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 یاقتصاد تیامن دینقش رسانه در تول یبررس

 

  2 حمیدرضا  حسینی دانا ،1 صابرشیخ یاس

 ،تهران تحقیقات و علوم اسالمی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد آزاد دانشگاه دانشجوی دکترا،  مدیریت رسانه ای، 1

y.sabersheikh@srbiau.ac.ir   

 دماوند،  واحد ، اسالمی آزاد دانشگاه مدیر گروه علوم ارتباطات اجتماعی ، 2 

hoseini.dana@damavandiau.ac.ir 

 

 

 

 

 چکیده

باشد،  همبستگی می -توصیفیام پژوهش حاضر می باشد. روش انجبررسی نقش رسانه در تولید امنیت اقتصادی هدف کلی از انجام پژوهش حاضر  

گیری خوشه ای چند مرحله ای نفر به روش نمونه 463جامعه آماری شامل کارشناسان علوم اقتصادی و علوم ارتباطات می باشد که از میان آن ها 

نرم افزار  از ده های پژوهش با استفادهپژوهشگر ساخته استفاده شده است. دا یانتخاب گردید. جهت جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه 

SPSS11   ،آزمونهای همبستگی وt مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

و این بدان معناست که باشد  می کمتر 50/5 مقدار آزمون آلفای مقدار از آزمون معناداری سطح مقدار حاصل از یافته های پژوهش آن است کهنتایج 

وسایل ارتباط جمعی نقش  گردد. می  با همکاری موسسات مالی میسر این امر وامنیت اقتصادی دارند  درتولید وسایل ارتباط جمعی نقش سازنده

قش سازنده در کاهش تنش های اقتصادی دارند و می تواند از فشارهای ناشی ازاین تنش ها بکاهند. تبلیغات محیطی درکنار اطالع رسانی مطلوب ن

 مالی واقتصادی ایفا می کنند. سازنده در تثبیت محبوبیت موسسات

 كلیدی هایواژه

 علوم اقتصادی، علوم ارتباطاترسانه،  ،امنیت اقتصادی
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 مقدمه -1

جامعه  واقتصادیامنیت اقتصادی یکی از مهمترین دغدغه های انسان معاصراست بی شک بنگاههای اقتصادی وموسسات مالی واعتباری که محور اصلی معامالت مالی 

مالی واقتصادی درسطح جامعه نقشی بسزا دارند، همکاری  اخبار از ان جا که رسانه های ارتباط جمعی درانتشار هستند نقشی بارز درتولید این امنیت ابقا می کنند.

 (.1191، 1روشمند این دو نهاد می تواند درتولید امنیت اقتصادی موثرواقع شود)خان

است که ابعاد ونحوه این همکاری را بررسی نماییم. این بررسی برمبنای تاثیرات طبقات اجتماعی برساختاراقتصادی ومالی ونحوه دخالت  دراین پژوهش کوشش ما بر این

ی نشان خواهدداد های میدانرسانه های ارتباط جمعی براین تاثیرات شکل گرفته است.کارگران خرده بورژوازی، بورژوایان و زمامداران ازجمله این طبقات هستند. بررسی 

جمعی درزمینه تولید امنیت که میزان معلومات اجتماعی، سواد، شغل، سن، جنس،درآمدو... چه تاثیری دربرقراری ارتباط متقابل میان احاد اجتماعی ورسانه های ارتباط 

لوژیک وتاثیر اعتقادات و باورهای نشات گرفته ازاین باورداشت اقتصادی دارد. این مسئله درساختارهای حکومتی مختلف نیز مورد بررسی قرار می گیرد و اشکال ایدئو

قرار میگیرد. این موضوع  هاونقش فزاینده مدیاهای ارتباطی درگسترش این اعتقادات که براساس قوانین رایج به تولید امنیت اقتصادی مبادرت میکنند نیز مورد مدافه

 (.1494دمی، بخشی ازمطالعات فرهنگی منطقه ای راتشکیل می دهد )هم

نقش رسانه استانی در  ( در پژوهشی با عنوان1411) حسنیدر ادامه جهت تبیین بیشتر مسئله پژوهش به برخی یافته های تجربی پژوهش اشاره می شود. در این رابطه 

؛ این تاثیر داردمستقیم و غیر مستقیم در توسعه اقتصادی رسانه استانی  به این نتیجه دست یافت که  توسعه اقتصادی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری در استان زنجان

نجان و خدابنده، پیگیری رسانه می تواند با شناسایی و تبلیغ فرصت ها و مزیت های نسبی سرمایه گذاری در شهرستان های طارم، ابهر، خرم دره، ایجرود، ماهنشان، ز

شاعه نوآوری بومی، آموزش کسب و کار و کارآفرینی در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، تبلیغ محصوالت رسانه ای طرح های اقتصادی روستا ها و شهرستانهای استان، ا

ت اقتصادی درون استانی، بازنمایی امنیت سرمایه گذاری، معرفی جایگاه اقتصادی فناوری های نوین در کشاورزی و صنعت زنجان و ایجاد تغییرا  استاندارد و آفرینش رقابت

ستانی اجتماعی، کمک موثری به تقویت سرمایه گذاری و شتاب دادن به توسعه اقتصادی در سطح استان بنماید. همچنین ارتقاء عملکرد داخلی رسانه ا مثبت فرهنگی و

 (.1411)حسنی  می تواند عملکرد بیرونی این رسانه را در زمینه توسعه اقتصادی استان بهبود ببخشد

جهاد اقتصادی نیازمند برنامه ریزی و طراحی صحیح و دقیق توسط گروه های تخصصی است و :  بیان داشت سانه و جهاد اقتصادیر ( در پژوهشی با عنوان1411، )امینی

 .(1411)امینی در این مسیر نیازمند شناخت ظرفیت ها، موانع و چالش ها هستیم که رسانه ها این نقش مهم را به خوبی ایفا می نمایند

  ر این نقش توسط رسانه های داخلی، الزم است که دولت با دیدی یکسان و غیر گزینشی رسانه ها را در تأمین منابع، محتوای تخصصی و نیزتبرای اجرای بهتر و صحیح

ردیده تا متضمن های نظری نگها و درگیریها، جناح بندیرود که موضوع اقتصاد دستمایه گرایشبکارگیری نیروی انسانی ماهر و متخصص یاری کند همچنین انتظار می

 ها وظیفه خود را عملی نمایند و در این مسیر توجه به پیشنهادات زیر ضروری است:توسعه واقعی برای کشور بوده و رسانه

( تنظیم 0های جدید ( پذیرفتن باورها و ارزش3( دسترسی یکسان و آسان رسانه ها به اطالعات 4( الزام به پاسخگویی مسئوالن 2( ایجاد بستر الزم برای تولید نظریه 

( داشتن توان 9ها جهت نظارت بر امور مسئولین ( امکان استقالل رسانه1دهی ها جهت خط( بسترسازی رسانه6مقررات کار، تولید و درآمد و امکان اصالح قوانین و مقررات 

 )همان منبع(ها.( حمایت یکسان دولت از تمام رسانه1مالی برای جذب افراد متخصص 

نظام ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر می توان گفت بدون وجود امنیت، هیچ میزان توسعه و پیشرفت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... ممکن نیست. اصوال در خصوص 

است تا در پناه آن به یک  یاقتصادی در هر کشور در سایه امنیت اقتصادی تحقق می یابد. برای کشورهای در حال توسعه اولین و مهمترین گام، دستیابی به امنیت اقتصاد

 ست برسند.نظام اقتصادی مطلوب برای ارتقای تولید و کارایی مطلوب منابع دست یافته و آنگاه به رفاه اقتصادی که هدف هر اقتصاد توسعه یافته ای ا

تر است که سرمایه به فعالیت می پردازد. امنیت اقتصادی اهمیت امنیت اقتصادی در آن است که وظیفه اش ایجاد بستری امن برای سرمایه گذاری است چرا که در این بس

دولت، بستر الزم را برای رشد به عنوان چهارچوبی متشکل از نهادهای کارآمد )مالی، اقتصادی، اداری، اجتماعی( قوانین و مقررات شفاف  و با ثبات و سیاستگذاری مناسب 

 (.1415رانی از آینده تا سطح قابل تحمل برای فعاالن اقتصادی فراهم می آورد )میرمعزی، اقتصادی، توسعه سرمایه گذاری و کاهش عدم اطمینان و نگ

 ، مطالعه موضوع امنیت و عوامل موثر بر آن ضرورت می یابد.ستا هشد ی تبدیلـگربز هـغدغد هـب انندوهرـش منیااـن سحساا و اقتصادیمنیت ا بحثدر این راستا 
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 همراه بنگاههای اطالع رسانی در تولید امنیت اقتصادی کشور از اهمیت باالیی برخوردار می باشد.از اینرو شناسایی نقش رسانه به 

وت و چگونگی قضا بلکه، (91:  2،1196گادینتون)دـنارگذ یـم تحتتأثیر دم رامریبینشها ده،کرءلقاا نهمخاطباـب رای ـخاص شرـنگ تنها نه ر ،خباس انعکاا با سانههار

ی هانمااز ز سانهها، رکلیرطو به .ست سانههارتأثیر لمحصونا امنی اقتصادی  از شت مادابره ای ازبخشعمد کهدعاکران ادینمیتوابنابر. هنددمین مازاـس را ناـنآ داوری

 (1196گادینتون،)    .ندداده ا ننشا نمخاطبا بهور شر برابردر نقهرما ،یبازمقابلدرشت ، زبر بدابرب درقالب خود رادر خوی هارهنگاوا اهیمـمف نوـکن تادور 

در این خصوص صورت نگرفته است  و پژوهش برای اولین بار انجام میگردد و این خالء پژوهشی ضرورت انجام پژوهش  یدـجز مطالعه و پژوهش وـهن انیراز طرفی در ا

 حاضر را تبیین می نماید.

 در بکارگیری ابزارهایاحتمالی  های آتی نسبت به رفع تنگناهایریزیدر برنامهموسسات مالی مسئوالن  نهادهای اطالع رسانی،و ضعف  کشف نقاط قوتاز طرف دیگر با 

 ریزی و اقدام کنند.و تقویت آنها، برنامهمتناسب رسانی اطالع

استفاده مطلوب از و  کلعمومی اداراتسازی تشکیالت و سازمان کار روابط  فعالاز ضرورت های دیگر انجام پژوهش حاضر آگاه ساختن مسئوالن موسسات مالی در جهت 

 اقتصادی می باشد.مسایل سایر انتظارات و  خدمات، عملکرد، سظرفیتهای ارتباطی نظیر صداوسیما و مطبوعات مراکز استانها در انعکا

 

 روش شناسی: -2

 .تبیین می نماید و آزمون را یرهامتغ میان همزمانی روابط تحلیل همبستگی، از استفاده با چراکه است، همبستگی نوع از حاضر، پژوهش

گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردید. جهت نفر به روش نمونه 463جامعه آماری شامل کارشناسان علوم اقتصادی و علوم ارتباطات می باشد که از میان آن ها 

 تثبیت؛ 124/5اقتصادی،  های تنش ؛ کاهش 192/5لید امنیت اقتصادی،تو  193/5جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه ی پژوهشگر ساخته با میزان پایی کل 

مورد تجزیه و  tبا استفاده از آزمونهای همبستگی و و  SPSS11نرم افزار استفاده شده است. داده های پژوهش با استفاده از  951/5واقتصادی مالی موسسات محبوبیت

 تحلیل قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج -3

 های توصیفی افراد نمونه: ویژگی1جدول

                                                                 

2 Guddington 
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 درصد فراوانی 

9/58 07 مرد جنسیت  

3/07 6 زن  

9/03 00 مجرد تاهل  

8/53 66 متاهل  

4/07 86 لیسانس تحصیالت  

6/16 10 فوق لیسانس  

6/0 6 15-0 سابقه  

10-15  30 5/46  

به باال 10  30 1/39  

 

 

 اف معیار مولفه های پژوهشفراوانی و میانگین و انحر: 2جدول شماره            

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در باشد می کوچکتر 50/5 مقدار آزمون آلفای مقدار از/ 552 مقدار یعنی آزمون  معناداری سطح مقدار  چون  گردید مشخص t آزمون از  آمده دست به نتایج به توجه با

 بنابراین.می کنند  ایفا واقتصادی مالی موسسات محبوبیت تثبیت در سازنده نقش مطلوب رسانی عاطال درکنار محیطی تبلیغات .نمود اظهار گونه این توان می نتیجه و

 .گردد می پژوهش برقرار فرضیه صفر رد و فرضیه

 باشد . یرسان اطالع نهادهای همراهی به عنایت با اقتصادی امنیت تولید در(  تجارت بانک)  مالی بنگاههای نقش هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی

نشان دهنده آن است که همانطور که از جدول فوق پیداست، یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که جنسیت اکثر افراد گروه نمونه مرد می باشد. یافته های پژوهش 

است که تحصیالت افراد گروه نمونه در مقطع کارشناسی بیشترین فراوانی و درصد را دارد.  یافته های پژوهش نشان دهنده آن  30-40سن افراد گروه نمونه در بازه سنی 

درصد پاسخ  (%3669. از لحاظ سابق کاری )می باشد متاهلیندرصد( مربوط به طبقه  4/11بیشترین درصد فراوانی )بیشترین درصد را دارد . ازلحاظ وضعیت تاهل 

 سال می باشد. 10-15سابقه کاریشان بیندهندگان 

 

 متغیرها

 

 

 تعداد
میانگی

 ن

انحراف 

 معیار
t 

 نقش رسانه در وسایل

ارتباط جمعی نقش 

 سازنده درتولیدامنیت

 اقتصادی

232 41/3  111/5  10.161 

نقش رسانه در کاهش 

 تنشهای اقتصادی
232 69/4  915/5  102/11  

ت تثبینقش رسانه در 

محبوبیت موسسات 

 مالی و اقتصادی

232 11/4  924/5  29/25  
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باشد می توان نتیجه گرفت  می کمتر 50/5 مقدار آزمون آلفای مقدار از آزمون  معناداری سطح مقدار  فرضیات تحقیق فرضییات تحقیق: چوندر خصوص نتایج حاصل از 

ر کاهش تنش سازنده دکه:وسایل ارتباط جمعی نقش سازنده درتولیدامنیت اقتصادی دارند که این امربا همکاری موسسات مالی میسرمی گردد.وسایل ارتباط جمعی نقش 

محبوبیت موسسات مالی های اقتصادی دارند و می تواند از فشارهای ناشی ازاین تنش ها بکاهند. تبلیغات محیطی درکنار اطالع رسانی مطلوب نقش سازنده در تثبیت 

 واقتصادی ایفا می کنند.

 

 بحث و نتیجه گیری: -4

 یعنی آزمون  معناداری سطح مقدار  می باشد. از یافته های پژوهش مشخص می گردد چوناقتصادی  بررسی نقش رسانه در تولید امنیتهدف کلی از انجام پژوهش حاضر 

نمود. وسایل ارتباط جمعی نقش سازنده درتولیدامنیت اقتصادی دارند  اظهار گونه این توان نتیجه می باشد در می کمتر 5/ 50مقدار آزمون آلفای مقدار از  552/5 مقدار

 (  همسو می باشد.1411، )حسنی(، 1411، )امینیی موسسات مالی میسرمی گردد. نتایج حاصل از این فرضیه با تحقیقات که این امربا همکار

 این توان نتیجه می باشد در می کمتر 50/5 مقدار آزمون آلفای مقدار از 554/5 مقدار یعنی آزمون  معناداری سطح مقدار  از یافته های پژوهش مشخص می گردد چون

ن فرضیه با نمود وسایل ارتباط جمعی نقش سازنده در کاهش تنش های اقتصادی دارندومی تواند از فشارهای ناشی ازاین تنش هابکاهند. نتایج حاصل از ای اظهار گونه

 (  همسو می باشد.1411، )حسنی(، 1411، )امینیتحقیقات 

 این توان نتیجه می باشد در می کمتر 50/5 مقدار آزمون آلفای مقدار از 551/5 مقدار یعنی آزمون  معناداری سطح مقدار  از یافته های پژوهش مشخص می گردد چون

رضیه با نمود تبلیغات محیطی درکنار اطالع رسانی مطلوب نقش سازنده در تثبیت محبوبیت موسسات مالی واقتصادی ایفا می کنند نتایج حاصل از این ف اظهار گونه

 (  همسو می باشد.1411)، حسنی(، 1411، )امینیتحقیقات 

-عنوان مهمها بهتوان از لحاظ اقتصادی ایمن دانست که ثبات در آن جامعه وجود داشته و خانوارها و بنگاهیک جامعه را زمانی میدر تبیین یافته های فوق می توان گفت 

 .سازی رفتار خود بپردازدبه بهینه ترین نهادهای اقتصاد و بازار بتوانند در محیط رقابتی سالم و با میزان اطالعات یکسان

ستگذاری مناسب دولت، بستر امنیت اقتصادی به عنوان چهارچوبی متشکل از نهادهای کارآمد )مالی، اقتصادی، اداری، اجتماعی( قوانین و مقررات شفاف  و با ثبات و سیا

س نعکاا با سانههااز آینده تا سطح قابل تحمل برای فعاالن اقتصادی فراهم می آورد ر الزم را برای رشد اقتصادی، توسعه سرمایه گذاری و کاهش عدم اطمینان و نگرانی

ان ینمیتوابنابر. هنددمین مازاـس را ناـنآ وت وداوریچگونگیقضا د. بلکهـنارگذ یـم تحتتأثیر دم رامریبینشها ده،کرءلقاا نهمخاطباـب رایـخاص شرـنگ تنها نه ر ،خباا

 ست. سانههارتأثیر  لمحصونا امنی اقتصادی  از شت ماداربه ای ازبخشعمد کهدعاکراد

 پیشنهادات: -5

 از آن استفاده شود. جامعه اجتماعی و فرهنگی هایشاخص همانطور که روشن شد، نتایج نشان از تاثیر مثبت و باالی تلویزیون دارد. بنابراین پیشنهاد می شود ارتقاء

مستقیم به مباحث  مخاطبان عام تر و بیشتری دارند و بنابراین می توان به برنامه ریزان اجتماعی پیشنهاد داد به صورت غیر از سوی دیگر برنامه مانند فیلم های تلویزیونی

 مربوط تولید امنیت اقتصادی بپردازند.

 هابنگاه توسط کار محیط امنیت استانداردهای رعایت به الزام -4

 مختلف های استان و مناطق در خارجی و داخلی هایگذارىسرمایه توسعه جهت استانی یاقتصاد نهادهای مندنظام سازیهماهنگ و مدیریت-3
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