایران امری ضروری  3131است که با توجه نامگذاری سال 

 نماید.می

تواند بهترین تأثیر و یک فکر درست از طریق افکار عمومی، می ،سازی موضوعات فرهنگی از طریق رسانه استتعمیق و نهادینه

 .بتواند جا بیندازد در جامعه حصول را داشته باشد کهم

سازی برای تحقق شعار سال و همچنین اقتصاد مقاومتی، بنا به دالیل زیر اهمیت بنابراین، پیگیری طرح حاضر یعنی فرهنگ

  :ای داردفوق العاده

ها و شور را بر عهده دارد و باید با چالشهای نظام فرهنگی کای ملی، مسئولیت اصالح و تحکیم پایهصداوسیما به عنوان رسانه

شعار سال یکی از بهترین الگوهای ایجاد موج اجتماعی است. این رویکرد موجب  ،های فرهنگی و اجتماعی مقابله کندنابسامانی

بی هر سویی و هماهنگی نسشود و همداران میتمها، نیز انگیزش عملی نخبگان و انگیزش سیاسی سیاسانگیزش اجتماعی توده

.ورسانه به عنوان تاثیرگذار ترین پایگاه اطالعات رسانی بر افکار عمومی سه مورد الزمه نهادینه شدن شعار مطرح شده است

 نقشی به سزا در این عرصه بازی می کند.

 های پژوهشفرضیه

تفاوت نامه سازی ارتقائ آگاهی عمومی در امور اقتصادی دربر  های شاخص اقتصادی مورد بررسی از نظربین برنامه -3

 معناداری وجود دارد.

تفاوت  آگاهی بخشی نسبت به ترغیب خطرات وابستگی اقتصادیهای شاخص اقتصادی مورد بررسی از نظربین برنامه -1

 معناداری وجود دارد.

ر آموزش مسائل اقتصادی و تشویق به فعالیت های سالم د توجه به های شاخص اقتصادی مورد بررسی از نظربین برنامه -1

 تفاوت معناداری وجود داردهای شاخص اقتصادی برنامه

ترغیب به مصرف کاالی داخلی و اجتناب از مد گرایی و مصرف کاالی  های شاخص اقتصادی مورد بررسی از نظربین برنامه -4

 تفاوت معناداری وجود دارد.خارجی 

دانشگاه شهید  ( برای پایان نامه3131هی عابد )توسط صمد عبدالل «اقتصاد مقاومتی در آیات و روایات»پژوهشی با عنوان  ـ

حال حاضر بحران های اقتصادی، ت انجام شده است و بیان می کند: کارشناسی ارشد در دانشکده الهیا ـمدنی آذربایجان 

انسته بسیاری از کشور های بزرگ دنیا را در سراشیبی سقوط قرار داده است و اقتصاد مبتنی بر سرمایه داری لیبرال نیز نتو
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است پاسخگوی نیاز های اساسی مردم باشد و تولید کاالها به شکل بیمار گونه به سمت مصرف گرایی محض رفته است که 

زمینه های اتالف سرمایه های بشری را فراهم آورده است. اقتصاد مقاومتی که در رویارویی و تقابل با اقتصاد سرمایه داری و 

 .می گیرد، می تواند راه حل خوبی برای از بین بردن این بحران ها باشداقتصاد وابسته و مصرف کننده قرار 

توسط سید مهدی بررودی (« اولویت بندی صنایع بر مبنای اقتصاد مقاومتی)با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی» پژوهش

  ( انجام شده است. با مضمون:3131ن )ان خراسادانشگاه پیام نور استدر 

این مفهوم بیانگر راهبردهایی است که اقتصاد کشورمان در شرایط تحریم اقتصادی باید اتخاذ کند؛ به عبارت دیگر مسیری که 

گوییم.  مقاومتی می ها مقابله کند و بتواند از آنها عبور کندرا اقتصاد اقتصاد کشور در شرایط تحریمی باید بپیماد تا با تحریم

 ...فرمایند: اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم  مقام معظم رهبری می

معصومه حیدری زهراپور  توسط 3111در سال  های اقتصادینظرسنجی از مردم تهران درباره برنامهبا عنوان   طرح پژوهشی ـ

 :انجام شده است با این مضمون

سازی، ضبط و پخش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران اختصاص به بخش قابل توجهی از فعالیت ، تدارک ، برنامه

ص مخاطبان های صدا و سیما، بخصوهای اقتصادی دارند، این پژوهش به بررسی نظرات مخاطبان برنامهتولید و پخش برنامه

 .های اقتصادی پرداخته است درباره برنامه -های اقتصادی صدا و سیما برنامه

صدا و سیمای توسط باهره حسنی مقدم در 3116در سال  های سیماها از طریق برنامهانتقال ارزشبا موضوع  طرح پژوهشی  ـ 

 انجام شده است  با این مضمون:اسالمی ایران  جمهوری

های انسانی جستجو کرد که نفع گذاری، مالکهای مختلفی دارند. پس اساس ارزش را باید در اندیشه جوامع مختلف برای ارزش

را توان گفت که ارزش کیفیت یا خاصیت یک مجهز است که آن کند. همچنین می)ارزش ( یک شییی خارجی را ارزیابی می

سازد. شایان ذکر است که با توجه به گسترگی پهنه ارزشها، ارزشها محدود شده و بخشی از آن مفید خواستنی و یا ارجمند می

 ارزشهای مذهبی  1-ارزشهای مصرفی -3برای کار تحقیق در نظر گرفته شده است این ارزشها عبارتند از: 

جمهوری اسالمی ایران انجام صدا و سیما  در 3163در سال  های همگانی در توسعه ملینقش رسانهبا موضوع طرح پژوهشی  ـ

 شده است با  این مضمون:

با ایفای نقشهای متعدد خبری، آموزشی و تفریحی در فراگرد تغییر اجتماعی،  «رادیو و تلویزیون«های همگانی، به ویژه رسانه

یابد. بررسی تحوالت و رشد اقتصادی و تحول فرهنگی و سیاسی کشورها موثرند، و این نکته روز به روز نمود بیشتری می

رویدادهای خاورمیانه، آمریکای التین و آسیا طی قرن بیستم نیز حاکی از ارتباط بین مطبوعات و انقالب ، ارتباطات راه دور و 

های همگانی در توسعه جوامع مختلف و اطالع از کم و است . بنابراین بررسی نقش رسانه های همگانی و توسعهنوسازی و رسانه

  ی ضروری است.کیف مطالعات نظری و تجرب

صدا و   در علی اکبر سهم افشارتوسط  3161در سال  های اقتصادی شبکه اول سیماتحلیل محتوای برنامه طرح پژوهشی ـ

 انجام شده است بدین مضمون: سیمای جمهوری اسالمی ایران

گروه اقتصاد از جمله گروههای تولیدی شبکه اول سیمای جمهوری اسالمی ایران است که تقریبا همه هفته، یک یا چند برنامه 

شوند و یا تحت شرایط ها یا بطور دایم تهیه و پخش میدهد. این برنامهو برای پخش در اختیار شبکه اول سیما را می را تولید

و یا  «های گزارشیفیلم»های گروه اقتصاد یا فرم شوند. برنامههایی تهیه میاقتصادی خاص جامعه بصورت ویژه برنامه

 3161ها را در سال درصد از کل برنامه 1ظ سهم زمانی ایی گروه اقتصاد از لحاهشوند. برنامهساخته می «های مستندفیلم»

 .دهندتشکیل می
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 روش تحقیق 

های گفتگو محور اقتصادی شبکه یک سیمای روش پژوهش مورد استفاده تحلیل محتوای کمی است، از طریق بررسی برنامه

 ئه شده انجام گرفت.تحلیل محتوای مفاهیم ارا 3131ماهه نخست سال  6 ملی در طی

تحلیل محتوای  3131ماهه نخست سال  6 های گفتگو محور اقتصادی شبکه یک سیما ملی در طیبا توجه به موضوع برنامه

دقیقه برنامه گفتگو محور اقتصادی پخش شده است، با تحلیل  888.مفاهیم ارائه شده انجام گرفت. در این بازه زمانی حدود 

ه میزان نقش موثر رسانه تلویزیون در جهت برنامه سازی با موضوع اقتصاد مقاومتی و مفاهیم و ها بمحتوای این برنامه

 موضوعات وابسته به آن می پردازیم.

نمونه  (3131ماهه نخست سال  6 های گفتگو محور اقتصادی شبکه یک سیما ملی در طیبا توجه به جامعه آماری )برنامه

دقیقه برنامه گفتگو محور  888.و از نوع تصادفی بوده است. در این بازه زمانی حدود گیری در این تحقیق بصورت احتمالی 

دقیقه، برنامه پایش در هفته یک مرتبه با  318اقتصادی پخش شده است، برنامه ثریا در هفته یک مرتبه با مدت زمان تقریبی 

های دقیقه به عنوان برنامه 44دت زمان تقریبی دقیقه و برنامه حرف حساب پنج مرتبه در هفته با م 318مدت زمان تقریبی 

های هر ماه را نوشته و بصورت تصادفی در هر ماه یک برنامه را شاخص شبکه یک سیما هستند. از این میان تاریخ برنامه

صادفی های پایش و ثریا( همچنین برای برنامه حرف حساب نیز هر هفته یک برنامه بصورت تانتخاب نموده ایم )برای برنامه

دقیقه ای حرف حساب  44برنامه  31ای پایش و دقیقه 318برنامه  6دقیقه ای ثریا،  318برنامه  6انتخاب شده است. در نهایت 

 مورد بازبینی قرار گرفته و با توجه به مقوله ها کدگذاری شده است.

 ه است:ی گفتگومحور اقتصادی سیما در دو سطح سنجیده شدهای ویژهدر این پژوهش، برنامه

کارشناسان « گفته»ها با توجه به مقوله ها و زیر مقوله ها بررسی می شود و در سطح اول میزان پرداخت هر یک از این برنامه 

 گیرد.با توجه به مقوله مورد ارزیابی قرار می

ه های مرتبط سنجیده کارشناسان و زیر مقول« گفته»در سطح دوم با توجه به زمان)بر حسب دقیقه( مقوله های تعیین شده در

 کارشناسان مورد نظر می باشد.« گفته»شده است. به عبارت دیگر میزان زمان اختصاص یافته به هر مقوله در

 تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم

  ارتقای آگاهی عمومی -

 در لغت به معنای باال بردن تعلیمات عمومی در کارها و حوادث منسوب به اقتصاد مملکت است.

های اقتصادی در مباحث کارشناسی زیر مقوله های ذیل به عنوان مصادیقی در بصورت عملیاتی در بررسی برنامههمچنین 

 راستای ارتقای آگاهی عمومی در کدگذاری ها مورد توجه قرار گرفته است : 

 قتصادیـ تبیین مبانی اقتصاد ، نقاط ضعف وقوت و ضعف اقتصادی کشور واهداف و راه کارهای تحقق حماسه ا 3

 های اقتصادی مردم:ـ  تبیین مسئولیت 1

های حکومتی اسالم ؛کمک به تحقق اهداف نظام اقتصادی؛ مسئولیت مردم درباره اموال خود )کسب اموال )شامل: رعایت قانون 

پرداخت از راه حالل و صرف آن در راه حالل و به بهترین وجه(؛ مسئولیت مردم درباره اموال یکدیگر؛ کمک به رفع فقر؛ 

 حقوقی که به مال تعلق می گیرد؛ مسئولیت آباد کردن زمین و... (

)شامل : تصویب قوانین متناسب ؛قربانی نشدن عدالت و کارایی در پای یکدیگر؛  44ـ تشریح و تبیین الزامات تحقق اصل  1

صوصی سازی در دیگر کشورها( و جلوگیری از رانت خواری و قیمت گذاری صوری؛ حفظ جایگاه دولت ؛ استفاده از تجربیات  خ

موانع اجرای آن )شامل: ذهنیت منفی درباره خصوصی سازی؛ پایین بودن سود شرکت های در حال واگذاری؛ مخالفت مدیران 

 دولتی، ضعف بازار بورس(
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 تبیین مسئولیت های دولت اسالمی در اقتصاد-4

جاد فرصت های برابر برای همه مردم در تولید و تجارت ،جلو )شامل: تجهیز و تخصیص منابع مالی؛ اجرای عدالت اقتصادی و ای

گیری از گرد آمدن ثروتهای مالی حرام؛ گرفتن مالیات از ثروتمندان و هزینه برای نیازمندان؛ برقراری ثبات در بازار؛ برقراری 

جلوگیری از فساد و اقامه  عمران و آبادانی؛ حفظ استقالل و امنیت؛ پاسداری از قانون و دادرسی مظلوم؛ حفظ وحدت امت؛

 حدود و اجرای احکام الهی؛ حفظ شعائر دینی(

 ترغیب به مصرف کاالهای داخلی و اجتناب از مدگرایی-

 باشد.در لغت این اصطالح به معنی راغب کردن به صرف یا خرج کردن کاالهای داخلی و دوری جستن از اقتباس از آیین نو می

های اقتصادی در مباحث کارشناسی زیر مقوله های ذیل به عنوان مصادیقی در برنامههمچنین بصورت عملیاتی در بررسی 

 راستای ترغیب به مصرف کاالهای داخلی و اجتناب از مدگرایی در کدگذاری ها مورد توجه قرار گرفته است:

 . تشویق مردم به مصرف کاالهای داخلی به جای کاالی خارجی؛3

 بازار محصوالت صنعتی و کشاورزی؛ . اطالع رسانی در مورد تولیدات1

 . تاکید بر ضرورت استفاده از صنایع تبدیلی برای پیشگیری از اسراف و اتالف؛1

 . معرفی نیاز های حقیقی و تقبیح نیازهای کاذب؛4

 . پرهیز دادن از مصرف کاالی لوکس وغیر ضروری باالتر از سطح توان تامین طبقه متوسط؛4

 سوق دادن سرمایه های کوچک در بخش های تولید به جای هزینه در تزئینات و کاالی لوکس. . تشویق و ترغیب مردم به6

 آگاهی بخشیدن نسبت به خطرات وابستگی-

 این اصطالح در لغت به معنای خبر دادن و اطالع دادن نسبت به خطرات الفت گرفتن و وابسته شدن است.

های ذیل به عنوان مصادیقی در ی در مباحث کارشناسی زیر مقولههای اقتصادهمچنین بصورت عملیاتی در بررسی برنامه

 در کدگذاری ها مورد توجه قرار گرفته است:  راستای آگاهی بخشیدن نسبت به خطرات وابستگی

 . تبیین ریشه های تاریخی رویایی ایران با جبهه استکبار و تالش آنها در ایجاد مانع در رشد اقتصادی کشور؛3

حضور مردم در دفع توطئه ها و همچنین پیشرفت و استقالل کشور و هوشیارسازی ایشان نسبت به شیوه های  . تشریح نتایج1

 ایجاد تفرقه از این مسیر؛

 . تشریح آثار مخرب وابستگی به قدرت های جهانی و ابعاد مختلف آن و تشریح سیاست های دشمنان برای ایجاد وابستگی؛1

 به انسان در حوزه مصرف و مصرف گرایی؛. تشریح ونقد نگاه مکاتب مادی 4

. معرفی دستاوردهای علمی و اقتصادی نظام و ایجاد روحیه عزت، خودباوری و احساس اعتماد عمومی نسبت به توانایی های 4

 ملی و تحقق استقالل اقتصادی)خود کفایی و خود اتکایی(؛

 . تاکید بر عظمت پیروزی های نظامی ایران در دوران دفاع مقدس؛6

 ها.. تبیین قدرت و ابهت ظاهری ابر قدرت1

 آموزش مسائل اقتصادی و تشویق به فعالیت های سالم-

این اصطالح در لغت به معنای یاد دادن و آموختن فعالیت منسوب به امور اقتصادی و راغب ساختن و به شوق آوردن به 

 باشد .عیب در این زمینه میهای درست و بیکوشش

های اقتصادی در مباحث کارشناسی زیر مقوله های ذیل به عنوان مصادیقی در صورت عملیاتی در بررسی برنامههمچنین ب

 راستای آموزش مسائل اقتصادی و تشویق به فعالیت های سالم در کدگذاری ها مورد توجه قرار گرفته است:

 گذاری(؛سرمایه.معرفی فعالیت های موفق اقتصادی و شغل های مفید و سازنده )از جمله 3

 . طرح وتحلیل معضالت و مشکالت اقتصادی؛1
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 . معرفی زمینه ها و فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور و بازارهای مناسب جهانی برای صادرات؛1

 . معرفی سازمانهای اقتصادی و خدمات آنها جهت بهره برداری مردم؛4

 قوانین و مقررات اقتصادی؛ . آموزش و اطالع رسانی در زمینه کسب اشتغال و4

 .. آموزش شیوه های افزایش بهره وری در فعالیت اقتصادی6

 

  یافته ها

دربرنامه « ارتقائ آگاهی عمومی در امور اقتصادی» های شاخص اقتصادی مورد بررسی از نظربین برنامه بررسی فرضیه اول:

 .تفاوت معناداری وجود داردسازی 
 مقوله ارتقای آگاهی عمومی در امور اقتصادی های رسانه در استفاده ازتفاوت برنامه -1جدول شماره 

 جمع

 )درصد(

 پایش

 )درصد(

 ثریا

 )درصد(

 حرف حساب

 )درصد(

 ارتقای                                                                 نام برنامه                 

 آگاهی عمومی در امور اقتصادی

 تبیین مبانی اقتصاد 8 8 388 388

 تبیین مسئولیتهای اقتصادی مردم 8 1111 6611 388

 44تشریح و تبیین الزامات تحقق اصل  41 1 43 388

 تبیین مسئولیتهای دولت اسالمی 4111 1.13 1411 388

 

تبیین »از زیر مقوله « پایش»وزیر مقوله های آن تنها برنامه « ارتقای آگاهی عمومی در امور اقتصادی »در مورد بازنمایی مقوله 

 اند.از این زیر مقوله استفاده نکرده« حرف حساب »و « ثریا»استفاده نموده است و دو برنامه « مبانی اقتصاد

درصد به کار رفته است و  1111درصد و در برنامه ثریا با  6611های اقتصادی مردم در برنامه پایش با زیر مقوله تبیین مسئولیت

 (.3مه ثریا از این زیر مقوله استفاده نداشته است )جدول همچنین برنا

ها مورد توجه بوده است و درصد بیش از سایر برنامه 43در برنامه پایش با  44زیر مقوله تشریح و تبیین الزامات تحقق اصل 

 . درصد مورد توجه بوده است 1درصد و در برنامه ثریا با  41این زیر مقوله در برنامه حرف حساب با 

درصد مورد توجه بوده است و در برنامه ثریا با  4111تبیین مسئولیتهای دولت اسالمی در برنامه حرف حساب با زیر مقوله 

 درصد بوده است. 1411درصد و در برنامه پایش با  1.13
 مقوله ارتقای آگاهی عمومی در امور اقتصادیآزمون آماری  -2جدول شماره 

 ارتقای آگاهی عمومی در امور اقتصادیمقوله  اریسطح معناد درجه آزادی مقدار

 آزمون خی دو ..81 6 341363

   

 .وجود دارد در رسانه ملی تفاوت معناداریو برنامه سازی « ارتقائ آگاهی عمومی در امور اقتصادی»( بین 1با توجه به جدول ) 

ترغیب به مصرف کاالی داخلی و اجتناب از مد » های شاخص اقتصادی مورد بررسی از نظربین برنامه بررسی فرضیه چهار:

 تفاوت معناداری وجود دارد.« گرایی و مصرف کاالی خارجی
 های رسانه دراستفاده از مقوله ترغیب به مصرف كاالی داخلی و اجتناب ازمدگراییتفاوت برنامه -3جدول شماره 

 جمع

 )درصد(

 پایش

 )درصد(

 ثریا

 )درصد(

 حرف حساب

 )درصد(

 نام برنامه                                                       ترغیب      

 به مصرف کاالی داخلی واجتناب از مدگرایی

 تشویق مردم به مصرف کاالهای داخلی .4 1116 3314 388

 اطالع رسانی در مورد تولیدات بازار 6416 14 3814 388

 تبدیلی تاکید بر ضرورت استفاده از صنایع 6411 8 1411 388
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 معرفی نیاز های حقیقی و تقبیح نیازهای کاذب .4 36 16 388

 پرهیز دادن از مصرف کاالی لوکس وغیر ضروری 116. 3114 8 388

 تشویق و ترغیب مردم به سوق دادن سرمایه های کوچک 114. 8 3114 388

 

 «تشویق مردم به مصرف کاالهای داخلی»مقوله  زیر« ترغیب به مصرف کاالی داخلی واجتناب از مدگرایی»در بازنمایی مقوله 

درصد مورد  3314با « برنامه پایش» درصد و همچنین در 1116با « برنامه ثریا» درصد و در  .4با « حرف حساب»دربرنامه 

 (.1استفاده قرار گرفته است )جدول 

درصد بیش از دو برنامه دیگر استفاده شده  6416با « برنامه حرف حساب»، در «اطالع رسانی در مورد تولیدات بازار»زیر مقوله 

 درصد از این زیر مقوله استفاده نموده است . 3814« برنامه پایش» درصد و 14« برنامه ثریا»است همچنین 

درصد بیشترین پرداخت را داشته  6411با « حرف حساب»در برنامه « تاکید بر ضرورت استفاده از صنایع تبدیلی »زیرمقوله 

اصال به این زیر مقوله نپرداخته « ثریا »درصد به این زیر مقوله توجه شده است. برنامه  1411نیز با «پایش»برنامه است و در 

 است .

درصد مورد توجه  .4« حرف حساب»در برنامه « معرفی نیاز های حقیقی و تقبیح نیازهای کاذب»همچنین بازنمایی زیر مقوله 

درصد به این مقوله پرداخته  36نیز «  ثریا»این زیر مقوله پرداخته و در نهایت برنامه درصد به  16« پایش»بوده است وبرنامه

 شده است.

درصد مورد پرداخت  116.با « حرف حساب»در برنامه برنامه « پرهیز دادن از مصرف کاالی لوکس وغیر ضروری»زیر مقوله 

 نیز اصال به این زیر مقوله نپرداخته است .« شپای»درصد و برنامه  3114نیز « ثریا»قرارگرفته است ، در برنامه 

درصد ، در برنامه  114.با « حرف حساب»در برنامه « تشویق و ترغیب مردم به سوق دادن سرمایه های کوچک»زیر مقوله 

 نیز از این زیر مقوله استفاده ننموده است.« ثریا»درصد مورد پرداخت بوده است و برنامه  3114نیز « پایش»
 ترغیب به مصرف كاالی داخلی واجتناب از مدگراییمقوله آزمون آماری  -4ره جدول شما

 ترغیب به مصرف کاالی داخلی واجتناب از مدگرایی سطح معناداری درجه آزادی مقدار

 آزمون خی دو ..48 38 31141

در رسانه برنامه سازی  و« گراییترغیب به مصرف کاالی داخلی واجتناب ازمد» مقولهبین استفاده از  4با توجه به جدول شماره 

  دارد.نوجود  ملی تفاوت معناداری

آگاهی بخشی نسبت به ترغیب خطرات وابستگی »های شاخص اقتصادی مورد بررسی از نظربین برنامه بررسی فرضیه سوم:

 تفاوت معناداری وجود دارد. «اقتصادی
 گاهی بخشی نسبت به ترغیب خطرات وابستگی اقتصادیآهای رسانه در استفاده ازمقوله تفاوت برنامه -5جدول شماره 

 جمع

 )درصد(

 پایش

 )درصد(

 ثریا

 )درصد(

 حرف حساب

 )درصد(

 آگاهی                                                                نام برنامه

 بخشی نسبت به ترغیب خطرات وابستگی اقتصادی

 اییتبیین ریشه های تاریخی روی 8 48 48 388

 تشریح نتایج حضور مردم در دفع توطئه ها 8 8 8 8

 تشریح آثار مخرب وابستگی 1614 1614 1111 388

 تشریح ونقد نگاه مکاتب مادی به انسان 388 8 8 388

 معرفی دستاوردهای علمی و اقتصادی نظام .161 8 6111 388

 تاکید بر عظمت پیروزی های نظامی ایران 6611 8 1111 388

 تبیین قدرت و ابهت ظاهری ابر قدرت ها 14 8 14 388
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« زیر مقوله تبیین ریشه های تاریخی رویایی»، «آگاهی بخشی نسبت به ترغیب خطرات وابستگی اقتصادی»در بازنمایی مقوله 

به این  «حرف حساب»درصد به این زیر مقوله توجه شده است و همچنین برنامه 48هر یک با « پایش»و« ثریا»در دو برنامه 

 (.4زیر مقوله نپرداخته است )جدول 

 در هیچ یک از سه برنامه مورد کاربرد نبوده است.« تشریح نتایج حضور مردم در دفع توطئه ها»همچنین زیر مقوله 

درصد مورد پرداخت  1614هریک با « ثریا»و « حرف حساب»دردو برنامه « تشریح آثار مخرب وابستگی»بازنمایی زیر مقوله

 درصد به این مقوله پرداخته شده است.  1111نیز « پایش»ست و در برنامه بوده ا

 مورد توجه قرار گرفته است .« حرف حساب »تنها در برنامه « تشریح و نقد نگاه مکاتب مادی به انسان»زیر مقوله 

 .161« حرف حساب»نامه درصد و در بر 6111با « پایش»در برنامه « معرفی دستاوردهای علمی و اقتصادی نظام»زیر مقوله 

 از این زیر مقوله استفاده نکرده است.« ثریا»درصد مورد استفاده بوده است و همچنین برنامه

درصد  1111« پایش»درصد  و در برنامه 6611« حرف حساب»در برنامه « تاکید بر عظمت پیروزی های نظامی ایران»زیر مقوله 

 ه استفاده ای نداشته است.از این زیر مقول« ثریا »بوده است و برنامه 

 14« پایش»درصد و در برنامه  14« حرف حساب»در برنامه « تبیین قدرت و ابهت ظاهری ابر قدرت ها»زیر مقوله بازنمایی 

 نیز به این زیر مقوله نپرداخته است.« ثریا»درصد بوده است و برنامه 
 بستگی اقتصادیآگاهی بخشی درمورد خطرات وامقوله آزمون آماری  -6جدول شماره 

 آگاهی بخشی درمورد خطرات وابستگی اقتصادی مقوله سطح معناداری درجه آزادی مقدار

 آزمون خی دو .468 38 .118.

 

در رسانه ملی برنامه سازی  و« آگاهی بخشی در مورد خطرات وابستگی اقتصادی» مقولهبین استفاده از  6با توجه به جدول 

  .داردنوجود  تفاوت معناداری

آموزش مسائل اقتصادی و تشویق به  توجه به »های شاخص اقتصادی مورد بررسی از نظربین برنامه: چهارمبررسی فرضیه 

 تفاوت معناداری وجود دارد.های شاخص اقتصادی در برنامه« فعالیت های سالم

 
 های سالمفعالیتآموزش اقتصادی و تشویق به های رسانه دراستفاده ازمقوله تفاوت برنامه -7جدول شماره 

 جمع

 )درصد(

 پایش

 )درصد(

 ثریا

 )درصد(

 حرف حساب

 )درصد(

 نام برنامه                                                آموزش 

 اقتصادی و تشویق به فعالیت های سالم

 معرفی فعالیت های موفق اقتصادی 1413 613 63 388

 اقتصادیطرح و تحلیل معضالت و مشکالت  44 18 14 388

 معرفی زمینه هاو فرصت های اقتصادی 1111 6611 8 388

 معرفی سازمانهای اقتصادی 48 18 48 388

 آموزش و اطالع رسانی 1.13 611 3411 388

 آموزش شیوه های افزایش بهره وری 13.. 111 114 388

 

« معرفی زمینه ها و فرصت های اقتصادی»وله از زیر مق« آموزش اقتصادی و تشویق به فعالیت های سالم»در بازنمایی مقوله 

درصد مورد استفاده شده  613با « ثریا»درصد و در برنامه  1413با « حرف حساب»درصد و دربرنامه  63با « پایش»در برنامه 

 (.1است )جدول 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 14با « پایش» درصد و در برنامه 44با « حرف حساب »در برنامه « طرح وتحلیل معضالت و مشکالت اقتصادی»زیر مقوله 

 درصد مورد پرداخت بوده است. 18با « ثریا»درصد و در برنامه 

درصد مورد  1111« حرف حساب»درصد و در برنامه  6611« ثریا»در برنامه « معرفی فعالیت های موفق اقتصادی»زیر مقول

 مورد پرداخت نبوده است .« پایش»استفاده بوده است و این زیر مقوله در برنامه 

درصد و در  48هر یک با « پایش»و « حرف حساب»های در برنامه« معرفی سازمانهای اقتصادی»یی زیر مقوله بازنما

 درصد مورد توجه بوده است . 18با « ثریا»برنامه

درصد و در برنامه  3411با « پایش»درصد و در برنامه  1.13با « حرف حساب»در برنامه « آموزش و اطالع رسانی»زیر مقوله 

 درصد استفاده شده است . 6114با  «ثریا»

درصد ، در برنامه  13..با « حرف حساب»در برنامه « آموزش شیوه های افزایش بهره وری»همچنین بازنمایی زیر مقوله 

 درصد مورد پرداخت بوده است. 111با « ثریا»درصد و در برنامه  114با « پایش»
 صادی و تشویق به فعالیت های سالمآموزش مسائل اقتمقوله آزمون آماری  -8جدول شماره 

 آموزش مسائل اقتصادی و تشویق به فعالیت های سالم سطح معناداری درجه آزادی مقدار  

 آزمون خی دو 831 31 148436

 

و برنامه سازی در رسانه « آموزش مسائل اقتصادی و تشویق به فعالیت های سالم»بین استفاده از مقوله  .با توجه به جدول 

 وجود دارد. فاوت معناداریملی ت

 

  گیریبحث و نتیجه

تواند درک در حکم انتقال دهنده فرهنگ است، حال این فرهنگ در زمینه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی میرسانه تلویزیون 

و جهان های فکری بحران اقتصادی را برای عموم افراد در جامعه تسهیل نماید. باید توجه داشت که هر رسانه دارای چهارچوب

ها و بینی خاص خود است، بنابراین رسانه تلویزیون باید با استفاده از مفاهیم و مقوله های اقتصاد مقاومتی در برنامه

 ی خود تالش کند در فرهنگسازی برای این مفهوم در سطح افراد و جامعه تاثیرگذار باشد.ساختارهای متناسب با نیاز جامعه

ر اقتصادی عقالیی در اسالم نیاز است، برای فراگیری رفتار اقتصادی مناسب و برای مفاهیم همچنین با توجه به نظریه رفتا

ها باشد. تواند موثرتر از سایر رسـانههایی صورت بگیرد، این آموزش نیز از طریق رسانه تلویزیون میاقتصادی عقالیی آموزش

 را خود هنوز اقتصاددانان که است الگویی استوارشده، خودمحور عقالیی رفتار فـرض مبنای بر که انسان رفتار از الگویی چنـین

تواند به عنوان الگویی در تلویزیون به آن است و می گرفته جای هانئوکالسیک نظریات درکانون و دانندمی متعهد آن به نسبت

اه با رفتار عقالیی باشد تا با تواند عاملی برای کمک به نظریه اقتصاد متعارف همرجهان بینی اسالمی میپرداخته شود ضمنا 

تواند رفتار عقالیی در مصرف از مصارف بی مورد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی کاسته شود و این امر با کمک رسانه می

 تحقق یابد.

فرهنگسازی توانند در راستای بهبود اقتصادی تاثیرگذار بوده و این رسالتی است که رسانه در در مجموع این عوامل به مرور می

 تواند داشته باشد.هایش میو هدفمند نمودن برنامه

از نتـــایج بدســـت آمـــده کـــم تـــوجهی بـــه برخـــی مقولـــه هـــای اقتصـــاد مقـــاومتی در برنامـــه ســـازی رســـانه ملـــی 

ـــا تحـــریم هـــای  مشـــهود اســـت بنـــابراین پیشـــنهاد مـــی شـــود در راســـتای تحقـــق اقتصـــاد مقـــاومتی و مقابلـــه ب

 اقتصادی در رسانه ملی :

ـــه . 3 ـــه مقول ـــی ب ـــانه مل ـــه رس ـــزان توج ـــادی»می ـــور اقتص ـــومی در ام ـــاهی عم ـــائ آگ ـــه « ارتق ـــر مقول در زی

 بیشتر شود.« تبیین مبانی اقتصادی و تبیین مسئولیتهای مردم »های
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ـــه مقولـــه  .1 مصـــرف کـــاالی داخلـــی و اجتنـــاب از مـــد گرایـــی و مصـــرف کـــاالی »میـــزان توجـــه رســـانه ملـــی ب

 در برنامه ها بیشتر شود.« ضرورت استفاده ازصنایع تبدیلیتاکید بر »در زیر مقوله « خارجی

در « آگــاهی بخشــی نســبت بــه ترغیــب خطــرات وابســتگی اقتصــادی». میــزان توجــه رســانه ملــی بــه مقولــه 1

تاکیــد بــر عظمــت پیــروزی هــای نظــامی »و« تشــریح ونقــدنگاه مکاتــب مــادی  بــه انســان »زیــر مقولــه هــای 

 بیشترشود.« ایران

ــه 4 ــزان توج ــه. می ــه مقول ــی ب ــانه مل ــالم» رس ــای س ــت ه ــه فعالی ــویق ب ــادی و تش ــائل اقتص ــوزش مس ــر « آم در زی

  بیشتر شود.« معرفی زمینه ها و فرصت های اقتصادی» و« معرفی سازمانهای اقتصادی» مقوله های

ــت 4 ــر اس ــد بهت ــی باش ــام م ــب ع ــا مخاط ــاهی و ب ــبح گ ــه ای ص ــاب برنام ــرف حس ــه ح ــه برنام ــه اینک ــه ب ــا توج . ب

 وله های مرتبط با اقتصاد مقاومتی متناسب ومتعادل در این برنامه مورد توجه قرار بگیرد.تمامی مق

ـــوزش 6 ـــرای آم ـــت ب ـــر اس ـــون بهت ـــانه تلویزی ـــبکه در رس ـــر ش ـــاص ه ـــان خ ـــت و مخاطب ـــه ماموری ـــه ب ـــا توج . ب

موضـــوعات  ومقولـــه هـــای مـــرتبط بـــا اقتصـــاد مقـــاومتی بـــا اســـتفاده از ســـاختارها وغالـــب هـــای مناســـب برنامـــه 

ــ ــای س ــه ه ــع برنام ــد. و از تجم ــته باش ــتری داش ــاثیری بیش ــا ت ــود ت ــه داده ش ــان ارائ ــه مخاطب ــاهیم ب ــن مف ازی، ای

 خاص و پر طرفدار و شاخص در یک شبکه اجتناب شود.
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