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 چكيده  

ههای   های اولیهه متفهاود دم میهای  یهه     اقتصاد مقاومتی، برداشت یکی از موانع توسعه مفهومی 

مختلف فرهیختگای از جمله اصحاب مسانه نسبت به ابعاد اقتصاد مقاومتی اسهت  ایهم موعهو     

که فرآیند تبییم اقتصاد مقاومتی به طوم خاص برای فرهیختگای و بهه طهوم مها      دهد مینشای 

کنند کهه ناآگهاهی از آنهها،     ای از اهداف ما دنبال می ها گستره طی نشده است  مسانهبرای ممو  

ها ابزامی هستند که مرد  بهه مهدد آنهها سهاختامها و ثهواد        سازد  مسانه افراد ما تأثیرپذیرتر می

 ،های مجازی ویژه مسانه به ،ها کامکرد مسانه ،کنند  دم همیم ماستا جامعه ما شناسایی و تفسیر می

 گرفته دم نظا  اجتمامی است   های شکل سازی و بازنمایی گفتمای برجسته

 ،ها های اصلی اقتصاد مقاومتی از سوی مسانه مؤلفهاز ایم جهت، برمسی و تحلیل نحوه بازنمایی 

مسهانی و فراگیهری    فضای مجازی با توجه به وسعت گسهتره انتشهام، سهرمت اطه       ویژه دم به

امد  همچنیم فهه  و شهناخت مویکهرد نخبگهای نسهبت بهه اقتصهاد        عرومد و اهمیت فراوانی د

های اصلی اقتصهاد   پیشبرد و تحقق شاخص منظوم مقاومتی از منظر همراهی با گفتمای مسمی به

ههای اقتصهاد    مؤلفهمقاومتی دامای اهمیت زیادی است  دم ایم پژوهش با برمسی نحوه بازنمایی 

هها   ی، ابعاد نظری اقتصاد مقاومتی و اثربخشی مسهانه های خبر سایت ها و مقاومتی دم خبرگزامی

های ایم پژوهش  اقتصاد مقاومتی مومد مطالعه قرام گرفته است  تحلیل یافته  دم بازنمایی گفتمای

هها   هایی که دمبامه واقعیت اقتصاد مقاومتی دم مسانه بیانگر ایم مسئله است که تفسیرها و تحلیل

                                                                                                                                        
 (ehsanpoory@gmail.com. دکتری مدیریت رسانه، نویسنده مسئول )1
 (sara.jafaari@gmail.com. کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی )2
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های برداشتی نسبت به ماهیت واقعهی مفههو  اصهلی و     چیدگیشود، گاهی بر گستره پی امائه می

مفاهی  فرمی اقتصاد مقاومتی افزوده و زمینه بهبود نگرش نسبت بهه تعریهف دقیهق، اهمیهت و     

مسهد فرآینهد تبیهیم اقتصهاد      جایگاه اقتصاد مقاومتی ما دشوام ساخته است  از ایم مو به نظر مهی 

سازی شود تا زمینه دمک مفههو  دقیهق    باید ساده مقاومتی از سوی موامل متعدد ساخت گفتمای

ها دم فضای مجازی ابعهاد اجتمهامی،    موعو  و پذیرش اجتمامی آی فراه  شود  همچنیم مسانه

بهه   ،اند  از سوی دیگر فرهنگی و اقتصادی مرتبط با اقتصاد مقاومتی ما بیشتر مومد مداقه قرامداده

ای کشوم، همسویی یا مهد    های مسانه م جریایتناسب زمانی و بسته به موعوماد مطرح شده د

 سازی شده است   ها برجسته مسانه مبط با گفتمای اقتصاد مقاومتی دم ذیهمسویی نهادهای 

 اقتصادمقاومتی، گفتمای اقتصادمقاومتی، مسانه، فضای مجازی، تحلیل محتوا  واژگان كلیدي:

 333-366 صص  96زمستان   وپنجم بیست شماره  ششم سال  فرهنگي اجتماعي راهبرد فصلنامه
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 مقدمه

در  1389اقتصاد مقاومتی از مفاهیم بنیادی است کهه از سهوی مقهاع م رهم رهدهری در سهال       
مهورد  ههای مت هددی    دیدار با جم ی از کارآفرینان کشورمطرح شد. پس ازآن درسهننرانی 

عنوان یک فرایند گفتمانی در فضای سیاسی و اقتصهادی   تدیین وتاکید ایشان قرارگرفت و به
ههای   جام ه مطرح گردید. برای مفهوع اقتصاد مقاومتی در همین مدت زمان اندک، ت ریف

انهد. در ایهن میهان،     ای بهه ایهن موعهوگ ن هاه کهرده      متفاوتی ارائه شده که هر کداع از جندهه 
انهد. ایشهان در دیهدار بها      کامل از اقتصاد مقاومتی را رهدر انقالب ارائه کرده ت ریف جامع و
اقتصاد مقهاومتی ی نهی آن اقتصهادی کهه در شهرای       »( عنوان کردند: 1391دانشجویان )آبان

کننهده   توانهد ت یهین   های شهدید مهی   ها و خصومت فشار، درشرای  تحریم، در شرای  دشمنی
دکتهرین مقهاع    ،اقتصاد مقهاومتی  .(1392، و پورحاتم اری)غف« رشد و شکوفایی کشور باشد

هها و پیشهرفت کشهور اسهت. مردمهی کهردن اقتصهاد،         م رم رهدری برای مواجهه بها تحهریم  
کاهش وابست ی به نفت، مدیریت مصرف، استفاده حهداکرری از زمهان، منهابع و امکانهات،     

مهدیریت منهابع ارزی    حرکت بر اساس برنامه، وحدت و همدست ی، حمایت از تولید ملی و
توان راهکارهای اصلی این مفهوع دانست. همچنین گفتمان اقتصهاد مقهاومتی، ال هوی     را می

اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقالبهی و اسهالمی اسهت کهه متکهی بهه دانهش و        
ههای کلهی اقتصهاد     گرا، پویا و پیشهرو اسهت )سیاسهت    زا و برون فناوری، عدالت بنیان، درون

های  اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران ،از منرر مقاع م رم رهدری .(1392ومتی، مقا
بنش از نراع اقتصادی اسالع را عینیهت بنشهد و زمینهه و     رو به افزایش جهانی، ال ویی الهاع

آفرینی مهردع و ف ها ن اقتصهادی در تحقها حماسهه اقتصهادی        فرصت مناسب را برای نقش
ههای   سیاسهت  21بنهد  ،از دی رسهو  .(1392ی کلی اقتصهاد مقهاومتی،   ها فراهم سازد )سیاست

سهازی اقتصهاد    صهراحت اشهاره بهه تدیهین اب هاد اقتصهادی و گفتمهان        کلی اقتصاد مقاومتی بهه 
توانند افکهار عمهومی را نسهدت بهه      ها می ای دارد. از آنجا که رسانه مقاومتی در فضای رسانه

اتناذشده از سوی مقامات ارشد نراع سهو    های پذیرش یا عدع پذیرش تحو ت یا سیاست
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ههای   اطالعات و م رفی اب هاد و ویگگهی   ارائهپرواعح است که نقش بسیار مهمی در  ،دهند
گفتمان اقتصاد مقاومتی به جام ه بر عهده دارند. به بیان دی هر، رسهانه ابهزار اقنهاگ مناطهب      

های مسل  شهکل   (. همچنین تفسیر افراد از رخدادها مدتنی بر رسانه28: 1378است )دهقان، 
کننهد کهه ناآگهاهی از آنهها، افهراد را       ای از اههداف را دندهال مهی    هها گسهتره   گیرد. رسانه می
ها ابزاری هستند که مردع به مدد آنهها سهاختارها    رسانه ،سازد. بر همین اساس پذیرتر میتأثیر

ویهگه   هها بهه   کهارکرد رسهانه   ،کنند. در همهین راسهتا   تفسیر میو حوادث جام ه را شناسایی و 
گرفتهه در نرهاع اجتمهاعی     ههای شهکل   سهازی و بازنمهایی گفتمهان    های مجازی برجسته رسانه

دههی مجهدد یها ترییهر      د و خهود در شهکل  نگیر واسطه ساختارها شکل می ها به است. گفتمان
: 1390)فرکالف، دارند ایدئولوژیک این ساختارها ماهیتی گفتمانی و  ؛ساختارها نقش دارد

هها و   هها، ن هرش   (. ذکر این نکته عروری است منرور از گفتمان رسمی جام ه، دیهدگاه 96
ههای دولتهی    های نرری با دستی است که مقامات ارشد نرهاع، مسهئو ن و دسهت اه    رهیافت
هن ی، اجتمهاعی  ها به بازنشر و بازنمایی آن در فضاهای اجتماعی، فر کنند و رسانه اتناذ می

مسئو ن ارشهد بها تدیهین     ،پردازند. به عدارت دی ر و اقتصادی جام ه در میان آحاد مردع می
کننهد رفتهار خهود را     ها، از نهادهای میانی و مردع دعوت مهی  گفتمان مورد نرر به مدد رسانه

 متناسب با آن گفتمان رسمی متناسب نمایند. 
های اصلی اقتصاد مقاومتی از سوی  مؤلفهمایی از این جهت، بررسی و تحلیل نحوه بازن

رسهانی و   با توجه به وس ت گستره انتشار و سرعت اطهالگ  ،ویگه درفضای مجازی به ،ها رسانه
عرورت و اهمیت فراوانی دارد. همچنین فهم و شناخت رویکرد نند هان نسهدت    ،فراگیری

ههای   پیشدرد و تحقها شهاخ    منرور به اقتصاد مقاومتی از منرر همراهی با گفتمان رسمی به
اصلی اقتصاد مقاومتی دارای اهمیت زیادی است. در این پگوهش با بررسی نحهوه بازنمهایی   

های خدری، اب اد نرری اقتصاد مقاومتی  سایت ها و های اقتصاد مقاومتی در خدرگزاری مؤلفه
گرفتهه و تحلیهل   اقتصاد مقاومتی مورد مطال ه قهرار    ها در بازنمایی گفتمان و اثربنشی رسانه

درسهؤا ت  « رسهانه »های پگوهش با توجه به سؤا ت زیرصورت پذیرفته است )عدارت  یافته
  .اشاره به نمونه مورد تحلیل دراین پگوهش دارد( زیربه جهت تسهیل در نوشتار و

های خدری منتلف پوشش یکسانی نسدت به گفتمان اقتصاد  سایت ها و آیا خدرگزاری .1
 اند؟ مقاومتی داشته

 ها به طور یکسان بوده است؟ های اقتصاد مقاومتی در رسانه آیا میزان بازنمایی گزاره .2
های اقتصهاد مقهاومتی رابطهه     شده از گزاره آیا بین رویکرد رسانه و محورهای گزارش .3
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 وجود دارد؟
ههای اقتصهاد    سهازی گهزاره   ههای خدهری منتلفهی بهرای برجسهته      ها از سهدک  آیا رسانه .4

 اند؟ مقاومتی بهره برده
 های اقتصاد مقاومتی رابطه وجود دارد؟ ها و گزاره آیا بین بازه زمانی پوشش رسانه .5
 ها به طوریکسان بوده است؟ های اقتصاد مقاومتی در رسانه آیا پوشش خدری گزاره .6
ای  بنهدی و اولویهت رسهانه    هها دارای ترتیهب   های اقتصاد مقاومتی برای رسانه آیا گزاره .7

 ؟هستند

 . پيشينه تحقيق1

هها در داخهل کشهور     تاکنون مطال هات علمهی دنهدانی در حهوزه اقتصهاد مقهاومتی و رسهانه       
صورت نپذیرفته است. م دود مطال ات داخلهی در حهوزه اقتصهاد مقهاومتی بیشهتر بهه تدیهین        

عنهوان مرهال،    رو پرداخته است. به مفهوع اقتصاد مقاومتی درکشور و تفسیرآن درشرای  پیش
ای بها تحلیهل سهننان     نسب، در مقالهه  رعا سمی ی و سید علی زاده جهرمی محمدصاد  تراب
مدل مفهومی سننان  ارائهپردازی داده س ی در  با استفاده از روش نرریه ،مقاع م رم رهدری

گیهری   اند. نویسندگان این مقاله نتیجهه  ها و الزامات اقتصاد داشته ایشان پیرامون اب اد، ویگگی
نای آمادگی روحی و عملی برای مقابلهه در برابهر حمهالت    م  اقتصاد مقاومتی به که کنند می

سهوی طراحهی ال هوی اقتصهاد      مهدت و حرکهت بهه    اقتصادی دشمن و پاسخ به آن در کوتاه
ایرانی پیشرفت در درازمدت اسهت. گفتمهان اقتصهاد    ه اسالمی در داردوب ال وی اسالمی  

و منت  زمان تحریم ند ک ایجاد میاندازی بلندمدت پیش روی اقتصاد ایران  مقاومتی دشم
 و جنگ نیست.  

در پگوهش دی ری با عنوان شش عرورت اجرای اقتصهاد مقهاومتی، محمهد سهلیمانی     
توجهه   ،های بلند در مسیرپیشرفت کشهور  دارد، در اقتصاد مقاومتی برای برداشتن گاع بیان می

با ن هرش  های اجرایی و عملیاتی  قیمت و تنوگ تولیدات داخلی، اصالح مدیریت ،به کیفیت
هها  زع اسهت. وی    رسیدن به خودکفایی و اتناذ تدابیری برای خوداتکایی در برخی زمینهه 

بس  گفتمان اقتصاد مقاومتی که از سوی رهدر م رم انقالب مطهرح شهده اسهت،     ،افزاید می
سهمت قطهع    برای کشوری دون ایران که مصمم است اقتصاد وابسته به نفت را متحهول و بهه  

  .(1393نقشه راه سازنده است )عددالملکی، کند یک حرکت وابست ی از نفت 
« اقتصاد مقاومتی»محقا دی ری در فضای مجازی و در وبالگ شنصی خود با عنوان 
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اقتصاد مقاومتی نیازمنهد  »، «سازی اقتصاد مقاومتی ها در گفتمان رسانه»هایی با عنوان  در مقاله
، «رود داف اقتصهادی کشهور بهه کجها مهی     رسانه ملی در راستای تحقا اهه »، «رسانه مقاومتی

سهازی   بهدیل در فرهنهگ   رسهانه، نقشهی بهی   »، «نقش سینما و تلویزیون در اقتصهاد مقهاومتی  »
و « رسانه ملی ده نقشی در حوزه اقتصادی کشهور بهر عههده دارد؟   »، «مصرف کا ی داخلی

حته است. وی در این خصوص به تولید محتوا پردا« ها بر اقتصاد کشور وظیفه نرارتی رسانه»
 ههای داخلهی را در دو   رسانه« سازی اقتصاد مقاومتی ها در گفتمان رسانه»ای با عنوان  در مقاله

رسهانی   های داخلی باید نقش خود را در تدیین و اطهالگ  کند. اول اینکه رسانه زمینه تحلیل می
تواننهد   ا کهه مهی  های داخلی تا آنج و دوع اینکه خودِ رسانه کنندخوبی ایفا  اقتصاد مقاومتی به

عامههل بههه اقتصههاد مقههاومتی باشههند. نویسههنده تأکیههد دارد اگههر ایههن دو ویگگههی همزمههان در  
سازی در زمینه اقتصاد مقاومتی رخ داده اسهت.   های داخلی وجود داشته باشد، گفتمان رسانه

ه کند ک سازی اقتصاد مقاومتی پیشنهاد می نویسنده مقاله در پایان داردوبی در زمینه گفتمان
ای و فراملی در  های ملی ه منطقه  استراتگی ،بیشتر پیرامون رسانه ملی است. در این داردوب

 مدت و بلندمدت ارائه شده است.   دو پروسه کوتاه
ههای گروههی و اقتصهاد مقهاومتی بهر سهدک        بررسی رابطه بین رسانه»تحقیقی با عنوان 

رفته است. نویسنده باتوجه شهر صورت گ در شهرستان فریدون 1393در سال « زندگی مردع
های گروههی و اقتصهاد مقهاومتی بهر سهدک زنهدگی        به نیاز جام ه به بررسی رابطه بین رسانه

دسهت آمهده از    ات به وجودآمده پرداخته و با توجه بهه نتهایب بهه   تأثیرمردع و سنجیدن میزان 
های گروهی و اقتصاد مقهاومتی بهر    پاسخ این پرسش که آیا بین رسانه ،آزمون فرعیه اصلی

 ANOVAاز دو آزمون م تدر و مهم  ؟سدک زندگی مردع رابطه م ناداری وجود دارد یا خیر
دست آمده از ایهن دو آزمهون نتیجهه     از نتایب بهاو استفاده کرده است.  Paired Samples Tو 

تصهاد مقهاومتی بهر سهدک زنهدگی مهردع شهرسهتان        ههای گروههی و اق   بین رسهانه که گرفته 
 شهر رابطه م ناداری وجود دارد.  فریدون
ای از مجیهد ملکهان و زههره     مقالهه « سهازی اقتصهاد مقهاومتی    هها در نهادینهه   نقش رسانه»

ههای   گیهری ن هاه بلنهد مهدت بهه سیاسهت       جوادیه است. نویسندگان با تأکید بر لهزوع شهکل  
بهه   ،هها  اقتصادی کشور در برابر نامالیمهات ناشهی از تحهریم    های اقتصادی برای تقویت بنیان

بها  انهد   نمهوده ای اشاره کرده و سه ی   های رسانه ها و همچنین لزوع اتناذ سیاست نقش رسانه
رسانه بر اقتصهاد مقهاومتی بپردازنهد. نویسهندگان ایهن       تأثیرارائه یک مدل تحلیلی به نقش و 
ای و تقویت سهرمایه   خاصی نریر آموزش سواد رسانههای  مقاله تأکید دارند با اتناد سیاست
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ترتیهب   تهوان ترییراتهی در سهدک زنهدگی افهراد ایجهاد کهرد و بهدین         اجتماعی در جام ه می
 کمک شایان توجهی به بسترسازی و تحقا اقتصاد مقاومتی نمود. 

د تأکیه « ها بهه فرصهت   تددیل تحریم ،اقتصاد مقاومتی»ای با عنوان  ایرج نرافتی در مقاله
توانند اقتصاد مقاومتی را به یک فرهنگ عمومی در میان عامه مردع تدهدیل   ها می دارد رسانه

های پرتالطم تحهریم و تهدیهد بهه سهالمتی      کنند تا جام ه با این مهم آشنا شود و از گذرگاه
جاندهه   های دشمن را به فرصتی برای خودکفایی و رشهد و پیشهرفت همهه    عدور کند و تحریم
تشههکیل و حمایههت از »و « تههوانیم مهها مههی»تقویههت گفتمههان نویسههنده ازد. کشههور مدههدل سهه

های اقتصاد مقهاومتی دانسهته    مؤلفهعنوان دو راهکار اجرایی شدن  به« بنیان های دانش شرکت
 است.  

بهه  « غربهت اقتصهاد مقهاومتی در تدلیرهات تلویزیهونی     »ای با عنوان  عطیه لداف طی مقاله
ها و  با تحریم مؤثرش واردات کا های مصرفی برای مقابله لزوع توجه به تولید داخل و کاه

پیشدرد اقتصاد مقاومتی و خروج از رکود اقتصادی که گریدان ر کشهور شهده تأکیهد کهرده     
های اقتصاد مقاومتی را مهم ارزیهابی   مؤلفهتدلیرات تلویزیونی در پیشدرد  تأثیراست. نویسنده 
ی آشکار با راهدردهای اقتصهاد مقهاومتی دانسهته    های صدا و سیما را در تناقض کرده و آگهی

بهه  « ای نامتقهارن در اقتصهاد مقهاومتی    مقاومت رسهانه »ای با عنوان  است. آرش فهیم در مقاله
نقش سینما و تلویزیون در اقتصاد مقاومتی و مقاومت اقتصادی در برابر فشهارهای اقتصهادی   

ویهت عهدالت اجتمهاعی و مدهارزه بها      هایی دون تق شاخصه ،پردازد. در این مقاله دشمنان می
تقسیم ناعاد نه ثروت، حمایت از تولید و سرمایه بومی و کاهش واردات، مواجهه با مفاسد 

خصهوص کهارگزاران حکومهت،     زیستی در کل جام ه و به اقتصادی، گسترش فرهنگ ساده
ارتقای جای اه و ارزش ف الیت اقتصهادی خهدامحور در مرابهل سهوداگری، نزدیهک کهردن       

گرایانهه، مدهارزه بها     ههای اشهرافی و تجمهل    سطح زندگی مسئو ن بها مهردع، تنریهب ارزش   
بهه  از عناصر اصلی اقتصاد مقاومتی برشهمرده شهده و در ادامهه     ...گرایی و  اسراف و مصرف

تهوان   مهی ههای تلویزیهونی    هها و سهریال   با بررسهی آثهار سهینمایی و فهیلم    این نتیجه رسید که 
های سهینمایی نسهدت و نزدیکهی دنهدانی بها       ویگه در فیلم به ،ن آثارمضامین اغلب ایدریافت 
 شده برای اقتصاد مقاومتی ندارد.  های ت ریف شاخصه

های اههالی   حسین بردبار در گزارشی متفاوت از بیستمین نمایش اه مطدوعات به دغدغه
طهر  ههای اقتصهاد مقهاومتی پرداختهه اسهت. در ایهن گهزارش بهه خ         رسانه برای تدیین سیاسهت 

شدن و برخورد سطحی اهالی رسانه بها بیانهات مقهاع م رهم رهدهری پیرامهون اقتصهاد         ش اری
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ها در این خصوص اشاره شده است. بردبار در این  مقاومتی پرداخته و به نقش ع یف رسانه
هها   جمهور در مورد وظایف رسهانه  ای رئیس مشاور رسانه ،گزارش نررات محمدرعا صاد 

تأکیهد دارد اولهین کهاری    صهاد   است.  تصاد مقاومتی را بازتاب دادههای اق در تدیین سیاست
ههای اقتصهاد    تدیهین محورهها و دهاردوب    ،ها بایهد در ایهن خصهوص انجهاع دهنهد      که رسانه

گهذاری و اجراسهت. در ایهن     مقاومتی است. ب د از آن هم انجهاع اقهداماتی در حهوزه قهانون    
عنهوان نشهانه    سردبیر ماهنامهه اقتصهاد همشههری نیهز از رکهود بهه       ،گزارش سیدجواد سیدپور

حتهی  »روشنی از اجرایی نشدن اقتصاد مقاومتی مورد نرر رهدهری یهاد کهرده و تأکیهد دارد:     
ای  مسهئله ها برداشته شود کشور به شاکله اقتصهاد مقهاومتی نیازمنهد اسهت و ایهن       اگر تحریم

   .«ها باید بر آن تأکید کنند است که رسانه
در مطال ات خارجی نیز طیف وسی ی از مطال ات در زمینه تحو ت اقتصهادی و نقهش   

در سهال  « میهوز » ،درایها ت متحهده   ،عنوان نمونه ها در بس  و توس ه آن بوده است. به رسانه
درک برداشت شههروندان از شهرای  اقتصهادی از     که طی تحقیقی به این نتیجه رسید 1992

شان توس ه یافته است. بنهابراین دانسهتن اینکهه     ندازه تجربه شنصیا ها به پوشش خدری رسانه
شود، بسیار اهمیت پیهدا   ها منتشر می ده نوگ اطالعات اقتصادی برای مناطدان از سوی رسانه

وغهش از   غل ای خال  یا بی ها همانند آینه دانیم پوشش رسانه ویگه آن که می به ؛کرده است
 تهأثیر بررسهی   .(Mutz, 1992طهرف نیسهتند )   ، آنهها بهی  ههای واق هی نیسهت. بهه عدهارتی      داده

پوشش خدری، بنش دی هری از مطال هات در ایهن حهوزه را      برهای کالن اقتصادی  شاخ 
ت یهین پوشهش اخدهار    »ای بها عنهوان    طهی مقالهه   2014تحقیقی که در سهال   .شکل داده است

فهاوتی بهرای سهطوح    هها، آمارههای اقتصهادی مت    انجاع شده، نشان داده است رسانه« اقتصادی
ویهگه ترییهر در سهطح نهرخ بیکهاری کهه نقهش         کنند. بهه  پوشش خدری انتناب و استفاده می

انههدازه و کمیههت پوشههش اخدههار اقتصههادی دارد   گیههری بههرای برجسههته و مهمههی در تصههمیم
(Fogarty, 2014).  

 . مبانی نظری پژوهش2

 اقتصاد مقاومتی .1-2

های کلی اقتصاد مقاومتی را ب هد از   سیاست 1392بیست ونهم بهمن سال رهدر م رم انقالب 
تهری از اههداف انقهالب     تهر و جهامع   عدارت جهاد اقتصادی ابالغ کردند تا دورنمای روشهن 
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بنهد، در   24هها مشهتمل بهر     اسالمی و مسیرهای نیل به آن گشوده و ترسیم شود. این سیاست
قهانون اساسهی، بهه     44های کلهی اصهل    سیاست های پیشین، خصوصاً ادامه و تکمیل سیاست

ههای آینهده ترسهیم شهود. بها       سران سه قوه ابالغ شد تا استراتگی کالن اقتصاد کشور در سال
یابیم ایران اسهالمی بهرای عدهور از شهرای       تدقیا در محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی درمی

ی اقتصهادی، سیاسهی و   وجهه  های ایهن مفههوع سهه    ای جز توجه به بایسته حساس کنونی داره
  .(1392نیا،  فرهن ی ندارد )قائمی

اقتصهاد اسهت    ینوع :اند گونه م رفی کرده برخی از اقتصاددانان، اقتصاد مقاومتی را این
گیهرد،   یک کشور قرار میکننده  م مو ً در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرفکه 

و سهه ی در ترییههر کههرده منف ههل نیسههت و در مقابههل اهههداف اقتصههادی سههلطه، ایسههتادگی   
بینهی و اههداف دارد. بهرای     سازی آن بهر اسهاس جههان    ساختارهای اقتصادی موجود و بومی

سمت محدودکردن استفاده از منابع نفتی و رههایی   تداوع این نوگ اقتصاد، باید هرده بیشتر به
اتکای اقتصاد کشور به این منابع حرکهت کهرد و توجهه داشهت کهه اقتصهاد مقهاومتی در         از

کند که جن ی وجود داشته باشد و در برابر جنگ اقتصادی و همچنهین   شرایطی م نا پیدا می
  .(1392کند )غفاری و پورحاتم،  مقاومتی م نا پیدا می  جنگ نرع دشمن است که اقتصاد

 های فشار درشرای  کنونی و مت اقداً اومتی ی نی تشنی  حوزهبه بیان دی ر، اقتصاد مق
اثر کردن و در شرای  آرمانی تدهدیل دنهین فشهارهایی بهه فرصهت.       تالش برای کنترل و بی

ههای تولیهد داخهل و تهالش بهرای       ها و تأکید روی مزیهت  کاهش وابست ی ،اقتصاد مقاومتی
کهه   دنهان  ؛یک اقتصاد منف ل و بسهته  ف ال و پویاست نه ،خوداتکایی است. اقتصاد مقاومتی

شهود   مقاومت برای دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکهت و پیشهرفت ت ریهف مهی    
هماهنهگ و   (. اقتصاد مقاومتی، اقتصهادی ف هال، پرانهرژی، پرپتانسهیل و کهامالً     1393)فهیم، 

اقتصهاد   ،های اسالمی، فرهنگ دینی، دانش و سرمایه بومی است. بهه ت دیهری   مدتنی بر ارزش
هها را دور   توان تحهریم  گیری از این روش می مقاومتی، همان اقتصاد اسالمی است که با بهره

  .(1392عرب احمدی، )زد و به موفقیت رسید 
وری است. ایجاد  وپاش و افزایش بهره در ت ریفی دی ر، اقتصاد مقاومتی، حذف رینت

وط به اقتصاد مقاومتی است که نقش بنیان و حمایت از آنها نیز مداحث مرب های دانش شرکت
عهمن ایهن کهه ایهن      ؛حرکت در مرزهای دانهش دارد  منرور مهمی در افزایش توان کشور به
   .(1394شود )ملکان و جوادیه،  ها می پذیری در مقابل تحریم موعوگ باعث کاهش آسیب

های مت ددی است که درصورت دسهتیابی   ها و خصیصه اقتصاد مقاومتی دارای ویگگی
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ههای   توانهد بهه دنهین ویگگهی     بردار از قدرت مقاومهت مهی   ه سطح مطلوب آن، اقتصاد بهرهب
تهوان  »و در عهین حهال   « پهذیری  تهوان عهربه  »دست یابد. ننستین ویگگی اقتصهاد مقهاومتی،   

اسهت. دنهین اقتصهادی تهوان مقاومهت در برابهر       « ههای کلیهدی   تداوع ف الیتاز برخورداری 
شهود و   پذیری، خللی در ادامه حرکت آن ایجاد نمی ب د از عربهو دارد های مت دد را  تکانه

قهدرت دسهتیابی بهه    »ایستد. دومین ویگگی اقتصاد مقاومتی، برخهورداری از   حرکت باز نمی
، همهان ت هادل   «برخورداری از قدرت دسهتیابی بهه ت هادل   »است. هردند ممکن است « ت ادل

به صهورتی   ؛است« توانمندی در نوآوری»اولیه نداشد. ویگگی دی ر اقتصاد مقاومتی، وجود 
شود. ی نی اقتصاد مقاومتی، یک  که در زمان رویارویی با بحران سرعت نوآوری تشدید می

اقتصاد نوآور است. خصیصه دهارع اقتصاد مقاومتی این اسهت کهه دنهین اقتصهادی، دارای     
در تمهامی   های اجتماعی گسترده برای جلب مشارکت عمهومی  های مدنی ف ال و شدکه نهاد

پهذیری   اب اد زندگی اقتصادی است. جدای این موارد، اقتصهاد مقهاومتی، از سهطح ان طهاف    
 زع برای ترییر مسیر و ایجاد روال جدید زندگی برخوردار است و در نهایت اینکه اقتصهاد  

رو شناخت کافی داشهته   کند نسدت به آینده محتمل و ممکن پیش مقاومتی همواره تالش می
ههای متناسهب نسهدت بهه احتمهال رویهدادهای        ایی  زع برای برخورداری از واکنشتوان و از

  .(1394آتی برخوردار )قاسمی، 

 های کلی اقتصاد مقاومتی مقاومتی برگرفته از سياست های اقتصاد گزاره .2-2

درآمهد،   ی: توس ه کارآفرینی، مشارکت عمومی در ف الیت اقتصادی، ارتقا1های بند  گزاره
 ی اقتصادی طدقات پایین و متوس  جام هپذیر نقش

 بنیان، ساماندهی نراع ملی نوآوری : اقتصاد دانش2های بند  گزاره
وری در اقتصههاد، توانمندسههازی نیههروی کههار، تقویههت   : رشههد بهههره3هههای بنههد  گههزاره

 های اقتصاد جررافیای کشور پذیری اقتصاد، قابلیت رقابت
عههدالت  ی، کههاهش شههدت انههرژی، ارتقههاههها : هدفمندسههازی یارانههه4هههای بنههد  گههزاره
 اجتماعی

 بری عاد نه، توس ه نیروی انسانی : سهم5های بند  گزاره
: افزایش تولید داخلی، تولیهد محصهو ت راهدهردی، تنهوگ در مدهادی      6های بند  گزاره

 کا های وارداتی، عدع وابست ی اقتصادی به کشورهای خاص
 مین نیازهای اولیهأ: ت7های بند  گزاره
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 : اصالح ال وی مصرف، مصرف کا های داخلی8های بند  زارهگ
 : اصالح و تقویت نراع مالی، ایجاد ثدات در اقتصاد ملی9های بند  گزاره
 : حمایت از صادرات کا ، ثدات رویه در صادارات10های بند  گزاره
 های پیشرفته قال فناوریت: توس ه حوزه عمل مناطا آزاد، ان11های بند  گزاره
: همکاری اقتصادی در سطح جهانی، دیپلماسهی در خهدمت اههداف    12های بند  هگزار
 اقتصادی

 پذیری اقتصادی : مقابله با عربه13های بند  گزاره
های تولید نفهت   : افزایش ذخایر راهدردی نفت و گاز، توس ه ظرفیت14های بند  گزاره

 ؛و گاز
ساز، افهزایش صهادرات    بهینه: افزایش ارزش افزوده، توس ه کا های 15های بند  گزاره
 ؛غیرنفتی

 جویی در نراع اداری، حذف دست اه غیرعروری : صرفه16های بند  گزاره
 : اصالح نراع درآمدی دولت، تأکید بر درآمد مالیات17های بند  گزاره
 : افزایش سهم صندو  توس ه ملی18های بند  گزاره
 صادیسازی اقت سازی اقتصادی، سالم : شفاف19های بند  گزاره
 : تقویت فرهنگ جهادی در اقتصاد20های بند  گزاره
 سازی اقتصاد مقاومتی : گفتمان21های بند  گزاره
 تحریم، مدیریت مناطرات اقتصادی  : توس ه آفندی، رصد برنامه22های بند  گزاره
 : نراع توزیع شفاف، نرارت بر بازار23های بند  گزاره
 کا ی داخلی: افزایش استاندارد 24های بند  گزاره

 ای در اقتصاد مقاومتی اثربخشی رسانه .3-2

های جم ی در ایجهاد   یافتن نقش رسانه دلیل پیچیدگی اجتماعی و اهمیت به ،در عصر کنونی
ههای فرهن هی، اقتصهادی،     رواب  افقی و عمودی در جوامع، کهاربرد ایهن وسهایل در زمینهه    

ههای   گیهری  هها در تصهمیم   رسهانه  پیش مشهود اسهت. کهارکرد   از   ... بیشو ورزشی، سیاسی
ههای گروههی    رسهانه »زیهرا   .آور اسهت  زندگی برای مردع هم سهودمند و ههم زیهان    هروزمر

قهادر بهه    و ههم  تواننهد پیوسهت ی و هم نهی پدیهد آورنهد      همچون تیغ دو دع هستند کهه مهی  
تواننههد  مههی . همچنههینهههای اجتمههاعی هسههتند  ترسههاختن شههکاف بنشههیدن و ژرف وسهه ت
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توسهه ه باشههند و بههذر ایههدئولوژی خاصههی را در فضههای جام ههه بپراکننههد      هدهنههد بشههارت
(Nohrstedt, 2005: 26انسان .)      شهوند؛   ای متولهد مهی   هها امهروزه در م هره نهادههای رسهانه

 هشناسند و رفتارهای خود را براساس ال وهای برگرفته  اندیشند؛ دنیا را از این ره ذر می می
سهامان  ... اب، مجلهه، فهیلم، مهاهواره، اینترنهت و     های رایب عصهر حاعهر ی نهی کته     رسانهاز 
ها در عصر  رسانی صرف است. رسانه ها نقشی فراتر از اطالگ دهند. الدته نقش امروز رسانه می

اطالعات و ارتداطات، ابزارهای نهوینی بهرای ایجهاد بحهران، کهاهش یها افهزایش آن و گهاه         
ها را از  یت کاذبی را القا کنند، ذهنتوانند حس امن آوری هستند. آنها می ابزاری برای جنگ

توانند به ایجاد شور و شهو ، حیهات و بالنهدگی در     مسائل عینی دور سازند، عمن اینکه می
بها انتقهال و بیهان     ،ههای جم هی اسهت    که یکی از کارکردههای مردهت رسهانه    ،اعضای جام ه

شنصهی   تهدیهدات منهافع ملهی و نهه گروههی و      ههای جام ه و روشن ری در عرصه  واق یت
ههای مههم در مسهئله ارتداطهات عمهومی،       (. یکی از بحث18: 1381)حسینی، « تحقا بنشند

ها در افکار عمومی است. در ارتداطات عمومی بحث این اسهت کهه مهردع     رسانه تأثیرمیزان 
هها منتشهر    آنچهه رسهانه   هکنند. آیا مردع دربهار  گویند و به ده فکر می در مورد ده سنن می

کنند و یا اینکه مردع دارای قهدرت انتنهاب و ف هال هسهتند و      و و فکر میوگ کنند، گفت می
کننهد. ایهن موعهوگ از     های اندیشیدن و فکرکردن خود را خلا می خود موعوعات و سوژه

گهذاری  تأثیرنهوعی ن هاه بهه    آن بررسهی   و موعوعات اساسی در ارتداطهات عمهومی اسهت   
 ها بر افکارسازی است.   رسانه

کالن وجود دارد. یهک   هها بر افکار عمومی سه نرری گذاری رسانهیرتأثدر مورد میزان 
ههها  ورزد کهه رسههانه  ههها در افکههار عمهومی را مطلهها دانسهته و تأکیههد مههی   رسهانه  تههأثیرنرریهه  
قهدرت انتنهابی     هیچ ،عدارت دی ر، این نرریه کنند. به های فکری مردع را ت یین می اولویت

است  افکار عمومی دانسته هکنند را مؤثرترین عامل ت یین ها و رسانه  ن قائل نشدهابرای مناطد
دی هر در ارتدهاط بها     هکنهد. نرریه   ای صد  مهی  توده هکه الدته این نرریه بیشتر در مورد جام 

. براسهاس ایهن   اسهت هها   بهودن رسهانه   رسانه بر افکار عمومی، بر قدرت انتنهاب و ف هال   تأثیر
هها و   هها تنهها گفتهه    کنند و رسانه خود ت یین میهای فکری و رفتاری را  نرریه، مردع اولویت

ی بهر افکهار عمهومی ندارنهد. بهر اسهاس       تهأثیر دهنهد و   سننان مردع را بس  و گسهترش مهی  
 .یافتهه و باسهواد بیشهتر همنهوانی دارد     گرفته، این نرریه در جوامهع توسه ه   تحقیقات صورت

ترکیدهی   هبیشتر یهک نرریه   و ن تأکید دارداها و مناطد رسانه هبر رفتار دوسوی ،آخرین نرریه
هها و موعهوعات خهود را از مهردع      هها در مهواردی سهوژه    پردازان، رسانه است. بر باور نرریه
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کننهد و مهردع را وادار    دهند و در مواردی خهود سهوژه خلها مهی     گیرند و آن را بس  می می
  .(116: 1382، و هاشمی فر ها فکر و عمل کنند )سلطانی کنند به آن سوژه می

تحهت   توانند افکار عمومی را ای مانند ایران می ها در جام ه  یت اینجاست که رسانهواق
ههای جام هه، حضهوری     های جم ی درتمهامی بنهش   قراردهند. در جام ه امروزما رسانهتأثیر

توانند مسهیر   گذارترین ابزارها میتأثیرعنوان یکی از  ها به دائم ونفوذی گسترده دارند. رسانه
ههای   مؤلفهتوانند در شناسایی و تدیین  میآنها پیشدرد اهداف ترییر دهند.  یک کشور را برای

عنوان یک فرهنهگ عمهومی    اقتصاد مقاومتی و ترویب آن اقداع کنند و اقتصاد مقاومتی را به
منی در ؤدر میان عامه مردع نهادینه کرده و جام ه را با اهمیهت وجهودی آن آشهنا سهازند. مه     

ایهن زمینهه دهه اسهت؟      هها در  ارات جام ه و نراع ملهی از رسهانه  پاسخ به این پرسش که انتر
ای  گونهه  دارنهد یها بهه    ن هر ن هه   ان هار و سهطحی   توانند افراد را سهل ها می رسانه»م تقد است: 

افزایش دهد تها بها   را برخورد کنند که گستره و عما شناخت افراد از واق یت مسائل بنیادی 
ها برآیند. نکته بسیار مهم دی هر کهه بایهد بها      حل اهوجوی ر کیفیت بیشتری بتوانند در جست

ههای کشهور بهه نسهدت      تا جایی که همه رسهانه  ، ها در سطح ملی انجاع شود استمداد از رسانه
گذاری و نفوذ در آن دهاردوب از مسهئولیت بیشهتری برخهوردار     تأثیرمراتب، قدرت  سلسله
همان است که در ادبیات اقتصاد سیاسی با ناع دستکاری واق یت یها مهندسهی تهاریخ،     ،شوند

 هههای رانتهی در بها ترین درجه     بنهدی مفههومی شهده اسهت. ایهن پدیهده در اقتصهاد        صورت
بنهش بزرگهی از    دههد  مهی ههای موشهکافانه نشهان     خودتجرب ی در دنیا قهرار دارد. بررسهی  

گیری مشنصی دارد.  شود و جهت رونه نمایش داده میها در اقتصاد سیاسی ایران وا واق یت
دهنهدگان دسهتکاری واق یهت     برندگان و زیان گیری مشن  را از موعع نفع اگر این جهت

دهنهدگان قابهل شناسهایی     گیری کنیم، دوگروه عمهده هسهتند کهه در لیسهت ثابهت زیهان       رد
  .(1394: 184منی، ؤهستند: تولیدکنندگان و عموع مردع )م

ن ریست:  منرر راهدرد اقتصاد مقاومتی از دو ها را در توان نقش رسانه دی ر، میبه بیان 
سازی بحث اقتصاد مقاومتی  ، گفتمان21طور مشن  در ماده  ازمنرر متن سیاست ابالغی به

هها قهرار داده اسهت. بهر اسهاس کارکردههایی کهه رسهانه در بحهث توسه ه            را بر عهده رسانه
اسهت. مهاده یهک بهه      طور غیرمستقیم اشهاره شهده   نقش رسانه بهماده به  4در  ،اقتصادی دارد

پردازد و این یک وظیفه سنتی برای  هدف حداکرر رساندن اطالعات آحاد جام ه انسانی می
بحهث اصهالح ال هوی مصهرف و تهرویب مصهرف       در  8رسانه در مقوله توس ه اسهت. مهاده   

سهازی   شهفاف  19. مهاده  دههد  مهی هها را نشهان    طور غیرمستقیم نقش رسانه کا های داخلی به
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دههه   سهعنوان یکی از اصول حکمرانی شایسته در حدود  اقتصاد و مدارزه با فساد است که به
دارد.  19هم نشهان از نقهش رسهانه در اجهرای مهاده       است و آن ها مطرح شده قدل برای رسانه

. از کنهد  نقهش رسهانه تأکیهد غیرمسهتقیم مهی      رنیز برای تقویهت فرهنهگ جههادی به     20ماده 
کردن مسیر توس ه و نهوعی بهران ینتن عهزع ملهی      نقش رسانه کوتاه ،دیدگاه نرریه نوسازی

ههها در اجههرا و  نیازهههایی دارد کههه ایفههای نقههش رسههانه  بههرای توسهه ه اسههت. ایههن امههر پههیش 
های ابالغی اقتصاد مقاومتی نیازمند توجهه و اجهرای دولهت بهرای بهاز       سازی سیاست گفتمان

  .(190: 1394ها به این عرصه است )حا،  شدن فضای ورود رسانه
سهازی اقتصهاد    هها در فرهنهگ   توان استنداط کرد که کهار ویهگه رسهانه    بر این اساس می

 مقاومتی عدارت است از: 
 بنشی به ال وهای مناسهب اقتصهادی متناسهب بها نیهاز       ترویب اقتصاد مقاومتی و تنوگ

 کشور  
 گذاری، منابع انسهانی  طوح سرمایههای راهدردی اقتصادی در س تدیین و تحکیم حوزه 

 های تولیدی فرصت و
 گهذاری در   بنشی مناسهب و مت هادل در جههت رشهد سهرمایه      رسانی و آگاهی اطالگ

 کشور
        گسترش و ت میا فرهنگ کار و تدیین نقهش آثهار آن بهر اسهتقالل اقتصهادی کشهور

  .(1393)بردبار، 

 ای اقتصاد مقاومتی سازی رسانه گفتمان .4-2

گیهرد )فهرکالف،    هاست که یهک مفههوع کلهی را در بهر مهی      ای از گزاره مجموعه ،گفتمان
گفتمان، ارائه فکری منسجم و منرم و قابل دفاگ مدتنی بر فرهنهگ و اعتقهادات    .(45: 1390

که از سوی یک رهدر یا ایدئولوگ و یا ف ال سیاسهی و یها فرهن هی تدیهین     است یک جام ه 
گیهرد، بهه نرهاع مهدیریتی و      هها قهرار مهی    گیهری  ت و جهتها، تدلیرا و محور ف الیتشود  می

گهذارد، رفتارههای سیاسهی و     مهی  تأثیرو بر سرنوشت مردع و کشور  دهد میای جهت  رسانه
کننهد.   آرایهی مهی   ن صهف ان و موافقه او پیرامون آن منالف دهد میاجتماعی خاصی را شکل 

یاسهی و اجتمهاعی توسه ه    یک نوگ زبان و یک نراع بازنمایی است که از لحها  س  ،گفتمان
ای منسجم از م انی را درباره یک حیطه موعهوعی مههم ایجهاد و توزیهع      یابد تا مجموعه می
د. این م انی در خدمت منافع گروهی از اجتماگ است که گفتمان از درون آن سردشهمه  کن
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کنهد، آن م هانی را بهه عقهل سهلیم       اش تهالش مهی   گیرد و از طریا عملکرد ایدئولوژیکی می
هر گفتمان یک ساختار م رفتی است که در شرایطی خاص در  ،تر دیل نماید. به بیان سادهتد

سههازی در اصههل، فراینههد تدههدیل و یهها ورود نرریههه و یهها    شههود. گفتمههان جام ههه حههاکم مههی
های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهن ی به ادبیات رایب جام هه و زنهدگی مهردع     گفتمان

سههازی، آمههوزش و تدیههین مدههانی در جام ههه اسههت.  رهنههگاسههت و عدههارت از راهکارهههای ف
سازی فرایندی است که با شناخت جام ه هدف و استفاده از ابزار رسهانه و آمهوزش    گفتمان

سههازی بههر دوش  بههر و فراینههدی اسههت. بههار اصههلی گفتمههان صههورت پذیرفتههه و اغلههب زمههان
  .(1392های منتلف است )اسدی،  رسانه

ههای عمهومی    در خصوص تدیین و ترویب فرهنهگ و گفتمهان   ای ها توانایی بالقوه رسانه
تواننهد باشهند.    هسهتند و یها مهی    مهؤثر دارند و در اجرای بسیاری از اههداف کشهورها کهامالً    

ند. هنر رسانه، بمداران فکهر و  کنتوانند امری م لوع را مجهول و مجهول را م لوع  ها می رسانه
سهازی   رسهانه، راهدهرد اساسهی گفتمهان    اندیشه مناطب اسهت و در دنیهای امهروز، حمایهت     

سهازی جام هه اسهت     بنشی و فرهنهگ  آید. در واقع، رسانه شاهراه اصلی هویت حساب می به
سازی اقتصاد مقهاومتی   ها در گفتمان کشد. نقش رسانه که مدانی هنر و اندیشه را به همراه می

ود را در تدیهین و  هها بایهد نقهش خه     اول اینکهه رسهانه   ؛دکهر تهوان در دو زمینهه تحلیهل     را می
هها تها آنجها کهه      نهد و دوع اینکهه خهودِ رسهانه    کنرسانی اقتصاد مقاومتی به خوبی ایفها   اطالگ
  .(1392نیا،  توانند عامل به اقتصاد مقاومتی باشند )قائمی می

ههای اولیهه متفهاوت در میهان      اقتصهاد مقهاومتی، برداشهت    یکی از موانع توس ه مفهومی 
ن از جمله اصحاب رسانه نسدت به اب هاد اقتصهاد مقهاومتی اسهت.     های منتلف فرهینت ا  یه

که فرآیند تدیین اقتصاد مقاومتی به طور خاص برای فرهینت ان و  دهد میاین موعوگ نشان 
ساز در برابر فرآیند تدیهین قهرار    به طور عاع برای عموع طی نشده است. وقتی عناصر گفتمان

سازی ایفا کننهد. تفاسهیر و    ی در برآیند گفتمانمؤثرتوانند نقش  اند، به طور قطع نمی ن رفته
شههود، گههاهی بههر گسههتره  ئههه مههیا یههت اقتصههاد مقههاومتی ارهههایی هههم کههه دربههاره واق تحلیههل

های برداشتی نسدت به ماهیت واق ی مفهوع اصلی و مفاهیم فرعی اقتصاد مقهاومتی   پیچیدگی
افزوده و زمینه بهدود ن رش نسدت به ت ریهف دقیها، اهمیهت و جای هاه اقتصهاد مقهاومتی را       

یین اقتصاد مقهاومتی از سهوی عوامهل    رسد فرآیند تد دشوار ساخته است. از این رو به نرر می
سازی شود تا زمینه درک مفههوع دقیها موعهوگ و پهذیرش      مت دد ساخت گفتمان باید ساده
  .(1394فر،  اجتماعی آن فراهم شود )سلطانی
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ای نیسهت بلکهه    مرحلهه  ای آنهی و تهک   سهازی، پدیهده   باید توجهه داشهت کهه گفتمهان    
نهادهههایی اسههت کههه در درخههه  تمههامی  فرآینههدی اجتمههاعی، برگرفتههه از نقههش و کههارکرد

 تهأثیر ههای ارتدهاطی کهه بهر ال هوی       سازی حضور دارند. برخالف بسیاری از نرریهه  گفتمان
ها )در برابر ال وهای اثر محدود( که نقهش عاملیهت و قط یهت زیهادی بهرای       قدرتمند رسانه
 ( 410: 1381گذاری قائل هستند )سورین و تانکارد، تأثیررسانه در حوزه 

 روش پژوهش .3

هها و   برای انجاع این پهگوهش، روش تحلیهل محتهوا جههت بررسهی میهزان بازنمهایی قرائهت        
های اقتصاد مقاومتی در فضای مجازی مورد استفاده قرارگرفته اسهت. تحلیهل محتهوا     روایت

شود و از نرهر   ای و تحقیا تارینی اسنادی محسوب می یک مورد خاص در تحقیا مشاهده
ی اسهت کهه از طریها آن محتهوای کیفهی منهابع مهورد بررسهی طهی          ماهیت، پگوهشهی کم ه  

(. تحلیهل محتهوا   288: 1382شود )ازکیها،   های کم ی تددیل می های آماری به داده دستکاری
شده در ارتداطهات   مند و کمی محتوای بیان فنی تحقیقاتی است که برای توصیف عینی، نراع

ی بهرای بررسهی محتهوای    مهؤثر وش بسیار (. این روش، ر172: 1375رود )باردن،  کار می به
  .(1387هاست )بیابان رد،  رسانه

 .شهود  های پهگوهش مشهن  مهی    جام ه آماری تحلیل محتوا بر مدنای اهداف و فرعیه
ههای   سازی روایهت  بررسی میزان بازنمایی و برجسته ،اهداف مطال ه حاعر ترین مهمیکی از 

ابراین جام ه آمهاری ایهن پهگوهش کلیهه     منتلف اقتصاد مقاومتی در فضای مجازی است. بن
ههای   هها و وب سهایت   متون نوشتاری درحوزه اقتصاد مقاومتی منتشرشده توس  خدرگهزاری 

بهه جههت امکهان تسهری بهه کهل        ،خدری در فضای مجازی است. در انتناب نمونهه آمهاری  
هها یهک دوره زمهانی     باتوجه به سؤا ت پهگوهش و دردسهترس بهودن نمونهه     ،جام ه آماری

ههای اقتصهادی بیسهت و پهنب خدرگهزاری و سهایت        صهفحه  ،نررگرفته شد. بر این اسهاس در
خدری )واحد مرکزی خدر، خدرگزاری جمهوری اسالمی ایرنا، خدرگزاری کار ایهران ایلنها،   
خدرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، خدرگزاری فارس، خدرگزاری مههر، باشه اه خدرن هاران    

ان ایههران، خدرگههزاری تسههنیم، خدرگههزاری شدسههتان،  جههوان، باشهه اه خدرن ههاران دانشههجوی 
خدرگزاری برنا، سایت خدری خدر آنالین، خدرگزاری اقتصاد ایران، سایت خدهری تابنهاک،   
سایت خدری فرارو، سایت خدری افکارنیوز، سایت خدری عصر ایران، سایت خدهری مشهر    

یلهی انتنهاب، پای هاه    نیوز، پای اه خدری تحل نیوز، سایت خدری رجانیوز، سایت خدری جهان
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( بهه صهورت   1394خدری فردا و پای اه خدری آفتاب نیوز( به مدت یک سال شمسی )سهال  
 . ندتصادفی سیستماتیک و با استفاده از فرمول کوکران جهت بررسی انتناب شد

 

 
 ههای مهورد بررسهی در    هها و سهایت   دست آمهده از هریهک از خدرگهزاری    اطالعات به

ههای اقتصهاد مقهاومتی     یادداشهت بهر اسهاس گهزاره     و مصهاحده  های گفت و، گهزارش،  قالب
های کلی اقتصاد مقاومتی، کدگذاری و مورد تحلیهل قرارگرفهت.    استنراج شده از سیاست

و  2برابهر بها    tاسهت و   1000حجم جام ه خدری ایرنا برابر بها  اینکه با توجه به  ،عنوان مرال به
آن هاه   ،در نرر ب یریم 0025/0ا برابر با درصدی ر95اگر مقدار خطای حدی برای اطمینان 

 ت داد نمونه برای خدرگزاری ایرنا برابر است با: 
 

 

 ها . یافته4

کهه در علهوع اجتمهاعی کهاربرد وسهی ی       SPSSافزار آمهاری   های کمی با استفاده از نرع یافته
 تحلیل و ارزیابی و جداول و نمودارها از این برنامه استنراج شده است.  ،دارد
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 ها در فضاي مجازي توسط رسانه هاي ابالغي اقتصاد مقاومتي میزان بازنمایي سیاست .1 جدول

 دمصد فراوانی های اب غی اقتصاد مقاومتی سیاست

 6/7 51  1بند 

 9/4 33  2بند 

 5/8 57  3بند 

 7/3 25  4بند 

 1 7  5بند 

 2/7 48  6بند 

 3/1 9  7بند 

 3/3 22  8بند 

 7/8 58  9بند 

 2/1 8  10بند 

 5/2 17  11بند 

 9/6 46  12بند 

 1 7  13بند 

 6/4 31  14بند 

 7/3 25  15بند 

 7/0 5  16بند 

 9/0 6  17بند 

 00/0 0  18بند 

 1/6 41  19بند 

 3/3 22  20بند 

 9/13 93  21بند 

 7/6 45  22بند 

 5/1 10  23بند 

 6/0 4  24بند 

 100 670 جمع کل
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 ها در فضاي مجازي هاي ابالغي اقتصاد مقاومتي توسط رسانه نمودارمیزان بازنمایي سیاست .1نمودار 

ههای   ودهارگانهه سیاسهت   بیهان ر میهزان بازنمهایی بنهدهای بیسهت      1جدول و نمودار شهماره  
دسهت   های به های خدری است. تحلیل یافته ها و سایت ابالغی اقتصاد مقاومتی در خدرگزاری

ها، محافل علمهی و   سازی اقتصاد مقاومتی از طریا رسانه )گفتمان 21بند  دهد میان آمده نش
)رشهد   3)حمایت از صادرات کا ، ثدات رویهه در صهادرات(، بنهد     10آکادمیک و...(، بند 

ههای   پهذیری اقتصهاد، قابلیهت    وری در اقتصاد، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابهت  بهره
)افزایش تولید داخلی، تولید محصو ت راهدردی، تنهوگ در   6بند  اقتصاد جررافیای کشور(،

)همکهاری   12مدادی کا های وارداتی، عدع وابست ی اقتصادی به کشورهای خاص( و بند 
ترتیههب بیشههترین  اقتصههادی در سههطح جهههانی، دیپلماسههی در خههدمت اهههداف اقتصههادی( بههه

بهری   )سههم  5داشهته اسهت. بنهد    ا رهای خدهری ه تحلیلهی     ها و سایت بازنمایی در خدرگزاری
جههویی در نرههاع اداری، حههذف دسههت اه  )صههرفه 16عاد نههه، توسهه ه نیههروی انسههانی(، بنههد  

 18)اصالح نراع درآمهدی دولهت، تأکیهد بهر درآمهد مالیهات( و بنهد         17غیرعروری(، بند 
)افزایش سهم صندو  توسه ه ملهی( کمتهرین بازنمهایی را در بهازه زمهانی ایهن پهگوهش در         

 داشته است.  های خدری ه تحلیلی مورد نرر ها و سایت زاریخدرگ
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 هاي خبري سایت و وب ها هاي اقتصاد مقاومتي در خبرگزاري میزان بازنمایي سیاست .2جدول 

 دمصد فراوانی های خبری خبرگزامی و سایت

 1/13 91 خبرگزامی جمهومی اس می ایرای: ایرنا

 8/12 87 خبرگزامی دانشجویای ایرای: ایسنا

 5/7 51 پایگاه خبری فردا

 9/5 40 ایرای اکونومیست

 6/5 39 خبرگزامی مهر

 5/5 38 خبرگزامی فامس

 5/5 38 سایت خبری الف

 8/4 33 جهای نیوز

 8/4 33 سایت خبری انتخاب

 4/4 30 سایت خبری تابناک

 8/3 26 خبرگزامی کام ایرای: ایلنا

 8/3 26 خبرگزامی اقتصاد ایرای

 5/3 24 سایت خبری مصر ایرای

 2/3 21 خبرگزامی خبر آن یم

 3 20 سایت خبری فرامو

 3 20 افکامنیوز

 8/1 13 واثد مرکزی خبر

 8/1 13 باشگاه خبرنگامای دانشجویای ایرای

 8/1 13 خبرگزامی تسنی 

 5/1 11 خبرگزامی برنا

 4/1 10 مشرق نیوز

 8/0 6 مجانیوز

 6/0 4 آفتاب نیوز

 1/0 1 خبرگزامی شبستای
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 هاي خبري سایت هاو وب هاي اقتصاد مقاومتي در خبرگزاري بازنمایي سیاست .2 نمودار

ههای ابالغهی اقتصهاد مقهاومتی در      بیان ر فراوانی بازنمایی سیاست 2جدول و نمودار شماره 
محاسهده   های خدری ه تحلیلی است. نتایب این بررسی که براساس  ها و سایت میان خدرگزاری

های ابالغهی   ودهارگانه سیاست های استنراج شده از بندهای بیست میزان پرداختن به گزاره
خدرگهزاری جمههوری اسهالمی    »بیان ر این است که  ،دست آمده درمحتوای نمونه آماری به

، «ایران اکونومیست»، «پای اه خدری فردا»، «خدرگزاری دانشجویان ایران: ایسنا»، «ایران: ایرنا
ههای خدهری بهه     ها و سهایت  بیش از سایر خدرگزاری« خدرگزاری فارس»و « درگزاری مهرخ»

ههای خدهری ه تحلیهل      هها و سهایت   اند. خدرگهزاری  بازنمایی گفتمان اقتصاد مقاومتی پرداخته
، «خدرگزاری کار ایران: ایلنها »، «سایت خدری تابناک»، «سایت خدری انتناب»، «جهان نیوز»
سهایت  »، «سایت خدری خدر آنالیهن »، «سایت خدری عصر ایران»، «انخدرگزاری اقتصاد ایر»

ههای گفتمهان اقتصهاد     ف الیت متوسطی در زمینه بازنمایی گهزاره « افکارنیوز»و « خدری فرارو
، «باشه اه خدرن هاران دانشهجویان ایهران    »، «واحد مرکهزی خدهر  »همچنین  .اند مقاومتی داشته

و « آفتههاب نیههوز»، «نیههوز رجهها »، «مشههر  نیههوز»، «خدرگههزاری برنهها»، «خدرگههزاری تسههنیم»
 اند.  داشته 1394بازنمایی کمتری در طول سال « خدرگزاری شدستان»
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 محتوا در فضاي مجازي ارائهسبک  .3جدول و نمودار

 دمصد فراوانی سبک محتوا

 6/79 533 گزامش

 2/4 28 تحلیل

 6/3 24 مقاله

 7/12 86 مصاثبه

 100 670 کل

 

های گفتمان اقتصهاد مقهاومتی اسهت و     بیان ر فراوانی سدک بازنمایی گزاره 3جدول شماره 
های اقتصاد مقهاومتی بهه سهدک گهزارش بازنمهایی       درصد گزاره 80که تقریداً  دهد مینشان 
درصهد بهه صهورت مصهاحده بها اسهاتید دانشه اه، کارشناسهان اقتصهادی،           7/12 ؛اسهت  شده

درصهد بهه صهورت تحلیهل یها مقالهه ارائهه شهده          8/7صادی و مسئولین نهادهای سیاسی و اقت
 است.  
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 محتوا ارائههاي خبري با سبک  ها و سایت بررسي رابطه بین نوع خبرگزاري .4جدول 

 نو  محتوا
 ها سایت

 تولید محتوا
 جمع کل

 ترجمه اقتباس تالیف

 13 2 0 11 واثد مرکزی خبر
 91 14 13 63 ایرنا
 26 0 0 26 ایلنا
 87 4 2 81 ایسنا
 22 18 1 3 فامس
 39 1 0 38 مهر

 13 8 1 4 باشگاه خبرنگامای جوای
 13 0 0 13 تسنی 
 1 0 0 1 شبستای
 11 6 0 5 برنا

 21 1 0 20 خبرآن یم
 26 0 2 24 خبرگزامی اقتصاد ایرای

 30 1 0 29 تابناک
 20 0 0 20 فرامو
 38 14 15 9 الف

 20 2 0 18 افکامنیوز
 24 1 0 23 مصر ایرای
 10 2 7 1 مشرق نیوز

 40 0 0 40 ایرای اکونومیست
 6 1 1 4 مجانیوز
 33 8 8 17 جهای نیوز
 33 1 0 32 انتخاب
 51 0 3 48 فردا
 4 1 0 3 نیوز آفتاب

 670 85 52 533 جمع کل
Sig=0/001 df=46 X2=3.81 

 تولید محتوا .5جدول 

 دمصد فراوانی تولید محتوا

 6/94 634 تالیف

 5/4 30 اقتباس

 9/0 6 ترجمه

 100 670 کل
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ههای گفتمهان اقتصهاد مقهاومتی در      بیان ر فراوانی تولید محتوای گزاره 5جدول شماره 
درصد مطالهب در   5/94که از تقریداً  دهد میهای خدری است و نشان  ها و سایت خدرگزاری

های خدری  ها و سایت ن اران خدرگزاری حوزه اقتصاد مقاومتی، تالیف خدرن اران و روزنامه
ههها و  درصههد مطالههب در حههوزه اقتصههاد مقههاومتی اقتدههاس از خدرگههزاری  5/4تقریدههاً  ؛اسههت
 . استهای خدری دی ر و یک درصد مطالب به صورت ترجمه از منابع  تین  سایت

 هاي خبري با نوع محتواي تولیدشده ها و سایت رابطه بین نوع خبرگزاريبررسي  .6جدول 

 نو  محتوا
 ها سایت 

 تولید محتوا
 جمع کل

 ترجمه اقتباس تالیف
 13 0 1 12 واثد مرکزی خبر

 91 7 4 80 ایرنا
 26 0 0 26 ایلنا
 87 0 3 84 ایسنا
 22 0 0 22 فامس
 39 0 0 39 مهر

 13 0 0 13 باشگاه خبرنگامای جوای
 13 0 1 12 تسنی 
 1 0 0 1 شبستای
 11 0 0 11 برنا

 21 0 0 21 خبرآن یم
 26 0 1 25 خبرگزامی اقتصاد ایرای

 30 0 1 29 تابناک
 20 0 3 17 فرامو
 38 0 4 34 الف

 20 0 0 20 افکامنیوز
 24 0 3 21 مصر ایرای
 10 0 0 10 مشرق نیوز

 40 0 0 40 ایرای اکونومیست
 6 0 0 6 مجانیوز
 33 0 5 28 جهای نیوز
 33 0 2 31 انتخاب
 51 0 3 48 فردا
 4 0 0 4 نیوز آفتاب

 670 6 30 634 جمع کل
Sig=0/001 df=46 X

2
=7.1 
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 هاي اقتصاد مقاومتي بازه زماني بازنمایي گزاره .7 و نمودار جدول

 درصد تجمعي درصد فراواني زمان بازنمایي 

 3/13 3/13 89 فرومدیم ماه

 8/22 6/9 64 امدیبهشت ماه

 3/29 4/6 43 خرداد ماه

 3/36 7 47 تیر ماه

 8/41 5/5 37 مرداد ماه

 1/50 4/8 59 شهریوم ماه

 6/56 4/6 43 مهر ماه

 9/64 4/8 56 آبای ماه

 2/75 3/10 69 آذم ماه

 2/84 9 60 دی ماه

 100 8/15 106 بهمم ماه

 

بیان رحجم محتوای منتشرشده در حوزه اقتصاد مقاومتی در بازه زمانی جدول شماره هفت، 
ترتیهب در   است. بیشترین بازنمایی محتوای مرتد  با اقتصهاد مقهاومتی بهه    1394های سال  ماه
 های بهمن، فروردین و آذر بوده است.  ماه

ههای   شهده از سیاسهت   ههای اسهتنراج   بیان ر فراوانهی بازنمهایی گهزاره    8شماره جدول 
ههای خدهری    هها و وب سهایت   شده در خدرگهزاری  صورت تفکیک ابالغی اقتصاد مقاومتی به

های خدری  ها و سایت خدرگزاری دهد مینشان است. نتایب 1394مورد بررسی در طول سال 
، «اصهالح و تقویهت نرهاع مهالی    »، «سهازی اقتصهاد مقهاومتی    گفتمان»تحلیلی مفاهیمی مانند   ه
، «تولید محصو ت راهدردی»، «دیپلماسی در خدمت اهداف اقتصادی»، «بنیان اقتصاد دانش»
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توسه ه  »، «سهازی اقتصهادی   شهفاف »، «مشهارکت عمهومی در اقتصهاد   »، «رصد برنامه تحریم»
را با شدت بیشهتری منتشهرکرده ودرایهن    « تقویت فرهنگ جهادی در اقتصاد»و « کارآفرینی

 .  اند ها تولید محتوای بیشتری داشته زمینه

 هاي اقتصاد مقاومتي در فضاي مجازي سیاست شده از هاي استخراج بازنمایي گزاره .8جدول 

 فراواني هاي اقتصاد مقاومتي گزاره فراواني هاي اقتصاد مقاومتي گزاره

 9 نظامد بر بازام 93 سازی اقتصاد مقاومتی گفتمای

 8 پذیری اقتصاد تقویت مقابت 55 اص ح و تقویت نظا  مالی

 8 مدالت اجتمامی یامتقا 33 بنیای اقتصاد دانش

 7 پذیری اقتصادی مقابله با عربه 29 دیپلماسی دم خدمت اقتصاد

 6 ثمایت از صادماد کا  26 تولید محصو د ماهبردی

 6 تاکید بر دمآمد مالیاد 26 مصد برنامه تحری 

 4 کاهش شدد انرژی 24 مشامکت ممومی دم اقتصاد

 4 توسعه نیروی انسانی 23 اقتصادیسازی  شفاف

 4 افزایش امزش افزوده 22 توسعه کامآفرینی

 4 ثذف دستگاه غیرعرومی 22 تقویت فرهنگ جهادی دم اقتصاد

 4 افزایش استاندامد کا ی داخلی 20 افزایش صادماد غیرنفتی

 3 پذیری اقتصادی طبقاد  نقش 18 توانمندسازی نیروی کام

 3 بری ماد نه سه  18 نفت و گازتوسعه ظرفیت تولید 

 3 تنو  دم مبادی کا های وامداتی 18 سازی اقتصادی سال 

 3 مد  وابستگی اقتصادی به کشومها 17 ومی دم اقتصاد مشد بهره

 3 ایجاد ثباد دم اقتصاد ملی 17 همکامی اقتصادی دم سطح جهانی

 3 های پیشرفته انتقال فناومی 16 افزایش تولید داخلی

 3 (توسعه آفندی )ابزام جنگی 16 مدیریت مخاطراد اقتصادی

 2 دمآمد یامتقا 14 های اقتصاد جغرافیای کشوم قابلیت

 2 ثباد مویه دم صادماد 14 توسعه ثوزه ممل مناطق آزاد

 1 ساز توسعه کا های بهینه 13 ها هدفمندسازی یامانه

 1 جویی دم نظا  ادامی صرفه 13 اص ح الگوی مصرف

 1 نظا  توزیع شفاف 13 افزایش ذخایر ماهبردی نفت و گاز

 0 ساماندهی نظا  ملی نوآومی 9 تامیم نیازهای اولیه

 0 افزایش سه  صندوق توسعه ملی 9 مصرف کا های داخلی

 گيری نتيجه و بندی جمع

مقهاومتی در سهرویس    ههای ابالغهی اقتصهاد    این پگوهش نحوه و میهزان بازنمهایی سیاسهت    در
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وپههنب خدرگههزاری و وب سههایت خدههری ه تحلیلههی داخلههی مههورد بررسههی      اقتصههادی بیسههت
به جهت بررسی دقیا و عدع انحراف از گفتمهان   که قرارگرفت. ذکراین نکته عروری است

واحههدهای تحلیههل دربررسههی نمونههه آمههاری، ازعدههارات و مفههاهیم   ،اصههلی اقتصههاد مقههاومتی
 های اقتصاد مقاومتی گزینش شد.   ب گزارههای ابالغی اقتصاد مقاومتی در قال سیاست

ها در فضای مجهازی بهه طهورکلی     که رسانه دهد مینشان های این پگوهش  تحلیل یافته
اب ههاد اجتمههاعی، فرهن ههی و اقتصههادی مههرتد  بهها اقتصههاد مقههاومتی را بیشههتر مههورد مداقههه    

ههای   یهان شهده در جر  اند. همچنین به تناسهب زمهانی و بسهته بهه موعهوعات مطهرح       قرارداده
ای کشور، همسویی یها عهدع همسهویی نهادههای زیهرب  بها گفتمهان اقتصهاد مقهاومتی           رسانه

گهذاری و   سازی شده است. همچنین باید اذعان داشت در حوزه سیاسهت  ها برجسته دررسانه
انهد.   ها محتوای دندانی منتشر نکرده راهدردهای اجرایی گفتمان اقتصاد مقاومتی، رسانه ارائه

ههای ابالغهی اقتصهاد مقهاومتی در      تایب حاصل از بررسی د ون ی انتشار سیاسهت در ادامه ن
. بهدیهی اسهت بها    شهود  مهی  ارائهه های خدری ه تحلیلهی مهوردنرر     ها و وب سایت خدرگزاری

تهوان بهه    ها در پرداختن به گفتمان اقتصهاد مقهاومتی، مهی    شناخت نقاط قوت و ع ف رسانه
آنها نسدت به ترویب گفتمهان اقتصهاد   مؤثرر ایفای نقش ها د ریزی و مدیریت بهتررسانه برنامه

 مقاومتی پرداخت. 
   سههازی کلیههه  تههأمین شههرای  و ف ههال» :هههای ابالغههی اقتصههاد مقهاومتی  سیاسههت: 1بنهد

هههای انسههانی و علمههی کشههور بههه منرورتوسهه ه    امکانههات و منههابع مههالی و سههرمایه 
ههای اقتصهادی بها     کارآفرینی و به حداکرر رساندن مشارکت آحاد جام ه در ف الیت

درآمهد و نقهش طدقهات     یهای جم هی و تأکیهد بهر ارتقها     تسهیل و تشویا همکاری
ههای   هها و سهایت   که خدرگهزاری  دهد میها نشان  ررسی یافتهب«. درآمد و متوس  کم

ها و  بیش از سایر خدرگزاری« عصر ایران»و « ایرنا»، «خدرگزاری مهر»، «ایسنا»خدری 
 اند.   های خدری به بازنمایی این بند پرداخته سایت

  سازی و اجرای نقشه جهامع علمهی کشهور و     بنیان، پیاده پیشتازی اقتصاد دانش» :2بند
جای اه جهانی کشهور و افهزایش سههم     یارتقا منرور ماندهی نراع ملی نوآوری بهسا

بنیهان و دسهتیابی بهه رتدهه اول اقتصهاد       تولید و صادرات محصو ت و خدمات دانش
« عصر ایهران »و « ایسنا»، «پای اه خدری فردا»، «خدرگزاری مهر«. »بنیان درمنطقه دانش

 اند.  دری به بازنمایی آن پرداختههای خ ها و سایت بیش از سایر خدرگزاری
  وری در اقتصههاد بهها تقویههت عوامههل تولیههد،    محههور قههراردادن رشههد بهههره  » :3بنههد
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پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطا  توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت
های منهاطا   های متنوگ در جررافیای مزیت کارگیری ظرفیت و قابلیت ها و به استان و

بههیش از سههایر  « عصههر ایههران »و « ایههران اکونومیسههت »، «ایسههنا»، «ایرنهها«. »رکشههو
 اند.   های خدری به بازنمایی آن پرداخته ها و سایت خدرگزاری

  هها در جههت افهزایش تولیهد،      سهازی یارانهه   استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند» :4بند
«. جتمهاعی ههای عهدالت ا   شاخ  یوری، کاهش شدت انرژی و ارتقا اشترال و بهره

هها   پوشش خدری بیشتری نسدت به سهایر رسهانه  « سایت خدری ه تحلیل الف »و « ایرنا»
 اند.   در این حوزه داشته

  تولید تا مصرف متناسب با نقهش آنهها در     بری عاد نه عوامل در زنجیره  سهم» :5بند
آمهوزش،   یویهگه بها افهزایش سههم سهرمایه انسهانی از طریها ارتقها         ایجاد ارزش، بهه 

کههه  دهههد مههیههها نشههان  بررسههی یافتههه«. ارت، خالقیههت، کههارآفرینی و تجربههه مههه
هها   بیش از سایر خدرگهزاری « ایسنا»و « عصر ایران»های خدری  ها و سایت خدرگزاری
 اند.  های خدری به بازنمایی این بند اقتصاد مقاومتی پرداخته و سایت

  ویگه در اقالع وارداتی(، و  هها و کا های اساسی )ب افزایش تولید داخلی نهاده» :6بند
اولویت دادن به تولید محصو ت و خدمات راهدردی و ایجاد تنوگ در مدادی تهأمین  

، «ایسهنا «. »کا های وارداتی با هدف کاهش وابست ی به کشورهای محدود و خاص
هها و   بیش از سهایر خدرگهزاری  « سایت خدری انتناب»و « ایران اکونومیست»، «ایرنا»

 اند.   ری به بازنمایی آن پرداختههای خد سایت
  تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهدردی با تأکید بر افزایش کمی و »: 7بند

، «انتنهاب »ههای خدهری    هها و سهایت   خدرگهزاری  دههد  میها نشان  یافته«. کیفی تولید
ایهن   های خدری به بازنمهایی  ها و سایت بیش از سایر خدرگزاری« افکارنیوز»و « ایرنا»

 اند.   بند اقتصاد مقاومتی پرداخته
  های کلی اصالح ال وی مصرف  مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست»: 8بند

کیفیهت و   یریهزی بهرای ارتقها    و ترویب مصرف کا ههای داخلهی همهراه بها برنامهه     
ههای   هها و سهایت   خدرگهزاری  دههد  مهی ها نشان  بررسی یافته .«پذیری در تولید رقابت
ها  بیش از سایر خدرگزاری« افکارنیوز»و « سایت خدری الف»، «فارس»، «رناای»خدری 
 اند.  های خدری به بازنمایی این بند اقتصاد مقاومتی پرداخته و سایت

  نیازههای   نراع مالی کشور با هدف پاسهن ویی بهه    جانده اصالح و تقویت همه» :9بند
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در «. ر تقویهت بنهش واق هی   اقتصاد ملی، ایجاد ثدات در اقتصهاد ملهی و پیشه امی د   
باش اه خدرن هاران دانشهجویان   »و « تابناک»، «ایسنا»، «ایرنا»های  خدرگزاری و سایت

ههای خدهری مهورد بازنمهایی قرارگرفتهه       هها و سهایت   بیش از سایر خدرگزاری« ایران
 است.  

  هدفمند از صادرات کا ها و خهدمات بهه تناسهب ارزش      جانده حمایت همه» :10بند
ها  بیش از سایر خدرگزاری« تابناک»و « ایرنا»در  .«و با خال  ارزآوری مردتافزوده 
 ای داشته است.   های خدری ان کاس رسانه و سایت

  انتقهال   منرهور  توس ه حهوزه عمهل منهاطا آزاد و ویهگه اقتصهادی کشهور بهه       »: 11بند
های پیشرفته، گسترش و تسههیل تولیهد، صهادرات کها  و خهدمات و تهأمین        فناوری

ههای کلهی اقتصهاد مقهاومتی در      از سیاسهت  .«نیازهای عروری و منابع مالی از خارج
 ای داشته است.   ان کاس رسانه« ایران اکونومیست»های خدری  سایت

  تنهها در  کهه  « قتصاد کشهور پذیری ا افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب»: 12بند
 خدرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( ان کاس یافته است. 

  پهذیری درآمهد حاصهل ازصهادرات نفهت و گهاز از طریها:         مقابله بها عهربه  »: 13بند
دادن بنهش   های فهروش، مشهارکت   انتناب مشتریان راهدردی، ایجاد تنوگ در روش

رات بههر ، افههزایش خصوصههی در فههروش، افههزایش صههادرات گههاز، افههزایش صههاد 
هها نشهان    بررسهی یافتهه   .«ههای نفتهی   صادرات پتروشیمی، افزایش صادرات فهرآورده 

ههای ابالغهی    در خصهوص ایهن بنهد از سیاسهت    « فهارس »  که تنها خدرگزاری دهد می
 اقتصاد مقاومتی محتوا منتشرساخته است.  

  بهازار   اثرگهذاری در  منرهور  افزایش ذخایر راهدردی نفهت وگهاز کشهور بهه    »: 14بند
ویهگه   های تولید نفت وگهاز، بهه   جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توس ه ظرفیت

بهیش از سهایر   « برنها »و « پای هاه خدهری فهردا   »، «ایسهنا »، «ایرنها «. »در میادین مشهترک 
 اند.   های خدری به بازنمایی این بند اقتصاد مقاومتی پرداخته ها و سایت خدرگزاری

  زوده از طریا تکمیل زنجیهره ارزش صهن ت نفهت و گهاز،     افزایش ارزش اف»: 15بند
توس ه تولید کا های دارای بازدهی بهینه )براساس شاخ  شدت مصهرف انهرژی(   

 های نفتهی بها تأکیهد بهر     و با  بردن صادرات بر ، محصو ت پتروشیمی و فرآورده
نسهدته بهه   « ایران اکونومیسهت »و « خدرگزاری مهر»، «ایرنا«. »برداشت صیانتی از منابع

تههری  ههها ایههن موعههوگ را مههورد تحلیههل قههرارداده و اطالعههات جههامع    سههایر رسههانه
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 اند.  کرده ارائهدرخصوص آن شامل مصاحده و گزارش تحلیلی 
  ههای عمهومی کشهور بها تأکیهد برتحهول اساسهی در         جهویی در هزینهه   صرفه»: 16بند

و ی یرعهرور های مهوازی و غ  سازی اندازه دولت و حذف دست اه ساختارها، منطقی
سهایت  »و « ایهران اکونومیسهت  »، «تابنهاک »، «خدهرآنالین »، «ایسهنا » .«های زایهد  هزینه

هها در ایهن زمینهه     رسهانه  ای بیشهتری نسهدت بهه سهایر     پوشهش رسهانه  « خدری انتنهاب 
 اند.   داشته

  مههر «. »اصالح نراع درآمدی دولت با افهزایش سههم درآمهدهای مالیهاتی    »: 17بند» ،
بههه بازنمههایی آن « سههایت خدههری انتنههاب»و « ایههران اکونومیسههت»، «فههارس»، «ایرنهها»

 اند.   پرداخته
  سهم صندو  توس ه ملی از منابع حاصهل از صهادرات نفهت      افزایش سا نه»: 18بند

ههای خدهری بهه     هها و سهایت   هیچ خدرگهزاری «. وگاز تا قطع وابست ی بودجه به نفت
 است.   بازنمایی این بند اقتصاد مقاومتی نپرداخته

  هها و   جلوگیری از اقدامات، ف الیت و ،سازی آن سازی اقتصاد و سالم شفاف»: 19بند
سهایت  »، «پای اه خدهری فهردا  » .«های پولی، تجاری، ارزی های فسادزا در حوزه زمینه

های خدری بهه بازنمهایی    ها و سایت بیش از سایر خدرگزاری« ایسنا»و « خدری انتناب
 اند.  این بند اقتصاد مقاومتی پرداخته

  وری،  تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افهزوده، تولیهد ثهروت، بههره    »: 20بند
نشان اقتصاد مقاومتی به اشناص گذاری و اشترال مولد و اعطای  کارآفرینی، سرمایه

، «پای هاه خدهری فهردا   »، «خدرگزاری مههر »در  «.دارای خدمات برجسته در این زمینه
 اند.   بازنمایی بیشتری داشته« ایسنا»و « ایلنا»

  ههای   ویهگه در محهی    بهه  ،سهازی آن  تدیین اب هاد اقتصهاد مقهاومتی و گفتمهان    »: 21بند
پای هاه خدهری   »، «ایسهنا » .«به گفتمان فراگیر ای و تددیل آن علمی، آموزشی و رسانه

پوشهش  « نیهوز  جههان »و « فهرارو »، «ایلنا»، «افکار نیوز»، «تسنیم»، «اقتصاد ایران»، «فردا
 اند.   خدری بیشتری در این خصوص داشته

  کهارگیری   هسازی و بسیب پویای همه امکانات کشور: شناسایی و ب هماهنگ»: 22بند
قتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب، های علمی، فنی و ا ظرفیت

های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن و مدیریت مناطرات اقتصهادی   رصد برنامه
های واکنش هوشمند، ف ال، سریع و به هن اع دربرابهر منهاطرات    از طریا تهیه طرح
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ش از سههایر بههی« ایسههنا»و « نیههوز جهههان»، «ایرنهها» .«هههای داخلههی و خههارجی و اخههتالل
 اند.   پرداختهآن های خدری  ها و سایت خدرگزاری

  ههای   گذاری و روزآمدسازی شیوه سازی نراع توزیع و قیمت شفاف و روان»: 23بند
و « خدرگهزاری جمههوری اسهالمی ایهران: ایرنها     »، «جهان نیهوز »تنها  .«نرارت بر بازار

 اند.  اختهپردبازنمایی این بند اقتصاد مقاومتی به « سایت خدری الف»
  برای کلیهه محصهو ت داخلهی و     افزایش پوشش استاندارد»اقتصاد مقاومتی : 24بند

ایهران  »و « سهایت خدهری الهف   »کهه تنهها    دههد  مهی ها نشهان   بررسی یافته .«ترویب آن
 اند.   به بازنمایی این بند اقتصاد مقاومتی پرداخته« اکونومیست
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