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چکيده
اقتصاد مقاومتی ،الگويی اقتصادي است که براي يک ملت حتيی در ريرايف اريار و يحيريم ،همرشيه رريد و
رکواايی را اراهم میکشد .با مروري که بر برانات چشد سالهي اخرير رهبير معظيم انقيب داريته باريرم ،متوجيه
میرويم که اه مشظر ايران ،سراستهاي کبن جمهوري اسبمی اه جمله پرادهسياهي اقتصياد مقياومتی يشهيا اه راه
يبديل ردن آنها به گفتمان محقق میروند .گفتمان بهعشوان يک نظيا معراتيی اراگرير در ييک بااتيار در ا ياي
يعاملی ايجاد میرود و به يغررر و رکلدهی اکر و راتار مخاطب نظر دارد .هدف اين پيووه
الگوي راهبردي گفتمانساهي اقتصاد مقاومتی با عاملرت رسانه ملی است .اين پووه

رشاسيايی عشارير

با انجا مطالعيات اکترياای

و با استفاده اه روش کرفی يحلرل م مون و اه طريق مصاحبه با  21نفر اه راحبنظران حوهه اقتصاد ،ميديريت و
سراستگذاري کرور انجا رده است که اه طريق اخذ و اعمال نظرات يکمرلی و اربحی خبرگان ،الزامات ارائه
رده اه اعتبار اله برخوردار گرديد .يااتههاي يحقرق نران دهشده الگويی سه مرحلهاي است که به يريرب عباريشيد
اه :پر گفتمانساهي ،گفتمانساهي ارلی و پسگفتمانساهي ،که هر کدا اه اين مراحل مريتمل بير مولفيههيايی
است که اه طريق اقدا و عمل به آنها ،مواقرت گفتمانساهي اقتصاد مقياومتی بيا عاملريت رسيانه مليی در کريور
اازاي

میيابد.

کليد واژهها :گفتمانسازي ،اقتصاد مقاومتي ،الگوي راهبردي ،رسانه ملي.

 . 1دانرجوي دکتري دانرگاه دااع ملی و مدرس و پووهرگر ،گروه ميديريت آموهريی ،دانريگاه ارهشگريان ،راياناميه:
mbrostami@gmail.com

مقدمه
با مروري که بر برانات چشد ساله ي اخرير رهبير معظيم انقيب
میرويم که اه مشظر ايران ،آرمانهاي انقب

داريته باريرم ،متوجيه

اسبمی و اهيداف کيبن جمهيوري اسيبمی

يشها اه راه يبديل ردن آنها به گفتمان محقق میروند .اين يأکرد معظيم ليه را در دييدارهاي
مختلف ايران در سالهاي متمادي اخرر میيوان درک کرد .اگر بخواهرم مشظور رهبر معظيم
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انقب

اه گفتمانساهي را درک کشرم ،با رجوع به مجموعهي برانات ايران در اين خصوص

میيوانرم بران کشرم که گفتمانساهي ،آرمانها و ارهشهاي انقب

و جمهوري اسيبمی بيه

معشاي «يبديل ردن» آنها به روح کلی اقرار مختلف جامعه و يبلور آنها در رروهي هنيدگی،
هيرساختهياي اجتمياعی و جرييان ييااتن آن در سراسير ميوير هياي حريات اجتمياعی
است(برانات در سومرن نرست جلسه راهبردي.)1390/10/1۴ ،
«اقتصاد مقاومتی» ارطبحی است که اولرن بيار اهسيوي مقيا معظيم رهبيري در سيال
 1389در ديدار با جمعی اه کارآاريشان کرور مطرح رد و پس اه آن نرز در سيخشرانیهياي
متعددي مورد يأکرد ايران قرار گرات .مقا معظم رهبري ايده و مفهو «اقتصياد مقياومتی»
را بهعشوان برنامه و راهکار مقابله بيا يهدييدات و يحيريمهيا و در راسيتاي پرريبرد کريور
بهسوي اهداف بلشد مدت سشد چرمانداه معرای نمودهاند .اقتصاد مقاومتی الگويی اقتصادي
است که براي يک ملت حتی در ررايف ارار و يحريم ،همرشه رريد و ريکواايی را ايراهم
میکشد .با يرديد ارارها و يحريمهاي کرورهاي غربی علره کريورمان ،مهيمييرين مسيهله
پر رو ،مسهله يأمرن مشابع مالی مورد نراه کرور خواهد بود .اقتصاد مقاومتی يک مکتب ييا
يک نگرش اقتصادي نرست ولی الزامی است که اقتصاد را در محور باورها و اعتقيادات آن،
مقاو می ساهد (برانات در ديدار با کارآاريشان.)1389/6/16 ،
مقا معظم رهبري در ياريخ  23بهمن  1392سراستهاي کلی اقتصاد مقياومتی را ابيب
ارمودند .در اين ابب اائق آمدن بر همه مرکبت ،به رکست و عقب نريرشی وادار کيردن
درمن ،حفظ دستاوردهاي کرور در همرشههاي مختلف و يداو پرررات و يحقق آرمانها و
ارول قانون اساسی و سشد چرمانداه برست ساله و يحقق اقتصاد متکی به دان
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و اشاوري،

عييدالت بشرييان ،درونها و بييرونگييرا ،پويييا و پررييرو در رييرايف پيير مخيياطره جهييانی و

عرشرت بخرردن به الگوئی الها بخ

اه نظا اقتصيادي اسيب را بيهعشيوان هيدف اقتصياد

مقاومتی متذکر ردهاند (متن اببغره سراستهاي کلی اقتصاد مقاومتی.)1392/11/30 ،
مسلما پرادهساهي مواق سراستهاي اقتصاد مقياومتی ،الزاميايی را نرياه داد ،ايين الزاميات
بسرار ضروري است و دررورت عد درنظرگراتن و ييا عبيور سيطحی و کيم نترجيه اه آن،
پرادهساهي نامواق سراستها ،غفلت اه مرحله گفتمانساهي ،را راهد بييودهايم .عبيور سيريع
و سطحی اه مرحله گفتمانساهي سراستها ،نه يشها ممکين اسيت بيييييه عيد پريادهسياهي
سراستهاي آن برانجامد ،بلکه در ررايف سختير ممکن است با ايجاد يک حااظيه مشفيی در
کرور ،اررت حرکتهاي راهبردي آيشده نرز سيلب ريود

(مبرشيی دهکيردي ،1388 ،رحميان سرريت،

 .)138۴يکی اه اين الزامات ،گفتمانساهي سراستهاي اقتصاد مقياومتی اسيت .گفتميانسياهي
سراستهاي اقتصاد مقاومتی جايگاه ويوهاي در سراستهياي کيبن اببغيی اقتصياد مقياومتی
دارد و بر يوجه به اقتصاد و ارهشگ و يبديل آن بهيکی اه گفتمانهاي اريلی جامعيه و ايجياد
ا اي مساعد ،رکواا و مولد اقتصادي بر مبشاي آموهههاي اسبمی اه طريق يوسيعه و يعمريق
و بهکارگرري مؤلفههاي ارهشگی ،اجتماعی و سراسی ياکرد دارد .گفتمانساهي ،الهميه اجراييی
ردن اقتصاد مقاومتی در کرور و يبررن اين مفهيو و آگياهیبخريی در خصيوص آن اسيت.
بدون مرارکت بدنه جامعه ،يغررر سراستهاي اقتصادي امري سخت و طاقت ارسيا و هميراه
با هزيشههاي گزاف خواهد بود .اگر يبش نکشرم يا سراستهاي اقتصاد مقياومتی ،بيه گفتميان
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گا هاي بعدي با دريواري و حتيی عيد نترجيه مواجيه خواهيد ريد .در بسيراري ميوارد اه

غالب جامعه يبديل رود ،متاسفانه رايد راهد رکست اين سراستهيا باريرم .در ايين مريان،
رسانه ملی بهعشوان يکی اه عاملرن مهم و موثر در راستاي گفتمانسياهي اقتصياد مقياومتی در
سطح کريور ،نقي

بسيرار پير رنيگ و وييوهاي را در کشيار سياير بياهيگران اجراييی ريدن

سراستهاي اقتصاد مقاومتی باهي میکشد .در اين مران خب پووهری مستقل که بهطيور جيامع
و با بررسی ادبرات غشی به ارائهيک الگوي راهبردي بيراي گفتميانسياهي يوسيف رداوسيرما
وجييود دارد .در پاسييخ بييهاييين نريياه مسييالهايين پييووه  ،يييدوين الگييويی مييدون در همرشييه
گفتمانساهي سراستهاي اقتصاد مقاومتی با عاملرت رسانه ملی است يا بتواند همرشيه اجراييی
ردن و پرادهساهي اين سراستها را اراهم ساهد.
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در ادامه براي درک بهتر موضوع گفتمانساهي سراستهاي اقتصاد مقاومتی ،بيه يعرييف
گفتمانساهي و مولفهها و رويکردهاي آن که يوسيف نظرييهپيرداهان ايين حيوهه مطالعيايی
مطرح رده است ،پرداخته و ضمن اراره به ديدگاههاي مقا معظم رهبري و به بران مفهيو
اقتصاد مقاومتی اه ديدگاه راحبنظران و محقققيان مختليف پرداختيه و در انتهيا ،الگيوي
گفتمانساهي سراستهاي کلی اقتصاد مقاومتی ارائه و همچشيرن هير کيدا اه عشارير الگيو
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يرريح میروند.
مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق
اه جمله مفاهرم کلردي و پرکاري که در رکل دادن يفکر السيفی ،سراسيی و اجتمياعی
همرن در نرمه دو قرن برستم نق

مغر
اسييت

(ع

بهسزايی دارته و هشوه هم دارد ،مفهيو گفتميان

ييدانلو .)13 :1380 ،گفتمييان يکييی اه پرچرييدهيييرين و مييبهمييرين مفيياهرم عصيير مييا

است(کبنتري )7 :1391 ،که با کثيرت معشيايی مواجيه اسيت (روحيانی )9:1391 ،و در بسيراري اه
ررتهها و رهراات اه هبان رشاسی گراته يا ادبرات ،السفه و علو اجتماعی و سراسيی ميورد
استفاده قرار می گررد و ارلسواان و نظريهپرداهان مختليف دربياره دامشيه ،مفهيو  ،نقي

و

کارکرد آن ،نظرييههيايی گونياگون ،و ييا حيدي متفياوت ،مطيرح کيردهانيد و پرراميون آن
ديدگاههاي مختلفی دارتهاند (داودي .)51 :1389 ،مفهو گفتمان ،پديدهاي چشد وجهيی و چشيد
معشايی است .کثرت وجوه و کثرت معانی اين پدييده بيه هميراه آريفتگیهياي مفهيومی و
خطاهاي معانی يوسف نويسشدگان آثار پديد آمده اه يکسو و بداعت مسيائل و موضيوعات
مطروحه در بحث گفتمان اه سوي ديگر موجب ابها در درياات رحرح معيانی و يعياريف
آن رده است (مررهايی.)11 :1380 ،
به گفتمان با رويکردهاي مختلف پرداخته رده است:
الف) رويکرد متنمحور :رويکردي که به گفتمان ،بهرورت متن گفتاري ييا نوريتاري
ررف مینگرد؛ اين رويکرد گرچه داراي يقد و سهم بررتري در ادبرات نظري است ،پا را
چشدان اه حوهه هبانرشاسی اراير نگذارته است.
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ب) رويکرد انديشهمحور :رويکردي که با يوسعه مفهومی ،گفتمان را در نظيا معشيايی
گسترده در نظر میگررد .مسلما گفتمان به مثابه جريانی ارهشگيی -انديريهاي اراگرير و نيه
محصور در يک متن ادبی ررف ،مورد يوجه جامعه رشاسان متياخر قيرار گراتيه اسيت ،بيا
رويکرد انديرهمحور همسويی بررتري دارد (رجاعی هند1378 ،؛ الريجانی و ديگران.)1380 ،
سخن گفته رده است .در ادامه ،نظر برخی اه متفکران و انديرمشدان معارر در ايين حيوهه
مطالعايی بران خواهد رد:
اه نظر اوکو ،گفتمان در يولرد ،يغررر ،باهيولرد ابوههاي هنيدگی اجتمياعی سيهرم اسيت.
يعشی گفتمان در يک رابطه اعال -معشابخ

و هوييتپيرداه -بيا واقعريت و نريز بيه مثابيه

کش هايی که بهطيور ميشظم موضيوعهيايی را کيه دربياره آنهيا ريحبت ميیريود ،ريکل
میدهشد(ياجريک .)10 :1378 ،مررل اوکو بهدنبال آن بود يا ررايف پردايی ،حفظ ،اربح و محو
مفاهرم و مسائل و موضوعات يک گفتمان را در قالب «قواعد رورتبشدي» نران دهيد .بيه
اعتقاد او گفتمان مجموعهاي اه گزاره ها يا احکا است؛ گفتميان حرطيه کليی هميه احکيا
است؛ گفتمان مجموعه اي قابيل يميايز اه احکيا اسيت؛ گفتميان مجموعيهاي اه قواعيد و
ساختارهايی است که پاره گفتارها و متنهاي خاری را يولرد میکشد؛ گفتمان «روييههيايی»
است که بهگونهاي نظا مشد موضوعايی که درباره ريان سيخن ميیگويشيد ريکل ميیدهيد؛
گفتمان ها در يقابل بيا آنچيه در مقابيل آنيان قيرار دارد يعرييف ميیريوند .وي بيراي هير
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در ادبرات پرچرده مربوط به گفتمان ،اه ويوگیهيا و مولفيههياي متفياوت ييک گفتميان

رييورتبشييدي گفتمييانی چهييار مولفييه اساسييی را معراييی مييی نمايييد کييه عباريشييد اه.1 :
رورتبشدي موضوعات .2 1،ريورتبشيدي مفياهرم .3 2،ريورتبشيدي کرفريت بريانی3و .۴
رورتبشدي راهبردها(۴مرليز .)25-۴0 :1382 ،او با بهرهگيراتن اه مفهيو نظيا هياي اکيري ييا
رشاخت ،موجوديت اکر را بر حسب گفتمان يوررف کرده و گفتمان را در رابطه با ررايف
ياريخی ،ررايف اجتماعی و در رابطيه بيا قيدرت و بخريی اه سياختار قيدرت و در درون
1
. Formation of subjects
2
. Formation of concepts
3
. Rules of enunciative modality
4
. Rules of formation of strategies
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جامعييه و در رابطييه بييا کارکردرييان يبرييرن م يیکشييد و آن را الگوهيياي عمييل و کاربشييدي
میداند(ع

يدانلو 53 :1380 ،و  .)55نهادها و مکانهاي آموهری نزد اوکو ،به مثابه يولردکششيدگان

گفتمان يلقی میروند؛ يعشی مکانهايی که درستی و نادرستی ،قبول يا عد قبول گفتمانهيا
را در اذهان مرد نهاديشه میکششد
دان

(ع

دانلو .)56 :1380 ،اوکو گفتمان را در اريباط بيا قيدرت و

يعريف میکشد .بهعبارتديگر اه نظر اوکو گفتمان در روابف قدرت و داني  ،جيايی
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که قدرت اه طريق يعدد روابف براي رکل دادن و نهاديشه کيردن داني

درک ريده اسيت،

رکل میگررد (بالوگون.)201۴ ،
مک دانل گفتمان را جريان و بسيتري ميیدانيد کيه داراي همرشيه اجتمياعی اسيت .هير
گفتمانی مجموعهاي انتزاعی اه احکا نرست ،بلکه مجموعههايی اه پاره گفتارها يا جملههيا
يا احکامی است که در بطن هر باات اجتماعی وضع میرود؛ يوسف همان باايت اجتمياعی
يعرن میيابد و موجبات يداو هستی آن باات اجتمياعی را ايراهم ميیآورد .بيدينيريريب
نهادها و باات هاي اجتماعی نق
دارند.

يعررن کششده مهمی در يحول ،حفظ و انتريار گفتميانهيا

(همان)19 ،

اه نظر مررل پرو ،گفتمانها به لحاظ ارولی حول رويههاي طرد يا کشارگيذاري سيامان
می يابشد؛ گفتميان هيا در يقابيل و يعيارا بيا مجموعيه ديگيري اه پياره گفتارهيا حياد
میروند(مک دانل.)111-131 :1379 ،
اه نظر بشونرست ،گفتمان پديده اي يعاملی است که در يک سوي آن يولردگر و در سوي
ديگر آن مخاطب جاي دارد ،هر گفتمانی وجود يک گويشده و يک رشونده را مسيلم ايرا
میکشد (مرلز.)12 :1382 ،
به اعتقاد وان دايک ،گفتمان « .1رکلی اه کاربرد هبان است که  .2همچون يک يعامل يا
رخداد اريباطی در يک موقعرت اجتماعی به وقوع پروسته و  .3به مرد در انتقال انديرههيا،
باورها و احساسايران کمک میکشد( ».وان دايک )18 :1382 ،او وظرفهييا هيدف اريلی مطالعيه
گفتمان را يوررفی يکپارچه اه اين سه بعد ارلی گفتمان میدانيد و رويکيردي اجتمياعی-
رشاختی به گفتمان دارد.
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به نظر روبرت وسشو در هر گفتمان ،بايد به يولردکششدگان گفتمان يوجه کرد؛ گفتمانهيا
يولرد میروند و ارايشد خلق و يولرد گفتمانها نراهمشد وجود مشابع کياای (هميان ،انير ي و
مالی و اطبعايی و  )...و ا اي اجتماعی مشاسب براي ررد آنهيا اسيت؛ يولريد گفتميان در
بااتها يا همرشههاي نهادي رورت میگريرد؛ در ايين باايتهياي نهيادي اسيت کيه يولريد
مخاطبانران قرار می گررند و با محدوديتهياي اعميال ريده اه سيوي رقربيان و رياحبان
قدرت مواجه میروند .گفتمانها در قالب ابزارهاي نورتاري ييا گفتياري متفياوت اه قبريل
هماي  ،جلسهها و نرست ها ،سخشرانی ،مقاله ،کتا  ،رعر ،داستان ،کيبس درس و غريره،
يجلی بررونی میيابشد.

(ويتشاو و ماررا ويتن)۴9-67 :1988 ،

اه نظر والکر و آريتز ،چهار گزاره کلردي مطالعه گفتميان بيا يوجيه بيه وضيعرت اعليی
گفتمان در نظريه و عمل ،عباريشد اه )1 :گفتمان میيواند بهطور سودمشدانه بهعشيوان اقيدامی
نمادين واقع ديده میريود؛  )2گفتميان و ريشاخت متقابيل برسياخته هسيتشد )3 .واقعريت
اجتماعی اه طريق يعاميل نميادين گفتميانی سياخته اسيت؛ و  )۴سياخت و سياه واقعريت
گفتمانی هومونرک است؛ مغرضانه به نفع مشااع غالب (اايرهارست.)2012 ،
با يوجه به ديدگاه هاي مرترک موجود مران نظريهپرداهان ،در مجموع میيوان مهمييرين
عشارر گفتمان که در اين يحقرق مدنظر قرار گراته است را ايينگونيه يرسيرم کيرد .1 :هير
گفتمييان همييراه بييا نظييا معراتييی مييی بارييد؛  .2اييين نظييا معراتييی در بييااتی اجتميياعی
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کششدگان گفتمان به مشابع اله براي يولرد ارهشگی دست ميی يابشيد ،در اريبياط و پرونيد بيا

رکلمیگررد؛  .3پس اه رکل گرري اين نظا معراتی ،محدوديتی در اراير راتن آن اه باات
اجتماعی وجود ندارد؛  .۴اين نظا معراتی ،همه گرر است و عبيارت گفتميان غاليب را در
بطن خود دارد؛ بهاين معشا که گفتمان ،آن نظا معراتی است که غالب و همه گرر بارد.
جايگاه گفتمانسازي در ادبيات سياستگذاري
مرحله پراده ساهي يکی اه مهم يرين و پر چال

ييرين مراحيل ارايشيد سراسيتگيذاري

میبارد .هيرا اين مرحله نقطه آغاهين يحقق هدفها است و پس اه آن در مرحليه ارهييابی
مرزان دسترابی به هدفها مورد ارهيابی قرار میگررد و در نترجهايين ارهييابیهيا اسيت کيه
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نران میدهد يا چه قدر پرادهساهي سراستگذاريهاي ييدوين ريده مواقيتآمريز و ييا بيا
رکست همراه بوده است.
پرادهساهي نامواق سراستگذاريهاي يدوين رده بهخصيوص در حيوهه سراسيتهياي
اقتصادي اه جمله مرکبيی است کيه يقريبيات يميامی کريورها بيا آن مواجيهانيد و در ايين
خصوص هزيشههاي غررقابل جبرانی را پرداخت کردهانيد .مسيأله پريادهسياهي سراسيت در
اصلشامه علمی مطالعات مديريت راهبردي دااع ملی ،سال چهار  ،رماره  ،16همستان 1399

کرور ما نرز چشدي است که مورد يوجه جدي مسؤوالن قرار گراته که مهيمييرين دلريل آن
ناکارآمدي و عد دست يابی به اهيداف اه پير

يعريرن ريده در پريادهسياهي سراسيتهيا

می بارد .با يوجه به ياکردات مقا معظم رهبري و با يوجه به ررايف اقتصادي داخلی کرور
و يحريم هاي ظالمانه خارجی ،بررسی موضوع پرادهساهي سراستهاي کلی اقتصاد مقاومتی
بهعشوان يک ضرورت براي کرور کامبت رورن و آرکار رده است.
بالوگون ( )201۴گفتمانها را در نق

استرايوي ،راتارها ،جهتگرريها و سراستها در

سطوح مختلف کرور در نظر گراته و معتقد است گفتمانها چارچو ها و معانی ذهشيی را
براي اع ا ايجاد میکشد و در نترجه راتارها و کش هاي هر کس در هر موقعريت و ريرايف
در درون اين چيارچو هيا و معيانی ريکل ميیگريرد .وي اذعيان ميی دارد کيه ميديريت
سراستگذاري گفتمانگرا ،مديريتی است مبتشی بر رويکرد گفتمان که اعالرتهيا و راتارهيا
و جهتگرريها و ياکترکهاي آن را گفتمان کرور هومونرک رده ،يعررن میکشد .اررهسيت
( )2012نرز بهايجاد و استقرار اريباط ساهمانی با نگاه گفتمانی و به مثابهيک راهبرد در نظير
گراته و يببرن اين ديدگاه پرداخته است.
مفهوم اقتصاد مقاومتي
براي مفهو اقتصاد مقاومتی در همرن مدت همان کم ،يعاريف متفاويی ارائه ريده اسيت
که هر کدا اه جشبهاي بهاين موضوع نگاه کردهاند .در اين مران ،يعرييف جيامع و کاميل اه
اقتصاد مقاومتی را خود مقا معظم رهبري ارائيه دادهانيد .ايريان در دييدار بيا دانريجويان
ارمودهاند« :اقتصاد مقاومتی اقتصادي است که بيراي ييک مليت ،حتيی در ريرايف اريار و
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يحريم ،همرشهي ررد و رکواايی را اراهم میکشد» (برانيات در دييدار بيا دانريجويان .)1391/05 /16 ،

معظم له در ديداري ديگر ارمودهاند« :مسهلهي اقتصياد مهيم اسيت؛ اقتصياد مقياومت مهيم
است .البته اقتصاد مقاومت الزاماي دارد .مردم کردن اقتصاد ،جزو الزامات اقتصاد مقاومت
است .کاه

وابستگ به نفيت يکيی ديگير اه الزاميات اقتصياد مقياومت اسيت .مسيهلهي

مديريت مصرف ،يکی اه ارکان اقتصاد مقاومت است؛ يعش مصرف متعادل».

(برانيات در دييدار

در کرور بهوجود براوريم .امروه کارآاريش معشاي

اين اسيت».

(برانيات در دييدار بيا کارآاريشيان،

.)1389/6/16
کمرسرون اقتصاد کبن ،باهرگانی و نظيا اداري مجميع يريخرص مصيلحت نظيا ايين
يعريف را ارائه داده است« :اقتصاد مقاومتی ،گفتمان و الگويی اقتصادي -مديريتی است کيه
ضمن مقاو ساهي اقتصاد ملی در برابر يهديدات و يوان يحريم ريکشی ،بيا رويکيرد عقيب
راندن نظا سلطه ،پر رو ،اررت ساه ،مولد ،درونها و برونگرا است».
باهرگانی و نظيا

(کمرسرون اقتصاد کبن،

اداري )1392 ،و در يعريفی ديگر اقتصياد مقياومتی بيه مفهيو ميديريت ريرايف

موجود کرور ،به روريی که مخاطرهها را به حداقل برساند آمده است و در ادامه بران رده
است ،ايجاد نهادهاي اله در اقتصاد ايران (به کارگرري مجموعهاي اه سراستها ،قيوانرن و
يدابرر اجرايی) که خطر پذيري آن را در برابر يکانه و اخبلهياي آسيرب هنشيده داخليی و
خارجی  ،به ويوه يحريمهاي برنالمللی ،به حداقل رسانده و همرشه را براي دسترابی ايران به
پررراتهاي پايدار اقتصادي اراهم آورد (کريم و ديگران.)1393 ،
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با کارگزاران نظا  )1391/05 /03 ،و در جاي ديگر ارمودهاند« :ما بايد يک اقتصاد مقياومت واقعي

مطمهشات اقتصاد مقاومتی در مقابل اقتصاد سرمايهداري و مبتشی بر اقتصياد اسيبمی اسيت.
خاستگاه اقتصاد اسبمی نرز قلب انسانهاست و همانی اقتصياد اسيبمی در جامعيه جياري
میرود که ابتدا مسهولرن و مديران اررد در باطن خوي

اقتصاد اسبمی را بپذيرنيد و ايين

يفکر را در عمل به بخ هاي مختلف جامعه القا کششد (عربی.)1392 ،
اقتصاد مقاومتی را بهطور خبره میيوان اقتصادي عشوان کرد که در آن عبوه بر يعاميل
پويا با دنراي خارج و استفاده اه امکانات يجارت آهاد ،امشرت اقتصادي کرور حفيظ ريده و
نوسانات محرف برن الملليی اقتصيادي و يهدييدهياي آن ،کمتيرين ييأثرر سيو را در رونيد
بلشدمييدت متغررهيياي کييبن اقتصيياد دارييته بارييد .چشييرن اقتصييادي مسييلمات بايييد اه
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يمامیيوانمشديهاي خود براي اسيتفاده حيداکثري اه ظراريتهيا اسيتفاده کشيد .در اقتصياد
اه انداهه بر روي يک يا چشد بخ

مقاومتی ،نبايد يمرکز بر

يا ظراريت اقتصيادي کريور

يکره رود ،بلکه بايد يبش رود يا همه ظرارتهاي اقتصاد به حداکثر بهره برداري اه ييوان
خود برسشد .اين موضوع به خصوص در مورد اقتصاد ايران اه اهمرت بيهسيزايی برخيوردار
است (ياري و کاويانی.)1392 ،
اصلشامه علمی مطالعات مديريت راهبردي دااع ملی ،سال چهار  ،رماره  ،16همستان 1399

جايگاه گفتمانسازي اقتصاد مقاومتي از ديدگاه مقام معظم رهبري
معظم له قد اول در عملرايی ردن اين سراستهاي اقتصاد مقياومتی را گفتميانسياهي
می دانشد و میارمايشد« :يکی اه دوستان ايشجا گفتشد که خرلیها اه اقتصاد مقاومتی کيه ريما
می گويرد ،اطّبع ندارند؛ بله ،اين يکی اه ضعفهاي کار ما است .ما اگر ميیخيواهرم ييک
خواستهاي يحقّق پردا کشد ،قد اوّل اين است کهايين خواسيته را بيهريورت ييک گفتميان
پذيراتهرده دربراوريم».

(برانات در ديدار اسايرد دانرگاهها)139۴/0۴/13 ،

همچشرن ايران گفتمانساهي اقتصاد مقاومتی را يکی اه الزامات اجراييی ريدن آن ميی
دانشد و میارمايشد« :الزا هفتم و کار اله هفتم [اه الزامات سراستهاي اقتصياد مقياومتی]،
گفتمانساهي است؛ بايد يصوير درستی اه اقتصاد مقاومتی ارائيه بريود؛ البتيه رداوسيرما و
رسانههاي کرور موظفشد اما مخصوص آنها نرست .دستگاههاي يبلرغايی مخالف بيا کريور،
مخالف با انقب  ،مخالف با پرررات ملی ما ،خرلی چرزهيا در چشتيه دارنيد و ريروع هيم
کردهاند  -ما ديديم  -بعد اه ايين هيم برريتر [خواهشيد کيرد] دربيارهي اقتصياد مقياومتی،
ارکاليراری ،مانعيراری ،گاهی هو کردن ،بیاهمرت جلوه دادن آنچه که در کمال اهمرت و
نهايت اهمرت است؛ اه اين کارها می کششد .نقطهي مقابل آنها بايستی کار بريود؛ مسيهولرن،
راحبان اکر و دلسوهان ،بايستی يصوير درستی را اه اين حرکيت بيزر

و عميومی ارائيه

بدهشد و گفتمان ساهي برود يا مرد بدانشد و معتقد بارشد و بخواهشد؛ در اين ريورت ،کيار
عملی خواهد رد«..
12۴

(برانات در جلسه يبررن سراستهاي اقتصاد مقاومتی)1392/12/20 ،

گفتمانساهي سراستهاي اقتصاد مقاومتی جايگاه ويوهاي در سراستهاي کبن اببغيی
اقتصاد مقاومتی دارد و بر يوجه به اقتصاد و ارهشيگ و يبيديل آن بيهيکيی اه گفتميانهياي

ارلی جامعه و ايجاد ا اي مساعد ،رکواا و مولد اقتصادي بر مبشاي آموهههاي اسيبمی اه
طريييق يوسييعه و يعمرييق و بکييارگرري مؤلفييههيياي ارهشگييی ،اجتميياعی و سراسييی ياکرييد
دارد(.اببغره سراستهاي کلی اقتصاد مقاومتی)1392/11/29 ،

رهبر معظم انقب

دربارهي ضيرورت گفتميانسياهي سراسيت هياي اقتصياد مقياومتی

بسراري اه مرکبت را بر طرف و کارها را يسهرل خواهد کرد».
معظم انقب

(جلسه سران قوا در ح يور رهبير

 )1392/12/06 ،لذا با يوجه به ياکريدات مقيا معظيم رهبيري الهميه اجراييی ريدن

اقتصاد مقاومتی در کرور ،يبررن اين مفهو و آگاهیبخری در خصوص آن اه گفتمانساهي
است .بدون مرارکت بدنه جامعه ،يغررر سراستهاي اقتصادي امري سخت و طاقتارسيا و
همراه با هزيشههاي گزاف خواهد بود.
جايگاه گفتمانسازي در برنامههاي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي
اه دواهده برنامه ملی اقتصاد مقاومتی ،يکی اه برنامههاي کبن مليی (برناميه هفيتم) ،بيه
برنامه ملی گفتمانساهي و ارهشگساهي اقتصاد مقاومتی براي اجرايی ريدن سراسيتهياي
اقتصاد مقاومتی اختصاص داده رده است و ريرس رداو سرما بهعشوان ريرس ايين سياهمان
اجرايی در راستاي يقسرم کار ملی انتخا

رده است يا به کميک وهارت ارهشيگ و اررياد

اسييبمی ،سيياهمان مييديريت و برنامييه ريييزي ،وهارت اقتصيياد و دارايييی و سيياير نهادهييا و
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میارمايشد« :گفتمانساهي در خصوص اقتصاد مقاومتی و يبديل آن بهيک گفتميان عميومی،

دستگاههاي يبلرغی و ارهشگی کرور بهاين مهم بپرداهد .در اين برنامه ملی سراسيتگيذاري
کبن و نظارت و ارهييابی بير عهيده سيتاد ارمانيدهی اقتصياد مقياومتی مسيتقر در دوليت
میبارد(.ساهمان مديريت و برنامه ريزي)1395 ،

جايگاه رسانه ملي در گفتمانسازي سياستهاي اقتصاد مقاومتي
درباره يأثرر رسانه هاي اريباط جمعی بر مخاطبان ،ديدگاههيا و رويکردهياي مختلفيی اه
يأثرر حداقلی يا يأثرر مطلق ،نررومشد و سحرکششدگی اين رسانهها وجود دارد .اه نظرييههياي
اولره السيول ،ريانون ،نظرييه گلوليه جيادويی ييا نظرييههياي جامعيه ييودهوار ،يبلرغيات،
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دست کياري ذهشيی مخاطيب ،امپريالرسيم ارهشگيی ،نظرييه هوميونی گرامريی ،امپريالرسيم
رسانهاي يا طرفی اه نظريات قائل به يأثرر محدود رسانههيا ،همگيی در ايين نکتيه اريتراک
دارند که رسانههاي اريباط جمعی می يوانشد ااکار عمومی مخاطبان خود را رکل دهشد و به
يغررر نگرش ،رويکرد ،ارهشها و راتار مخاطبان برانجامشد (احمدي.)1390 ،
رسانهها بهعشوان يکی اه يأثررگذاريرين ابزارها میيوانشد مسرر يک کرور را براي پرربرد
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اهداف يغررر دهشد .رسانهها در واقع ميیيوانشيد در رشاسيايی و يبريرن مؤلفيههياي اقتصياد
مقاومتی و يرويج سبک هندگی متشاسب با آن اقدا کششد .امروهه در عصر انفجيار اطبعيات
ديگر اين حقرقت بهخوبی اثبات رده است که رسانههاي گروهی با کارکرد خوي

بهعشوان

قابل مبحظهاي در سبک هندگی  ،انتقال مررا

ارهشگيی

يک دانرگاه عمومی سهم و نق

و اکري برري در مران ملل دارند (ملکان.)1393 ،
استوارت هوور در کتا

خود با عشوان دين در عصر رسانه در بحث اسيتفاده اه رسيانه

براي معشا و دين به نقل اه آنت دو وريس مینويسد« :ديگر نبايد يشها به معشياي يياريخی و
اعلی دين يوجه کشيرم ي معشياي ايميان و عقريده و مت يادهاي ارضيی آن مانشيد داني

و

يکشولو ي ي بلکه بايد بر مفهو ارايشدهاي مريانجگري و رسيانهاي ريدن متمرکيز ريويم و
بدون آن و خارج اه آن ،هرگز ديشی نمیيواند خود را آرکار سياهد .بيرخبف يحلريلهياي
ديگر ،رسانهاي ردن و يکشولو ي همراه آن ،ررايف امکان مکارفه ي و بيه يعبريري ريرايف
آرکار ردن آن ي را ريکل ميی دهيد؛ عشصيري اشيی کيه بيه حيوهه متعيالی يعليق دارد و
بالعکس(».هوور)53 :1388 ،

براي رويکردي مانشد نظريه گفتمان ،که دغدغه ارلیاش اين اسيت کيه چگونيه ميرد ،
خود را میاهمشد و عمل میکششد ،پرس

دربياره عاملريت اجتمياعی اه اهمريت بيهسيزايی

برخوردار است .البتهاين مفهو در مبحث «سياختار ي کيارگزار» (ييا سياختار ي عاملريت)
بررسی میرود .آلتوسر معتقد است که سيو ه هيا يوسيف راتارهياي اييدئولو يکی سياخته
میروند ،يا سؤال میروند يا ردا هده میروند (مارش.)207 :1378 ،
نورمن ارکبف درباره اهمرت و نق
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رسانه در انتقال معشا چشرن مینويسد« :هال و ...به

گرايری در رسانهها به نا انتقال ديدگاه رسمی در قالب بران عمومی اراره کردهاند کيه نيه

اقف ديدگاههاي رسمی را در دسترس اايراد ميیگيذارد ،بلکيه آنهيا را بيا طشيرن و نريروي
عامهپسشد در ااق اهم اقرار مختلف مرد طبرعیساهي میکشد .اگر رسانههيا عميبت موجيب
اين انتقال میروند؛ ...بايد رابطه خاری اه نوع مرانجی يا واسطه با مخاطب دارته باريد ييا
خصورييرات مخاطييب مطلييو

را کسييب کششييد و بييا آن ايجيياد هييمدلييی و وحييدت

ردا و سرما اه با اهمرتيرين و با نفوذيرين نهادهاي ارهشگی کرور است ،بهطوري کيه
ع وي اعال اه اع اي خانواده بهرمار میآيد و ح وري دائمی در خانهها دارد .اه طرای،
«چرم و گوش حساس کرور است» (ماده 15ي قانون خفمری کلی و اريول برناميههياي
ردا و سرما ي مصو

 1361مجلس روراي اسبمی) و پل اريباطی مران ديگر ارگيانهيا و

مسهوالن کرور با مرد است .پس بهنظر میرسد مسهولرتی بس بيزر

و خطرير نسيبت بيه

ديگر نهادها در همرشه يبررن اقتصاد مقاومتی به عهده دارته بارد و بتواند بار بررتري اه ايين
مهم را به دوش کرد.
اه آنجا که مسائل خبري و يهره برنامه هاي ارهشگيی ،آموهريی و يبلرغيی اه جمليه
وظايف ردا وسرما اسيت ،بشيابراين در انعکياس اخبيار و انتقيال ابعياد و مولفيه هياي
سراست هاي اقتصاد مقاومتی نق

کلريدي و بسيرار ميوثري را دارد .دبررخانيه ريوراي

اقتصاد رداوسرما نرز در رسانه مليی برناميه هياي متشيوعی را در جهيت يبريرن اقتصياد
مقاومتی دنبال می نمايد و رويکردهاي اساسی رسانه ملی در اقتصاد مقاومتی را برمبشاي
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میکششد(».ارکبف)83 :1387 ،

ايجاد امرد و نراط ،اخبق و دين و آگاهی قرار داده است که در نمودار رماره  1قابل
مبحظه است.
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نمودار شماره  :1رويکردهاي اساسي رسانه ملي در اقتصاد مقاومتي
(دبررخانه روراي اقتصاد رداو سرما)1395 ،

پويا ( )1390در پووه

خود به نق

رسانههاي جمعی (بويوه رسانه ملی) در پرتربانی

اه راهبردهاي سشد چرمانداه جمهوري اسبمی ايران پرداخته اسيت .غبمپيور راد ()1393
در پووه

خود با استفاده اه چارچو بشدي رسانه و يحلرل رواييی خيفمريی ،مفياهرم و

ابزارهايی ارائه کردهاند که با بهکارگرري آنها ،ضمن انداههگريري راتيار متغررهياي رسيانه و
خفمری عمومی ،انداههگرري و چگونگی يأثررگذاري رسانه بر خيفمريی عميومی يبريرن
رده است.
علی عسگري و مکبيري ( )1390در پيووه

خيوي

ضيمن يوجيه بيه سيه عرريه

گفتميانی در ميديريت اسيترايويک ريامل :يعيالی سياهمانی ،يوسيعه اجتمياعی و هيدايت
انسانی به ضرورت اعمال الزامات بهکارگرري ميدلهاي ميديريت راهبردي رسيانه پرداختيه
و در نهايت ،بر اسياس ايين دييدگاه و پيارادايم يلفرقيی ميديريت راهبيردي و بيا رعاييت
مبحظات و الزامات موجود در رسانه ملی ،الگيوي ميديريت راهبيردي در رسيانه را ارائيه
دادهاند .ناظمی اردکيانی و همکياران ( )1393در پيووه
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خيوي

کوريردهانيد بيا انجيا

مطالعات کتابخانهاي ،يرکرل گروه اکري و نظرسشجی اه خبرگان ،ظرارتهاي رسيانه مليی

در راستاي يبررن و يحقق سراستهاي کبن نظا مبتشی بر رعار سال رشاسايی کششيد ،ضيمن
ايشکه در گا دو با استفاده اه روش يحلرل سلسله مرايبی) ،(AHPبه ريبه بشدي راهبردهياي
کبن و راهکارهاي عملرايی رشاسايی رده اقدا نمودهاند .سامشی و مدرس خرابانی ()139۴
در پووه

خود کورردهاند يا گفتمان سراست اقتصاد مقاومتی را با استشاد بيه برانيات مقيا

سراست اقتصاد مقاومتی ،پرکره اي الکترونرکی اه برانيات ايريان در جلسيه يبريرن سراسيت
اقتصاد مقاومتی يهره و سيپس عبيارات و وا ههياي پربسيامد در ايين پرکيره بيا اسيتفاده اه
رويکرد يحلرل گفتمان پرکره بشراد مورد يجزيه و يحلرل قيرار دادهانيد .پووهريگرانی مانشيد
رهبر و همکاران ( )1397و الريجانی و حسيرشی ( )1397و چهياردولی و احميدي ريريف
( )1397نرز در پووه هاي خود ،به ارهيابی اثر اجراي سراسيتهياي اقتصياد مقياومتی بيه
يريرب در حوهه هايی خاص اه مسائل کرور مانشد گمرک و اعمال سراستهاي يعرايهاي و
اقتصاد دااعی دان

بشران پرداختهاند.

روششناسي تحقيق
يحقرق کرفی راهی براي کسب آگاهی اه طريق کرف معانی پدييدههيا ،بيا بهيرهگريري اه
رويکرد کلنگرانه و اهم عمرق پديدههاي پرچرده است ،يحقرق کرفی ريبره کاميل کيردن ييک
يصوير اه طريق کشارهمگذارتن قطعات جدا رده آن است .در اين روش پووهريگر قطعيات
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معظم رهبري يوررف و يبررن کششد .اه اين رو ،پس اه يوررف برانات معظمله در خصوص

يصويري را که قببت می رشاخته ،دوباره کشار هم قرار نمیدهد ،بلکه مرغول ساختن يصيويري
میرود که قسمتهايی اه آن را بهرورت دادهها جمعآوري کرده است (عابيدي جعفيري.)1390 ،
يکی اه باارهشيرين و پر استفادهيرين ابزارهياي گيردآوري دادههياي پيووه هياي عليو
اجتماعی مصاحبه است که امکان کسب اطبعات دقرق يير را بيراي پووهريگر ايراهم ميی
آورد .اين روش اه مرانهي قرن برستم ياکشون بهيکی اه اشون محيوري در يحقريق کرفيی در
همهي ررتههاي علو اجتماعی و راتاري يبيديل ريده اسيت (محميدپور .)1۴1 :1389 ،اه بيرن
روشهاي مصاحبه کرفی ،در اين يحقرق اه روش مصاحبه عمرق با ااراد خبره استفاده ريده
است يا اه نظرات و يجيار

آنهيا بيهمشظيور ريشاخت و يبريرن عمريقيير الزاميات کلريدي

129

پراده ساهي نقره جامع علمی کرور بهرهبيرداري ريود .پير

اه مصياحبه ،ييا حيد امکيان

سهواالت اه طريق پست الکترونرکی به مصياحبه ريوندگان ارسيال و يوضيرحايی در ميورد
پووه

به آنان ارائه میرد .در همان مصاحبه هم در ابتدا يوضيرحات کياملی بيه خبرگيان

ارائه و جلسه مصاحبه با استفاده اه سهواالت نرمه باه اداره ميیريد .ريداي کلريه مصياحبه
روندگان با کسب اجاهه اولره اه آنان ضبف و سپس بهطور کامل پرياده ميیريد و سيپس اه
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طريق نر اازار کرفی  MAXQDA12يحلرل میگرت.
در اين پووه

مانشد بسراري اه روشهاي کرفی اه اشون نمونهگريري هدامشيد اسيتفاده

رده است .در اين يحقرق 21 ،مصاحبه يريرب داده رد و مصاحبهها يا هميان اريباع نظيري
دادههاي يحقرق براي رسردن به الزامات کلردي پرادهساهي مواق نقره جيامع علميی کريور
در قالب ربکه م امرن ،ادامه پردا کرد؛ بهطوري که دادههاي جديد ،ارهش اازوده جدييدي
يولرد نمیکردند ،ادامه پريدا کيرد 21 .نفير مصياحبهريونده همگيی اه ميديران ،خبرگيان و
راحبنظران و داراي مدارج عالی دانرگاهی ( 17نفر داراي ميدرک دکتيري يخصصيی3 ،
نفر دانرجويان دکتري و يک نفر داراي مدرک کاررشاسی اررد) بودند که در جدول رماره
 1ررتههاي يحصيرلی آنيان قريد ريده اسيت .مصياحبههيا  5مياه بيهطيول انجامريد .دلريل
طوالنیمدت ردن اين همان را میيوان گستردگی و کبن بودن موضوع و نرز مرغله بسيرار
مصاحبه روندگان دانست که غالب آنها اه مديران اررد نظا بودند.
راهبرد اين يحقرق« ،يحلرل م مون» اسيت .يحلريل م يمون ،روريی بيراي ريشاخت،
يحلرل و گزارش الگوهاي موجود در دادههاي کرفی است .اين روش ،ارايشدي براي يحلريل
دادههاي متشی است و دادههاي پراکشيده و متشيوع را بيه دادههيايی غشيی و يفصيرلی يبيديل
میکشد(براون و کبرک .)2006 ،يحلرل م مون نه يشها ييک روش يحلريل مسيتقل اسيت ،بلکيه
ديگر روشهاي يحلرل دادهها نرز مانشد يحلرل روايتی ،نريانه ريشاختی ،مکالميه ،ميوقعرتی،
همرنهاي و غرره مبتشی بر آن است؛ بهاين معشا که بررتر روشهاي يحلرل دادههيا نياگزير اه
ارايشدهاي يحلريل م يمون اه قبريل مفهيو ييابی ،مقوليهبشيدي ،سياهماندهی و الگوسياهي
موضوعی استفاده می کششد (محمدپور.)68 :1390،
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م مون ،چرزي مهم درباره سؤال يحقرق است که نمايشده سطوحی اه پاسخها يا معيانی
الگومشد در درون مجموعهاي اه دادههيا اسيت (بيراون و کيبرک .)2006 ،بوييايزيس ( )1998در
کتا

خود «يبديل اطبعات کرفی :يحلرل م مونی و کدگذاري» م مون را الگويی يعريف

میکشد که در اطبعات ،کرف میرود و حيداقل بيه يوريرف و سياهماندهيی مرياهدات
آرکار(مستقرمات قابل مراهده در اطبعات) ييا در سيطح پشهيان (در پيس و ضيمن پدييده)
رشاخته رود .براي يحلرل م مون ،رويکردهاي مختلفی عرضه رده است .در ايين يحقريق
اه رويکرد سه مرحلهاي ربکه م امرن استفاده رده است .ربکه م امرن ،روش مشاسبی در
يحلرل م مون است که آيرايد اسيترلرشگ آن را يوسيعه داده اسيت .آنچيه ريبکه م يامرن
عرضه میکشد م امرن سه گانهاي هستشد که بر اساس روندي مرخص ،نظا مشد ميیريوند.
در مرحله اول ،کدها و نکات کلردي موجود در متن ،در پيايرنييرين سيطح بريرون کريرده
میرود (م مونهاي پايه) در مرحله دو با دستهبشدي و يرکرب اين م مونهاي پاييهاي و
يلخرص آنها به ارول مجردير و انتزاعیير دست پردا میرود (م مونهاي ساهمان دهشيده)
و در مرحله سو م مونهاي عالی دربرگررنده ارول حاکم بر متن بهعشوان ييک کيل نيا
گذاري میروند (م مونهاي اراگرر) .اين م مونها ربره نقرههاي يارنما رسم میريوند
که در آن م مونهاي برجسته هر يک اه اين سه سطح همراه با روابف مران آنها نريان داده
میرود (استرلرشگ.)2001 ،
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ممکن و حيداکثر بيه يفسيرر وجيوه پدييده ميیپيرداهد .م يمون ممکين اسيت در سيطح

جدول شماره  :1رشته تحصيلي مصاحبه شوندگان (پژوهشگر)
رشته

تعداد نفرات

سراستگذاري عمومی

5

مديريت راهبردي

6

مديريت باهرگانی

2

اقتصاد

6

مديريت رسانه

2
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اعتمادپذیری یافتههای پژوهش
اکثر روشرشاسان کرفی به جاي استفاده اه وا گان روايی و پايايی که اساسيات و اه لحياظ
مبانی السفی ريره در پارادايم کمی دارند ،اه معرار «اعتمادپذيري يا قابلرت اعتماد» جهيت
ارجاع به ارهيابی کرفرت نتايج کرفی استفاده میکششد (يويشرشيگ .)10 :2000 ،قابلريت اعتمياد ،بيه
برانی ساده ،مرزانی است که در آن میيوان بهيااتههاي يحقرق کرفی ،متکی بود و به نتايج آن
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اعتماد کرد (محميدپور .)18۴ :1390 ،گوبا و لرشکلن قابلرت اعتماد را رامل چهار معرار قابل قبول
بودن ،انتقال پذيري ،قابلرت اطمرشان و يأيردپذيري ميیدانشيد (سيرشکويس و ديگيران .)2008 ،آنهيا
معرارهاي اوق را بهيريرب با چهار معرار پووه

کمی متعارف ،يعشی روايی درونی ،رواييی

بررونی ،پايايی و عرشرت ،جفيت کيرده و پرونيد دادهانيد

(محميدپور ،18۴-186 :1390 ،سيرشکويس و

ديگران .)2008 ،در اين يحقرق ،معرارهاي اوق با راهبردهاي مختلف يأمرن رده اسيت کيهيکيی اه
ارلیيرين آنها ،راهبرد «باهخورد مرارکت کششيده» بيوده اسيت کيه طيی آن ،يفسيرر گفتيههياي
مرارکت کششدگان و نتايج حارل اه يحلرل آنها و همچشرن ربکه م امرن بهدستآمده اه يحلريل
يمامی مصاحبهها به مرارکت کششدگان عرضه رد و اربح گرديد (اقرهی و علرزاده.)138۴ ،
یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
در قالب جدول ريماره  ،2نتيايج يحلريل کرفيی مصياحبههيا بيا اسيتفاده اه نير اايزار
م مون هاي پايه ،ساهمان دهشده و اراگرر و همچشرن يعداد کدهاي يخصرص يااتيه بيه هير
کدا آمده است و در ادامه نمودار رماره  1الزامات کلردي پرادهسياهي موايق نقريه جيامع
علمی کرور را در قالب ربکه م يامرن نريان ميیدهيد .الگيوي راهبيردي گفتميانسياهي
سراستهاي اقتصاد مقاومتی با عاملرت رسانه ملی ريامل سيه مرحليه اريلی اسيت کيه در
نمودار  2ارائه رده است .در اين الگيو ،گفتميانسياهي سراسيتهياي اقتصياد مقياومتی بيا
عاملرت رسانه ملی با رويکرد ارايشدي رامل مرحله اول« :پر گفتمانسياهي» ،مرحليه دو :
«گفتمانساهي ارلی» و مرحله سو « :پسگفتمانساهي» ميیباريد و کيه هير کيدا اه ايين
مراحل مرتمل بر ابعاد و مولفههايی میبارد يا اه طرييق اقيدا و عميل بيه آنهيا ،مواقريت
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گفتمانساهي اقتصاد مقاومتی با عاملرت رسانه ملی در کرور اازاي

میيابد.

جدول شماره  :2مضمونها و تعداد کدهاي تخصيص يافته به هر کدام (پژوهشگر)
مضمونهای
فراگير

مضمونهای
سازمان
دهنده

مضمونهای پایه

مطالعات

رشاخت ماهرت اقتصاد مقاومتی براي گفتمانساهي

7

رشاختی

رشاخت گفتمانهاي رقرب و راههاي مقابله با آنها

3

رشاخت جامعه مخاطبان گفتمان و نراههاي رسانهاي آنان

6

اقتصاد

رشاخت قابلرتها و يشگشاهاي ساهمانی رسانه ملی

3

مقاومتی

رشاخت مرزان آمادگی بااتار مليی بيراي پيذيرش گفتميان اقتصياد
مقاومتی

يدوين برنامه

يدوين مولفههاي راهبردي گفتمانساهي

11

راهبردي

يدوين سشاريوهاي گفتمانساهي

9

گفتمانساهي

يدوين برنامه عملرايی و اجرايی

5

يدوين راخصهاي عملکردي

7

رهشمودها و مطالبات مقا معظم رهبري اه رسانه ملی

11

اقتصاد
مقاومتی

محرکهاي
گفتمانساهي

کرور
يقابل با گفتمانهاي اقتصادي رقرب داخلی و خارجی
نراههاي رسانهاي جامعه مخاطبان گفتمان

13

گفتمان حاکم نبودن اقتصاد مقاومتی در کرور

13

پذيرش برنامه محور بودن گفتمانساهي در رسانه ملی

6

برنامهريزى و کار اعال و پروسته گفتمانی

3

در اولويت قرار گراتن در برنامههاي ساهمان

2

يامرن مالی پرو ههاي برنامه ساهي

۴

برقراري اريباط با ساير نهادهاي گفتمان ساه

2

ساهماندهی و يقسرم کار ساهمانی

5

همان بشدي و کشترل پرو ه اجراي برنامه

5

همراستايی گفتمانی پرا هاي يبلرغايی

۴

بکارگرري کلره ابزارهاي متشوع رسانهاي

12

بررسی موانع

بررسی ساختار اقتصادي کرور

3

و راهکارهاي

بررسی قوانرن و هشجارهاي اقتصادي کرور

11

اجراي اقتصاد

بررسی و ارهيابی وضعرت ا اي کسب و کار

5

بررسی ربکه اريباطی اجراي سراستها

5

مقاومتی

مبحظات
ساهمانی و
مديريتی رسانه
ملی در

اصلي

در دستور کار قرار گيراتن اجيراي اقتصياد مقياومتی در هميه

10
9

اقتصاد

گفتمانسازي

8

گفتمانساهي
اقتصاد
مقاومتی

مقاومتی در
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رشاخت مولفههاي گفتمانی اقتصاد مقاومتی

6

گفتمانساهي

پيشگفتمانسازي

تعداد
کدها
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مضمونهای
فراگير

مضمونهای
سازمان
دهنده
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راستاي

انعکاس مستمر روند ررد اقتصادي کرور

10

بهرهوري

راهکارهاي راع موانع يولرد و ارتغال

۴

پور

عملکرد نهادهاي سراستگذار

7

رسانهاي روند

عملکرد ستاد ارماندهی اقتصاد مقاومتی

9

اجراي اقتصاد

عملکرد کلره وهاريخانههاي مريبف اقتصادي

12

مقاومتی يوسف
باهيگران
يبررن جايگاه
اقتصاد
مقاومتی بر
اساس اخبق
و آموهههاي
اسبمی

عملکرد نهادهاي نظاريی

۴

يقويت ارهشگ جهادي کار و يولرد داخلی

8

يبررن الگوي مصرف مصرف و سبک هندگی

7

يقويت روحره مقاومت در برابر يحريمها

6

يقويت و گسترش گفتمان يولرد ثروت و کارآاريشی در کرور

5

يقويت ارهشگ کسب و کار دان بشران

11

گفتمان ساهي انگرزه و يوان ايجاد نوآوري در محيرف کسيب و
کار

7

يبررن ااقهاي
رورن اقتصاد
مقاومتی در

بران يجربههاي مواق داخل و خارج

5

الگوساهي کارآاريشان و چهرههاي مواق اقتصادي

۴

امردآاريشی

اطبع رسانی به مرد اه مبارهه با مفاسد اقتصادي

6

يببرن ماهرت و

ايجاد و حفظ گفتمان حمايت اه يولرد داخل

6

ابعاد اقتصاد

اموهش و مهارت آموهي اعالرتهاي اقتصادي

5

مقاومتی در

اراهم آوردن همرشههاي گفتمانی بجاي دستوري

9

ايجاد ا اي گفتمانی هم انديری اقتصادي

3

راستاي
آگاهیبخری
نتايج
گفتمانساهي
سراستهاي
اقتصاد
مقاومتی
پرامد

13۴

عملکرد کلره اعاالن اقتصادي بخ

خصوری

6

اريقا روحره نراط ،امرد ،خودباوري و نوآوري

راستاي

پس گفتمانساهي

مضمونهای پایه

تعداد
کدها

گفتمانساهي
اقتصاد مقاومتی

يبررن نق

و وظايف مختلف گروههاي مخاطب

ايجاد همسويی در ا ياي اکيري ،جهيتگريريهيا و ا ياي
کاري
ملز ريدن مسيهوالن بيه عملريايی سياهي سراسيتهياي اقتصياد
مقاومتی

3

8
۴
3

عامل يصمرمساهردن گفتمان در کل جامعه

5

وارد جريان عملی ردن سراستهاي اقتصاد مقاومتی

11

گفتمان غالب ردن

6

يبديل ردن بهيک مطالبهي عمومی

5

مضمونهای
فراگير

مضمونهای
سازمان
دهنده

اثرات
گفتمانساهي
سراستهاي
مقاومتی

مضمونهای پایه
کرفرت بخری آمار و اطبعات در جهت پاي
يادگرري مستمر اه گفتمانساهي
پاي

و ارهيابی مرزان پرررات گفتمانساهي

رحرح

۴
3
6

يکمرل ،يرمرم و بروه رسانی گفتمانساهي

5

جمع کدها

۴56
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اقتصاد

تعداد
کدها

نمودار شماره  :2الگوي راهبردي گفتمانسازي سياستهاي اقتصاد مقاومتي با عامليت رسانه ملي

نتيجهگيری و پيشنهادها
الف) نتيجهگيري
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هدف ارلی اين پووه

ارائه الگوي راهبردي مدون گفتمانساهي سراستهاي اقتصياد

مقاومتی با عاملرت رسانه ملی میبارد .گفتمانساهي سراستهاي اقتصاد مقاومتی در رسانه
ملی بهعشوان ارايشدي يصور میرود که در آن مجموعه رسانه ملی با رويکيردي راهبيردي،
براي رساندن معانی و درک مريترک مخاطبيان اه اقتصياد مقياومتی ،در چيارچو

الگيوي

مدون سه مرحلهاي پر گفتمانساهي ،گفتمانساهي ارلی و پيسگفتميانسياهي اه طرييق
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انسجا درونی و يعامل با ساير باهيگران ،در يبش خواهد بود يا بتواند به نق

محيوري و

مرخص رده خود در گفتمانساهي سراستهاي اقتصاد مقاومتی برسد.
در ادامه به يرريح هر کدا اه مراحل الگوي راهبردي گفتمانساهي اقتصاد مقياومتی بيا
عاملرت رسانه ملی می پرداهيم.
مرحله اول الگوي گفتمانساهي با عاملرت رسانه ملی« ،پر گفتمانساهي» است کيه بيه
اراهم کردن مقدمات براي گفتمانسياهي مربيوط ميیريود .ايين مرحليه ريامل .1 :انجيا
مطالعات رشاختی گفتمانساهي اقتصاد مقياومتی .2 ،ييدوين برناميه گفتميانسياهي اقتصياد
مقاومتی در رسانه ملی و  .3يوجه بيه محيرکهيا و ضيرورتهياي گفتميانسياهي اقتصياد
مقاومتی در سطح ملی است که میيوان اه طريق آنها آمادگی اله را براي ورود بيه مرحليه
گفتمانساهي ارلی کسب کرد .پر گفتمانساهي به يعبرري به برنامه رييزي بيراي اجيراي
گفتمانساهي اختصاص دارد و در رورت عد انجا و يا عبور سطحی و کم نترجيه اه آن،
مرحله اجراي ارايشد گفتمانساهي ارلی با درواري و حتی عيد مواقريت مواجيه خواهيد
رد .در اين الگو ،بعد اه مرحله پر گفتمانساهي ،مرحله ارلی گفتمانساهي سراستهياي
اقتصاد مقاومتی با عاملرت رسانه ملی ،اين مرحله اسيت کيه اه دو بخي

الزاميات کلريدي

گفتمانساهي سراستهاي اقتصياد مقياومتی و يولريد محتيواي برناميههياي گفتميانسياهي
سراستهاي اقتصاد مقاومتی يرکرل رده است.
الزامات گفتمان پراده ساهي سراست هاي اقتصاد مقاومتی در اين الگو ،در حقرقت پليی
هستشد که بر مبشاي آنها ،گفتمان ساهي سراست هاي اقتصاد مقاومتی در رسانه ملی رورت
می گررد .در اين الگو ،الزامات کبن گفتمانساهي سراستهاي اقتصاد مقاومتی با عاملريت
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رسانه ملی عباريشد اه:

 . 1يوانمشدساهي درون ساهمانی رسانه ملی در گفتمانساهي اقتصاد مقاومتی،
 .2بررسی موانع و راهکارهاي اجراي اقتصاد مقاومتی در راستاي بهرهوري و
 .3پور

رسانهاي روند اجراي اقتصاد مقاومتی يوسف باهيگران مختلف.

يوانمشدساهي درون ساهمانی رسانه مليی در گفتميان سياهي اقتصياد مقياومتی محقيق
برنامه هاي ساهمان ،يامرن مالی پرو ههاي برنامه ساهي ،برقراري اريباط بيا سياير نهادهياي
گفتمانساه ،ساهماندهی و يقسرم کار ساهمانی ،همان بشدي و کشترل پرو ه اجيراي برناميه،
همراستايی گفتمانی پرا هاي يبلرغايی ،به کارگرري کلره ابزارهاي متشوع رسانه اي .اه طرای
با بررسی مستمر موانع و راهکارهاي اجراي اقتصاد مقاومتی در کريور اه طرييق بررسيی
ساختار اقتصادي کرور ،بررسی قوانرن و هشجارهاي اقتصادي کرور ،بررسيی و ارهييابی
وضعرت ا اي کسب و کار ،بررسی ربکه اريباطی اجراي سراست هيا ،انعکياس مسيتمر
روند ررد اقتصادي کرور و راهکارهاي راع موانع يولرد و ارتغال ميیييوان در راسيتاي
اازاي

بهره وري ،رشاسايی و انعکياس چيال هياي موجيود در راه پريادهسياهي اقتصياد

مقاومتی قد بردارت و اين هدف کامل نخواهد رد مگير بيا رريد و ارهييابی و انتريار
اعالرت ها و يبش هاي باهيگران ا رلی يعشی اه طريق پوري

قيرار دادن کاميل رسيانهاي

روند اجراي اقتصاد مقاومتی يوسف باهيگران مختلف ،مانشد :پور

عملکيردي نهادهياي

سراست گذار ،ستاد ارمانده ی اقتصياد مقياومتی ،عملکيرد کلريه ا عياالن اقتصيادي بخي
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نمی رود ،مگر با برنامه ريزى و کار اعال و پر وسته گفتمانی ،در اولوييت قيرار گيراتن در

خصوری ،عملکرد نهادهاي نظياريی و کلريه وهاريخانيه هياي ميريبف اقتصيادي و حتيی
وهاريخانه هاي کمتر مريبف با اقتصاد که آنها هم در حوهه ماموريتی خوي
حداقل در درون مجموعه خوي

نق

بهسزاي

دارند.

اما يولرد محتواي برنامههاي گفتمانساهي سراستهاي اقتصاد مقاومتی در رسيانه مليی در
اين الگو ،جايگاه ويوهاي دارد .در گفتمانساهي ،ايجاد مفاهرم يک سرر يکيويشی دارنيد .يعشيی
اطبعات مختلف اه طريق حواس وارد ذهن میرود و اه طريق نرروي مشحصر به ايرد انسيان
که استشتاج است يبديل به مفاهرم میروند .گُفتمان به معشاي مجموعيهييا دسيتگاهی معراتيی
است که اه راه وا گان ،گفتارها و نوريتارهاي نهاديشيه ريده ،بير ذهشريتهيا اثير ميیگيذارد.
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بديهیاست که محتواي گفتمانساهي ،بهعشوان قالب يرکرل دهشده پرا ارلی داراي ويوگیهيا
و ابعاد هيبا رشاختی مختص خود است که بايد بدان دقت ويوه دارت يا مورد پسيشد و عبقيه
گروه مخاطبرن بارد و باعث آگاهیبخری و درک درست در آنان رود .در ايين الگيو ،يهريه،
يامرن و پخ

برنامههاي متعدد و متشوع در قاليبهياي متعيدد و هشرمشدانيه مسيتشد ،خبيري،

آموهری ،ارهشگی ،يبلرغی ،سريال ،سرشما ،مسابقات ،گزارشها و مباحثههاي علمی براي يبررن
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سراستهاي اقتصاد مقاومتی اه طريق يولرد محتوايی برنامههاي با رويکرد:
 .1يبررن جايگاه اقتصاد مقاومتی بر اساس اخبق و آموهههاي اسبمی،
 .2يبررن ااقهاي رورن اقتصاد مقاومتی در راستاي امرد آاريشی و
 .3يببرن ماهرت و ابعاد اقتصاد مقاومتی در راستاي آگاهی بخری ،سير لوحيه کاررشاسيان
خبره اقتصادي و کاررشاسان هشري رسانه ملی قرار دارد.
بعد اه طی دو مرحله «پر گفتمانساهي» و «گفتمانساهي ارلی» ،نوبت به مرحله سو
که «پسگفتمانساهي» نا دارد ،میرسد .در ايين مرحليه در واقيع ارهييابی کارکردهياي دو
مرحله قبلی میپرداهيم:
 .1اثرات گفتمانساهي سراستهاي اقتصاد مقاومتی،
 .2مرزان يحقق نتايج گفتمانساهي سراستهاي اقتصاد مقاومتی و
 .3پرامدهاي گفتمانساهي سراسيتهياي اقتصياد مقياومتی را ميورد رريد ،سيشج

و

ارهيابی قرار خواهرم داد.
در اين مرحله اه الگو ما به ار هيابی اثرات ،نت ايج و پرامدهاي می پرداهيم که به نوعی،
ارهيابی مواقرت رسانه ملی در گفتمان ساهي سراست هياي اقتصياد مقياومتی اسيت .در
واقع ارهيابی اثرات گفتمان ساهي مواق ،يادگرري اه اقدامات ،سشج

يحقق راخص ها

خواهد بود؛ بدينمعشا که با ارهيابی عملکرد اقدامات و عمل هاي انجا گراته در مراحل
قبل ،يغرررايی را روي ارايشد گفتمان ساهي سراست هاي کلی اقتصاد مقاومتی در رسيانه
ملييی رخ خواهييد داد و باعييث يييادگرري اه اقييدامات خواهييد رييد .ارهيييابی نتييايج
گفتمان ساهي م وايق ،يعشيی مريزان هيم سيويی ايجياد ريده در ا ياي اکيري ،ا ياي
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جهت گرري و ا اي کار ي ،ملز ردن مسهوالن به عملرايی ساهي سراست هياي اقتصياد

مقاومت ی ،عامل يصمرم ساه ردن گفتميان در کيل جامعيه و وارد جرييان عمليی ريدن
سراست هاي اقتصاد مقاومت ی در جامعيه بيا عاملريت رسيانه مليی و ارهييابی پراميدهاي
گفتمان ساهي مواق ،يعشی گفتمان غالب ردن ،يبديل ردن به ييک مطالبيهي عميومی را
به عشوان عوامل موثر بر مواقرت در گفتمان ساهي يوسف رسانه ملی مورد ررد ،سشج

ب) پيشنهاد
در اين الگوي راهبردي ،گفتمانساهي سراستهاي اقتصاد مقياومتی بيا عاملريت رسيانه
ملی اه ايدهها و ارهشهايی يرکرل میرود که پروسته و مستمر مران بياهيگران و مخاطبيان
جامعه ايجاد ،حفظ ،باهيولرد و کرف میروند و مجموعهاي اه پر

ايراهيا و قواعيد را

براي پرادهساهي سراستهاي اقتصاد مقاومتی يولرد می کششد که همزمان کارويوه خليق معشيا
و کشترل گفتمانساهي را محقق میساهد .امرد است رسانه ملی با سر لوحيه قيرار دادن ايين
الگوي راهشما ،هر چه بررتر به نق

ميوثر خيود در گفتميانسياهي سراسيتهياي اقتصياد

مقاومتی جامه عمل بپوراند و در اين عرره به مواقرت بررتر دست يابد.

مقاله پووهری :ارائه الگوي راهبردي گفتمانساهي سراستهاي اقتصاد مقاومتی (با عاملرت رسانه ملی)

و ارهيابی قرار خواهرم داد.
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