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  04/03/93  دريافت: تاريخ
  17/04/93  تاريخ پذيرش:

  ها در  نقش رسانه
  اقتصاد مقاومتي سازي نهادينه

  نوشتة
  *مجيد ملكان
  **زهره جواديه

  چكيده
در ديدار با جمعـي   ،از سوي مقام معظم رهبري ،1389بار در سال  اقتصاد مقاومتي اصطالحي است كه اولين

هاي متعددي مورد تأكيد ايشان قرار گرفت. اقتصـاد    آن نيز در سخنراني از كارآفرينان كشور مطرح و پس از
هاي وارده بر اقتصاد را دارد. چنـين    كند كه توانايي مقابله با شوك مقاومتي در حقيقت اقتصادي را ترسيم مي

يابي بـه  اقتصادي بايد قابليت انعطاف در شرايط مختلف و توانايي عبور از بحران را داشته باشد. بـراي دسـت  
هـاي اقتصـاد    هاي اقتصادي وجـود داشـته و زيرسـاخت    چنين اقتصادي الزم است نگاه بلندمدت به سياست

د. در اين ميان، شواي طراحي شوند تا در آينده چارچوب كلي اقتصاد در برابر انواع ناماليمات تقويت  گونه به
اجتماعي  ةاي و تقويت سرماي سواد رسانه هاي خاص خود از جمله آموزش توانند با اتخاذ سياست ها مي رسانه

ترتيب كمك شاياني به بسترسازي و تحقـق اقتصـاد    و بدين ونددر جامعه موجب تغيير سبك زندگي افراد ش
يك مدل تحليلي به نقش و تـأثير رسـانه بـر اقتصـاد مقـاومتي       ةمقاومتي در جامعه كنند. در اين مقاله با ارائ

  است.  پرداخته شده

  .اجتماعي ةزندگي، سرماي مقاومتي، رسانه، سبك قتصاداكليدواژه: 
  مقدمه 

توان به مواردي چـون   ميبسياري است كه در اين ارتباط  ةهاي بالقو اقتصاد ايران داراي ظرفيت
نيـروي كـار   ، جـذابيت توريسـتي  ، تنوع آب و هوايي، ظرفيت ترانزيتي باال، موقعيت جغرافيايي
خصوص نفـت خـام و    منابع طبيعي، معدني، فسيلي و به كرده و برخورداري از جوان و تحصيل

  گاز طبيعي اشاره كرد.

____________________________ 
  majidmalekan@yahoo.com  دانشجوي دكتري علوم سياسي دانشگاه اصفهان *

  nastaranjavadieh@yahoo.com   ارشد علوم ارتباطات (تحقيق) كارشناس **
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روسـت،   ههاي دشمنان روب هاي اقتصادي، تهديدها و تحريم آنجايي كه كشورمان با بحران از
 اسـتراتژي  اقتصـادي،  مختلـف  موضـوعات  بـا  اخيـر  هـاي  سال گذاري نام با رهبري معظم مقام

 عليـه  دشـمنان  هـاي  تحـريم  اوج در نيـز  گذشته سال در .اند دهكر ريزي طرح را كشور بلندمدت
  .دادند قرار تأكيد مورد را “مقاومتي اقتصاد ” بحث ايشان كشورمان،

 جهـاد ” عبـارت  از بعـد  انقالب معظم رهبر كه است اصطالحاتي جمله از “مقاومتي اقتصاد”
 عنـوان يـك   بـه  ايـران  اسالمي جمهوري نظام انداز چشم سوگيري و عنوان مأموريت به “اقتصادي
 و هـا  شـاخص  اسـت  ضـروري  آن، ابعاد تبيين براي لحاظ همين به. دندكر ترسيم دائمي راهبرد
و توان و سهم ساختارها و عوامل مختلف در كمك به تحقـق و   ،تبيين و شناسايي هاي آن مؤلفه

  تقويت آن مشخص شود.
رد كه در آن عالوه بـر تعامـل   توان اقتصادي عنوان ك خالصه ميطور  بهرا  “اقتصاد مقاومتي”

پويا با دنياي خارج و استفاده از امكانات تجارت آزاد، امنيـت اقتصـادي كشـور حفـظ شـده و      
سـوء را در رونـد بلندمـدت    تأثير كمترين ، المللي اقتصادي و تهديدهاي آن نوسانات محيط بين

ه باشـد. چنـين   هاي فرهنگـي، سياسـي و اجتمـاعي داشـت     عرصه ةمتغيرهاي كالن اقتصاد در هم
استفاده و ها  حداكثري از ظرفيت ةهاي خود براي استفاد توانمندي  مياقتصادي مسلماً بايد از تما

بر روي منحني امكانات توليد حركت كند. در اقتصاد مقاومتي، نبايد تمركـز  بتواند تالش كند تا 
ه بايد تالش شـود  بلك، بيش از اندازه بر روي يك يا چند بخش يا ظرفيت اقتصادي كشور باشد

  برداري از توان خود برسند.  هاي اقتصاد به حداكثر بهره ظرفيت ةتا هم
 مهـم  مسائل بر گذارتأثير و ساز فرهنگ عناصر ترين مهم از يكي، براي تحقق اقتصاد مقاومتي

 بـا  كشـوري  بـه  دسـتيابي  بـراي . اسـت  زندگي سبك جامعه، افراد اجتماعي و اقتصادي زندگي
عالوه بـر   .است ضروري جامعه آحاد زندگي هاي سبك بهبود و مطالعه سالمي،ا نوين الگوهاي

 و هـا  شـاخص  بايـد  چيز هر از قبل نيز جامعه در مقاومتي اقتصاد فرهنگ كردن نهادينه براي، آن
  .دكر احصا را مقاومتي اقتصاد بر مبتني زندگي سبكهاي  مؤلفه

امعـه، حضـوري دائـم و نفـوذي     هـاي ج  بخـش   ميهاي جمعي در تما رسانه، از سوي ديگر
هاي متعدد زندگي انسان، از تجربيات  توان در جنبه ميرا ها  آنكه نقش اي  گونه بهگسترده دارند؛ 

هاي اقتصادي، سياسـي، اجتمـاعي،    ترين فعاليت گرفته تا مهم  ميخصوصي مانند تفريح و سرگر
رسـاني،   تفريحي، اطـالع  ةگانها و كاركردهاي چند ... به وضوح مشاهده كرد. قابليت فرهنگي و

هاي هنري، دامنـه و عمـق    گيري از امكانات فني نوين و جاذبه آموزش، ارشادي و همچنين بهره
است كه بـا توجـه بـه اهميـت و ضـرورت       ها ايجاد كرده گذاري چشمگيري را براي رسانهتأثير

ها بـر زنـدگي    انهرس ةاي، از منظر علوم مختلف قابل بررسي است. سيطر رشته هاي ميان  پژوهش
ها  ناتنها ارتباطات ميان انس كه نه اي به مناسبات اجتماعي بخشيده، چنان بشر امروز، صورت تازه

تر از آن، سـبك زنـدگي و الگـوي رفتـار مصـرفي آنـان        تر شده، بلكه مهم تر و انتخابي شخصي
از  هـاي مختلـف آن يكـي    است. بـر ايـن اسـاس، الگـوي مصـرف و جنبـه       شدت تحول يافته به
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پيچيـده كـه    ةها قـرار دارد. ايـن پديـد    توجهي زير نفوذ رسانه هايي است كه به ميزان قابل حوزه
عد اقتصـادي، داراي وجـوه گونـاگون ديگـري ماننـد روانـي، شخصـيتي، اجتمـاعي،         افزون بر ب

هـاي متنـوع    اي حـوزه  رشـته  در مطالعات بين  ميمه ةفرهنگي، سياسي و جغرافيايي است، عرص
  رود. ميشمار  هلوم ارتباطات بدانش و ع

توانند مسير يك كشـور   ميگذارترين ابزارها تأثيريكي از عنوان  بهها  در اين چارچوب رسانه
هـاي   مؤلفـه توانند در شناسايي و تبيـين   ميها در واقع  را براي پيشبرد اهداف تغيير دهند. رسانه

امـروزه در عصـر انفجـار    . نـد اقتصاد مقاومتي و ترويج سبك زنـدگي متناسـب بـا آن اقـدام كن    
هاي گروهي بـا كـاركرد خـويش     كه رسانهاست  شدهخوبي اثبات  اطالعات ديگر اين حقيقت به

انتقـال ميـراث    ،سـبك زنـدگي  اي در  سهم و نقش قابـل مالحظـه    مييك دانشگاه عموعنوان  به
  . بشري در ميان ملل دارند فكريِ و فرهنگي

هـا در اقتصـاد    رسـانه تـأثير  آن و هـاي   مؤلفهمقاومتي، اين مطالعه به بررسي موضوع اقتصاد 
سازي سبك زندگي مبتني بر  اين  اجتماعي و ترويج و نهادينه ةويژه در تقويت سرماي همقاومتي ب

  پردازد. مينوع از رويكرد اقتصادي 

  اقتصاد مقاومتي از ديدگاه رهبري 
ري مورد اشـاره قـرار گرفـت، در ايـن     با توجه به اينكه اين واژه ابتدا در بيانات مقام معظم رهب

 كارآفرينان از جمعي با ديدار در رهبري معظم پردازيم. مقام مجال به اين مفهوم از ديد ايشان مي
 هـاي  سـخنراني  در نيـز  ادامـه  در و كردنـد  مطرح را مقاومتي اقتصاد واژة ،بار اولين براي ،كشور

  . دادند قرار توجه مورد را نآ هاي مؤلفه و مقاومتي اقتصاد به توجه لزوم بسياري
 مجموعـه  ،“مقـاومتي  اقتصـاد  هـاي  سياسـت  تبيـين  ”جلسـه  اي در خامنـه  اهللا آيـت  حضرت

 انقالبـي  فرهنـگ  از برآمـده  علمي، و  بومي الگويي واقع در را مقاومتي اقتصاد كلي هاي سياست
 اقتصـاد  هـاي  سياسـت  كه معتقدند و دانسته كشور فرداي و امروز وضعيت با متناسب و  اسالمي
 رسـيدن  كشور و اقتصاد براي بلندمدت تدبير يك بلكه نيست كنوني شرايط براي فقط مقاومتي،

 هاي سياست پويايي به صراحتاً اسالمي  انقالب رهبر. است اسالمي  نظام اقتصاديِ بلند اهداف به
 گونـاگون  ايطشـر  با انطباق و تكميل قابل ها سياست اين كه كنند مي اشاره مقاومتي اقتصاد كلي
 شـرايط  در اقتصاد شكنندگي و رساند مي پذيري انعطاف حالت به را كشور اقتصاد عمالً و است

  .كند مي برطرف را مختلف
 و قـوا  ةهمـ  وفـاق  را مقاومتي اقتصاد كلي هاي سياست مهم هاي ويژگي از ديگر يكي ايشان
 و نظـر  صـاحب  افراد فكري هم و تالش با الگو اين زيرا دانند، مي آن ةدربار مختلف هاي دستگاه
 مختلـف  مسـئوالن  و قـوه  سـه  سـاي ؤر كـه  نظام مصلحت تشخيص مجمع در بررسي و بحث
  .است شده تدوين دارند، حضور

 از بيش مقاومتي اقتصاد به ما نياز كه دارند تأكيد موضوع اين بر مي اسال انقالب رهبر
 اقتصاد با مرتبط ديگر ايكشوره همچون ما كشور طرف يك از زيرا ؛است ديگر كشورهاي
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 و بود خواهد متأثر جهان اقتصادي مسائل از طبيعتاً و است ارتباط اين ادامه به مصمم و جهاني
 قرارتأثير  تحت برتأكيد  و مداري عزت و خواهي استقالل دليل به اسالمي، نظام ديگر طرف از

 . درگيرد قرار مي اللگرياخ و نيت سوء تهاجم، مورد جهاني، هاي قدرت هاي سياست از نگرفتن
 امكانات و حضور به كمتر اقتصادي، هاي عرصه در تاكنون كه اند كرده خاطرنشان ايشان نهايت
 از اعم  ميمرد پايان بي نيروهاي توان از استفاده ةزمين بايد كه حالي در است، شده داده بها مردم
 آنان از و فراهم مهارت صاحب ادافر و سرمايه صاحبان مبتكران، كارآفرينان، اقتصادي، فعاالن
  1.است دولت برعهده خصوص اين در عمده مسئوليت كه شود حمايت

  مختصات اقتصاد مقاومتي
مطـرح  صهيونيست  توسط غزه ةمحاصر از پس 2005 سال در بار اولين مقاومتي اقتصاد اصطالح

تـدريج   كـه بـه   ؛بـود  اقتصادي پيشرفت و توليد براي اوليه هاي ه نهاد و غذايي مواد كه شامل شد
 از هاي اخير پـس  اما در سال 2.دش شناسايي مقاومتي اقتصاد مفهوم بر حاكم معيارهاي و ضوابط
 مقاومتي اقتصاد در. شود مي ترويج ايران دولت توسط شيوه اين كشورمان عليه ها تحريم تشديد
   3.است بحران كمترين ايجاد با ها تحريم مقابل در مقاومت و داخلي توان از استفاده هدف

مقاومـت   ههـاي وارد  تواند در برابـر شـوك   در واقع يك اقتصاد مقاوم اقتصادي است كه مي
هـاي كشـورهاي    ورزي هاي داخلي و يـا غـرض   تواند ناشي از سياست  كند. شوك در اقتصاد مي

ها را هضم كنـد (دفتـر مطالعـات     تحريم باشد. اقتصاد مقاوم بايد بتواند اين شوك انندخارجي م
 از را كشـورمان  توانـد  مـي  است كـه   شده كارشناسي راهبردي مقاومتي ). اقتصاد1391اقتصادي، 

 از و دهـد  عبـور  سـالمت  به دشمنان هاي تحريم و تهديدها و اقتصادي هاي بحران هاي خم و پيچ
 آن مختلـف  ابعـاد  تشـريح  بـه  خـود  مكـرر  سـخنان  در انقـالب  معظـم  رهبر كه روست همين

  )5 :1391(نظافتي،  .كنند مي توصيه آن ضوابط و نكات رعايت به را مسئوالن و مردم و اند پرداخته
 به تعبير مقام معظم رهبري در ديدار با هيئت دولت اختري اقتصاد مقاومتي را در كتاب خود

  كند:   گونه تعريف مي اين
تفاده به بهتـرين شـكل اسـ     هاي ملي و مردمي اي كه از سرمايه گونه مديريت امور اقتصادي به

شده و ملت از نظر اقتصادي خودكفا گرديده و به مقاومت در مقابل دشـمنان ادامـه دهنـد و    
عبارت ديگر نظـر   و به اثر گردانند، اقتصادي دشمن را خنثي و بية هاي تحريم و محاصر توطئه

تـر از همـه، مسـائل     توان از زندگي جدا نمود (و فعـالً اساسـي   به اينكه، امور اقتصادي را نمي
قتصاد است). اقتصاد مقاومتي يعني برخورداري از مزاياي اقتصادي، با ادامه مقاومت و مبارزه ا

  )22: 1392(اختري،  .در مقابل دشمنان مستكبر و متجاوز
خره اقتصاد مقاومتي معنايش اين است كه ما يك اقتصادي داشته باشيم كه هم رونـد  باأل
اش كاهش پيدا كند. يعني وضع  پذيري آسيب رشد اقتصادي در كشور محفوظ بماند، هم رو به

اقتصادي كشور و نظام اقتصادي جوري باشد كه در مقابل ترفندهاي دشمنان كه هميشـگي و  
  )23: همان(. هاي مختلف خواهد بود، كمتر آسيب ببيند و اختالل پيدا كند به شكل
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هـاي   از طـرح  مگـاني ه تعـاون  از گيـري  بهره و  عمومي انفاق به بخشي رونق در اين راستا طرح
 راهكـار  تـرين  بزرگ”گفت  توان مي جرئت به است كه در اقتصاد مقاومتي مطرح شده  و  مهمي
 و جمعي شكل به مردم وقتي باشد چراكه مردم به متكي كه است راهكاري “مقاومتي اقتصاد در
  خواهند داشت. العاده فوق قدرت بپردازند، كاري انجام به اتحاد با

  چارچوب نظري
  ها در پيشبرد اقتصاد مقاومتي ش و كاركرد رسانهنق

 ةها در تحليل و تبيـين مسـائل كشـور و از جملـه در حـوز      جاي هيچ شكي نيست كه امروز رسانه
هاي ارزشمند و مهم اجتماعي با عدم همراهي  عبارت بهتر، پديده كنند. به ايفا مي  اقتصادي نقش مهمي

تواننـد در شناسـايي و    ها مـي  يرگذار باشند. در اين راستا رسانهتوانند تأث ها نمي رساني رسانه و اطالع
هاي اصلي اقتصاد مقاومتي و نقش مردم و دولت در اين عرصه اقدام كنند. در اين مفهوم  تبيين مؤلفه

  توانند به تحقق و تثبيت اقتصاد مقاومتي ياري رسانند.   ها با تغيير سبك زندگي مي رسانه
مردم نهادينه  ةدر ميان عام  مييك فرهنگ عموعنوان  بهصاد مقاومتي را توانند اقت ميها  رسانه

، خوبي آشـنا شـود   كرده و جامعه را با اهميت وجودي آن آشنا سازند و اگر جامعه با اين مهم به
هـاي دشـمن را    هاي پرتالطم تحريم و تهديد به سالمتي عبور كرده و تحريم تواند از گذرگاه مي

  كشور مبدل سازد. ةجانب ايي، رشد و پيشرفت همهبه فرصتي براي خودكف
 گوناگون ابعاد در جمعي هاي رسانه نفوذ افزايش و ارتباطي هاي فناوري گسترش به با توجه

 ماننـد  اجتمـاعي  و فرهنگـي  مهمهاي  هپديد هدايت و گيري شكل درها  آن نقشويژه  به زندگي،
 بـر  هـا  رسـانه تأثيرگـذاري   ارهايسـازوك  تـوان بـه   مي مصرفي، الگوهاي و زندگي سبك جديد

 و فرهنـگ  متقابل راتيثتأ برتأكيد  باتوان  همچنين مي اشاره كرد مخاطبان رفتارهاي و ها نگرش
 همچنـين  و اقتصـادي  فرهنگي، وجوه داراي موضوعيعنوان  به مصرف الگوي معرفي و اقتصاد
ـ  بـه  مصرف الگوي اصالح ضرورت و اهميت بيان  رويكردهـاي  لـي، م و دينـي  اي وظيفـه  ةمنزل

  كرد. بررسي اقتصادي رفتارهاي تعديل و فرهنگي و اقتصادي الگوسازي در راها  رسانه
  زندگي  سبك و مقاومتي اقتصاد
 اجراي ميان  ميمستقية رابط. دانند مي فرهنگ در را اقتصادي مسائلة ريش اقتصاددانان از بسياري
 الگـوي  اقتصـادي،  كه شامل فرهنگد وجود دارزندگي  سبك ةنحو و كشور در مقاومتي اقتصاد
 فرهنـگ  اصـالح  در اقتصـادي  مسـائل  اصـالح ة ، همچنـين ريشـ  سـت جامعه ا رفتاري و ذهني

 .اسـت  ملي توليد و تالش و كار فرهنگ ةتوسع و مصرف الگوي مردم، زندگي سبك اقتصادي،
 مسـئله  ايـن  اهميـت  از نشـان  مقاومتي اقتصاد شدن اجرايي لزوم بر رهبري معظم مقام اتتأكيد
 هـاي  تحـريم  سـنگين ة هجمـ  برابـر  در مؤثرمقاومتي سالحي  اقتصاد فعلي شرايط در رازي دارد؛
 كـه يكـي از ملزومـات    يـابيم  درمـي  مقـاومتي  اقتصـاد  بـاب  در تأمـل  مـي  ك با. . .. است دشمن
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است و تغيير در سـبك زنـدگي نيازمنـد     زندگي سبك در بازنگري مقاومتي اقتصاد شدن اجرايي
گيري انتخـابي مثبـت يـا منفـي از      راد ارزش را جهت زشي در جامعه است. محسنيانتحوالت ار

 گسـترش  ). بـا 26 :1375راد،  (محسـنيان  كند ميتعريف  هر چيز ةسوي فرد، گروه يا توده دربار
 بـا  اينترنـت،  و ها ماهواره مانند سومي موجهاي  هپديد فعاليت و حاضر عصر در ارتباطات نقش
 دسترس از بشر جمعي و شخصي زندگي در اي عرصه كمتر ديگر باال، ياربس تأثيرگذاري قدرت
تلويزيون با توجه  تماشاي براي افراد فراغت همچنين اوقات. است مانده امان در اي رسانه امواج

 توسط ارسالي هاي ارزش وضعيت اين است. با كرده پيدا چشمگيري هاي ديگر افزايش به رسانه
 هـاي  ارزش جهـت  و گذاشـته  بر فرهنگ جامعـه  زيادي ثيراتأت داريدي و شنيداري هاي   هرسان

). بنـابراين رسـانه از چنـان قـدرتي     185: 1381 قبـادزاده، ( دهد مي تغيير را آن ماهيت و جامعه
تغييـرات ارزشـي ماننـد سـبك      ةبرخوردار است كه به لحاظ رفتاري و حتـي عقيـدتي در زمينـ   

الگو و اسوه معرفي كند. در اين تواند  ميرآمده و يا صورت يك الگو يا اسوه د زندگي جامعه، به
 دل از مقـاومتي  اقتصـاد  بنـاي  كه معتقدند نيز اقتصاددانان و نظران صاحب از بسياري، چارچوب
اين  در كه رسد مي نظر به رو، اين از. آيد مي بيرون مردم اجتماعي و فرهنگي اقتصادي، رفتارهاي

هستيم كه با توجـه بـه رشـد     زندگي سبك در جهادي و بيانقال يويكردر نيازمند ي،زمان مقطع
نبايـد  هـا   آنهـاي اجتمـاعي در جامعـه، از نقـش حسـاس و مهـم        ها و شـبكه  روزافزون رسانه

   پوشي كرد. چشم
  نقش رسانه در اصالح الگوي مصرف و  سبك زندگي 

رتقـاي  كـردن روش صـحيح اسـتفاده از منـابع كشـور و ا      اصالح الگوي مصرف به معني نهادينه
اي بـراي گسـترش عـدالت     ها را در پي دارد و زمينه هاي زندگي است كه كاهش هزينه شاخص

ناشي از ارتقاي فناوري در طراحي و ساخت وسايل و تجهيزات   مياجتماعي است. پيشرفت عل
بهينه مطابق با استانداردهاي جهاني، فرصت توزيع مناسب منابع و به تبع آن پيشرفت در ديگـر  

  )95: 1384(كالنتري، . آورد ميرا نيز فراهم ها  بخش
الگوي صحيح مصرف، آثار فردي و اجتماعي فراواني را به دنبال دارد؛ زيرا در سطح كـالن،  
تا امكانات يك جامعه با نيازهاي افراد آن جامعه هماهنگ نباشـد، كسـب اسـتقالل اقتصـادي و     

ي، بـدون اجتنـاب از مصـارف    شود و در سـطح فـرد   ميدستيابي به عزت و سرافرازي ممكن ن
، آرامش روحـي و روانـي حاصـل    ها هكردن درآمدها و هزين غيرضرور و تجملي و جز با متوازن

هـا را بـه    شود كه خانواده هزينه ميشود. آشنايي با معيارهاي الگوي صحيح مصرف موجب  مين
س محروميت و امكانات نزديك كند و از فشارهاي رواني ناشي از باالبودن ساعات كار و احسا

  )85: 1374(رزاقي، . شكست بكاهد
هـاي فرهنگـي اسـت.     اصلي سوء مصـرف در كشـورها، نابسـاماني و كـژي     ةترديد ريش بي

هـاي    چشـمي، از جملـه مظـاهر ايـن بيمـاري      طلبي و چشم و هم خواهي، افزون مدپرستي، تنوع
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ـ   ثر و بـي ؤها نقـش مـ   ها در اصالح آن فرهنگي هستند كه رسانه د. هرچنـد تعـادل و   بـديلي دارن
اما اين واقعيت نبايـد مـا را    ؛است ملي و شرعي يكايك شهروندان ةروي در مصرف، وظيف ميانه

 اصلي بـر اصـالح  تأكيد سازي در اين زمينه غافل كند. براي همين است كه  از ضرورت فرهنگ
ادهـا  مصرف است و نبايد اين موضوع مهم را در موارد جزئي و فردي خالصه كرد. نه ي“الگو”

يـك ارزش، فراگيـر    ةمثاب داشتن در مصرف، به هاي فرهنگي بايد بكوشند تا اندازه نگه و دستگاه
تبـديل شـود و در ايـن     ميضد ارزش به يك باور عمـو عنوان  بهگونه كه بايد اسراف  شود؛ همان
  دارند.  مينقش بسيار مهصدا و سيما ويژه مطبوعات و  ها، به زمينه رسانه

در اين باره  1948اي كه در سال  محقق معروف آمريكايي، در مقاله، ، السولبار براي نخستين
هـاي   همبسـتگي  ة(نقـش خبـري)، ايجـاد و توسـع     نوشت، سه نقش اساسي نظارت بـر محـيط  

(نقـش آموزشـي) را بـراي وسـايل ارتبـاط       (نقش تشريحي) و انتقال ميراث فرهنگـي  اجتماعي
يت، محقق آمريكايي، نقش اجتماعي ديگـري در  جمعي در نظر گرفت. چند سال بعد، چارلز را
). 23ــ  4: 1382راد،  (محسنيان هاي قبل اضافه كرد مورد ايجاد سرگرمي(نقش تفريحي) به نقش

) در گـزارش كميسـيون   1375 كه (مـك برايـد،   شود چنان ميامروزه نيز از همين ديدگاه پيروي 
  د.كن مي تأكيدمسائل ارتباطي نيز بر آن  ةالملل مطالع بين

هـا   است كه ديگـر دربـارة نقـش آمـوزش رسـانه      ها پژوهش و تجربه نشان داده از آنجا كه سال
آيـد، آمـوزش از    ميـان مـي   ها سخن به كه از كاركردها و نقش رسانه  ترديدي نيست، امروزه هنگامي

هـا را   ها و امتيازهاي خـاص آمـوزش از طريـق رسـانه     رود. ويژگي شمار مي محورهاي اصلي آن به
  الف) 1382(اسماعيلي،  .توان در فراگيري و تأثيرگذاري آن خالصه كرد مي

گرانه و  ويژه مطبوعات بايد تدريجي، جامع ها و به البته الگوسازي براي مصرف بهينه توسط رسانه
صورت مستقيم و غيرمستقيم و با در نظر گرفتن همه علل و عوامل مؤثر در يـك زمينـه فرهنگـي     به

  هاي مصرفي متداول انجام پذيرد. هاي فرهنگي و ارزش اي ديني، نگرشارهيمطلوب مانند مع
اي دوجانبه برقرار  توان گفت كه بين توليدكنندگان محتواي رسانه و مخاطبان رابطه در مجموع مي

كننده در محتواي رسانه اسـت. مخاطبـان    هاي مختلف كاربران عاملي تعيين است. از آنجا كه ويژگي
بنـدي كـرد؛ زيـرا تـا حـد زيـادي بـر         هاي آنـان طبقـه   بر حسب نيازها و سليقه توان ها را مي رسانه

  )126: 1385گذارند. (اخترمحققي،  ها تأثير مي ها و نوع پيام توليدكنندگان و محتواي برنامه
تـوان الگـوي صـحيح مصـرف، اصـول، اهـداف و        بر اساس متون و منابع فقهي معتبر، مـي 

سازي  اين الگو براي فرهنگ   هاي آن را بر اساس مباني ارزشي اسالم در جامعه بيان كرد. ويژگي
هـا و   تواند در پيـام  الگوي صحيح مصرف در جامعه ايران از طريق رسانه قابل توجه است و مي

شـوند، بسـيار    مـي هاي مختلـف اثرگـذاري ارائـه     اي كه در قالب و شكل اي رسانهه سازي برنامه
  )1376، (شوراي عالي انقالب فرهنگي. راهگشا باشد
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  رويكردهاي رسانه در الگوسازي اقتصادي و فرهنگي
نظر به اينكه الگـوي مصـرف بـا بيـنش و نگـرش افـراد ارتبـاط دارد، موضـوع فرهنـگ و نقـش           

شـود كـه اغلـب، منبـع درآمـد       يابد. موضـوع از آنجـا آغـاز مـي     ميت ميآن در الگوي مصرف اه
هـاي جمعـي بـا پوشـش تبليغـاتي       خانوارها محدود اسـت و ايـن در شـرايطي اسـت كـه رسـانه      

ــي   ــدي را مطــرح م ــوع و جدي ــاي متن ــم نيازه ــين شــرايطي، الزم اســت   خــود دائ ــد. در چن كنن
مــديريت كننــد. اكنــون مســئله  هــا را هــاي مصــرف خــود، هزينــه خانوارهــا بــا تعيــين اولويــت

ــوع عرضــه   ــال تن ــه در قب ــن اســت ك ــع   اساســي اي ــاگون در جوام ــراي مصــارف گون ــه ب اي ك
اي ضــرورت دارد يــا  كننــده گيــرد، آيــا اقــدام تعــديل هــا صــورت مــي امــروزي از ســوي رســانه

ــه  ــر؟ ب ــاد درون     خي ــال اقتص ــه دنب ــه ب ــوامعي ك ــژه در ج و  (Endogenous Economy)زا  وي
خـود هسـتند، چـه واكنشـي از      هـاي بـومي   جامعـه بـر اسـاس ظرفيـت     (Development) توسعه 

  پردازيم. باره ضرورت دارد؟ ذيالً به دو مورد از اين رويكردها مي سوي رسانه در اين
  اي آموزش و افزايش سواد رسانه. 1

وع و آموزنـد بـا وجـود تنـ     ، مخاطبان مي(Media Literacy) اي در نتيجه آموزش و تقويت سواد رسانه
شود، بـراي الگـوگيري در زنـدگي     ها تبليغ يا عرضه مي آنچه از جانب آن ةها، هم العاده رسانه تكثر فوق

طور ويـژه،   فردي و اجتماعي مناسب نيست و مخاطب بايد آگاهانه دست به بررسي و گزينش بزند. به
رد، نيـاز واقعـي مخاطبـان    ها و آنچه بايد در عمل مورد توجه قرار گيـ  اين مسئله در الگوگيري از رسانه

ها و ايجاد  مندي از رسانه اند كه ارتقاي سطح مهارت بهره ). محققان تأكيد كرده217: 2011(تيبور،  است
اي خوانـده   ري و گزينشگري مخاطبان، نوعي آموزش ضـروري اسـت كـه سـواد رسـانه     گتوان تحليل

هاي كليدي  اي بايد بر اين ويژگي زش رسانهآمو ةاي دارد. برنام ريزي رسانه شود و خود نياز به برنامه مي
هاي شناختي، عـاطفي و رفتـاري مـرتبط بـا محـيط اجتمـاعي،        ها و ارزش مهارت ةتأكيد ورزد؛ توسع

سازي مخاطبان از طريق  توان بر آماده فرهنگ كشور خود و حتي مردم كشورهاي ديگر. در اين ميان مي
اي بـه نفـع    تأكيد كرد تا براي تفسير محتواي رسـانه  ها هاي شناختي و برداشت از ارزش مهارت ةتوسع

هاي خاص  در واكنش به رسانه “فعال” ةبه مداخل تكار گرفته شود. الزم است توجها رفتار اجتماعي به
  دارتر خواهد بود كه: معنيمؤثر واي در صورتي  رسانه سواد  ةها معطوف شود. برنام و حتي اصالح آن

اي باشد كه در طول زمـان   (يك تجربه كوتاه و مختصر نباشد بلكه برنامه يافته و مستمر باشد سازمان  .1
 كار برده شود). و از سوي تعدادي از افراد و نهادها و در صورت امكان، در بيش از يك منطقه به

 اي باشد كه معتبر و متناسب هستند. شده هاي شناخته مبتني بر پژوهش  .2
 ها، مورد آزمون و ارزشيابي قرار گيرد. ينتايج آن طي زمان با استفاده از آزمودن  .3
هـا و   قابليت الگوبرداري در نقاط ديگر را به دليل وسعت و ديدگاه گسترده نسبت بـه ارزش   .4

 داشته باشد. اشكال متكثر
. فراهم شـده باشـد    ميمنظور پشتيباني از توسعه مفهو بصري مفصلي به ـ مواد چاپي و سمعي  .5

 )67: 1385(براون، 
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  اجتماعي ةگوي مصرف بهينه مبتني بر ارتقاي سرمايايجاد ال. 2
هاي بـادوام از روابـط    داند كه حاصل شبكه اي مي جمع منابع بالقوه«اجتماعي را  ةبورديو، سرماي
آشنايي و شناخت متقابل يا به بيان ديگـر، عضـويت در يـك گـروه اسـت.       ةشد كمابيش نهادينه

كند و آنـان را   باني سرمايه جمعي برخوردار ميهايي كه هر يك از اعضاي خود را از پشتي شبكه
  اجتمـاعي، ذيـل مفـاهيمي    ة). از اين رو، سـرماي 147: 1384 (بورديو، » سازد مي “اعتبار”مستحق 

، “اعتمـاد ”، “اي روابـط شـبكه  ”، “فـردي و گروهـي   ارتباطـات ميـان  ”، “مشاركت همگاني”چون 
انـرژي  ”، “سـود متقابـل همگـاني   هـا بـراي كسـب     هماهنگي و همكاري مشترك افراد و گروه”

، “هـاي اجتمـاعي   شبكه”، “فضيلت مدني”، “پيوندهاي اجتماعي”، “اجتماعي ةروحي”، “اجتماعي
  شود.  و نظاير آن توضيح داده مي “چسب اجتماعي”، “و غيررسمي  هاي رسمي شبكه”

عاليت و سازي ف عنوان كُنش جمعي در بهينه در جامعه دارد و به  اجتماعي نقش مهمي ةسرماي
رفتارهاي شهروندان يك جامعه، منبعي قابل توجه است كه هنجارهاي جديد و كارايي را شكل 

  شود. افراد نيز مي ةدهد و به اين ترتيب، سبب بهبود كردارهاي روزمر مي
آگاهي از مسائل و مشكالت جامعه بـه همـراه اعتمـاد شـهروندان بـه يكـديگر و مـديريت        

شـود. سـه مفهـوم آگـاهي،      مـي نشگراني فعال كُعنوان  بهدر شهر  جامعه، منجر به مشاركت آنان
اجتماعي هستند كه در مسـائل جامعـه گـره اصـلي      ةلفه اصلي سرمايؤاعتماد و مشاركت، سه م

شـود   مـي روند و منجر به تحقق شهروندي فعال و كارا  ميشمار  ها به اتصال شهروندان به رسانه
بيشتري بـراي شـهر فـراهم     ةكنند و بازد بهينه مصرف مي كه در نتيجه آن افراد منابع را به شكل

اجتمـاعي، الگـويي از مصـرف را شـكل      ةنحوي مشخص، ارتقـاي سـرماي   آورند. بنابراين به مي
  )25: 1381(انعام،  دهد. مي

ها حفظ و تعميـق ايـن    گيرد و رسالت رسانه مرور شكل مي سرماية اجتماعي در طول زمان و به
گذارند و از ايـن   اجتماعي تأثير مي ةهاي مؤثر بر سرماي بر روي مؤلفه اًمستقيم ها سرمايه است. رسانه
ها با تقويت پيوندهاي اجتماعي، منجـر   كنند. رسانه جانبه ايفا مي همه ةاي در توسع طريق، نقش عمده

هـاي جمعـي از طريـق     شوند. در كل، رسانه فردي و اعتماد به نظام سياسي مي به افزايش اعتماد بين
خـود   ةنوب شوند. اين امر به درگير مي اجتماعي با افكار عمومي ةسرماي ةدهند هاي شكل أثير بر مؤلفهت

اركان  ةمثاب ها با عملكرد درست خود به آورد و رسانه ها فراهم مي بستر مناسبي را براي فعاليت رسانه
سـت كـه در موضـوع    شوند. بنـابراين الزم ا  اصلي مردم ساالري، منجر به تقويت تعهدات مدني مي

هـا در   است به نقش همبستگي رسـانه  “اقتصاد مقاومتي”كه مبتني بر مسئله  “اصالح الگوي مصرف”
  ) 217: 2011(هرماندو،  .تقويت يا تضعيف سرمايه اجتماعي پرداخته شود

اجتماعي و ايجاد الگوي مصرف بهينه نيز از اين فرايند تبعيـت   ةها، سرماي نسبت ميان رسانه
 و به عبارت ديگر، جزئي از اين ساختار كلي است. يعنـي رسـانه در ايـن مـورد خـاص     كند  مي

گيرد، بايـد   ميها مورد بحث قرار  (اقتصاد مقاومتي) بر اساس آنچه در كاركردهاي اساسي رسانه
دهـي، بسـيج مخاطبـان، ايجـاد همبسـتگي در بـين مخاطبـان و         رساني و آگاهي هاي اطالع نقش
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مسائل شهري، بسيج شهروندان  ةرساني دربار كند. رسانه، از طريق اطالع آموزش همگاني را ايفا
 ةبراي مشاركت در حل معضالت شهري و ايجاد همبستگي با استفاده از سازوكار ارتقاي سرماي

اجتماعي در بين شهروندان، اصـالح الگـوي مصـرف در خصـوص مسـائل زيسـتي را محقـق        
اجتمـاعي اسـت و از سـوي ديگـر      ةمل تقويـت سـرماي  اين موارد، رسانه عا  ميسازد. در تما مي

سـاز تحقـق اهـداف     رسـان، زمينـه   كننـده و يـاري   عنوان عاملي تسهيل هباجتماعي، خود  ةسرماي
  اي است. رسانه

 ةدر واقع، چهار سازوكار اقتصاد مقاومتي، اصالح الگوي مصـرف، سـبك زنـدگي و سـرماي    
اند و نقش خود  رسانه با يكديگر پيوند يافته اي چندجانبه از طرف اجتماعي شهروندان در رابطه

اي ايفـا   الگوي مصرف بهينه به شهروندان از طريـق فراينـدي داراي سـاختار چرخـه     ةرا در ارائ
همبسـتگي، نقـش    ةكننـد  هاي تقويـت  آموزه ةاي مانند مطبوعات با ارائ كنند. براي مثال رسانه مي
اجتماعي در بـين شـهروندان نيـز     ةافزايش سرمايكند،  مياجتماعي ايفا  ةدر ارتقاي سرماي  ميمه

شـود و ايـن امـر از سـوي ديگـر، موجبـات        ها بـين آنـان مـي    موجب افزايش استفاده از رسانه
ـ  شود كـه بـه   ميمحور  دانايي ةگيري جامع شكل خـود، افـزايش و ارتقـاي كيفيـت زنـدگي       ةنوب

  شهروندان و بهبود سبك زندگي افراد را در پي خواهد داشت.

  تحقيقمدل 
بسزايي در اقتصاد مقاومتي دارد و با تغيير سـبك زنـدگي از   تأثير طور كه گفته شد، رسانه  همان

راسـتا، بـا توجـه بـه      ايـن  شدن آن كمك كند. در تواند به عملي مياي  هاي رسانه طريق سياست
قابـل   توانند اتخاذ كنند و در متن هم به تفضيل بيان شد، مدل زيـر  ها مي رسانههايي كه  سياست

شوند كه مردم   مياي جامعه، باعث  با باالبردن سطح سواد رسانهها  رسانهدر اين مدل . ارائه است
در عين حـال  . هاي خود، صرفاً به نيازهاي واقعي و ضروري خود فكر كنند با توجه به موقعيت

و از ايـن  بخشـند   مياجتماعي را تقويت كرده و ارتقا  ةهاي ديگر خود سرماي با سياستها  رسانه
بنـابراين  . گـذاران اقتصـادي خواهـد كـرد     ريزان و سياست به برنامهاعتماد  الزم را منظر، جامعه 

گيـرد و   دنبـال آن شـكل مـي    وقتي اعتماد بين مردم و مسئوالن ايجـاد شـود، مشـاركت هـم بـه     
ترتيب الگوي مصرف بهينه و سبك زندگي متناسب در جامعه شكل خواهد گرفـت كـه از    بدين
  آيد. شمار مي گذار در اقتصاد مقاومتي بهتأثيرهاي  سممكاني

  
                  

  
  

                                  
  

 ها رسانه

 اي سواد رسانه

 اقتصاد مقاومتي سرمايه اجتماعي

 الگوي مصرف بهينه
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    گيري نتيجه
تـوان گفـت كـه عوامـل مختلفـي در       مـي با توجه به مباحث نظري و استنتاجات تحقيق حاضر 

واقع شوند. در اين پژوهش تمركز  رمؤثتوانند  ميگيري سياست اقتصاد مقاومتي و ابعاد آن  شكل
  است.  اصلي بر نقش رسانه در موضوع اقتصاد مقاومتي بوده

 و وپاش ريخت حذف مقاومتي، توان به اين موضوع اشاره كرد كه اقتصاد از نتايج تحقيق مي
 به مربوط مباحث از نيزها  آن از حمايت و بنيان دانش هاي شركت ايجاد. است وري  بهره افزايش

 دانش مرزهاي در حركت منظور به كشور توان افزايش در مهمي نقش كه است مقاومتي صاداقت
همچنين  .شود مي ها تحريم مقابل در پذيري آسيب كاهش باعث موضوع اين اينكه ضمن دارد؛

رسد. عالوه بر آن بايد  مينظر  در اقتصاد مقاومتي ضروري به  مياستفاده از نيروهاي متخصص بو
 ةوسيل ت مصرف در اقتصاد مقاومتي هم توجه شود، و اين مهم در جامعه بهبه نقش مديري

ايجاد ها  رسانهمردم و همراهي آنان با دولت و  ةها و در ضمن اعتماد و مشاركت گسترد رسانه
توانند با استفاده از دو مكانيسم سياست  ميها  طور كه در باال ذكر شد، رسانه خواهد شد. همان

جامعه را باال ببرند تا شهروندان آگاه، مطلع و  “اجتماعي ةاي و سرماي انهسواد رس” اي رسانه
 حمايت با بايد هاي اقتصادي جامعه داشته باشند. از طرفي مردم معتمد نگاه خوبي به سياست

 راه و كنند هموار را اسالمي انقالب اهداف سمت به حركت مسير مقاومتي، اقتصاد از جانبه همه
 ما ملت و كشور حاضر زمان در. دهند تغيير مهم اين تحقق براي ار خود زندگي روش و

 گام اولين مقاومتي اقتصاد تحقق براي بايد مسئوالن .هستند المللي بين مختلف فشارهاي متحمل
 بازار رونق هاي راه از يكي عادي شرايط در. باشند آن ةدهند ادامه نيز مردم و بردارند را

 كاالهاي تبليغات از جلوگيري. است باكيفيت كاالهاي توليد و نوع در رقابت ايجاد اقتصادي،
، ها داخل در رسانه توليد كاالهاي انواع تبليغ به توجه و گرايي تجمل از پرهيز خارجي،

  تواند درتحقق اقتصاد مقاومتي نقش بسزايي ايفا كند. ميملي،  ةمخصوصاً مطبوعات و رسان
  راهكارها

راهكارهـا و  پيشـنهادهاي زيـر بـراي     ، شده در ايـن مقالـه   بحثبا توجه به مباني نظري و مدل 
منظـور   ويـژه مطبوعـات بـه    هـا، بـه   سـازان رسـانه   ريزان و برنامـه  گذاران، مديران، برنامه سياست
ــه ــامل        نهادين ــش ش ــاومتي در دو بخ ــاد مق ــق اقتص ــه و تحق ــرف بهين ــوي مص ــازي الگ س
  شود. هاي كالن و خرد، ارائه مي گذاري سياست
مـدت،   در بلنـد هـا   رسـانه هـاي كلـي    گـذاري  نخست الزم است سياست .اري كالنگذ سياست

مصرف و اقتصـاد مقـاومتي    ةطراحي شود كه سازوكارهايي را براي تحقق الگوي بهيناي  گونه به
اي (در قالب قـوانين   گذاري رسانه انداز كلي و كالن سياست عبارت ديگر، چشم بيني كند. به پيش

) در جهت تقويت شهروندي فرهنگي تدوين شود. با توجـه بـه آنچـه در    هاي مدون نامه و آئين
شود كه  هاي پيشين مطرح شد، تحقق اين هدف به ايجاد شهرونداني فعال و پويا منجر مي بخش
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جويانه با مسائل گوناگون اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگـي دارنـد و از    اي مشاركت رابطه
آيـد. در   سازي الگوي مصرف در بين آنان فراهم مـي  بود و بهينهمناسبي براي به ةاين طريق، زمين

  شود: هاي كالن موارد زير پيشنهاد مي سياست
 گذاري در مورد مسائل مهم جامعه براي رسانه؛ تشكيل شوراي سياست. 1
 انداز تحقق شهروندي فرهنگي در رسانه؛ چشم ةتدوين قوانين كلي و ارائ. 2
كالن در جهت هدايت، تدوين و انتخاب راهبردهاي اساسي براي نيل وجود مديريت صحيح در سطح . 3

 به الگوي صحيح مصرف در بين شهروندان و اقتصاد مقاومتي در جامعه از طريق رسانه.

ويـژه   سـازي در رسـانه بـه    رد و به عبارت ديگر، سطح برنامـه در سطح خُ .ردگذاري خُ سياست
اجتمـاعي،   ةاي، ارتقـاي سـرماي   (سوادرسـانه  مطبوعات، توجه اصلي بر سازوكارهاي چهارگانـه 
ها، مخاطب يا شـهروندان را   شود. اين برنامه سبك زندگي و تحقق اقتصاد مقاومتي) معطوف مي

دهد تا در جامعه حضـوري فعـال و همكارانـه داشـته      عامالني فعال و پويا آموزش ميعنوان  به
رويـه را در   ند سوء مصرف و مصـرف بـي  تواند معضلي مان تنها مي باشند. به اين ترتيب رسانه نه

تواند در هريك از معضالت اجتماعي، سياسـي، اقتصـادي و    ميميان شهروندان درمان كند بلكه 
هاي خرد نيز مـوارد   گذاري را براي خود فراهم آورد. در سياستتأثيرفرهنگي، امكان مداخله و 

  شود: زير پيشنهاد مي
هـا   هـايي اسـت كـه از خـالل آن     هـا و ارزش  مهارت ها، آموزش شهروندي در صدد انتقال دانش .1

 ةكننـد. ايـن هـدف در كنـار ارتقـاي سـرماي       امور خود مشاركت مـي  ةشهروندان فعاالنه در ادار
رسـد   نظـر مـي   شود، اما به اجتماعي شهروندان، در نهادهايي مانند خانواده و مدرسه نيز دنبال مي

هاي كشور، الزم است به اين مهـم اهتمـام    رسانهعنوان فراگيرترين  ملي و مطبوعات نيز به ةرسان
ورزد كه حاصل كار، ايجاد شهرونداني فعال، كارا و آشنا به الگوي مصرف بهينـه خواهـد بـود.    

شـكلي نقادانـه بـا مسـائل مختلـف       آموزش شهروندي كارا اين است كه افراد به ةترين نتيج مهم
 ةنوب گيرند كه اين امر به ي معقوالنه تصميم ميها شوند و در استفاده از امكانات به شيوه مواجه مي

 كند. گيري الگوي صحيح مصرف و تحقق اقتصاد مقاومتي در جامعه كمك مي خود به شكل
 بـه  تـوانيم  مـي  ندانيم، گروهي هاي رسانه به منحصر فقط را رسانه اگر ها، رسانه نقش ةدربار  .2

 حركتـي  بـه  مـردم  تشـويق  و اعاقنـ  در اي ويـژه  نقـش  كه كنيم اشاره هم ديگري هاي رسانه
 ترويجـي  يهـا  هحوز و ديني منابر همچون فراگيري يها هرسان. دارند زمينه اين در فرهنگي
 الزم بسـترهاي  ايجـاد  در اصـلي  منبـع  كـه  هستند ييها هرسان از ييها هنمون نمازجمعه مانند

  . هستند مقاوتي اقتصاد پيدايش زمينه در فرهنگي
هـا در   عنوان يك الگو، وظايف اصلي رسانه هباقتصاد مقاومتي  ةيدبا توجه به نوظهور بودن پد .3

. در اين راستا جامعـه نيازمنـد   استرساني و تبليغ بسيار قابل اهميت  اقناع، اطالع ةسه حوز
بـه ايـن    سـت و مقـاومتي ا  مي جهت ترويج نظام اقتصادي بو اي فراگير يك نوع اقناع رسانه
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كننـد و بـه مخاطبـان خـود      و تبليغي را در جامعه ايفا  رساني ها نقش اطالع مفهوم كه رسانه
كـارگيري ايـن    اطالع دهند كه چگونه بايد در اين اقتصاد مشاركت داشته باشند و نتـايج بـه  

  الگو را براي مردم و نظام تبيين كنند.
 ميتوانند يك فضاي عمو ها مي شده، رسانه در نهايت، با توجه به الگو و پيشنهادهاي مطرح 

و آمـوزش همگـاني، الگـوي صـحيح و بهينـه        مياسطه را ايجاد و با تقويت همبستگي عموبا و 
گرايي در جامعـه، هـم    كه مبارزه با مصرفاي  گونه بهمصرف در بين شهروندان را محقق سازند 

 مردم و هم رسالت مسئوالن باشد. ةوظيف

  ها نوشت پي
1. http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=274835 
2. http://fa.wikipedia.org/wiki 
3. http://www.tabnak.ir/fa/news/261622 

  منابع
  .محقق تهران، انتشارات ،اجتماعي سرمايه ،)1385( مهدي محققي، اختر

  .اول چاپ اميركبير، انتشارات تهران، ،راهكارها هاـ زمينه: مقاومتي اقتصاد ،)1392( عباسعلي اختري،
 شمارة ،سنجش و پژوهش فصلنامة. “ايران و الملل بين حقوق در رسانه و آموزش” ،)فال 1382( محسن اسماعيلي،

  .بهار ،33
  http://fa.wikipedia.org/wiki   مقاومتي اقتصاد

   http://www.tabnak.ir/fa/news/261622  اقتصاد مقاومتي چيست
   http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=6819  زندگي سبك و مقاومتي اقتصاد
 كارشناسي نامة پايان ،“شهريار شهرستان نمونه روستاهاي بين در شخصي بين اعتماد بررسي” ،)1381( راحله انعام،

  .اجتماعي علوم دانشكده تهران، دانشگاه ارشد،
  .68شماره  .رسانه فصلنامة ايزدي، پيروز ترجمة ،“اي رسانه سواد رويكردهاي”، )1385( جيمز براون،
 و خاكبـاز  افشين ترجمة ،توسعه و دموكراسي اعتماد،: اجتماعي سرمايه در سرمايه، هاي شكل ،)1384( رپي بورديو،

  .شيرازه انتشارات تهران، پويان، حسن
  هاي آن، ويرايش اول. )، اقتصاد مقاومتي و مؤلفه1391دفتر مطالعات اقتصادي (

  .چاپخش انتشارات تهران، ،فرهنگي تهاجم و مصرف الگوي ،)1374( ابراهيم رزاقي،
  http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=274835  مقاومتي اقتصاد دربارة رهبري مهم سخنان
 تهران، ،25/12/1376 مصوب ،ايران اسالمي جمهوري فرهنگي هاي سياست ،)1376( فرهنگي انقالب عالي شوراي

  .مؤلف انتشارات
  .تابستان ،62 شماره ،ارتباطي هاي پژوهش فصلنامة ،“ايران در مصرف هينهب الگوي و ملي رسانة” ،)1389( جعفر عبدالملكي،

  هاي استراتژيك رياست جمهوري. ، تهران، انتشارات مركز بررسيفرهنگ گفتمان)، 1381( قبادزاده، ناصر
  .اطالعات تهران، انتشارات ،مصرف الگوي و اسالم ،)1384( اكبر علي كالنتري،
  اسالمي. انقالب فرهنگي مدارك سازمان تهران، ،ها ارزش و مطبوعات انقالب، ،)1375(مهدي  راد، محسنيان
  .پنجم چاپ سروش، انتشارات تهران، ،شناسي ارتباط ،)1382(مهدي  راد، محسنيان

  .دوم چاپ سروش، پاد، تهران، انتشارات ايرج ، ترجمةصدا چندين جهان يك ،)1375( شن برايد، مك



 

100

رة 
شما

م/ 
نج
و پ

ت 
يس
ل ب

 سا
/

2 
 

 اقتصـاد : ايراني سرمايه و كار از حمايت و ملي توليد تحقيق و مقاومتي اقتصاد هايراهكار”)، 1391ايرج ( نظافتي،
  .20395 ةشمار دي، 11 ، كيهان ،“ها فرصت به ها تحريم تبديل مقاومتي

Kolty, Tibor(2011), The Media and Literacies: Media literCY, Information Literacy, Digital Literacy. 
Media, Culture & Sodiety, March, Vol. 33, No.2.  

Rojas, Hernando(2011), A Communicative approach to social capital.): Journal of Communication, 
August; Vol.61, No.4. 


