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چکیده
باعنوان سال مدیریت جهادي وجهاد اقتصادي، موضوع اقتصاد مقاومتی و میزان توجه رسانه به 1393با توجه به نامگذاري سال 

هاي فرهنگ جامعه مطرح شد. با توجه به اهمیت این موضوع و تاثیر آن در برابر تحریماي تاثیرگذار در تغییرعنوان رسانه
اقتصادي رسانه ملی نیز باید به این موضوع پرداخت مناسبی داشته باشد.

ی اقتصاد مقاومتسازي عمومی فرهنگهاي ویژه اقتصادي در سیماي ملی در راستاي بررسی میزان بازنمایی تحلیل محتواي برنامه
هاي شاخص است. جامعه آماري در این تحقیق برنامهدر رسانه ملی موضوع این تحقیق قرار گرفت. روش تحقیق تحلیل محتوا 

6است. نمونه آماري در این تحقیق 1393ماهه نخست سال 6شبکه یک سیما در ») پایش«و » ثریا«، »حرف حساب(«اقتصادي 
.باشدهاي اقتصادي شبکه یک میبه عنوان ویژه برنامه» حرف حساب«مه برنا12و» پایش«برنامه 6، »اثری« برنامه

هاي اصلی در ارتباط با اقتصاد مقاومتی در رسانه ملی مورد توجه بوده است، دهد اکثر مقولهنتایج حاصل در این تحقیق نشان می
درصد و ترغیب به مصرف کاالي 21.3با اي همچون ارتقاي آگاهی عمومی در امور اقتصادي دهد مقولهنتایج حاصله نشان می

هاي اقتصادي رسانه ملی بوده ر برنامهدرصد در الویت پرداخت د18.3داخلی و اجتناب از مدگرایی و مصرف کاالي خارجی با 
است.

.هاي اقتصادياقتصاد مقاومتی، رسانه، برنامه:کلیديواژگان
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Representation of General Economic Culture Resistive
Economy in Mostly Watched TV Programs

Abstract
Given the name of 2013 year in Iran as the year of economic Jihad and Jihadi
management, the subject of resistance economy and the brilliant and effective role of
media were raised in changing the culture of society. This research intends to analyze
the content of special economic programs on national media to evaluate the
representation of resistance economy in national media. The statistical community
consisted of economic indicators programs “the word of truth":" Harfe Hesab",
“Soraya" and "Payesh" which have been broadcasted in the channel one in the first 6
months in 2013. The statistical community  includes 6 programs of "Soraya", each
time "(150 minutes), 6 programs of "Payesh",each lasted (150 minutes) and 12
programs of " word of truth" each lasted (50 minutes). The research results shows that
most of the main categories associated with resistance economy in national media
have been considered important. The results shows that subjects as raising public
awareness in the economic issues by 21.3% and encouraging  to consume domestic
products and avoiding fashionism and consuming foreign products by 18.3 were
prioritized respectively in national economic programs.

Keywords: Resistive Economy, Media, Economic Programs
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مقدمه-1
الزم است آنگونه ،وسیله مقام معظم رهبري مطرح شدهاصطالحی است که نخستین بار بهاز آنجا که اقتصاد مقاومتی 

. از سوي تی باید مستند به بیانات وي باشد. از این رو هر تفسیري از اقتصاد مقاومتفسیر شود،که مورد نظر وي است
عه اي منسجم تحلیل ، در قالب مجموهاي اقتصادي تاکید کردهتاکنون که بر بحث88الزم است بیانات وي از سال دیگر 

مسئله جهاد اقتصادي و تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ،ند: مسئله همت مضاعف و کار مضاعففرمایشود. ایشان می
تواند حرکت عمومی کشور را این ها چیزهایی است که می؛وان شعارهاي زود گذر مطرح نکردیمها را به عنایرانی. ما این

، از این رو در شرایط تحریم هاي فعلی توجه به این شعار و پرداختن به اقتصاد مقاومتی اقتصاد سامان دهی کندر زمینهد
و حرکت جهادي در این زمینه امري است که باید بیش از پیش مورد توجه رسانه ملی نیز قرار بگیرد.  

سري هاي شاخص اقتصادي شبکه سرابرنامهخصوص هاي تلویزیون به چگونگی بازنمایی اقتصاد مقاومتی در برنامه
موجود علیه ایران امري توسط مقام معظم رهبري و شرایط تحریم هاي1393گذاري سال اي است که با توجه ناممساله

نماید.ضروري می

هاي پژوهشفرضیه- 2
تفاوت برنامه سازي ارتقائ آگاهی عمومی در امور اقتصادي دري شاخص اقتصادي مورد بررسی از نظرهابرنامهبین -1

معناداري وجود دارد.
آگاهی بخشی نسبت به ترغیب خطرات وابستگی اقتصاديي شاخص اقتصادي مورد بررسی از نظرهابرنامهبین -2

تفاوت معناداري وجود دارد.
آموزش مسائل اقتصادي و تشویق به فعالیت هاي سالم توجه بهي شاخص اقتصادي مورد بررسی از نظرهابرنامهبین -3

تفاوت معناداري وجود داردي شاخص اقتصادي هابرنامهدر 
ترغیب به مصرف کاالي داخلی و اجتناب از مد گرایی و مصرف ي شاخص اقتصادي مورد بررسی از نظرهابرنامهبین -4

.تفاوت معناداري وجود داردکاالي خارجی 

پژوهشروش - 3
ي گفتگو محور اقتصادي شبکه یک هابرنامه، از طریق بررسی رد استفاده تحلیل محتواي کمی استموپژوهشروش 

.گرفتتحلیل محتواي مفاهیم ارائه شده انجام 1393ماهه نخست سال 6سیماي ملی در طی

جامعه آماري-4
تحلیل 1393ماهه نخست سال 6ي گفتگو محور اقتصادي شبکه یک سیما ملی در طیهابرنامهبا توجه به موضوع 

گفتگو محور اقتصادي پخش شده دقیقه برنامه8000حدود بازه زمانی. در این حتواي مفاهیم ارائه شده انجام گرفتم
به میزان نقش موثر رسانه تلویزیون در جهت برنامه سازي با موضوع اقتصاد هابرنامه، با تحلیل محتواي این است

عات وابسته به آن می پردازیم.مفاهیم و موضومقاومتی و
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نمونه آماري و روش نمونه گیري - 5
)1393ماهه نخست سال 6ي گفتگو محور اقتصادي شبکه یک سیما ملی در طیهابرنامه(آماري با توجه به جامعه 

برنامه دقیقه 8000. در این بازه زمانی حدود بوده استنمونه گیري در این تحقیق بصورت احتمالی و از نوع تصادفی 
، برنامه پایش دقیقه120به با مدت زمان تقریبی هفته یک مرت، برنامه ثریا دراقتصادي پخش شده استگفتگو محور 

با مدت زمان تقریبی نامه حرف حساب پنج مرتبه در هفتهدقیقه و بر120در هفته یک مرتبه با مدت زمان تقریبی 
بصورت ي هر ماه را نوشته وهابرنامه. از این میان تاریخ ا هستندي شاخص شبکه یک سیمهابرنامهدقیقه به عنوان 45

) همچنین براي برنامه حرف حساب نیز ي پایش و ثریاهابرنامهبراي یک برنامه را انتخاب نموده ایم (تصادفی در هر ماه 
اي دقیقه120برنامه 6، ریایقه اي ثدق120برنامه 6. در نهایت امه بصورت تصادفی انتخاب شده استهر هفته یک برن

.ه به مقوله ها کدگذاري شده استدقیقه اي حرف حساب مورد بازبینی قرار گرفته و با توج45برنامه 12پایش و 

واحد تحلیل -6
ي گفتگومحور اقتصادي سیما در دو سطح سنجیده شده است:ي ویژههابرنامه، پژوهشدر این 

» گفته«با توجه به مقوله ها و زیر مقوله ها بررسی می شود و هابرنامهدر سطح اول میزان پرداخت هر یک از این 
گیرد.وجه به مقوله مورد ارزیابی قرار میکارشناسان با ت

هاي کارشناسان و زیر مقوله » گفته«در سطح دوم با توجه به زمان(بر حسب دقیقه) مقوله هاي تعیین شده در
کارشناسان مورد نظر می » فتهگ«ان زمان اختصاص یافته به هر مقوله در. به عبارت دیگر میزمرتبط سنجیده شده است

.باشد

تعریف نظري و عملیاتی مفاهیم-7
ارتقاي آگاهی عمومی-

.حوادث منسوب به اقتصاد مملکت استدر لغت به معناي باال بردن تعلیمات عمومی در کارها و 
ي اقتصادي در مباحث کارشناسی زیر مقوله هاي ذیل به عنوان مصادیقی هابرنامههمچنین بصورت عملیاتی در بررسی 

گذاري ها مورد توجه قرار گرفته است : در کدارتقاي آگاهی عمومیدر راستاي 
ـ تبیین مبانی اقتصاد ، نقاط ضعف وقوت و ضعف اقتصادي کشور واهداف و راه کارهاي تحقق حماسه اقتصادي1
تصادي مردم:هاي اقـ  تبیین مسئولیت2

هاي حکومتی اسالم ؛کمک به تحقق اهداف نظام اقتصادي؛ مسئولیت مردم درباره اموال خود: رعایت قانون(شامل
کمک به مسئولیت مردم درباره اموال یکدیگر؛(کسب اموال از راه حالل و صرف آن در راه حالل و به بهترین وجه)؛

؛ مسئولیت آباد کردن زمین و... )یردخت حقوقی که به مال تعلق می گپردا؛رفع فقر
(شامل : تصویب قوانین متناسب ؛قربانی نشدن عدالت و کارایی در پاي 44ـ تشریح و تبیین الزامات تحقق اصل 3

جلوگیري از رانت خواري و قیمت گذاري صوري؛ حفظ جایگاه دولت ؛ استفاده از تجربیات  خصوصی سازي در یکدیگر؛
ودن سود شرکت هاي در حال : ذهنیت منفی درباره خصوصی سازي؛ پایین بع اجراي آن (شاملکشورها) و مواندیگر 

)، ضعف بازار بورسلفت مدیران دولتی؛ مخاواگذاري
تبیین مسئولیت هاي دولت اسالمی در اقتصاد-4
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در تولید و منابع مالی؛ اجراي عدالت اقتصادي و ایجاد فرصت هاي برابر براي همه مردم(شامل: تجهیز و تخصیص
برقراري از ثروتمندان و هزینه براي نیازمندان؛روتهاي مالی حرام؛ گرفتن مالیات تجارت ،جلو گیري از گرد آمدن ث

؛ پاسداري از قانون و دادرسی مظلوم؛ حفظ وحدت امت؛ برقراري عمران و آبادانی؛ حفظ استقالل و امنیتثبات در بازار؛
حفظ شعائر دینی)؛اجراي احکام الهیو اقامه حدود و از فساد جلوگیري

مدگراییترغیب به مصرف کاالهاي داخلی و اجتناب از -
در لغت این اصطالح به معنی راغب کردن به صرف یا خرج کردن کاالهاي داخلی و دوري جستن از اقتباس از آیین 

باشد .مینو
شناسی زیر مقوله هاي ذیل به عنوان ي اقتصادي در مباحث کارهابرنامههمچنین بصورت عملیاتی در بررسی 

اري ها مورد توجه قرار گرفته گذدر کدراستاي ترغیب به مصرف کاالهاي داخلی و اجتناب از مدگراییمصادیقی در 
:است

. تشویق مردم به مصرف کاالهاي داخلی به جاي کاالي خارجی؛1
. اطالع رسانی در مورد تولیدات بازار محصوالت صنعتی و کشاورزي؛2
؛ی براي پیشگیري از اسراف و اتالف. تاکید بر ضرورت استفاده از صنایع تبدیل3
؛هاي حقیقی و تقبیح نیازهاي کاذب. معرفی نیاز4
. پرهیز دادن از مصرف کاالي لوکس وغیر ضروري باالتر از سطح توان تامین طبقه متوسط؛5
ي هزینه در تزئینات و کاالي بخش هاي تولید به جا. تشویق و ترغیب مردم به سوق دادن سرمایه هاي کوچک در 6

لوکس.
آگاهی بخشیدن نسبت به خطرات وابستگی-

.ه خطرات الفت گرفتن و وابسته شدن استنسبت ببه معناي خبر دادن و اطالع دادن این اصطالح در لغت 
هاي ذیل به عنوان ادي در مباحث کارشناسی زیر مقولهي اقتصهابرنامههمچنین بصورت عملیاتی در بررسی 

: اري ها مورد توجه قرار گرفته استدر کدگذآگاهی بخشیدن نسبت به خطرات وابستگیمصادیقی در راستاي 
. تبیین ریشه هاي تاریخی رویایی ایران با جبهه استکبار و تالش آنها در ایجاد مانع در رشد اقتصادي کشور؛1
همچنین پیشرفت و استقالل کشور و هوشیارسازي ایشان نسبت به . تشریح نتایج حضور مردم در دفع توطئه ها و 2

شیوه هاي ایجاد تفرقه از این مسیر؛
. تشریح آثار مخرب وابستگی به قدرت هاي جهانی و ابعاد مختلف آن و تشریح سیاست هاي دشمنان براي ایجاد 3

وابستگی؛
گرایی؛. تشریح ونقد نگاه مکاتب مادي به انسان در حوزه مصرف و مصرف 4
. معرفی دستاوردهاي علمی و اقتصادي نظام و ایجاد روحیه عزت، خودباوري و احساس اعتماد عمومی نسبت به 5

توانایی هاي ملی و تحقق استقالل اقتصادي(خود کفایی و خود اتکایی)؛
. تاکید بر عظمت پیروزي هاي نظامی ایران در دوران دفاع مقدس؛6
ها.بر قدرتن قدرت و ابهت ظاهري ا. تبیی7
آموزش مسائل اقتصادي و تشویق به فعالیت هاي سالم-

به شوق این اصطالح در لغت به معناي یاد دادن و آموختن فعالیت منسوب به امور اقتصادي و راغب ساختن و
باشد .عیب در این زمینه میهاي درست و بیآوردن به کوشش
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ادي در مباحث کارشناسی زیر مقوله هاي ذیل به عنوان ي اقتصهابرنامههمچنین بصورت عملیاتی در بررسی 
اري ها مورد توجه قرار گرفته گذدر کدآموزش مسائل اقتصادي و تشویق به فعالیت هاي سالممصادیقی در راستاي 

:است
گذاري)؛(از جمله سرمایهسازنده.معرفی فعالیت هاي موفق اقتصادي و شغل هاي مفید و1
مشکالت اقتصادي؛. طرح وتحلیل معضالت و2
و فرصت هاي اقتصادي و سرمایه گذاري در کشور و بازارهاي مناسب جهانی براي صادرات؛. معرفی زمینه ها3
؛خدمات آنها جهت بهره برداري مردم. معرفی سازمانهاي اقتصادي و 4
. آموزش و اطالع رسانی در زمینه کسب اشتغال و قوانین و مقررات اقتصادي؛5
.اقتصاديي در فعالیت وه هاي افزایش بهره ور. آموزش شی6

ررسی و تحلیل محتوایی یافته هاي پژوهشب-8
ارتقائ آگاهی عمومی در امور «ي شاخص اقتصادي مورد بررسی از نظرهابرنامهبین بررسی فرضیه اول:-

.تفاوت معناداري وجود دارددربرنامه سازي » اقتصادي

مقوله ارتقاي آگاهی عمومی در امور اقتصاديرسانه در استفاده ازيهابرنامهتفاوت - 1جدول شماره 
جمع

(درصد)
پایش

(درصد)
ثریا

(درصد)
حرف حساب

(درصد)
ارتقاي                                                                 نام برنامه                 

آگاهی عمومی در امور اقتصادي
100 100 0 0 تبیین مبانی اقتصاد
100 66.7 33.3 0 تبیین مسئولیتهاي اقتصادي مردم
100 51 2 47 44تشریح و تبیین الزامات تحقق اصل 
100 24.2 28.1 47.7 تبیین مسئولیتهاي دولت اسالمی

از زیر » پایش«نها برنامه وزیر مقوله هاي آن ت» ارتقاي آگاهی عمومی در امور اقتصادي «در مورد بازنمایی مقوله 
از این زیر مقوله استفاده » حرف حساب «و» ثریا«برنامه استفاده نموده است و دو» تبیین مبانی اقتصاد«مقوله 

اند.ردهنک
درصد به کار 33.3درصد و در برنامه ثریا با 66.7زیر مقوله تبیین مسئولیتهاي اقتصادي مردم در برنامه پایش با 

مچنین برنامه ثریا از این زیر مقوله استفاده نداشته است .رفته است و ه
مورد توجه بوده هابرنامهدرصد بیش از سایر 51در برنامه پایش با 44زیر مقوله تشریح و تبیین الزامات تحقق اصل 

ست .درصد مورد توجه بوده ا2درصد و در برنامه ثریا با 47است و این زیر مقوله در برنامه حرف حساب با 
درصد مورد توجه بوده است و در برنامه 47.7تبیین مسئولیتهاي دولت اسالمی در برنامه حرف حساب با زیر مقوله 

درصد بوده است .24.2درصد و در برنامه پایش با 28.1ثریا با 
مقدار درجه آزادي سطح معناداري ارتقاي آگاهی عمومی در امور اقتصاديمقوله 

14.169 6 028. آزمون خی دو
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در رسانه ملی تفاوت معناداريو برنامه سازي » ارتقائ آگاهی عمومی در امور اقتصادي«با توجه به جدول فوق بین 
.وجود دارد

ترغیب به مصرف کاالي داخلی و «ي شاخص اقتصادي مورد بررسی از نظرهابرنامهبین بررسی فرضیه چهار:-
تفاوت معناداري وجود دارد.»کاالي خارجیز مد گرایی و مصرف اجتناب ا

ي رسانه دراستفاده از مقوله ترغیب به مصرف کاالي داخلی واجتناب ازمدگراییهابرنامهتفاوت -2جدول شماره 
جمع

(درصد)
پایش

(درصد)
ثریا

(درصد)
حرف حساب

(درصد)
نام برنامهترغیب                                                             

به مصرف کاالي داخلی واجتناب از مدگرایی
100 19.4 22.6 58 تشویق مردم به مصرف کاالهاي داخلی
100 10.4 25 64.6 اطالع رسانی در مورد تولیدات بازار
100 35.7 0 64.3 تاکید بر ضرورت استفاده از صنایع تبدیلی
100 36 16 48 نیازهاي کاذبمعرفی نیاز هاي حقیقی و تقبیح 
100 0 17.4 82.6 پرهیز دادن از مصرف کاالي لوکس وغیر ضروري
100 12.5 0 87.5 تشویق و ترغیب مردم به سوق دادن سرمایه هاي کوچک

تشویق مردم به مصرف «زیر مقوله » ترغیب به مصرف کاالي داخلی واجتناب از مدگرایی«در بازنمایی مقوله 
» برنامه پایش« درصد و همچنین در22.6با » برنامه ثریا« درصد و در 58با » حرف حساب«دربرنامه »کاالهاي داخلی

درصد مورد استفاده قرار گرفته است .19.4با 
درصد بیش از دو برنامه دیگر 64.6با » برنامه حرف حساب«، در »ع رسانی در مورد تولیدات بازاراطال«زیر مقوله 

درصد از این زیر مقوله استفاده نموده 10.4» برنامه پایش« درصد و25» برنامه ثریا«نین استفاده شده است همچ
است .

درصد بیشترین پرداخت 64.3با » حرف حساب«در برنامه » تاکید بر ضرورت استفاده از صنایع تبدیلی «زیرمقوله 
اصال به این زیر » ثریا «. برنامه جه شده استر مقوله تودرصد به این زی35.7نیز با »پایش«را داشته است و در برنامه 

مقوله نپرداخته است .
درصد 48» حرف حساب«در برنامه » معرفی نیاز هاي حقیقی و تقبیح نیازهاي کاذب«همچنین بازنمایی زیر مقوله 

درصد به 16یز ن»  ثریا«درصد به این زیر مقوله پرداخته و در نهایت برنامه 36» پایش«مورد توجه بوده است وبرنامه
این مقوله پرداخته شده است.

درصد مورد 82.6با » حرف حساب«در برنامه برنامه » پرهیز دادن از مصرف کاالي لوکس وغیر ضروري«زیر مقوله 
نیز اصال به این زیر مقوله نپرداخته است .» پایش«درصد و برنامه 17.4نیز » ثریا«پرداخت قرارگرفته است ، در برنامه 

درصد ، در 87.5با » حرف حساب«در برنامه » تشویق و ترغیب مردم به سوق دادن سرمایه هاي کوچک«قوله زیر م
نیز از این زیر مقوله استفاده ننموده است.» ثریا«درصد مورد پرداخت بوده است و برنامه 12.5نیز » پایش«برنامه 

مقدار درجه آزادي سطح معناداري واجتناب از مدگراییترغیب به مصرف کاالي داخلی 
9.257 10 508. آزمون خی دو

در برنامه سازي و» ترغیب به مصرف کاالي داخلی واجتناب ازمدگرایی«مقولهبین استفاده از با توجه به جدول فوق
دارد.نوجود رسانه ملی تفاوت معناداري
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آگاهی بخشی نسبت به ترغیب «ي شاخص اقتصادي مورد بررسی از نظرهابرنامهبین بررسی فرضیه سوم: -
تفاوت معناداري وجود دارد.»خطرات وابستگی اقتصادي

آگاهی بخشی نسبت به ترغیب خطرات وابستگی اقتصاديي رسانه در استفاده ازمقوله هابرنامهتفاوت -3جدول شماره 
جمع

(درصد)
پایش

(درصد)
ثریا

(درصد)
حرف حساب

(درصد)
نام برنامهآگاهی                       

بخشی نسبت به ترغیب خطرات وابستگی اقتصادي
100 50 50 0 تبیین ریشه هاي تاریخی رویایی
0 0 0 0 تشریح نتایج حضور مردم در دفع توطئه ها

100 27.2 36.4 36.4 تشریح آثار مخرب وابستگی
100 0 0 100 مکاتب مادي به انسانتشریح ونقد نگاه 
100 63.2 0 36.8 معرفی دستاوردهاي علمی و اقتصادي نظام
100 33.3 0 66.7 تاکید بر عظمت پیروزي هاي نظامی ایران
100 25 0 75 تبیین قدرت و ابهت ظاهري ابر قدرت ها

مقوله تبیین ریشه هاي زیر «، »ه ترغیب خطرات وابستگی اقتصاديآگاهی بخشی نسبت ب«در بازنمایی مقوله 
و همچنین مقوله توجه شده است درصد به این زیر50هر یک با »پایش«و» ثریا«در دو برنامه » ییتاریخی رویا

به این زیر مقوله نپرداخته است . » حرف حساب«برنامه
.اربرد نبوده استسه برنامه مورد کدر هیچ یک از » تشریح نتایج حضور مردم در دفع توطئه ها«همچنین زیر مقوله 
درصد مورد 36.4هریک با » ثریا«و » حرف حساب«دردو برنامه » تشریح آثار مخرب وابستگی«بازنمایی زیر مقوله

درصد به این مقوله پرداخته شده است. 27.3نیز » پایش«پرداخت بوده است و در برنامه 
مورد توجه قرار گرفته است .» حرف حساب «امه تنها در برن» تشریح و نقد نگاه مکاتب مادي به انسان«زیر مقوله 

» حرف حساب«درصد و در برنامه 63.2با » پایش«در برنامه » معرفی دستاوردهاي علمی و اقتصادي نظام«زیر مقوله 
.این زیر مقوله استفاده نکرده استاز » ثریا«درصد مورد استفاده بوده است و همچنین برنامه36.8

» پایش«درصد  و در برنامه66.7» حرف حساب«در برنامه » ظمت پیروزي هاي نظامی ایرانتاکید بر ع«زیر مقوله 
.زیر مقوله استفاده اي نداشته استاز این » ثریا «درصد بوده است و برنامه 33.3

درصد و در برنامه 75» حرف حساب«در برنامه » تبیین قدرت و ابهت ظاهري ابر قدرت ها«زیر مقوله بازنمایی 
.ز به این زیر مقوله نپرداخته استنی» ثریا«درصد بوده است و برنامه 25» شپای«

مقدار درجه آزادي سطح معناداري آگاهی بخشی درمورد خطرات وابستگی اقتصاديمقوله
8.708 10 560. آزمون خی دو

در برنامه سازي و» آگاهی بخشی در مورد خطرات وابستگی اقتصادي«مقولهبین استفاده از با توجه به جدول فوق 
.داردنوجود رسانه ملی تفاوت معناداري
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صادي و آموزش مسائل اقتتوجه به«ي شاخص اقتصادي مورد بررسی از نظرهابرنامهبین :چهارمبررسی فرضیه -
معناداري وجود دارد.تفاوت ي شاخص اقتصادي هابرنامهدر » تشویق به فعالیت هاي سالم

هاي سالمآموزش اقتصادي و تشویق به فعالیتي رسانه دراستفاده ازمقوله هابرنامهتفاوت -4جدول شماره 
جمع

(درصد)
پایش

(درصد)
ثریا

(درصد)
حرف حساب

(درصد)
نام برنامهآموزش 

فعالیت هاي سالماقتصادي و تشویق به 
100 69 6.9 24.1 معرفی فعالیت هاي موفق اقتصادي
100 35 20 45 تحلیل معضالت و مشکالت اقتصاديطرح و
100 0 66.7 33.3 معرفی زمینه هاو فرصت هاي اقتصادي
100 40 20 40 معرفی سازمانهاي اقتصادي
100 15.7 6.2 78.1 آموزش و اطالع رسانی
100 7.4 3.7 88.9 آموزش شیوه هاي افزایش بهره وري

و فرصت هاي معرفی زمینه ها«از زیر مقوله » آموزش اقتصادي و تشویق به فعالیت هاي سالم«در بازنمایی مقوله 
درصد 6.9با » ثریا«درصد و در برنامه 24.1با » حرف حساب«درصد و دربرنامه 69با » پایش«در برنامه» اقتصادي

مورد استفاده شده است . 
درصد و در برنامه 45با » حرف حساب «در برنامه » طرح وتحلیل معضالت و مشکالت اقتصادي«زیر مقوله 

درصد مورد پرداخت بوده است.20با » ثریا«درصد و در برنامه 35با » پایش«
33.3» حرف حساب«درصد و در برنامه 66.7» ثریا«در برنامه » عالیت هاي موفق اقتصاديمعرفی ف«زیر مقول

مورد پرداخت نبوده است .» پایش«این زیر مقوله در برنامه درصد مورد استفاده بوده است و
درصد و در 40هر یک با » پایش«و » حرف حساب«ي هابرنامهدر » معرفی سازمانهاي اقتصادي«بازنمایی زیر مقوله 

درصد مورد توجه بوده است .20با » ثریا«برنامه
درصد و 15.7با » پایش«درصد و در برنامه 78.1با » حرف حساب«در برنامه » آموزش و اطالع رسانی«زیر مقوله 

درصد استفاده شده است .6.25با » ثریا«در برنامه 
درصد ، در 88.9با » حرف حساب«در برنامه » وريآموزش شیوه هاي افزایش بهره«همچنین بازنمایی زیر مقوله 

درصد مورد پرداخت بوده است.3.7با » ثریا«درصد و در برنامه 7.4با » پایش«برنامه 

مقدار درجه آزادي سطح معناداري آموزش مسائل اقتصادي و تشویق به فعالیت هاي سالم
240496 12 017 آزمون خی دو

و برنامه سازي » آموزش مسائل اقتصادي و تشویق به فعالیت هاي سالم«با توجه به جدول فوق بین استفاده از مقوله 
وجود دارد.در رسانه ملی تفاوت معناداري
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گیرينتیجه- 9
ینه اقتصادي و اقتصاد مقاومتی حال این فرهنگ در زم،در حکم انتقال دهنده فرهنگ استرسانه تلویزیون 

وجه داشت که هر رسانه داراي تواند درك بحران اقتصادي را براي عموم افراد در جامعه تسهیل نماید. باید تمی
هاي فکري و جهان بینی خاص خود است، بنابراین رسانه تلویزیون باید با استفاده از مفاهیم و مقوله هاي چهارچوب

فهوم سازي براي این مي خود تالش کند در فرهنگجامعهساختارهاي متناسب با نیازوهابرنامهاقتصاد مقاومتی در 
گذار باشد.در سطح افراد و جامعه تاثیر

مناسب و ست، براي فراگیري رفتار اقتصادي توجه به نظریه رفتار اقتصادي عقالیی در اسالم نیاز اهمچنین با
تر تواند موثرق رسانه تلویزیون می، این آموزش نیز از طریهایی صورت بگیرددي عقالیی آموزشبراي مفاهیم اقتصا

الگویی،استوارشدهخودمحورعقالییرفتارفـرضمبنايبرکهانسانرفتارازالگوییچنـینها باشد. از سایر رسـانه
است گرفتهجايهانئوکالسیکنظریاتدرکانونودانندمیمتعهدآنبهنسبتراخودهنوزاقتصاددانانکهاست

عاملی براي کمک به تواندمیجهان بینی اسالمی به عنوان الگویی در تلویزیون به آن پرداخته شود ضمنا تواندمیو 
نظریه اقتصاد متعارف همراه با رفتار عقالیی باشد تا با رفتار عقالیی در مصرف از مصارف بی مورد در راستاي تحقق 

ند تحقق یابد.تواک رسانه میاقتصاد مقاومتی کاسته شود و این امر با کم
ین رسالتی است که رسانه گذار بوده و ااقتصادي تاثیرتوانند در راستاي بهبود در مجموع این عوامل به مرور می

تواند داشته باشد.یش میهابرنامهسازي و هدفمند نمودن در فرهنگ

مراجعمنابع و 
.مطالعات و برنامه ریزي رسانه هادفتر ها؛ نظریه و کاربرد، ) اقتصاد رسانه1390] پیغامی.ع. (1[
..مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه هاا، اقتصاد رسانه ه) 1378] پیکارد. ر. (2[
.160- 131. 9.پژوهشنامه اقتصادي" تغییرات ساختاري در جهان اقتصاد") 1382ش. (اکبري.سادات .ع . ]3[
.و برنامه ریزي رسانهدفتر مطالعات ، رسانهاقتصاد و) 1390سعیدي. ع.  (]۴[
هاي اسالمی صدا و مرکز پژوهش ه هاي نظري درموضوع فرهنگ اقتصاد،کتاب مفاهیم و دیدگا) 1393شرف الدین.ح. (]5[

سیما. قم.
اه علوم انسانی و مطالعات . پژوهشگ"رفتار مصرفی وتخصیص درآمد اسالمی") 1393آتاباي آق .ع. (علم الهدي. س.]6[

.159-1،133شماره . فرهنگی
فصلنامه اقتصاد.،"اهکارها، چالش ها و رنماگرها، موقعیت ایران،اقتصاد دانش بنیان:الزامات") 1392] معمار نژاد .ع. (7[
، اقتصاد اسالمی، شماره "با تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبري)مقاومتی و ملزومات آن (اقتصاد ") 1391ح. (.میرمعزي]8[

47،49-76.
مرکز مطالعات ،"ریت جهادي در اقتصاد سیاسی ایراناقتصاد مقاومتی نماد مدی") 1393هزاوائی .ع. زیرکی حیدري .م. (]9[

.2- 9. 37، شمارهعلوم سیاسی انقالب اسالمی
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