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هاي جمعی را بر آن داشته است تا از ظرفیت این  مدیران رسانه ) موبایل محور 
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 پـویش  ایجـاد  و خبـر  مؤثر توزیع براي (اجتماعی هاي  رسانه ها و  خبرگزاري

بـراي اقنـاع افکـار عمـومی و        ها رسانه اثرگذاري حالت ترین  بهینه) اجتماعی
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 آن بـر  را سیاسـتگذاران  جهانی و داخلـی،    اقتصاد تعمدي و طبیعی هاي  تکانه
بومی کشور با عنوان     شرایط با متناسب و گرا زا، برون  درون الگویی تا داشت

 در این پژوهش براي سنجش جامع رویکردهاي .کنند طراحی اقتصاد مقاومتی
هاي مسلط به اقتصاد مقاومتی به تحلیل گفتمـانی    زدیک به گفتمان  هاي ن   رسانه

هاي ایسنا، صداوسـیما و فـارس بـه نماینـدگی از سـه                 متن از خبرگزاري   63
در . گفتمان مسلط اصالح طلبان، حاکمیت، اصولگرایان پرداختـه شـده اسـت      

و » پایگـاه آنالیـن   «هـاي     مزیت ها و محدودیت   اي    هگیري نمودار مقایس   نتیجه
نـشان   خبرگزاري ها آمده است، تحلیل گفتمانی این سه رسانه     » کانال تلگرام «

از فقدان قرائت مشترك از معنـاي اقتـصادمقاومتی و واگرایـی نـسبی و نگـاه          
  .بخشی نگرانه رویکرد هر رسانه متناسب با گفتمان مسلط نزدیک به آن دارد

عـی، شـبکه   هاي جم  اقتصاد مقاومتی، بازنمایی، رسانه    :هاي کلیدي   واژه
  هاي نوین ارتباطی اجتماعی تلگرام، فضاي مجازي، فناوري

  
  و طرح مسئله مقدمه

 بـه روز  ،هاي موبایل پایـه  هاي اجتماعی و پیام رسان   هاي نوین که شبکه     گسترش رسانه 
شده ترین نسخه این نسل رسانه ها هستند و همچنین توسعه خدمات آنالین و تـسهیل           

اثرگذاري این رسانه ها بـر  که  باعث شده ،براي کاربراندسترسی به اینترنت پر سرعت     
هاي توسعه ملی در کشورها افزایش چشمگیري         روند تحوالت اجتماعی و پیشبرد طرح     

هاي جمعی و سنتی مانند مطبوعات و خبرگزاري ها نیز            از دیگر سو رسانه   . داشته باشد 
ر موثرتر اخبـار و متـون       هاي اجتماعی براي بازنش     هاي نوین ارتباطی و شبکه      از فناوري 

هـاي جمعـی و سـنتی هنـوز از مراکـز       دهد رسانه   برند، امري که نشان می      خود بهره می  
هاي اجتماعی از اخبار تولید شده براي ایجـاد   اصلی تولید جریان خبري هستند و شبکه      

  .برند هاي اجتماعی بهره می پویش
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گی ایـن فراگـرد   هاي اجتماعی برخی صاحبنظران به چگون پیش از گسترش شبکه  
 جامعـه  در فنـاوري  و سـنت  تعامـل «در مقالـه  ) 1384 (اند، فرقـانی   تعاملی اشاره داشته  

هاي نوین ارتباطی به تعامل و  هاي سنتی در رقابت با شبکه رسانه «:نویسند می» اطالعاتی
، فرقانی در »همکاري و هم افزایی خواهند رسید و راه حذف و ادغام را نخواهند پیمود       

هـاي    شوند، بلکه حوزه    رسانه ها هیچ گاه جایگزین یکدیگر نمی      «: کند  استدالل می ادامه  
گزینند و نقش ها و کارکردهاي تازه و مکملی را         مستقلی را براي فعالیت خویش بر می      

کنند، تجربه تولید رادیو و سپس تلویزیون در اوایل سده بیـستم و   براي خود تعریف می   
 نیز در ایـن  مانوئل کاستلز» . گواهی بر این مدعاست،ريتأثیر آن بر فضاي روزنامه نگا 

بـه معنـاي پایـان جـدایی و تمـایز میـان       اي  هظهور سیستم چند رسان «:باره معتقد است 
کاستلز ( »هاي شنیداري، دیداري و چاپی، فرهنگ عامیانه و فرهنگ نخبگان است            رسانه

هـاي    جمعی سـنتی و رسـانه     هاي    اثرگذاري ترکیب رسانه   ).61:1384به نقل از فرقانی،     
 این کـه هاي توسعه ملی از دو منظر قابل مالحظه است؛ نخست     اجتماعی نوین بر طرح   

هـاي توسـعه    ها به توجیه و آماده سازي افکـار عمـومی بـراي اجـراي طـرح        این رسانه 
ن عام و کُنشگران مؤثر را پیرامون این طرح ها به           اپردازند و دوم آنکه دیدگاه مخاطب       می

امـري کـه همـواره مـورد مطالعـه حـوزه           . رسـانند   استگذاران و حکمرانان می    سی گوش
رابرت " توسط بار نخستین که توسعه پشتیبان ارتباطات. ارتباطات و توسعه بوده است    

 توسـعه  برنامه نوعی از پشتیبانی براي به خصوص  شد، برده به کار  "چیلدرز ارسکین
  )، 1379: 272بورن (است شده طراحی خاص،

است ) نفت وگاز و مشتقات آن(ایران انتقاد ها از اقتصاد عمدتاً تک محصولی        در  
 و معتقدند تکیـه بـر   کنند یمیاد »  اقتصادبیماري هلندي«که صاحبنظران از آن با عنوان  

خام فروشیِ منابع طبیعی بخش صنعتی و تولید کشور را کاهل ساخته است و همچنین               
                                                

1. Manuel Castells 
2. Robert Erskine Childers 
3. Boeren 
4. Dutch disease 
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چنـد  اي  هي طبیعی و تعمدي اقتصاد جهـانی سـابق  اه تکانهآسیب پذیري اقتصاد ملی از     
مجموعه این روندها، نظریه پردازان و سیاسـتگذاران را بـر آن داشـت تـا                . دارداي    هده

الگویی مقاوم، درون زا و در عین حال برون گرا و متناسب با شرایط بومی، هنجاري و                
 فراگیر و قدرتمند در غیاب احزاب   .آرمانی کشور براي توسعه اقتصاد ملی طراحی کنند       

کننـد   هاي مختلف فکري جامعه را نمایندگی می  در ایران، این رسانه ها هستند که طیف       
اجتماعی را دارند، این رسانه هـا در واقـع گـاهی نماینـده و      هاي و قدرت تولید جریان  

هاي اجتماعی مؤثر بر روند تحوالت کشور هستند و   گاهی نیز جایگزین احزاب و گروه     
 بنابراین،. به نوعی همان گفتمان گروه یا نهاد مؤثر اجتماعی است         اي    هي رسان ها  گفتمان
 نوآوري و مدیریت کنترل، براي ابزاري یعنی اند،  قدرت منابع از یکی جمعی هاي  رسانه

، مک کوایـل  (باشند   منابع دیگر یا قدرت براي جانشینی توانند  می که هستند جامعه در
رویکرد بازنمایی این رسانه هـا از اقتـصاد مقـاومتی در    از این رو درك و   ). 116: 1382

هاي  متناسب با آنچه ذکر شد ترکیب رسانه. موفقیت یا ناکامی این الگو بسیار مؤثر است
براي توزیع مـؤثر     (هاي اجتماعی   و رسانه ) براي تولید خبر   (جمعی مانند خبرگزاري ها   

ي رسانه هـا بـر افکـار عمـومی     ترین حالت اثرگذار  بهینه) خبر و ایجاد پویش اجتماعی    
 هـاي مـسلط     هاي نزدیک به گفتمان     آن است که خبرگزاري    پژوهش اصلی مسئله .است

چگونه و بـا چـه گفتمـانی اقتـصاد مقـاومتی را            ) حاکمیت طلبان، اصالح اصولگرایان،(
ه فرعـی در پـی پاسـخ بـه ایـن پرسـش اسـت کـه               ئلاند؟ و همچنین مس     بازنمایی کرده 

 چگونه و در چه فرآیندي) پژوهش دریادشده  (اجتماعی هاي رسانه و جمعی هاي رسانه
 و مزیت به توجه با( خود تولیدات و متون توزیع سازي بهینه و بازنشر براي یکدیگر از

بهـره گرفتـه و بـا یکـدیگر تعامـل           ) محتوا ارائه بستر دو این از یک هر هاي  محدودیت
  کنند؟ می

                                                
1. Denis McQuail 
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اه آنالین سه رسانه نزدیک بـه سـه گفتمـان      در مقاله پیش رو کانال تلگرام و پایگ       
پیرامون اثربخشی شبکه اجتماعی تلگرام    . مسلط براي مطالعه موردي انتخاب شده است      

 شبکه نیپرطرفدارتر و نیرتریفراگبر افکار عمومی باید گفت؛ این پیام رسان هم اکنون          
 تمـاعی، اج هـاي   شـبکه  بین  نظرسنجی در  نیدتریجداجتماعی در ایران است، براساس      

 آن از پـس  و دارد قـرار  کـشور  مـردم  مـصرف  صـدر  در کماکـان  درصـد  55 با تلگرام
 در کـه  اسـت  ذکـر  شـایان . اسـت  گرفتـه  جـاي  دوم رتبـه  در درصـد  23 با اینستاگرام
 بـا  امسال کهاند     بوده تلگرام عضو ایران مردم درصد 38 گذشته سال در ایسپا نظرسنجی

همچنـین  . )ISPA, 2017(اسـت   کـرده  پیـدا  افزایش درصد 55 به درصدي 17 افزایش
ایران است .آ. رسانه حاکمیت در جنیتر یاصل و  نیتر  بزرگسازمان صداوسیما به عنوان     

بـراي  . حاکمیت پیرامون اقتصاد مقاومتی را نمایندگی کنـد اي   ه گفتمان رسان  تواند یمکه  
زاري شناخت رویکـرد صداوسـیما بـه اقتـصاد مقـاومتی و نحـوه بازنمـایی آن، خبرگـ                  

ي خبـري   ها  بخش منبع تولید خبر وگزارش براي تمام        نیتر یاصلصداوسیما با کارویژه    
همچنین خبرگزاري فارس بـه مثابـه رسـانه نزدیـک بـه       .این رسانه، انتخاب شده است    

به عنوان رسانه نزدیک  ) ایسنا (رانیاگفتمان مسلط اصولگرایی و خبرگزاري دانشجویان       
  .اند گرفتهمورد تحلیل گفتمانی قرار به گفتمان مسلط اصالح طلبی 

  
  ضرورت و اهمیت پژوهش

 به ما که است نکته این پذیرش گرو در جمعی يها   رسانه درباره بحث گونه هر امروزه
 هـا  رسانه). 29: 1383فلور، دي (می هست وابسته ها آن محتواي و حضور به عمیقی نحو

 شـناخت  و نـد یآ ی م شمار به يکشور هر در راهبردي اجتماعیِ نهادهاي از یکی امروزه
 در توانـد   مـی  همـواره  جمعـی،  ارتبـاط  وسـایل  اي  رسانه متون بر حاکم هاي  ایدئولوژي

 آن در سـازنده  غیـر  اي رسـانه  يهـا  استی مهار سیا و سازنده کالن يها استی س پیشبرد
  .باشدثر ؤ مالمللی بین سطح در ویا کشور
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 امتـداد  و جهـانی  اقتـصاد  يها تکانهمناقشات در سیاست خارجی، اعمال تحریم،       
 اول مـسئله  به اخیر يها   سال در توسعه اقتصادملی  شده باعث... و ملی اقتصاد به بحران
 دیگـر  سـویی  از. شود اجرا و طراحی مقاومتی اقتصاد يها  استی س و شده تبدیل کشور

 بیـشتري  ي گفتگوهـا ،ایـران  اي  هـسته  مناقشه حل براي اخیر سال چند فشرده مذاکرات
 ارتباطـات  نـسبت  رو همین از. کرد ایجاد ملی قدرت و زا درون اقتصاد نسبت ونپیرام
 يهـا    پـژوهش  در بکـر  و نوظهـور  مطالعـاتی  حـوزه  یـک  مقـاومتی  اقتصاد واي    هرسان

 را توسـعه  و ارتباطـات  حوزه در دانش مرزهاي تواند ی م که رود ی م شمار به دانشگاهی
مقـاومتی   اقتصاد پیراموناي    هرسان يکردهای رو بر حاکم گفتمان شناخت .دهد گسترش

 سـاختن  مشخص با تا سازد ی م قادر را ما ي اجتماعی ها  شبکهي ویژه   کارکردهابا   بویژه
 کــه جامعــه گونــاگون يهــا  گــروهذینفعــان و نظــران صــاحب نظــرات افکــارعمومی،

 بهتـر  را الگـو  ایـن  ضـعف  و قـوت  نقاط ،شود ی ممنعکس آناناي    هرسان هاي درگفتمان
 خود مخاطبان براي مقاومتی اقتصاد الگوي از ها رسانه که تصویري همچنین و شناخته

 الگـو  ایـن  مجریان و سیاستگذاران تواند ی م عمل کنیم، همچنین در   ارزیابی را سازند یم
 تولیـد  سیاستگذاري بهبود موجب و دهد یاري آن اجراي مطلوب شیوه و ارزیابی در را

  .دشو مقاومتی اقتصاد پیراموناي  هرسان
  

   پژوهشسؤاالتاهداف و 
 هدف اصلی پژوهش:  

ي نزدیـک بـه    هـا  يخبرگـزار  کشف و بررسی نحوه بازنمایی اقتصاد مقاومتی در         
  )اصولگرایان، اصالح طلبان، حاکمیت(مسلط ي ها گفتمان
  
 هدف فرعی پژوهش: 

 يهـا   رسـانه جمعـی و  يهـا   رسـانه  تعامل و بهره گیري    فرآیند توصیف و بررسی  
 و بهینه سازي توزیع متون و بازنشر از یکدیگر براي ) در این پژوهش   یادشده (یاجتماع

  محتوا ارائه بستر دو این از ي هر یکها تیمحدودبا توجه به مزیت و  خود تولیدات
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 اصلی پژوهشسؤال :  
 )تلگـرام  کانـال  و آنالیـن  پایگـاه (مـسلط   ي  هـا   گفتماني نزدیک به    ها يخبرگزار

  ؟اند کردهومتی را بازنمایی چگونه و با چه گفتمانی اقتصاد مقا
 پژوهش  فرعیسؤال:  

چگونـه و در    ) پـژوهش  این در یادشده (ی اجتماع يها  هشبک و جمعی يها  رسانه
 بـا ( خـود  تولیـدات  و متـون  توزیع سازي بهینه و بازنشر براي یکدیگر از چه فرآیندي 

ـ  ) محتوا ارائه بستر دو این از یک هر يها  تی محدود و مزیت به توجه ه و بـا    بهره گرفت
  ؟کنند یمیکدیگر تعامل 

  
  مفاهیم اساسی پژوهش

  هاي اجتماعی هاي نوین ارتباطی و شبکه فناوري
 و افزایش کاربران متقاضی خدمات آنالیـن  هاي نوین ارتباطی    توسعه چشمگیر فناوري  

هـاي   نقـش فنـاوري  کـه   باعـث شـده اسـت    ازو همچنین افزایش دسترسی به اینترنت   
 در ایـن بـاره      وانگ. باشد دهاي اجتماعی و توسعه رو به رشد      ارتباطی نوظهور بر رون   

به  اینترنت به دسترسی داراي افراد شمار در پرشتابی افزایش اخیر، دهه دو  در :گوید  می
 تـر  گسترده مختلف کارکردهاي براي اینترنت کاربردي هاي  برنامه دامنه و وقوع پیوسته 

هـاي اجتمـاعی نمـاد شـاخص      شـبکه . )Wang & others, 2016: 120 (.اسـت  شـده 
  که در این باره معتقدندشوند، کو و همکارانش  هاي نوین ارتباطی محسوب می      فناوري

 افـرادي  ها  آن در روند که   هاي اجتماعی مجازي به شمار می        سایت ،هاي اجتماعی   شبکه
 بـا  را توانند اطالعاتـشان    می راحتی به هستند، جدا از یکدیگر  مکانی و زمانی نظر از که

 :koh & others, 2007 (بپردازند اطالعات تبادل به افراد سایر با و شوند سهیم یکدیگر

                                                
1. New Communication Technologies 
2. Wang 
3. Koh, J.Kim, Butler, B.Bock 
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 تـا  کنـیم  مـی  اسـتفاده  هاي اجتمـاعی  رسانه از ما: کند  اضافه می  همچنین هانسن  و) 70
 مـان  هـم دانـشگاهیان    همسایگان و  به کنیم؛ تر  نزدیک خود به را خانواده مان  و دوستان

 ,Hansen & others (ببخـشیم  نیـرو  خـدمات  و محـصوالت  اربـاز  به  ویابیم دسترسی

2011: 87(.  
 هـاي   رسـانه  مهم هاي هایی دارد؟ ویژگی    اما این فناوري نوین ارتباطی چه ویژگی      

 مبتنـی  هاي اپلیکیشن از استفاده با اجتماعی هاي  رسانه خدمات. 1: از عبارتند اجتماعی
 تصاویر متن، کاربرهمچون توسط دشدهتولی محتواي. 2. شوند  می و موبایل ارائه   وب بر
  . رونـد   مـی  شـمار  بـه  اجتمـاعی  هاي  ارگانیسم رسانه  حیاتی نیروي دیجیتال، هاي  فیلم و
 تلفـن  بر مبتنی (اپلیکیشن یا براي وبسایت  را خود شخصی پروفایل هرکدام کاربران .3

 و کـرده  ایجاد) شود می پشتیبانی و اجتماعی طراحی هاي رسانه سازمان توسط همراه که 
 را آنالیـن  مجـازي  هاي  شبکه توسعه هاي اجتماعی   رسانه .4. دهند  می قرار مورداستفاده

   کننـد   مـی  تـسهیل  دیگـر،  هـاي   گـروه  یا با افراد  کاربر یک پروفایل میان ارتباط ایجاد با
)Wildman& Obar, 2015: 2( .   افـزایش میـزان اسـتفاده از     تحـول شـگرف در زمینـه

هـاي اجتمـاعی     شـبکه هاي ها، بعد از ورود برنامک رگذاري آنهاي اجتماعی و اث  شبکه
 مبتنی هاي  فناوري به اتکاء با اجتماعی هاي  رسانه. مبتنی بر تلفن همراه به وقوع پیوست      

 در کـه  کننـد   مـی  ایجاد باال تعاملی باقابلیت هایی   پلتفرم )موبایل (همراه تلفن و وب بر
 محتـواي  تغییـر  و تبادل نظـر  و بحث اك گذاري،تولید، اشتر به اجتماعات و افراد ها  آن

  .)Kietzmann, 2011: 241 (پردازند می کاربر توسط شده تولید
  

  هاي جمعی شبکه اجتماعی تلگرام و بهینه سازي توزیع تولیدات رسانه
ابري  رایانش بر مبتنی چندسکویی باز متن رسان  پیام سرویس یکتلگرام رسان  پیام

 و ویدئوها تصاویر، ها، پیام توانند می تلگرام کاربران. یس شد تأس2013است که در سال 
  .)telegram.org, 2016 (کنند را تبادل) شود می پشتیبانی ها پرونده انواع همه (اسناد

                                                
1. Hansen, D.L 
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3. Platform 
4. Telegram 



  

  
  

  
 217   ...   یهاي نوین ارتباط هاي جمعی و فناوري تعامل رسانه

 هـاي   شـبکه  مـصرف  سرانه مطابق نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران     
 بر دقیقه 120 و نمونه کل حسب بر دقیقه 72 مردم توسط روز شبانه طول در اجتماعی

 امـا کـاربران شـبکه اجتمـاعی تلگـرام بیـشتر عـضو               .باشـد   می کنندگان استفاده حسب
 درصـد  35 اسـاس آخـرین نظـر سـنجی ایـسپا      هایی با چه مضامینی هـستند؟ بـر       گروه

 علمی مطالب بیشتر هستند عضو که هایی  گروه یا ها کانال در اند  کرده اعالم پاسخگویان
   بـا  سیاسـی  هـاي   تحلیـل  و اخبـار  درصـد،  32 بـا  خـانوادگی  اخبار. ودش  می بدل و رد
 14 بـا  ورزشـی  مطالـب  درصـد،  16 بـا  آشـپزي  درصد، 24 با جوك و طنز درصد، 28

   بـا  بـازار  و فـروش  و خریـد  درصـد،  12 با دینی مطالب درصد، 14 با موسیقی درصد،
 همچنین نتـایج    .ندا  گرفته جاي بعدي هاي  رتبه در درصد 2 با جنسی مسائل و درصد 9

 فوروارد را علمی مطالب بیشتر تلگرام کاربران درصد 28,8  کهدهد نظر سنجی نشان می   
 و سیاسـی  هـاي   تحلیل و اخبار درصد 13,9 جوك، و طنز مطالب درصد 20,2. کنند  می

 تلگـرام نیـز   کـاربران  از درصـد  19,1. کننـد   مـی  ارسال را خانوادگی اخبار درصد 11,7
در ابتدا  . )18/12/95گزارش نظرسنجی ایسپا،    (کنند    نمی فوروارد را لبیمط هیچ اند  گفته

مرکزافکارسـنجی  ( داشـت  سـرگرمی  جنبـۀ  کـاربران  بیشتر براي شبکه اجتماعی تلگرام  
رسد روند اثرگـذاري ایـن رسـانه بـر تحـوالت             اما به نظر می   ) 1394دانشجویان ایران،   

عــی همچــون مطبوعــات و هــاي جم اکنــون رســانه .اجتمــاعی رو بــه افــزایش اســت
ها براي بهینه سازي توزیع و بازنشر مؤثر تولیدات خود در فضاي مجازي از            خبرگزاري

از ایـن رو در پـژوهش حاضـر نیـز بـراي تحلیـل               . گیرنـد   این شبکه اجتماعی بهره می    
 اقـدام بـه تحلیـل گفتمـانی مطالـب           ،ها پیرامون اقصاد مقاومتی    گفتمانی جامع تر رسانه   

  .ها شده است  این خبرگزاري کانال تلگرامی و پایگاه آنالیندرشده منتشر 
  

                                                
1. ispa 
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  مبانی نظري پژوهش
  گیري اقتصاد مقاومتی هاي نظري و عملی شکل زمینه

جمعیت جوان کشور و معضل بیکاري، فشارهاي سیاست خارجی و اثرگـذاري آن بـر               
باعث شده ... وهاي اقتصاد جهانی و امتداد بحران به اقتصاد ملی          مبادالت تجاري، تکانه  

اجتماعی، فرهنگی و سیاست خارجی  هاي که بر حوزه(مسائل اقتصادي کشور که  است  
هـاي    هاي اخیر به مسئله اول ایران تبـدیل شـده و سیاسـت              ، در سال  )نیز اثرگذار است  

از سویی دیگر مذاکرات فشرده چنـد سـال اخیـر           . اقتصاد مقاومتی طراحی و اجرا شود     
ایران گفتگوهاي بیشتري پیرامـون نـسبت اقتـصاد درون زا و       اي  هبراي حل مناقشه هست   
  .قدرت ملی ایجاد کرد

هـاي سیاسـتگذاران     اقتصاد مقاومتی با شدت یافتن تحریم هـا در تـصمیم گیـري            
تحریم ابزاري تنبیهـی اسـت کـه در سیاسـت        ایران پر رنگ تر شد؛      .آ.توسعه ملی در ج   

یم فشار بر کشور هـدف بـراي تغییـر        هدف از تحر  . گیرد  میخارجی مورد استفاده قرار     
 اقتـصادي  هاي سیاست، تغییر رفتار سیاسی یا تغییر     تواند  میاین تغییر رفتار    . رفتار است 

  .)Carter, 1998: 4(باشد 
  

  رویکرد توسعه بوم شناختی و درون زا
 ایـن  گیرد،  اقتصاد مقاومتی در زمره رویکردهاي بومی و درونزاي توسعه جاي می          

  چگونه این که  لحاظ به نه توسعه به و است برخوردار  تر هنجاري افتیرهی از رویکرد
 نگـرد   مـی  باشند، باید چگونه )هرکشور شرایط اساس بر( جهت که  این از بلکه هستند،

 الگویی زا برون توسعه الگوي خالف بر زا درون توسعه الگوي ).135:1384 سرواس،(

                                                
1. Normative 
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 تـاریخی،  شـرایط  و داخلی منابع الگو این  در .دارد داخلی گیري  جهت و منشأ که است
 و تقلیـد  از الگو این. گیرد می قرار توجه مورد خود جامعه فرهنگی و سیاسی اجتماعی،

  .کند می دوري خارج به وابستگی و محض الگوبرداري
 سیاسی بیشتر پارادایم و نوسازي اقتصادي عمدتاً پارادایم از که انتقادهایی از پس
 معتقـد  کـه  گرفـت  شـکل  توسـعه  درباره )تکثر پارادایم(دي  جدی شد، دیدگاه  وابستگی

 و بعـدي  چنـد  یکپارچه، فرایند یک بلکه توسعه  وجود ندارد،  جهانی توسعه مدل است
باید بکوشد اي  ههر جامع. دیگر متفاوت است جامعه   بهاي    هجامع از که است دیالکتیکی

نـسبی  اي    هتوسـعه مـسئل   بدین معنا مـسئله     . تا مسیر توسعه متناسب خود را ترسیم کند       
. یافتـه اسـت    ادعا کند که از تمام جهات توسـعه تواند نمی] ملتی[است و هیچ کشوري  

، جـست  دهـد  مـی ازدید سرواس، یکی از روندهایی که هسته پارادایم تکثـر را تـشکیل    
در ایران ). 91-92: 1384سرواس، (وجوي توسعه و نیز ارتباطات، از نوعی دیگر است         

 از انقالب اسالمی نقدهایی بـر اقـسام الگوهـاي رایـج توسـعه شـکل       ي پیش ها  سالاز  
 نیتـر  مهـم یی براي طراحی الگوي ملی توسعه انجام شده بود کـه از    ها  کوششگرفته و   

.  اشـاره داشـت  1 به طراحی الگوي توسعه ملی توسط دکتر مجید تهرانیـان      توان یم ها  آن
 رفـتن  بـاال  بـه  توان  می را ملی سعهتو«: کند  تعریف می  گونه تهرانیان توسعه ملی را این    

 و نظـم  پیچیـدگی،  از جدیـد  سـطوحی  بـه  رسیدن و ملی نظام معنوي و مادي ظرفیت
  .)19 :1354 تهرانیان، (»کرد تعریف نوآوري
 در مطـرح  موضـوعات  تـرین   مهـم  از یافتگی  توسعه و توسعه موضوع ما کشور در
 تمـام  فرهنگـی  و سیاسـی  اعی،اجتمـ  اقتصادي، هاي  برنامه مبناي و بوده اخیر چند دهه 

 و معنـوي  مـادي،  تـوان  و ظرفیـت  تا دارند تمایل مردم همه. است جوامع شناخته شده  
 آمـده  وجـود  بـه  هـاي   توانایی و ها  ظرفیت این پناه در تا یابد افزایش انسانی کشورشان 

                                                
-  سـومین  : اندیـشه پیـشرفت و الگوهـاي ارتباطـات و توسـعه ملـی در ایـران، تهـران         ).1393 (خانیکی، هادي : ن ك

 .کنفرانس الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت
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بعـد از انقـالب اسـالمی       . )10:1389 الـوانی،  (باشند داشته سرافراز و کشوري قدرتمند 
ي رایج و عمدتاً غربی توسـعه افـزایش یافـت و    الگوها، انتقادها به 1357ن در سال   ایرا

ي هـا   شیپـو مجموعه   .تاکید بر ضرورت طراحی الگوي بومی و دینیِ توسعه بیشتر شد          
نقد و ایده پردازي براي طراحی الگوي نوین توسعه متناسب بـا شـرایط بـومی و ملـی               

ایرانـی پیـشرفت توسـط صـاحبنظران،      -کشور، منجر به شکل گیـري الگـوي اسـالمی         
که براي اولین بـار در سـال   (ایران شد، که البته این الگو      .آ.سیاستگذاران و حکمرانان ج   

از منظـر   . همچنان در مسیر نُضج یافتن و تکامل اسـت        ) 1 با این عنوان مطرح شد     1386
ایـران از  .ا.ي توسـعه در ج هـا  اسـت یسها و   این الگو سند باالدستی تمام برنامه  ،طراحان

 الگوي توسعه اقتصادي در الگوي اسالمی   ،اقتصاد مقاومتی . جمله اقتصاد مقاومتی است   
  .ایرانی پیشرفت است -

  
  هاي اقتصاد مقاومتی نظریه پسا توسعه و طرح سیاست

نه به عنوان یک الگو بلکه به مثابه » توسعه«نظریه پردازان اقتصاد مقاومتی معتقدند 
 د از آن به سوي پارادایمی بومی تر و درون زا تر گذار داشت؛          یک پارادایم است که بای    

 خـاص  الزامـات  و ارزشـی  و معنایی بار با جهانی، متعارف اصطالح یک توسعه، کلمه«
 ضـمن  شـد  اسـتفاده  »پیشرفت «کلمه از بنابراین نیستیم، موافق ها  آن با ما که است خود

این . »2است داشته سابقه اسالمی بانقال طول در دیگران، مفاهیم از نگرفتن وام این که 
نیز مطرح گردیـده  » نظریه پسا توسعه«دیدگاه توسط برخی اندیشمندان جهانی با عنوان       

در رد یـا نقـد   » ضد توسعه«و یا   » پایان توسعه  « مفاهیمی نظیر  90 دههاز اوایل    .است

                                                
- 25/2/1386(مشهد  فردوسی دانشگاه دانشجویان رهبري در دیدار با.( 

-  راهبردي با موضوع الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت با حضور اساتید دانشگاه    هاي  هاندیش نشست نخستین رهبري در 
)10/9/1389.(  

3. The End of Development 
4. Anti-Development 
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بدون محوریـت غـرب و    بخش عصري   توسعه پدید آمد که نوید     هاي  نظریهمفروضات  
نظریـه پـساتوسعه،    . الگوهایی غیر تقلیدي براي جوامع مختلف در تـاریخ توسـعه شـد            

نظریـه پـسا   ). Pieterse, 2000: 175( نوعی واکنش رادیکال بـه معـضل توسـعه اسـت    
  آرتـور اسـکوبار  ، ) )1992نخستین بار توسط کسانی چون ولفگانـگ سـاچز  توسعه 

 
مجیـد رهنمـا و ویکتوریـا    ،  )1997( گیلبرت ریست ،  )1987( گوستاو استاوا ،  )1995(

به نقـل از  . (مطرح گردید ) 1988(  و وندانا شیوا   )1993(توشال ژسر،  ) )1997باتري
  .)1384سرواس، 

 بلکه ، نتایج آندلیلتمام این نویسندگان بر این باورند که نظریه توسعه، نه تنها به     
. نـار گذاشـته شـود    جهان نگرش و فضاي فکري و مفروضات آن باید ک         ،  به علت نیات  

طرد کامل نظریه توسعه از دید این صاحبنظران، نظریه پـساتوسعه را از سـایر انتقـادات         
که صرفاً  «پایدار و نیازهاي اساسی بشر     توسعه« مانند نظریه    )توسعه( وارده بر این نظریه   

. )Pieterse, 2000: 175(سـازد   هاي توسعه است، متمایز مـی  معطوف به اصالح فعالیت
اشـاره دارد کـه موضـوع عمـده مباحـث           در پسا توسعه به این نکته       ) post(ست  پواژه  

توسعه، تشخیص کارآمدترین شیوه براي پیشبرد توسعه نیست، بلکه مسئله اصلی مفهوم     
 آنچـه از توان گفـت    در نهایت می.)McGregor, 2007: 156( واقعی خود توسعه است

به سمت تمدن غربی     گذار و کشور راست استحاله تمدن بومی ه     توسعه مستفاد  مفهوم
سـازي نمـوده و پـروژه جهـانی شـدن کـه             برهمین اساس، غـرب تفکـري واژه      . است

  .)Farazmand, 2001: 34(کلید زده است  ت راسئیزه نمودن جهان اآمریکا

                                                
1. Wolfgang Sachs 
2. Arturo Escobar 
3. Gustavo Esteva 
4. Gilbert Rist 
5. Victoria Battery 
6. Serge Latouche 
7. Vandana Shiva 
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  انتقاد از توجه تک بعدي به توسعه
اي رایـج   ي اصلی نظریه پردازان اقتصاد مقاومتی بـه الگوهـ         محورهایکی دیگر از    

و درمقابـل   ) و خصوصاً اقتصادي   (يمادتوسعه، انتقاد از برجسته بودن توجه به توسعه         
 افرادي نظیر بریدزل و روزنبرگ    . نادیده انگاشتن ضرورت توسعه همگام معنوي است      

 بـا درجـه    رشـد  داننـد؛ اگرچـه     این توسعه نامتوازن را محصول نظام سرمایه داري مـی         
 سـمت  بـه  آن ناگهانی شیب تغییر اما شروع شده، از میالد  بعد 1000 سال بسیارکمی از 

 بـیش ازدو برابـر میـزان    به 1800سال  شود و در   می شروع 1700 سال از آمریکا در باال
 از ، یعنی 19 قرن نیز در حوالی   سایرنقاط دنیا  تغییرناگهانی دراروپا و  . کند  تغییر می  قبلی
 میزانی و رشد اقتصادي در تغییرکالنی چنین همزمانی. شود می شروع بعد به 1800 سال

 نظام اقتصادي  گیري شکل و است افزوده خود هاي  ساخته دست و تولیدات به بشر که
 شـکی  جاي ،زمان همین در آن الزم براي  نهادهاي نضج و داري سرمایه نام به جدیدي

اقتـصادي یعنـی    جدیـد  نظـام  هـاي امـروز بـشر مرهـون     پیـشرفت  گذارد کـه    باقی نمی 
 کـه  نظـامی  چنـین   طبیعتادر.)Bridzell and Rosenberg, 1986: 45(داري است  سرمایه

 بـراي  متنـوعی  رویکردهـاي  و هـا   تئـوري  اسـت،  بوده رشد اقتصادي  گیري شکل بستر
 Solow 1956, 1957; Nelson and(شـده اسـت    ایجـاد  اقتـصادي  رشد پدیده توضیح

winter 1982; Romer 1986, 1990(.  
  

  صاد مقاومتیهاي کلی اقت سیاست
سیک و مدرن توسعه در الدر چند دهه اخیر، با توجه به ناکامی نظریات ک

برآوردن نیازهاي راستین بشري، ایده و مفهوم خطی توسعه در نظریات و مکاتب مسلط 
فرهنگ و  توسعه به چالش کشیده شده و معانی و تفاسیر جدیدي از توسعه با محوریت

ه نظریات  بحالت بر دولت، عرضه شد که در اصطانسان و اهمیت تقدم کارگزاري مل

                                                
1. Rosenberg and Birdzell 
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 يها سنجهو  در ایران نیز با درك این واقعیت. مشهور گردیده است» پساتوسعه«
 از سوي رهبر» مقاومتی اقتصاد«صحیح از شرایط موجود جهانی در این عرصه، مفهوم 

سمیعی و  (ت کنونی مطرح گردیده استرفت اقتصاد ایران از معضال  براي برونانقالب
ي اقتصادي برخی ها میتحراي  هازسوي دیگر در مناقشه هست). 51: 1394حبیبی، 

کشورهاي غربی شدت یافت وکوشش براي مهار این تحریم ها با طرح برنامه جامع 
با بدعهدي طرف مذاکره نتوانست بطور کامل منجر به مهار این ) برجام (اقدام مشترك

  .تحریم ها شود
، نظریه پردازان و سیاستگذاران را بـر آن داشـت تـا الگـویی       مجموعه این روندها  

مقاوم، درون زا و در عین حال برون گرا و متناسب با شرایط بومی، هنجاري و آرمـانی       
 مقاومتی معنایش این است که مـا        اقتصاد» کشور براي توسعه اقتصاد ملی طراحی کنند؛      

 در کشور محفوظ بمانـد، هـم   رشد اقتصادي یک اقتصاد داشته باشیم که هم روند روبه      
 کاهش یابد؛ یعنی وضع اقتصادي کشور و نظام اقتصادي طوري باشد            اش   پذیري آسیب

  گوناگون خواهد بـود کمتـر    هاي  شکلکه در برابر ترفندهاي دشمنان که همیشگی و به          
 هـاي   تئـوري  کفایت عدم امروزه).  2/6/91خامنه اي ( «ل پیدا کند  الیب ببیند و اخت   آسی

 دشـمن،  هاقتصادي همه جانب   فشارهاي و توسعه حال در جوامع راهبري جهت در رایج
 بـراي کـشور    را مقـاومتی  اقتـصاد  راهکارهاي بر مبتنی توسعه الگوي برنهادن ضرورت

 اقتـصاد  کلـی  هـاي   سیاسـت  ایـن  بـر  افزون). 168: 1393داوودي،   (است کرده ایجاب
 سیاسـتگذاري  هرگونـه  بـراي  سیاسـتی  راهنمـاي  و دسـتی  بـاال  سند عنوان به مقاومتی
 29 در سیاسـتی  سـند  ایـن . شوند  می محسوب) 19: 1394 سیف و ابراهیمی،   (اقتصادي

 در ذیل چکیده این سیاسـت هـا در          .شد ابالغ اسالمی انقالب رهبر توسط 1392 بهمن
  .شود قالب جدول ارائه می

                                                
1. Post-development 
2. Resistive economy 
3. Joint Comprehensive Plan of Action 

- دولت هیأت اعضاي و جمهوري رئیس دیدار در بیانات مقام معظم رهبري.  



 
 
 
 
 
 
 

  1396، تابستان 10هاي نوین، سال سوم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      224

   مقاومتی، اقتصاد کلی هاي اصلی سند سیاست هاي  چکیده و مؤلفه-1جدول 
  )1392 سیف، (ماخذ

  
 و افـزایش   سازي مقاوم ،صحیح مفهوم در مقاومتی توان گفت اقتصاد    در واقع می  

 واقـع،  در. اسـت  اقتـصادي  مـدت  بلنـد  هاي  و تحریم  فرسایشی نبردهاي در کشور بنیه
 را کـشور  اقتـصادي  عمر ثبات  که دارد اشاره خاصی اقتصادي تدابیر به اقتصاد مقاومتی 

همچنـین  ). 50: 1392خواجـه زاده،     (دهد  می کاهش را عقب گرد  الاحتم  و کرده بیشتر
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اقتصاد مقاومتی، یک    «:گونه تبیین نموده است    اقتصاد مقاومتی را این   ) )1391درخشان
 چنانکه مقاومت براي دفـع موانـع   ،اقتصاد فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته    

  ».شود پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف می
 بـومی  از شـرایط  اقتصاد مقاومتی، به عنوان الگوي علمـی برآمـده           از سویی دیگر  

توان گفـت     میه این ترتیب     ب .ی تعریف شده است   المو اس فرهنگی انقالبی   اقتصادي از   
و اقـدام صـرفاً تـدافعی نیـست     اي  هکه اقتصاد مقاومتی یک رویکرد کوتـاه مـدت وهلـ      

 پـردازان،  نظریه مطلوب الگوي توان  می را مقاومتی اقتصاد). 191:1394 حسین موالیی، (
 و مجـاور  هـاي   حـوزه  و (اقتـصادي  توسـعه  بـراي  ایران.ا.ج حکمرانان و سیاستگذاران

 و پویـا  رشـد  تـأمین  هدف با مقاومتی اقتصاد دانست، کشور) اقتصادي توسعه متداخل
 در کـه  اسـت  متفـاوتی  ابعـاد  و الزامـات  داراي و شـده  مطرح اقتصادي مقاومت بهبود

که چکیده آن   ) 154: 1393 داوودي، (است شده ابالغ مقاومتی اقتصاد کلی هاي  سیاست
  . گردیدگذشته بیاندر سطور 

  
  اقتصاد مقاومتی در ادبیات علمی بین المللی

با وجود  ،   است نوین اقتصادي جهان، اقتصاد مقاومتی مفهومی        علمی و  در ادبیات 
 بـا آن   بسیاري ذکر نمود که نزدیکی و شباهت   نتوا  می را   هایی  نظریه اصطالحات و    این

 وارده ناشـی از     هـاي   شـوك هـا و      کشوري قادر باشد در مواجهه با تنش       این که  .دارند
 سریع قرار دهد، طبـق      هاي  تطبیقت خارج از اختیار، خود را در جریان تعدیل و           التحو

 توانایی جوامع ،باقیمقصود از کارایی انط. شود نامیده می» کارایی انطباقی«ادبیات نهادي   
 نـورث آن را سرمـشق و راهنمـاي          که هاست  شوكدر مقابل    پذیر براي انطباق انعطاف  

در ذیـل بـه بررسـی ایـن     . )North, 2000: 12-19 (کنـد  مـی هـا معرفـی    سیاستگذاري
  .شود رویکردهاي نظري پرداخته می

                                                
- طباطبائی عالمه دانشکده اقتصاد دانشگاه ،»ها چالش و الزامات مقاومتی؛ اقتصاد «ارائه در کنفرانس علمی. 
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  نظریه فنریت اقتصادي
 ازي اقتـصاد ملـی بـا عنـوان    هاي نوین اقتصادي با هدف مقـاوم سـ   نظریه یکی از 

 از توان به) ) 2006بریگاگلیو را اقتصادي فنریت .است مطرح شده  »اقتصادي فنریت«
 رهـایی  و ایـستادگی  بـه  اقتصادکـشور  بـودن  قادر یعنی است، کرده معنی برآمدن عهده

 آن را توان نگهداشـت سـطح محـصول در       دوال. مخرب خارجی  هاي  شوك از جستن
 آن را به توان یک اقتـصاد  آیجینجر. ها تعریف کرده است  ز شوك نزدیک ظرفیت پس ا   

   دانـد  تر شدن بحران و یا حـداقل بهبـود آثـار یـک بحـران مـی             به کاهش احتمال عمیق   
)Nakano and fujii, 2011: 3.(بـه  اقتصادي فنریت اصطالح که دارد می بیان  بریگاگلیو 

 هـاي   شـوك  از سـریع  بهبـودي  بـراي  اقتصاد توانایی اول: رود بکار تواند  می مفهوم دو
 این اثرات برابر در ایستادگی براي اقتصاد توانایی دوم و خارجی کننده  تخریب اقتصادي

 محـدود  بـه شـدت    مخالف هاي  شوك اثرات از یافتن بهبود براي اقتصاد توان. ها  شوك
ــد ــد خواه ــر ش ــراي اگ ــال، ب ــسري مث ــاي ک ــالی ه ــزمن م ــود م ــته وج ــد داش    باش

)Briguglio, 2011: 5( .باشـد  پویـا  یـا  و ایـستا  توانـد  می اقتصادي فنریت کلی، طور به .
 منعطـف  یا و جذب براي سیستم یک ظرفیت یا و توان مفهوم به ایستا اقتصادي فنریت
 بـودن  پویا مالحظات که  آن تر  عمومی تعریف در. باشد  می زیان یا و خطر برابر در شدن

 یـک  از بهبـودي  براي سیستم یک توان به ياقتصاد فنریت دارد، خود در نیز را ثبات و
 ,Rose (اقتـصادي  فنریـت  نـوع  دو میـان  بایـد  می همچنین،. شود می گفته پایدار شوك

  :گذاشت تفاوت) 8 :2004
 دیگـر  جـایگزینی  توان یعنی عادي شرایط در توانایی ؛5ذاتی اقتصادي  فنریت .1

 بازارها توان یا شده، مواجه مشکل با خارجی شوك طریق از که هایی نهاده براي ها نهاده

                                                
1. Elastic Economic theory 
2. Briguglio 
3. Duval 
4. Aiginger 
5. Inherent Elastic Economic theory 
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 ،اقتـصادي  فنریـت  از نـوع  این. قیمتی هاي   عالمت به پاسخ در منابع بازتخصیص براي
  .نیست ساخته سیاست و بوده اقتصاد یک ذاتی

 و ابتکـار  قـوه  از ناشـی  بحـران  شـرایط  در توانایی ؛1انطباقی اقتصادي  فنریت .2
 یـا  بازرگـانی،  عملیـات  در هـا   نهـاده  جـایگزینی  توان بردن باال یعنی عادي، فوق تالش

 تقاضاکننده و کننده  عرضه اقتصادي عوامل اطالعات کردن کامل طریق از بازارها تقویت
 بلکـه  ندارد، وجود خود خودي به اقتصادي فنریت از نوع این. یکدیگر کردن پیدا براي
 کـه  اسـت  آن رویکـرد  ایـن  دیگر  نگاه.)Rose, 2004: 8(است  »ساخته سیاست «کامالً

 عامل ؛پذیرد  می تأثیر عامل دو از خارجی هاي  شوك اثر بر اقتصاد شدن تخریب ریسک
 بـا  اقتـصاد  شـدن  رو  روبه توان دوم عامل و است کشور اقتصاد پذیري  آسیب میزان اول

 تعیـین  را کـشور  ریـسک  میـزان  دو این تفاوت. اقتصادي فنریت یا خارجی هاي  شوك
  .)Briguglio, 2008: 5(کرد  خواهد
 هاي چرخههاي والگمقاومت و انعطاف در  نیز به بررسی )) 2005لتیس و کاپوک

OECDرهاي وتجاري در کش  
 پـذیري  ف، انعطـا هـا  آنمطـابق بـا بررسـی    . اند پرداخته 

رها معرفـی  و کـش ز در این گـروه ا     تکلیدي در افزایش مقاوم   نقش   ،رهاي مالی عام  زابا
  .استشده 

  
  4 نظریه تاب آوري اقتصاد ملی

هایی که به الگوي اقتصاد مقـاومتی قرابـت دارد، نظریـه تـاب         دیگر از نظریه   یکی
 هـاي  آوري در چهار دهه گذشـته بـه نحـو وسـیعی توسـط رشـته        تاب .باشد  آوري می 
عـالوه بـر روانـشناسی، کـاربرد ایـن واژه را            .  علمی به کار گرفته شده اسـت        گوناگون

                                                
1. Adaptation Elastic Economic theory 
2. Cotis and Coppel 

-عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي اروپاي کشورها   
4. National Economic Resilience theory 
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 شناسی، تـاریخ، مـدیریت و برنامـه    ه در علوم سیاسی، مدیریت بازرگانی، جامع توان  می
 مـشترك هرگـز بـه معنـی          اسـتفاده  ایـن . شهري یافـت   ریزي بین   برنامه  و ریزي بحران 

ها و کاربردهـاي گونـاگون        روش ، نیست  به آن  نظري مربوطه ه  یکسانیِ مفهوم یا پشتوان   
  .)Martin & Anderies, 2011 (دارد

شـده  [به کار برده ] اقتصاد بیشتر  در   2008ویژه پس از بحران مالی        این مفهوم، به  
قتصاد در پیوست سـند گـزارش مخـاطرات جهـانی      اکه مجمع جهانیاي  ه گون بهاست  
هـاي    ایجـاد تـاب آوري ملـی در برابـر مخـاطره           « باعنواناي    ه خود، گزارش ویژ   2013
تـاب آوري بـه توانـایی    . )GlobalRisks Report, 2013: 36(منتشر کرده است » جهانی

. شـود   مـی ها گفته  پذیر از نظر اقتصادي براي تعامل و مدیریت تکانه         بیک کشور آسی  
)Overmyer, 2012:13(.بیش از آنکه ساختاري باشد مربوط بـه  » تاب آوري»  واقع  در

 آوري ب تـا مؤلفـه  عناصـر سـاختاري نیـز در         توانـد   میالبته  .  جاري است  هاي  سیاست
 روش، ایـن  در مـدیریت  .)Guillaumont, 2010: 831( پذیري وجود داشته باشد آسیب

توانند به کارکردهـاي خـود       تر می  هاي کوچک   نظام که کند حاصل اطمینان که است آن
کوچـک   شکـست  یک از تواند  می نظام اقتصادي  مثال براي .در طول بحران ادامه دهند    

 یا و نماید فعالیت برق عمومی قطعیِ یک وقوع با تواند  می دولت یا و کند عبور بازاري
ـ  یـک  وقـوع  صورت در توانند  می ها همچنان   ساختزیر  خـدمات  ،آمیـز  فاجعـه  هحادث

 مفهـوم  بهتـر  درك بـراي . )Martin & Anderies, 2011: 7(. دهنـد  ارائـه  را ضـروري 
آسـیب  . راهگـشاست »  اقتـصادي  آسیب پـذیري  «مفهوم   توجه به » آوري اقتصادي  تاب«

 تعریـف  »خـارجی  عوامـل  اثـر  بر ضرر یا خسارت احتمال «صورت به تواند  می پذیري
 مربوط مقاوم اقتصاد هدربار جهانی آگاهی از حلقه آخرین. )Briguglio, 2003: 2(شود 

 مقاومت ایجاد «نام با که است) 2013 (اقتصاد جهانی مجمع اجالس رسمی گزارش به
 مقاومـت  از گـزارش  ایـن  تعبیـر  البتـه . گردیـد  منتشر »جهانی هاي  مخاطره دربرابر ملی

                                                
1. World Economic Forum.  ) شود نیز نام برده می» اجالس داووس«از این مجمع با عنوان(  
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) طبیعـی  بالیـاي  مانند (شود می جهانی هاي  مخاطره از وسیعی طیف شامل ،)آوري  تاب(
 پـذیر  بینی  پیش با وثیقی پیوند مقاومت همچنین. است خارجی هاي  شوك اثر از فراتر که

 شـده  پیـشنهاد  مقاومـت  تقویـت  براي بعد پنج مزبور گزارش در. دارد ها  مخاطره بودن
  :است

 کاال بازار کالن، اقتصاد محیط قبیل از هایی  بهجن بر مشتمل :اقتصادي هزیرسامان. 1
  ها؛ آن مانند و وري بهره و پذیري پایداري کار، بازار مالی، بازار خدمات، و

 شهرسازي طبیعی، منابع همچون هایی  جنبه بر مشتمل :محیطی  زیست هزیرسامان. 2
  شناختی؛ بوم زیست هسامان و

  ها؛ سیاست  ورهبري ت،دول نهادها، بر مشتمل :حکمرانی هزیرسامان. 3
 مخـابرات،  ویـژه  به حساس هاي  زیرساخت بر مشتمل :ها زیرساخت هزیرسامان. 4
  سالمت؛ و آب نقل، و حمل انرژي،
 ,WEF(افراد  و اجتماع سالمت، انسانی، هسرمای بر مشتمل :اجتماعی هزیرسامان. 5

2013(.  
  

  آسیب پذیري اقتصاد ملی
 بـه صـورت ریـسک یـک کـشور در            ندتوا  میپذیري اقتصادي یک کشور      آسیب
 آن ه اخالل و مانع توسع که موجب  خارجی و طبیعی تعریف شود     هاي  شوكمواجهه با   

 در این تعریف دو نوع شوك عمده برون زا وچهار منبـع اصـلی آسـیب       .شود  میکشور  
دو نـوع   .شـود  پذیري اقتصاد ملی نام برده شده است که در ذیل به تکفیـک آورده مـی              

  :اند از ن زا عبارتشوك عمده برو
 و هـا  آتشفـشان  فـوران  یا ها لرزه زمین :مانند طبیعی یا زیستی محیط هاي  شوك . 1

 مکرر اقلیمی هاي شوك
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 کاهش تقاضاي   :مانند) هاي تجارت و نرخ ارز      مانند شوك  (هاي خارجی   شوك . 2
ــاتی قیمــت  ــی ثب ــرخ   خــارجی، ب ــی ن ــین الملل ــرات ب ــانی، تغیی ــاي جه ــره ه ــاي به   ه

 Guillaumont, 2010: 830).(  
ـ آسیب«د ملی نیز بریگاگلیو معتقد است اپیرامون منابع آسیب پذیري اقتص    ذیري  پ

  کـه میـزان قرارگـرفتن کـشور در معـرض           شـود   مـی  به شرایط ذاتی اطـالق       »اقتصادي
متـأثر از متـون   . )Briguglio, 2009: 231(کنـد   هاي اقتصادي برون زا را متأثر می شوك

نیز ایـن مفهـوم را   ) 2004 (ي اقتصادي بریگوگلیواقتصاد رایج در خصوص آسیب پذیر   
در حال توسعه بررسی نموده و این تعریـف را ارائـه   اي  هدر کشورهاي کوچک و جزیر    

  :داند کرده است و منابع آسیب پذیري را موارد ذیل می
 درجه باالي باز بودن اقتصادي در مقایسه با سایر کشور ها . 1

 )وع سازينمحدودیت مت (اال هاوابستگی به صادرات دامنه محدودي از ک . 2

وابستگی به واردات راهبردي، به ویژه انرژي و کاالهاي صنعتی با محـدودیت              . 3
 در امکانات جایگزینی واردات

هاي حمل و نقـل متنـاظر آن و         انزوا، جزیره بودن و دسترسی نداشتن به هزینه        . 4
 .)Overmyer, 2012: 12(از مرکز و کاهش اهمیت ] دوري و فاصله[ خروج

  
  ، ملی  مدل تأثیر تاب آوري و آسیب پذیري در ریسک تخریب اقتصاد-1 شکل

  )Briguglio, 2009; 5(ماخذ 
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  رهیافت انتقادي به الگوي اقتصاد درون زا
برخی از صاحبنظران با اشاره به جهانی شدن اقتصاد و در نوردیده شدن مرزهاي               

عات و ارتباطات و همچنین هاي مبتنی بر فناوري اطال      جغرافیایی کشورها توسط سامانه   
هاي بین المللی و چند ملیتی، امکان اسـتقالل اقتـصاد ملـی و                ایجاد و گسترش شرکت   

  .دانند مطلقاً درون زا بودن آن را، نه امکان پذیر و نه مطلوب می
 است این اصلی نکته: گوید  می اقتصاد شدن جهانی فرآیند مورد در آکسفورد آري

 کـه  اي گونه به است؛ اي  فزاینده متقابل پیوستگی و بستگیوا فرآیند معرض در جهان که
 ملـت  -دولت حاکمیت چون اصولی اساس بر جداگانه ملی اقتصادهاي از گفتن سخن
 بـراي  رشـد  و توسـعه  بـه  رسـیدن  مسیر دیگر، عبارتی  به .باشد نامناسب پیش از بیش

 بـا . آیـد   مـی  بعیـد  سـخت  نظر به زا  درون الگوهاي اتخاذ با توسعه، حال در کشورهاي
 اقتـصادي  نظـام  بـا  ملـی  اقتصادي همگرایی اطالعاتی، جامعه کنونی شرایط به عنایت
 نظـر  به ضروري زا برون الگوهاي اتخاذ ،سازي جهانی و شدن جهانی روند و جهانی

عقیلـی،  (دارد  ویـژه  اولویـت  مـورد  ایـن  در فراملیتی هاي  شرکت منافع چند هر. آید  می
176:1384(.  

 که است واقعیتی ،اقتصاد سازي جهانی « کهر در این باره معتقد است     همچنین بیک 
 هـاي   شـرکت  امـروز  جهان اقتصادي اصلی بازیگران. است گسترش حال در سرعت به

 ملیتی چند هاي  شرکت این. باشند  می عظیم سودي و سرمایه مولد که هستند ملیتی چند
 کنتـرل  و تملـک  در المللی ینب طور به کشورها داخلی تولید درآمد از بیش درآمدي با

  ).Baker, 2002: 261 (»هستند ها شرکت
 موفق جهانی پیشرفتهاي روند بر تأثیرگذاري در تنها نه توسعه حال در کشورهاي

 کـه  جایی تا شوند؛  می ماندگی عقب دچار بیشتر نامناسب، الگوهاي اتخاذ با بلکه نبوده
 بـه  امـر  ایـن . شود  می بیشتر خارجی يالگوها به ها  آن وابستگی ملی، اقتصاد تضعیف با

                                                
1. convergence 
2. outward-looking 
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 نظـام  بـا  ملـی  اقتـصاد  همگرایـی  جهانی، اقتصاد بر لیبرال الگوي حاکمیت قبول مفهوم
 کـه  اسـت  جهانی اقتصادي هاي  سازمان در کشورها فزاینده عضویت و جهانی اقتصادي

ـ آی  مـی  شـمار  بـه  اقتـصاد  شـدن  جهـانی  از نمـودي  کدام هر ). 176:1384عقیلـی،    (.دن
 را بـومی  و محلی هاي  گیري  تصمیم دولت، بدون عمدتاً هاي  تجارت وسیع هاي  تفعالی«

 بـازیگران . بنامند »سازي جهانی «را آن اند  مایل برخی که اي  پدیده است، کرده تضعیف
 هـاي   شـرکت : کنـد   مـی  نـشان  خـاطر  نویـسندگان  از یکی که گونه آن فرایند این اصلی

 هـاي   فنـاوري  و اطالعـات  انقـالب  رکـه مح نیـرو  خـصوص  این در و. هستند فراملیتی
که درباره نـسبت ایـن   اي  هرسد نکت  به نظر می).Schiller, 1996: 111 (»هستند ارتباطی

نقد ها با اقتصاد مقاومتی نباید از نظر دور داشت آن است کـه نظریـه پـردازان اقتـصاد               
بطور موازي  معتقدند اقتصاد مقاومتی الگویی درون زا و        [همانطور که ذکر شد   ] مقاومتی

هاي درونی تکیه دارد و همزمان بـه توسـعه          برون گرا است، به این معنی که بر ظرفیت        
  .پردازد ارتباطات اقتصادي خود با جهان می

  
  بازنمایی

هاي جهان خـارج     بازنمایی واقعیت «کارکرد اساسی و بنیادین رسانه ها عبارت است از          
شود و   به وسیله رسانه ها ایجاد می  براي مخاطبان و اغلب دانش و شناخت ما از جهان         

هاي  درك ما از واقعیت بواسطه و به میانجی گري روزنامه ها، تلویزیون، تبلیغات و فیلم
سازوکار رسـانه هـا را در    بازنمایی. )Flick, 2005: 31( »گیرد سینمایی وغیره شکل می

ـ              گروه این که رابطه با    د، روشـن   هاي خاص را چگونه نشان دهنـد و تـصویرسازي کنن
هـا تعیـین    کند که سیاسـتِ نمـایش دهنـده رسـانه        بازنمایی به ما یاد آوري می     «. کند  می
از . هاي خاص چگونه به انجام برسـد  هاي تصویر کردن گروه کند که تصاویر و شیوه    می

هـاي بـی شـمار آن بـه تـصویر کـشید،        توان جهان را با تمام پیچیـدگی        آنجایی که نمی  

                                                
1. globalization 
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 تهیـیج وتقابـل کـه مـا را از دیگـران جـدا        و پروپاگانداییهاي خبري، فشارهاي    ارزش
ارائه را ) هاي فنی و محتوایی از پیچیدگیاي    هیا تحمیل معنا در قالب مجموع     (د  نساز  می
 ».اسـت ) از واقعیـت (براین اساس بازنمایی عنصري محوري در ارائه تعریـف  . دهند  می

)Watson & Hill, 2006: 248(.  
  

  ساختگرابراي  هبازنمایی رسان
هـاي   نظریه» چگونگی ارتباط میان بازنمایی، معنا، زبان و فرهنگ     « براي بیان    هال

هـاي   نظریـه .  2هـاي بازتـابی   نظریـه . 1: کنـد  بازنمایی را در سه دسته طبقه بنـدي مـی     
 (هاي برساختگرا نظریه. 3و  تعمدي

(Hall, 1997: 15بـراین  ادعـا  بازتابی، نظریه  در 
 خـارجی  جهـان  در قبـل  از کـه  است معنایی از بازتابیاي    هساد لشک به زبان که است
 چیـزي  کننده بیان صرفاً زبان که شود   می گفته ارجاعی یا تعمدي نظریه در. دارد وجود
 است مدعی بازنمایی به برساختی نگاه. دارد را آن بیان قصد نقاش یا نویسنده که است

 بـر  برساختگرا بازنمایی نظریه رویکرد رد. شود  می ساخته زبان »بوسیله «و »در «معنا که
یـن رویکـرد    ا. )71:1391 راودراد، (شـود   مـی  تأکیـد  زبـان  اجتمـاعی  و عمومی ماهیت

 که این جهان مادي نیست که ناقل معناست، بلکه سیستم زبـان، کـه مـا             کند  میتصدیق  
 ، مـسئول اصـلی تولیـد معنـا محـسوب          کنـیم   مـی براي ارائۀ مفاهیم خود از آن استفاده        

 طبق این نظریه، این ما هستیم که با استفاده از نظام بازنمایی، یعنی نظام مفاهیم    .شود  یم
استوارت هال بر رویکرد سـوم صـحه        . گماریم  میو نظام زبان، به برساخت معنا همت        

  .)Hall, 1997: 40(کند  می و دو رویکرد قبلی را رد گذارد می

                                                
1. Stuart Hall 
2. The Reflective 
3. The Intentional 
4. The Constructive 
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گرایانه این بحـث را مطـرح    ختبا نظري برسا  ) 1980(به طورکلی هال و دیگران      
 دهنـد بلکـه آن را بـه رمـز درمـی آورنـد               کنند که رسانه ها واقعیت را بازتاب نمـی          می

)Rojek, 2003: 53( .    رویکـرد   در مطالعات بازنمـایی دو سـنت پژوهـشی وجـود دارد؛
 هـاي   مناقشه گفتمان  رو براي بررسی    پیش در پژوهش . گفتمانی و رویکرد نشانه شاختی    

 گرایی  برساخت رسانه، ازنظریه  طریق از مقاومتی اقتصاد معناي تثبیت راستايدر   مسلط
  . استفاده شده است و با رویکرد پژوهشی گفتمانی به بازنماییاستوارت هال

  
  چارچوب نظري پژوهش

هاي نظري مرتبط در بخـش مبـانی نظـري تحقیـق،              پس از بررسی نظریه ها و رهیافت      
هـاي   در بخـش رهیافـت  . شـود  ونی پژوهش پرداخته میهاي کان  اکنون به انتخاب نظریه   

به دلیل توجه به بافت بومی و منابع  توسعه ملی، رهیافت توسعه بوم شناختی و درون زا
به دلیل داشتن رویکرد انتقادي نسبت       داخلی در فرآیند توسعه ملی و نظریه پسا توسعه        

داشـته و در چـارچوب      به الگوي توسعه تک بعدي و خطی، به اقتصاد مقاومتی قرابت            
  .گیرند نظري این پژوهش جاي می

اي   هبازنمـایی رسـان     بعد از مـرور رویکردهـاي نظـري بـه بازنمـایی، ازرویکـرد             
چراکه مقاله در پی کشف معناي تولید        است، شده استفاده هال استوارت يگرا برساخت

 مطالعات. دباش و برساخت شده توسط این سه رسانه براي بازنمایی اقتصاد مقاومتی می          
 قـرار  توجـه  مـورد  گفتمانی و شناختی نشانه رویکرد دو بااي    هرسان بازنمایی به مربوط
 تحلیل گفتمانی ها، رویکرد به دلیل بررسی متون خبرگزاري     پژوهش این در که اند  گرفته

  .است نظر مد
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  روش شناسی تحقیق
راي شناخت و  ب در روش تحلیل گفتماندر این پژوهش از رهیافت تئون وندایک

 گفتمان تحلیل. شود هاي حاکم بر بازنمایی اقتصاد مقاومتی بهره گرفته می بررسی گفتمان
 رویکردهاي شامل که است  هگسترد و پیچیدهاي  هرشت میان رویکرد پژوهشی یک

 باشد می شناسی جامعه و شناسی مردم شناسی، زبان از متفاوت نظري و شناختی روش
)Wortham, 2007 .(قسمت مطالعه براي اصطالح یک گفتمان تحلیل میلن مک ظرن از 

 هاي روش با مختلف هاي دیدگاه و رویکردها تنوع شامل کلی طور به. است زبان اعظم
 ها تئوري و ها روش از اي مجموعه گفتمان تحلیل کند می اضافه و است؛ زیادي گوناگون

  .)Macmillan, 2006:1 (ستا اجتماعی هاي زمینه در زبان کاربرد و زبان بررسی براي
ــار     ــا و آث ــته از کارکرده ــی آن دس ــه و بررس ــه مطالع ــب ب ــان اغل ــل گفتم تحلی

 گفتـه   و نحـوي   شناختی یا سـبکی      سبک 5شناختی،   نشانه 4، معناشناختی، شناختی  زبان
ها مستلزم در نظر گرفتن توالی، ترادف و توارد جملـه          شود که توصیف و تشریح آن       می

 نقد و بررسی هدف تحلیل گفتمان انتقادي. )Man, 1989: 95 (ستها و نیز ساختار آن
 باید توجه زیادي به وقـایع اجتمـاعی داشـته     پژوهشگررو،   از این . بافت اجتماعی است  

واقـع   تحلیل گفتمان انتقادي اعتقاد دارد زبان به هـیچ وجـه خنثـی نیـست و در                . باشد
یرات زبـان ارتبـاط تنگـاتنگی بـا         بازتاب ایدئولوژي گویندگان است، به همین دلیل تغی       

ــاعی دارد  ــی و اجتم ــاختارهاي سیاس ــث  ) Zhu, 2011: 681. (س ــک در بح ون دای

                                                
1. Teun Adrianus van Dijk 
2. Discourse Analysis 
3. linguistic 
4. semantic 
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6. stylistic 
7. syntactic 
8. Critical Discourse Analysis 
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. دهد شناسی تحلیل گفتمان، این روش را در دو سطح تحلیلی مورد توجه قرار می     روش
هـاي ارتبـاطی موضـعی      کُـنش  واز نظر او، تحلیل گفتمان از یک طرف بر متن، گفتـار           

ون دایـک در سـطح   . نـام دارد   ین سطح از دیدگاه وي سـطح خـرد        متمرکز است که ا   
 اجتمـاعی، سیاسـی،   ههاي پیچیـد  هاي ساختاري گفتمان یا همان نظام       تري، نظام   عمومی

. نام دارد این سطح، سطح کالن. دهد تاریخی و فرهنگی متن را مورد بازشناسی قرار می
 بـا تبیـین و   ،ها و متن   فسیر داده در این سطح، محققِ گفتمان کاو، عالوه بر توصیف و ت          

  .)120:1382 وندایک، (تحلیل اجتماعی سر و کار دارد
 کمتر و داشته انتزاعی خاصیت نوعی به گفتمان تحلیل روش به ها رهیافت عمده

. سـازند   مـی  مواجه هایی  ابهام با روش اجراي هنگام در را پژوهشگر و هستند انضمامی
 براسـاس  گفتمـان  تحلیـل  روش از الگـویی  ،گذار ازدر راه کتاب در) 49:1382 (فرقانی

 کمـک  روش ایـن  سـازي  انـضمامی  و عملیـاتی  به که است داده ارائه وندایک رهیافت
 دو افـزودن  بـا  ،یادشـده  الگـوي  هاي ویژه کار بر عالوه حاضر پژوهش در. است نموده

 و تـر  عمیـق  بررسـی تـا    اسـت  شـده  تـالش  مقاومتی، اقتصاد حوزه اختصاصی کارویژه
  .بگیرد صورت متن از تري تخصصی
  

بازنگري در روش تحقیق و ارائـه کـارویژه هـاي تخصـصی جـدول تحلیـل                
  گفتمان پژوهش حاضر

هاي انتزاعی  در این پژوهش براي عینی تر شدن و رهایی از برخی ویژگی
 هاي مرسوم تحلیل گفتمان، با توجه به رهیافت تحلیل گفتمانی تئون وندایک رهیافت

اي  ه، براي تجزیه و تحلیل اطالعات فرم ویژ)1382 (ائه شده از سوي فرقانیو الگوي ار
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پس از .  طراحی شده استوانتخاب اي  هبراي ثبت و استخراج اطالعات متون رسان
استخراج اطالعات، مقوله ها و متغیرهاي متن توسط این فرم، به تحلیل فرامتن پرداخته 

  .یین در الگوي فرکالف داردشده که کارکردي مشابه مرحله تفسیر و تب
ها   محور از آن8 کارویژه بوده که 10 فرم تجزیه و تحلیل اطالعات متن شامل 

 محور آن به صورت اختصاصی و تخصصی به حوزه اقتصاد مقاومتی 2عمومی و 
 ، قطب بندي)مثبت و منفی ( واژگان:اند از کارویژه هاي عمومی عبارت .مرتبط است

، افراد و نهادهاي مطرح شده در متن، استنادها و )ود و دیگريتسب به خنهاي م ارزش(
هاي  فرض هاي متن، مؤلفه ، پیش)تلقین و تداعی (هاي ضمنی متن ذکر شواهد، داللت

دو کارویژه تخصصی نیز ). 50:1382فرقانی،  (هاي اساسی متن اجماع و توافق و گزاره
هاي  مقاومتی و ارائه توصیه و سیاستهاي مرتبط با اقتصاد   مفاهیم و گزاره:اند از عبارت

  .متن براي پیشبرد اقتصاد مقاومتی که به صورت تخصصی پیرامون مسئله پژوهش است
 شامل که( متن مقوالت گفتمانی از استخراج بار یک ،متون تحلیل براي بنابراین 

 اطالعات، این گرفتن نظر در با دیگر بار و )است متن هر اساسی و اصلی اطالعات
 شیوه اقتصاد مقاومتی، به نسبت متن هاي گیري موضع و انجام ها آن تفسیر و یلتحل

  به عبارت دیگر،.شود می بررسی متن هر در غالب هشد ساخته هاي انگاره و گفتمانی
 مبناي شده استخراج اطالعات سپس و شده استخراج رسانه هر متنی مقوالت ابتدا

 به توجه با متن، فرا تحلیل در. گیرد می ارقر رسانه آن متون متنی فرا و متنی تحلیل
 ساخته هاي انگاره و گفتمانی هاي مقوله تحقیق، اهداف و و بافت اجتماعی رویداد هزمین

  .گیرند می قرار تحلیل و بررسی مورد شده 
ــه ــاري (جامع ــسایت     ) آم ــی و وب ــال تلگرام ــون کان ــامی مت ــه تم ــورد مطالع م

پیرامون اقتـصاد مقـاومتی اسـت کـه دربـازه           هاي ایسنا، صداوسیما و فارس        خبرگزاري
شـیوه  . انـد  شـده ) پخـش  (و منتـشر ) تولیـد  ( نگارش یافتـه 20/12/95 تا   1/1/94زمانی  
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 قـضاوتی  یـا  منـد  هـدف  هـاي  نمونـه  گیري هدفمند یا قـضاوتی بـوده اسـت، در          نمونه
. کنـد   مـی  انتخـاب  قبلـی  هدف با و ذهنی بصورت را گیري نمونه واحدهاي پژوهشگر

 نمونـه  بـراي  را گیـري  نمونـه  واحد یک انتخاب احتمال که است داور هدف و ذهنیت
 از میان جامعه مورد مطالعه در هـر       . )264 :1381 نچمیاس، و فرانکفورت (کند  می معین

که معرف گفتمان بازنمایی اقتصاد مقـاومتی در    )  متن 63در مجموع   ( متن   21سه رسانه   
نمونه گیري بـه روش  . انی قرار گرفته استآن رسانه باشد، انتخاب و مورد تحلیل گفتم 

 11 و آنالیـن  پایگـاه  از متن 10(و تا رسیدن به حد اشباع آن رسانه       ) قضاوتی (هدفمند
باشد صورت گرفتـه      هاي تحلیل گفتمان مرسوم می      که در پژوهش  ) تلگرام کانال از متن

رگـزاري  اطالعات از طریق مراجعـه بـه کانـال تلگـرام و پایگـاه انالیـن سـه خب          . است
مفهوم کانونی اقتصاد مقاومتی متغیر مـستقل و گفتمـان بازنمـایی            . گردآوري شده است  

  .باشد که پژوهش در پی کشف و بررسی آن است رسانه متغیر وابسته می
  

  هاي پژوهش یافته
در این بخش با استفاده از رهیافت تئون ون دایک در تحلیـل گفتمـان و جـدول آمـاده          

هاي گفتمانی متون  ل اطالعات متن به بررسی و استخراج مقوله  شده براي تجزیه و تحلی    
خبري کانال تلگرام و پایگاه آنالین سه خبرگزاري پیرامون اقتصاد مقاومتی با توجه بـه               

  .شود هاي اجتماعی متن، پرداخته می زمینه
  



  

  
  

  
 239   ...   یهاي نوین ارتباط هاي جمعی و فناوري تعامل رسانه

 )ایسنا (تحلیل گفتمانی کانال تلگرام و پایگاه آنالین خبرگزاري دانشجویان ایران )1

  )ایسنا (هاي تحلیل گفتمانی متون خبرگزاري دانشجویان ایران  یافته-2 لجدو
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 تحلیل گفتمانی کانال تلگرام و پایگاه آنالین خبرگزاري صداوسیما )2

  هاي تحلیل گفتمانی متون خبرگزاري صداوسیما  یافته-3 جدول
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  تحلیل گفتمانی کانال تلگرام و پایگاه آنالین خبرگزاري فارس
  هاي تحلیل گفتمانی متون خبرگزاري فارس ته یاف-4 جدول
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  هاي تحلیل گفتمانی متون خبرگزاري فارس ادامه یافته -4 ادامه جدول

  
  

  هاي پژوهش تحلیل اطالعات متن و فرامتن و پاسخ به پرسش
 با توجه به فرامتن، به هاي گفتمانی متن در این بخش پس از استخراج اطالعات و مقوله

 کانـال  و آنالین پایگاه (هاي  یعنی نحوه بازنمایی خبرگزاري   ژوهشپاسخ سئوال اصلی پ   
  .شود مقاومتی، پرداخته می اقتصاد مسلط از هاي گفتمان به نزدیک) تلگرام

  )ایسنا(کانال تلگرام و پایگاه آنالین خبرگزاري دانشجویان ایران 
گـرام و   متن از کانـال تل 10هاي گفتمانی استخراج شده از بررسی    از تحلیل مقوله  

شود که این  چنین نتیجه می) ایسنا ( متن از پایگاه آنالین خبرگزاري دانشجویان ایران11
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هـاي   تـرین مؤلفـه    خبرگزاري در چینش و انسجام واژگانی، موضعی و کلی خـود مهـم            
نماید؛ درون زا، ایجاد قدرت رقابت بـین   اقتصاد مقاومتی را این گونه مفهوم پردازي می      

صوصی و دولتی، افزایش صادرات غیر نفتی، دانش بنیان سـازي           هاي اقتصادي خ    بخش
محصوالت و خدمات اجتماعی، حمایت از کارآفرینـان، همزمـانی توسـعه اقتـصادي و           

هـاي دانـشگاهی،    سیاسی بین المللی، کاربردي سـازي پـژوهش       انزواي سیاسی، کاهش 
و افـزایش  هاي تشویقی براي تولید کنندگان، تنش زدایی در سیاسـت خـارجی      سیاست

 .اقتصاد سازي  شفاف ووري بهره گرایی اقتصادي، رشد تعامل

کنـد   متون خود بر کسانی داللت مـی  » دیگري درون کشور  «این رسانه در کارویژه     
که رویکردي سیاسی به اقتصاد مقاومتی دارند و از آن در جهت تـضعیف دولـت بهـره           

رانـه از اقتـصاد مقـاومتی    برند، ایسنا در چارچوب بندي خود بر طـرد قرائـت متحج        می
گرایی بـین المللـی و    تاکید داشته و معتقد است اقتصاد مقاومتی به معنی تضعیف تعامل     

همچنین در صورت بندي تئوریک ایـن رسـانه اقتـصاد     . داللت بر انزواي جهانی نیست    
 نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی قـرار گرفتـه و از جملـه     ،گرایی جهانی   فاقد تعامل  ریاضتی

. هاي طرد شده و داراي مرزبندي با اقتصاد درون زا در گفتمان این رسانه اسـت           تعبار
ـ         » دیگري برون مرزي  «همچنین   بازنمـایی  اي  هایـن خبرگـزاري کـشورهاي توسـعه یافت

اند که در صدد تبدیل کشورهاي توسعه نیافته به بازار مـصرف تولیـدِ مـازاد خـود                   شده
  .هستند

اورد موفق براي حل مناقشه اتمی ایران را دارد و   ایسنا از برجام بازنمایی یک دست     
هـاي مقاومـت    هاي مثبت از کوشش دولت یازدهم در پیونـد سیاسـت     به ساخت انگاره  

هاي اقتـصادي     پردازد و همگان را به استفاده از فرصت         اقتصادي با سیاست خارجی می    
جرایـی سـازي   این رسانه در دامنه معنا بخشی خود بـراي ا . نماید  پسا برجام ترغیب می   

دهـد حـال آنکـه         دیگـر قـرار مـی      يها در کنار قُوا و دستگاه     اقتصاد مقاومتی، دولت را   

                                                
1. Austerity 
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خبرگزاري فارس بر نقش اصلی و محوري دولـت در پیـشبرد اقتـصاد مقـاومتی تاکیـد        
  .کند می

  خبرگزاري صداوسیما آنالین پایگاه و تلگرام کانال
 11  متن کانال تلگـرام و   10رسی  بر از شده استخراج گفتمانی هاي  مقوله تحلیل از

این رسانه از ورود به مناقـشه        که شود  میگرفته   نتیجه چنین خبرگزاري صداوسیما  متن
اجتماعی دربـاره اقتـصاد مقـاومتی پرهیـز          -هاي مسلط سیاسی    بین جریان ها و گفتمان    

نموده و رویکرد اصلی خود را تبیین چیستی، چرایی و چگـونگی اجـراي ایـن الگـوي         
  .دي قرار داده استصاتاق

هـاي اقتـصاد      تـرین مؤلفـه     این خبرگزاري در چینش و انسجام واژگانی خود مهم        
کند؛ مردمـی بـودن، اسـتحکام سـاخت درونـی             مقاومتی را این گونه مفهوم پردازي می      

 کیفیـت  قدرت، محدود سازي واردات غیر ضرور، گریز از نفت زدگی اقتـصاد، ارتقـاء             
اجتماعی،  مصرف، عدالت الگوي خودکفایی، اصالح و لمردم، استقال معیشت و زندگی

 کـاهش   ضـرورت   و غیرنفتی، تقویت تولیـد ملـی      گسترش صادرات  زدایی، محرومیت
خبرگزاري صداوسـیما در جهـت گیـري خـود بـر وفـاق و            .ملی اقتصاد پذیري آسیب

دیگـري درون   «وحدت ملی براي اجراي اقتصاد مقاومتی تاکید بسیاري نموده اسـت و             
کند که در پـی   خود را غیر از مخالفان اقتصاد مقاومتی، کسانی مفهوم پردازي می » کشور
هـاي تئوریـک     در صـورت بنـدي زمینـه      . و دو قطبی سازي جامعه هستند      آفرینی تضاد

 گفتمان اقتصاد مقاومتی را اندیشه نئولیبرالیسم     » دیگري«توسعه، خبرگزاري صداوسیما    
  .داند تریشی، می اندیشمند ابه نظریه پردازي هایک

هـاي اجرایـی را پیرامـون اجـرا و            خبرگزاري صداوسیما بصورت متعادل دستگاه    
دهد و در پوشش خبري  هاي اقتصاد مقاومتی مورد مطالبه و نقد قرار می    پیشبرد سیاست 

ایـن خبرگـزاري بـه      . کنـد   خود را دشمنان انقالب اسالمی ترسیم می      » دیگري خارجی «

                                                
1. Neoliberalism 
2. Friedrich August von Hayek 
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ی اقتصادي، نگرشی مثبت ولی محتاطانه داشته و در کل در           تعامالت جهانی و برونگرای   
 .رویکرد خود بر اولویت دهی به درون زایی بر بـرون گرایـی در اقتـصاد تـصریح دارد            

 ایـن  نهادي و اقتصاد سیاسـی ارتباطـات در        هاي  رویه با خبرگزاري صداوسیما متناسب  
ر کامل حمایت نماید و کوشیده است از دولت براي پیشبرد اقتصاد مقاومتی بطو سازمان

هاي اقصاد  همزمان به نقد کاستی ها و مطالبه از قوه مجریه براي اجرا و پیگیري سیاست
 و توافـق « هـاي  کـارویژه  گونه کـه از  این رسانه آن  .مقاومتی و توسعه درون زا بپردازد     

آید در مفصل بندي گفتمانی خود ضمن حمایت از دولت بـراي             آن بر می   »متون اجماع
ن عمومی و نخبگانی خود را به پشتیبانی از دولت بـراي           اي اقتصاد مقاومتی مخاطب   اجرا

  .نماید اجراي این سیاست ها ترغیب می
رویکرد خبرگزاري صداوسیما پیرامون برجام، نخست برساخت یک توافق موفـق      

براي افکار عمومی داشته است اما در ادامه رونـد بازنمـایی ایـن توافـق همزمـان بـا          را
ي طرف غربی مذاکرات، گفتمانی انتقادي نـسبت بـه برجـام و خـصوصاً طـرف         بدعهد

همچنین نگرانی از این که برجام منجر به افزایش واردات و           . غربی آن تولید کرده است    
بـشود،  ) که روندي ضد اقتصاد مقاومتی است      (کاهش حمایت از تولید کنندگان داخلی     

کـه بـراي توصـیف آن از    اي  ه به گونهاي صریح متون این رسانه بوده است   جزء داللت 
ضـرورت متناسـب     .استفاده نمـوده اسـت    » واردات برانداز خانمان سیل ورود«استعاره  

هاي اقتصاد مقاومتی، توزیع کار  هاي توسعه با سیاست سازي لوایح بودجه سالیه و برنامه
یابی متناسب بین نهادهاي حاکمیتی براي تحقق این الگو و ضرورت طراحی سامانه ارز            

هـاي سیاسـتگذاري توسـعه درون زا و     پیشرفت اقتصاد مقاومتی از پرتاکید ترین توصیه      
خبرگـزاري صداوسـیما در بـسط        .هاي ساخته شده در متون این رسانه است         چارچوب

روایت خود از نتایج تحقق اقتصاد مقاومتی، افزایش کارآمدي و مقبولیت نظـام انقالبـی     
  . کانون روایت خود قرار داده استجهت دستیابی به آرمان ها را در
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  خبرگزاري فارس آنالین پایگاه و تلگرام کانال
  متن از کانـال تلگـرام و    10بررسی   از شده استخراج گفتمانی هاي  مقوله تحلیل از

این خبرگزاري در چیـنش و انـسجام    که شود  می نتیجه چنین فارس خبرگزاري متن 11
هاي اقتصاد مقاومتی را این گونه بازنمایی   ؤلفهترین م   واژگانی، موضعی و کلی خود مهم     

 مبـارزه  و اقتصاد کردن نفت، مردمی  بدون تولید، اقتصاد  و کار کند؛ گسترش فرهنگ    می
 اقتصاد ناپذیري زیستی مردم و مسئولین، تحریم      ساده و جویی اقتصادي، صرفه  مفاسد با

کار، تحقـق    و کسب فضاي خدمات و محصوالت، بهبود    بخش شدن بنیان  کشور، دانش 
  .یت درونزایی بر برونگرایی در توسعه اقتصاديواقتصادي و اجتماعی، اول عدالت

پادگفتمـان اقتـصاد    « همچنین این رسانه به طرد مفاهیم ذیـل بـه عنـوان عناصـر               
 هـا، وابـستگی    غربـی  طبقاتی، نفـوذ   اقتصادي، فاصله  پرداخته است؛ ریاضت  » مقاومتی
قاچـاق،   کـاالي  مونتـاژي،  وارداتـی  صـنایع  شی، توسعه فرو نفتی، خام  درآمد به اقتصاد
گري در بـین     تصنعی، روحیه اشرافی   هاي  پیشرفت، پیشرفت  فریبنده ظواهر برخی انتقال

این رسانه به نقـد      . سیاستگذاري بر اساس اندیشه اقتصاد سرمایه داري        و تصمیم سازان 
، اقتـصاد  »ا توسـعه پـس «الگوهاي رایج خطی توسعه پرداخته و هـم راسـتا بـا پـارادایم            

بازنمـایی  » ایرانـی پیـشرفت   -الگوي اسـالمی  «مقاومتی را در چارچوب سند باالدستیِ    
به تک بعدي بـودن الگوهـاي       نسبت   خبرگزاري فارس با اتخاذ گفتمان انتقادي     . کند  می

ـ رایج توسعه، اقتصاد مقاومتی را یک الگوي توسعه صرفاً اقتـصادي ندا        سته و آن را بـا  ن
 در صورتبندي گفتمانی مشترك ،رهنگی، اجتماعی، سیاسی و علم و فناوري   هاي ف   حوزه

 »اجتماعی فرهنگی نگاري پیوست«در همین چارچوب این رسانه . بازنمایی نموده است
هـاي سیاسـت گـذاري        مقـاومتی را در توصـیه      اقتصاد هاي  سیاست کردن اجرایی براي

  .توسعه متون خود، برجسته ساخته است
 اسـتعمار  و بیگانگان نفوذ برابر در سدي مثابه صاد مقاومتی را به   فارس الگوي اقت  

ي عقبه تئوریک و تاریخی دانسته و مبارزات علمـا در  انوین بازنمایی نموده و آن را دار    
انقالب مشروطه براي جلوگیري از نفـوذ بیگانـه را در همـین زنجیـره معنـایی تـداعی                 



  

  
  

  
 247   ...   یهاي نوین ارتباط هاي جمعی و فناوري تعامل رسانه

 خبرگزاري فارس دو گـروه برسـاخته        در قطب بندي گفتمانی   » دیگري بیرونی « .کند  می
هاي ذاتی انقالب  ها با ویژگی هاي سلطه گر غربی که منافع آن شده است؛ نخست دولت

اسالمی در تضاد است و در صدد تضعیف اقتصاد درون زا در ایران هستند و گروه دوم       
گـاه    هـیچ ، تعهدشانباوجودهاي خارجی که در چارچوب قرار دادهاي صنعتی       شرکت

ایـن رسـانه بـراي مـشروعیت زدایـی از حـضور       . اند نتقال فناوري به ایران نپرداخته به ا 
هاي خاص پرداخته اسـت، در       هاي ایرانی به تولید داللت      هاي خارجی در پروژه     شرکت

راستاي همین چارچوب، فارس با تداعی قرارداد دارسـی آن را بـا قراردادهـاي جدیـد         
IPC (نفتی

(پیوند معنایی زده است .  
جریـان  » دیگـري درونـی  «چنین در غیرسازي و قطب بندي ایـن خبرگـزاري،       هم

و مدیران غیر معتقد به توسعه درونزا، مفهوم پردازي شده است، این رسانه             » غرب سِتا «
پیاپی دولت در پیشبرد اقتصاد مقاومتی را در  هاي کنش گفتمان انتقادي نسبت به زنجیره 

رکزي خرده گفتمان انتقادي فارس به عملکرد       دال م . هاي خود جاي داده است      بازنمایی
  .هاي توسعه ترسیم شده است در سیاست» برونگرایی حاد«دولت، عنصر 

در صورت بندي تئوریک این رسانه، دیگريِ اقتصاد مقاومتی اندیشه سرمایه داري  
 لیبرالیـسم  و داري سـرمایه  اندیـشه  بـر  مبتنـی  اقتـصادي  گـذاري  قرار گرفته و سیاسـت  

ضـرورت   .ترسـیم شـده اسـت      مقـاومتی  اقتـصاد  ونه ناسازوار براي اجراي   گ ،اقتصادي
هـاي رفـاهی    حمایت از طبقه مستضعف و سیاست«و  » مقابله با اشرافی گري مسئولین    «

هـاي کـانونی گفتمـان      از داللـت و کـاهش نـابرابري اجتمـاعی     » هـا   حاکمیت براي آن  
ـ          صاد مقـاومتی اسـت، بـه       خبرگزاري فارس در بازنمایی فضاي اجتماعی متناسب با اقت

در مفـصل   .که نگرش متون به نهادهایی چون ستاد بسیج اقتصادي مثبت اسـت اي    هگون
بندي این خبرگزاري سیاست خارجی در پیوند معنایی نزدیک با اقتصاد درونـزا مفهـوم    

                                                
1. Iranian Petroleum Contract 
2. Social Inequality 
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توانـد نقـش علـتِ حـل          که درون زایی اقتصاد ملی مـی      اي    هپردازي شده است، به گون    
  .رجی را ایفا کند و معلول آن نیستمناقشات سیاست خا

اند با ذکر استناد و شـواهد بـین المللـی مـشروعیت           متون این خبرگزاري کوشیده   
 سال جهانی توسعه بخش به ضرورت مقاوم سازي ساختار اقتصاد ملی همچون گزارش 

 تاکیـداجالس  اقتصاد و  جهانی مجمع 2013 پذیري رقابت گزارش جهانی، بانک 2014
ملی، به تولید داللت مبنی بر جهانـشمول         اقتصاد آوري تاب ضرورت رب 2013 داووس

هاي ضمنی متون بـر تثبیـت      داللت. دنبودن الگوي هاي مقاوم سازي اقتصاد ملی بپرداز       
توسـعه   نیـز  هـا   تحریم رفع اند که با فرض     معنایی و اجماع سازي بر این گزاره کوشیده       

قاومتی بهترین الگو براي دستیابی به     درون زا براي کشور یک ضرورت بوده و اقتصاد م         
  .این چشم انداز است

  
  ها و کانال تلگرام در بهینه سازي توزیع خبر توصیف فراگرد تعامل خبرگزاري

 و تعامـل  فرآینـد  در ذیل پاسخ به سئوال فرعی پژوهش یعنی توصیف چگـونگی          
 از )پـژوهش  ایـن  در یادشـده  (اجتمـاعی  هـاي   رسـانه  و جمعـی  هاي  رسانه گیري بهره

  .آید خود، می تولیدات و متون توزیع سازي بهینه و بازنشر براي یکدیگر
هـاي   و فناوري) مانند این سه خبرگزاري (هاي جمعی      آنچه در نسبت میان رسانه    

قابـل مـشاهده و توصـیف اسـت،     ) بویژه تلگرام در میان جامعـه ایرانـی  (نوین ارتباطی   
هـاي   از یک سـو رسـانه  . باشد  یکدیگر میارتباط و نفع رسانی دوسویه این رسانه ها به   

جمعی براي بهینه سازي توزیع تولیدات و بازنشر مؤثر متون خود اقدام به فعال سـازي         
 بخش اعظمـی از مطالعـه متـون و       ، که اند  هاي تلگرامی کرده    صفحات اجتماعی و کانال   

ت هـاي اجتمـاعی بـویژه تلگـرام صـور          مشاهده تولیدات این رسانه ها از طریق شـبکه        
 خود کمتر به تولیـد متـون خبـري    ،هاي اجتماعی بران شبکهراز سویی دیگر کا   . گیرد  می
 متـون خبـري تولیـد شـده توسـط      1ها بیشتر اقدام بـه بـاز ارسـال            پردازند، بلکه آن    می

                                                
1. forward 
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ها نموده و سپس پیرامون آن خبر به بحث و گفتگو در گروه ها و صـفحات              خبرگزاري
. گیـرد  هاي اجتماعی شکل مـی  طریق جریان ها و پویش از این   ، که پردازند  اجتماعی می 

 آنالیـن  پایگـاه  ماننـد  (هاي جمعی و رسانه  هاي اجتماعی   بنابراین از این دو منظر رسانه     
انـد، و خبرگـزاري هـا و مطبوعـات            به نوعی از هم افزایی رسـیده      ) خبرگزاري سه این

همچنـین در  .  هستندهاي اجتماعی همچنان از مراکز اصلی تولید جریان خبري در شبکه 
هاي اجتماعی و مباحث مطرح شده در آن یکـی از منـابع تولیـد         ادامه این فراگرد شبکه   

هـاي     تعامل بین رسانه   يهاي جمعی است و این چرخه تشکیل یک الگو          خبر در رسانه  
دهد که در بررسی سه خبرگـزاري ایـسنا، فـارس و     هاي اجتماعی را می    جمعی و شبکه  

  .وهش این فراگرد کامالً مشهود بودصداوسیما در این پژ

  
 هاي اجتماعی و شبکه) پایگاه آنالین (هاي جمعی  توصیف فراگرد تعامل رسانه-2 شکل

  هاي اجتماعی سه خبرگزاري در تولید و توزیع خبر و پویش) کانال تلگرام(
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  اي گیري سه رویکرد رسانه بندي و نتیجه جمع
هـاي    خبرگـزاري  در مقـاومتی  اقتـصاد  مـایی بازن نحوه بررسی و این مقاله درپی کشف   

 اصـالح  اصـولگرایان،  (مـسلط  هـاي   گفتمـان  بـه  نزدیک )پایگاه آنالین و کانال تلگرام    (
 است پرسش بوده این به پاسخ پی پژوهش نیز در فرعی لهئمس بوده و) حاکمیت طلبان،

 چـه  در و چگونـه ) پـژوهش  در یادشـده  (اجتمـاعی  هاي  رسانه و جمعی هاي  رسانه که
 به توجه با (خود تولیدات و متون توزیع سازي بهینه و بازنشر براي یکدیگر از فرآیندي

 یکـدیگر  بـا  و گرفتـه  بهره) محتوا ارائه بستر دو این از یک هر هاي  محدودیت و مزیت
  .کنند می تعامل

که در بخش قبل به      پژوهش هاي  یافته بررسی و اطالعات متن و فرامتن    از تحلیل 
 اقتـصاد  از مـشترکی  معنـایی  قرائـت  تـوان نتیجـه گرفـت       ام شد، می  شکل تفصیلی انج  

 دامنـه  داشـتن  ضـمن  رسـانه  سـه  از هریـک  و اسـت  نیافته شکل ها رسانه در مقاومتی
 نسبی واگرایی از نوعی داراي مقاومتی، اقتصاد بازنمایی در ،گفتمانی محورهاي اشتراك

 مـسئله  طرح در که (رسانه نآ به نزدیک مسلط گفتمان با متناسب نگرانه بخشی نگاه و
 از دفاع در عمومی افکار اقناع براي) طلب اصالح حاکمیت، اصولگرا، شد؛ ذکر پژوهش
 سـر  بـر  معنـایی  مناقـشه  بـه اي   هرسان رویکرد سه اساس همین بر. هستند خود عملکرد
 اقتـصاد  سـازي  مقـاوم  معناي براي خود مدنظر خوانش سازي مرَجح و تثبیت تعریف،

 توان نوشت؛ پیرامون گرایش این رسانه ها به مکاتب رایج اقتصادي می          .اند  تهپرداخ ملی
 کـاهش  و دولت سازي کوچک سیاست مقاومتی، اقتصاد براي پیشبرد  ایسنا خبرگزاري

 ایجـاد  تـوان  چـون  واژگـانی  بـا  همنشینی در که کند  می پیشنهاد را بازار در آن مداخله
 گـرایش  هـا،   آن بـه  امـور  واگذاري ایشافز و خصوصی اقتصادي هاي  بخش بین رقابت
 در. کنـد   مـی  تـداعی  را خصوصی بخش تقویت رویکرد با» آزاد بازار اقتصاد «به متون
 انتقـاد  و خـصوصی  بخـش  بـه  امـور  واگذاري کاهش لزوم بر فارس خبرگزاري مقابل

                                                
1. Free market economy 
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 رفـاه  افزایش براي دولت نهاد سوي از عمومی خدمات توسعه و پرداخته آن ازسازوکار
 »گـرا  تمرکـز  اقتصاد «هاي  گرایش بر که کند  می توصیه را برخوردار کمتر طبقه عیِاجتما
  .کند می تداعی را» رفاه دولت «الگوي و نموده داللت

 متـون  در آکادمیـک  نهادهـاي  و افـراد  سازي برجسته با اند  کوشیده رسانه سه هر
 دهنـد،  ارائـه  الگـو  ایـن  از دانشگاهی و علمی معنایی زنجیره مقاومتی، اقتصاد با مرتبط

 و نهـادي  رویـه  بـه  توجه با. است مضاعف ایسنا در چارچوب این ایجاد براي کوشش
 پژوهشی علمی نهاد به آن وابستگی و ایران دانشجویان خبرگزاري رسانه سیاسی اقتصاد
 از حمایـت  و گـسترش  ضـرورت  دانـش،  بـر  متکـی  اقتصادي الگوي دانشگاهی، جهاد

 و فنـاوري  پیوسـت  و دانـشگاهی  هاي پژوهش سازي رديکارب بنیان، دانش هاي  شرکت
 جایگـاه  ملـی  هـاي   طـرح  و المللـی  بـین  قراردادهـاي  در داخلی هاي  توانمندي توسعه
 .دارد مقـاومتی  اقتصاد پیشبرد راهکارهاي به رسانه این بخشی معنا دامنه دراي    هبرجست

 کیـد أت قاومتیم اقتصاد پیشبرد در کشاورزي بخش نقش بودن محوري بر رسانه سه هر
 شـده  کشاورزي بخش پیشرفت از مانع صنعتی توسعه به زیاد توجه معتقدند و اند کرده
 در نیـز  کـشاورزي  بخـش  کـه  مـضمون  ایـن  بـا  دارد اثباتی سویه یک تاکید این. است

 باشـد،  سـودآور  ،ICT و صنعتی هاي  بخش توسعه همچون تواند  می الزم توجه صورت
 مناسب و الزم غذاي تأمین معناي به (غذایی امنیت تأمین ضرورت آن سلبی سویه در

  .است شده سازي برجسته) بحران وقوع هنگام در شهروندان عموم براي
اکنون پس از پاسخ به پرسش فرعی مقاله و توصیف فراگرد تعامل سه خبرگزاري     

 هاي پژوهش از توان از واکاوي یافته   و شبکه اجتماعی تلگرام در تولید وتوزیع خبر، می        
هاي گفتماتی متون سه رسـانه و         جمله بررسی فرآیند توزیع، محورهاي اساسی و مقوله       

هـاي   هریک از ایـن دو نـسل رسـانه      » محدودیت«و  » مزیت نسبی «دو بستر ارائه محتوا     
) کانال تلگرام سه خبرگـزاري  (هاي نوین   و رسانه ) پایگاه آنالین سه خبرگزاري    (جمعی

                                                
1. Welfare state 
2. Food security 
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 و همچنـین قـدرت ایجـاد پـویش اجتمـاعی را در        براي انتشار متون خبري و تحلیلـی      
  .نمودار ذیل جمع بندي و ارائه نمود

 
   مزیت نسبی و محدودیت کانال تلگرام وپایگاه آنالین سه خبرگزاري-1 نمودار

  
  منابع

 ،)اشراقی (صفارانتشارات :  تهران،مدیریت توسعه ،)1389. (مهديالوانی،  -
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 فلـسفی،   مهرسـیما  :ترجمه ،توسعه براي تارتباطا فرهنگی بعد ،)1379. (اد بورن، -
 اول چاپ. سیما و صدااي  هبرنام سنجش و مطالعات تحقیقات، مرکز :تهران

: تهـران  ،ایـران  ملـی  توسـعه  پشتیبانی در ها  رسانه نقش ،)1354. (مجید تهرانیان، -
 ایران توسعه و ارتباطی علوم پژوهشکده

 اقتـصاد  در معکـوس  لجـستیک  مفهوم به توجه  لزوم ،)1392. (خواجه زاده، مهدي   -
  .2، سال دوم، شماره اقتصاد منابع طبیعیمقاومتی، 

 مالیـاتی  نظـام  کـارایی   افـزایش  ،)1393. (داوودي، پرویز و جعفریه، فاطمه سادات      -
  . دانشگاه شهید بهشتیرساله دکتري اسالمی اقتصاد هاي آموزه به توجه با ایران

، »هـا   چالش و الزامات مقاومتی؛ اقتصاد «ملی همایش ،)1391. (درخشان، مـسعود   -
 .طباطبائی عالمه دانشگاه :تهران

 :متـرجم  اول، چـاپ  ،جمعـی  ارتبـاط  شناخت) 1383. (.او دنـیس،  و م فلور، دي -
  .سیما و صدا دانشگاه انتشارات: تهران مرادي، سیروس

 انتـشارات : تهـران  ،ایران سینماي و سینما شناسی جامعه ،)1391. (اعظـم  راودراد، -
 تهران دانشگاه

پیـروز   توسعه، ترجمـۀ   و ارتباطات جدید رویکرد سوي  به ،)1384. (جان سرواس، -
  .64 شماره شانزدهم، سال ،مجله رسانه ایزدي،

 آن پیامدهاي و توسعه و ارتباطات هاي  نظریه در دگرگونی ،)1384. (جان سرواس، -
لـه  مج پاکدهی، حسینی علیرضا :هترجم ،ارتباطی برنامه ریزي و در سیاستگذاري 

 .64 شماره شانزدهم، سال ،رسانه

 اقتـصاد  الگـوي  و پـساتوسعه   نظریـه  ،)1394. (حبیبـی، فاطمـه    و سمیعی، علیرضا  -
 راهبـردي  مطالعـات اي،   مقایـسه  رویکردي ایران؛ اسالمی جمهوري در مقاومتی

 .66 شماره هجدهم، سال ،بسیج
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 اقتصاد کلی هاي سیاست سازي پیاده راه نقشه براي    همقدم ،)1392. (مراد اله سیف، -
 .1 شماره ،بسیج راهبردي مطالعات پژوهشی علمی فصلنامه ،ایران.آ.ج مقاومتی

 بانکداري یابی زمینه و شناسی مفهوم ،)1394. (اله آیت و ابراهیمی، مراد اله سیف، -
 .71 شماره دوم، و بیست سال ،روند فصلنامه ایران، اقتصاد در مقاومتی

فصلنامه  اطالعاتی، جامعه و ارتباطات عصر در هتوسع ،)1384. (وحید سید عقیلی، -
  64 شماره ،رسانه

مجلـه  تعامل سنت و فناوري در جامعه اطالعـاتی،          ،)1384. (فرقانی، محمد مهدي   -
 29 و 28، شماره علوم اجتماعی

 ی اع جــتم ا وم ل ع در ش ژوه پ اي ه  روش ،)1381. (د وی دی ،نچمیــاس و اوا چ ورت، ف ک ران ف -
 روش س: تهران ،)ی ل اض ف ا رض و جانی الری ل اض ف: مترجمان(

 مـصرف  میـزان  گـزارش سـنجش    «،)1395. (مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران     -
  . جهاد دانشگاهی:، تهران»ها شبکه این به مردم نگرش و اجتماعی هاي شبکه

 به نسبت مردم دیدگاه روندي بررسی «،)1394. (ایران دانشجویان افکارسنجی مرکز -
 افکارسـنجی  مرکز نظرسنجی، گزارش. »آن مصرف میزان و هاي اجتماعی   شبکه

  .دانشگاهی ، جهادایران دانشجویان
 پرویـز  :ترجمـه  ،جمعـی  ارتباطات نظریه بر درآمدي ،)1382. (دنیس کوایل، مک -

  .رسانه تحقیقات و مطالعات مرکز انتشارات تهران، اجاللی،
 ،رونـد  فـصلنامه  ،مقـاومتی  اقتـصاد  هنجاري در هاي  ریشه ،)1394. (موالیی، حسین  -

 17 شماره دوم، و بیست سال

 تـا  مـتن  دسـتور  از گفتمـان؛  تحلیـل  در مطالعاتی ،)1382. (اي تئون دایک، ون -
 و مطالعـات  مرکـز : تهـران  ،)مترجمـان    گـروه  ترجمـۀ  (،انتقـادي  کاوي گفتمان

 .ها رسانه تحقیقات

- http: //www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2013.pdf 
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- http://www.rockefellerfoundation.org/news/publications/resilience-

literaturereview. 

- http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20831 
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