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چکیده
بعد از طرح مفهوم اقتصاد مقاومتی و ابالغ آن از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی ایران ،برنامههای گوناگونی در سازمان صداو سیما برای
ترویج و نهادینه سازی اقتصاد مقاومتی تولید و پخش می شود .ولی به نظر میرسد که شبکههای رادیو و تلویزیونی سازمان صداو سیما از یک
الگوی یکسااان و منساابمی به ننوان راهبرد ترویبی اقتصاااد مقاومتی پیروی نمیکنند و برنامهها بیشااتر به معر ی یک کارآ رین مو ق و یا به
تصااویر کشاایدن یک شاارکد دانش بنیان صالصااه میشااود .در این پهوهش با اسااتفاد از اسااناد و ساایاساادهای کلی اقتصاااد مقاومتی و نظر
کارشناسان و متخصصان حوز اقتصاد و رسانه ،درصددیم الگوی مناسب و مطلوبی برای تولید و پخش برنامههای رادیویی در راستای ترویج
اقتصاد مقاومتی طراحی کنیم .در این پهوهش ابتدا اسناد ،سخنرانیها و سایر منابع مربوط به حوز اقتصاد مقاومتی با روش مطالعه کتابخانهای
و اسنادی بررسی شد و یا تهها با روش تحلیل مضمون سازماندهی شد سپس با  14نفر از اقتصاددانان ،جامعهشناسان ،اساتید حوز ارتباطات و
رسااانه ،برنامهسااازان رادیو و سایاساادگذاران سااازمان صااداوساایما مصاااحبه به نمل آمد و داد های بهدساادآمد از مصاااحبهها کدگذاری و
مقولهبندی شد .در نهاید در این پهوهش به الگویی مفهومی رسیدیم که دارای دو الزام« ،انتماد سازی و انتبار ا زایی بین مخاطب و رسانه» و
«ایباد هم نگری بین مخاطب و رسااانه» اسااد همینین شااامل هار رایند «آگا سااازی و متوجه سااازی ا کار نمومی به مساااصل اقتصااادی،
آموزش دهی و تربیدگری ،سنبشگری و ارزیابی پیام و تعامل با محیط پیرامون جهد ترویج مفاهیم اقتصاد مقاومتی» اسد.
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مقدمه
میتوان ادنا کرد که اقتصاد هر کشوری ،اساس امنید ،پایداری و حتی موجودید آن جامعه اسد .در صورت اصتالل در
نملکرد نهاد اقتصادی ،سایر نهادهای نظام ملی مانند صانواد  ،سیاسد و حتی ارزشها و هنبارهای مردم آن نظام اجتمانی نیز
د ار اصتالل میگردد .از این رو ،همۀ اجزای یک نظام ملی ،بایستی دسد به دسد هم دهند تا یک نظام اقتصادی  -اجتمانی
پویا و اساااتوار را به وجود آورند .در ساااالهای اصیر ،از جمله الزامها و ضااارورتهایی که برای جامعۀ ایرانی مطرح شاااد
«مقاومسازی اقتصاد ایران» در برابر تکانهها یا مخاطر های اقتصادی اسد.
یکی از اجزای نظام ملی در جامعۀ جدید ،رسانهها و بهویه وسایل ارتباط جمعی هستند که میتوانند با توجه به کارکردها
و ماهید رسانه ،وظایف و مسئولیدهایی را در جهد استحکام پایههای نهاد اقتصاد ملی برای صود تعریف کنند .از آنباییکه
گفتمان اقتصاد مقاومتی مانند هر حوزۀ دیگر ،نیازمند تولید دانش و ادبیات متناسب با آن اسد؛ میباید در حوزۀ پهوهشهای
رسانهای نیز ادبیات و نقشهها و الگوهای جدیدی را مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تولید و در جامعه رایج کرد .در سند سیاسدهای
کلی اقتصااااد مقاومتی ابالای از طره رهبر معظم انقالب اساااالمی ایران به نقش تأثیرگذار رساااانهها در حوزۀ مقاومساااازی
اقتصادی تأکید ویه ای شد اسد و وظیفۀ تبیین و گفتمان سازی و ترویج اقتصاد مقاومتی بر نهدۀ آنها گذاشته شد اسد.
در بند  20این سند به نقش ر سانهها نین ا شار شد «تبیین ابعاد اقت صاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بهویه در محیطهای
نلمی ،آموزشی و رسانهای و تبدیل آن به گفتمان راگیر و رایج ملی»( .سند سیاسدهای اقتصاد مقاومتی.)1392،
در سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران ،برای اشانۀ اهداه اقتصاد مقاومتی و ترویج و تثبید و تداوم آن بایستی
نقشههای را و الگوهای نملی متناسب با مفاهیمِ مندرج در سیاسدهای کلی اقتصاد مقاومتی و سایر اسناد و سیاسدهای کلی
مانند برنامههای تو سعه پنج ساله و سند شمانداز بی سد ساله ،طراحی گردد و در آن به م شارکد مردم ،بهبود شاصصهای
رهنگ اقت صادی و تربید نیروی ان سانی صالق و عال و حفظ و بهر گیری صحیح از منابع طبیعی توجه شود .رادیو به ننوان
یک رسااانۀ راگیر ارتباط جمعی و یک رسااانه مفثر رهنگی دارای اسااتعدادهای راوانی برای ایفای نقش در رهنگسااازی،
ترویج ،تداوم و تثبید اهداه و مقاصد « سیاسدهاکالن توسعهای» ملی بهویه «اقتصاد مقاومتی» اسد که میتواند با تکیه بر
نقشها و کارکردهای «آموزشی و صبری ،آگاهیدهی و رهبری و( » ...معتمد نهاد )1385 ،و توانایی ب سیج منابع ان سانی (مک
کوایل )1385 ،در جهد اهداه ملی ،بهننوان ابزاری برای رشااد ،توسااعه و تعالی جامعه ،همسااو با نیازهای روز جامعه به کار
رود.
در این تحقیق کوشیدیم ،با استفاد از نظر کارشناسان حوز های ارتباطات و اقتصاد و توسعه و همینین تبربه برنامهسازان
رادیو الگوی متناسب برنامهسازی جهد ترویج اقتصاد مقاومتی را طراحی و پیشنهاد کنیم.
ادبیات مفهومی و نظری پژوهش
در این بخش ابتدا با توجه به اهمید تأثبر و کارکرد وسااایل ارتباط جمعی بر زندگی مردم و نقش آنها در شااکلدهی به
ا کار ،بینش ،جهانبینی و ر تار مخاطبان این رساااانهها ،به ند نظریه ،از نظریههای تأثیر و کارکرد وساااایل ارتباط جمعی که
میتواند قوامبخش این پهوهش با شند بهننوان ادبیات نظری تحقیق ا شار و سپس بطور صال صه مفهوم رادیو و کارکرد آن و
مفهوم اقتصاد مقاومتی بیان میشود.

برجستهسازی
راجرز و دیرینگ برجسااتهسااازی را نین تعریف میکنند راگردی که به واسااطۀ آن رسااانههای جمعی اهمید نساابی
موضااونات و تأثبرات گوناگون را به مخاطب منتقل میکنند (ویندال ،ساایگنایتزر ،السااون ،1376 ،ص .)352 .نظریۀ برجسااته
سازی ،مدنی تأثیر ر سانهها بر " شناصد و نگرش" مردم و تعیین اولویدهای «ذهنی» آنان از طریق انتخاب و برج سته سازی
برصی از موضااونات و رویدادها ،در قالب صبر و گزارش صبری اسااد .به این معنا که رسااانهها با برجسااته ساااصتن بعضاای از
موضاااو ها و رویدادها ،بر آگاهی و اطالنات مردم تأثیر میگذارند (مهدیزاد  .)1389 ،مردم نه تنها اطالنات واقعی را در
مورد امور اجتمانی و آنیه در جهان اتفاق میا تد ،از وساااایل ارتباط جمعی میآموزند؛ همینین میآموزند که گونه به
موضو یا مسئلهای که وسایل ارتباط جمعی بر روی آنها تأکید میکند " ،ه مقدار" توجه نمایند( .ساروصانی ،1383 ،ص.
 .)135مهمترین تأثیر وسااایل ارتباط جمعی در انمال این کارکرد ،ایباد "نظم کری" برای مخاطبان و "نظم دادن" به دنیای
پیرامون ما سد( .مهدیزاد  ،1389 ،ص .)58 .به طور صال صه ر سانههای جمعی ممکن ا سد در اینکه به ما بگویند " ،گونه
کر کنیم" مو ق "نباشند" اما آنها در گفتن اینکه "دربارۀ ه یزی" کر کنیم ،بسیار مو ق هستند (ساروصانی ،1383 ،ص.
.)137
نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت باندورا
تأثبر رسااانههای جمعی در زندگی روزانۀ شااهروندان ،محدود به تیییر یا تقوید نگرشها و ر تارها نیسااد ،بلکه میتواند
منبر به کسااب ارزشها و نگرشها و الگوهای ر تاری شااود که از آن به آثار اجتمانی رسااانهها تعبیر میکنند( .مهدیزاد ،
 ،1389ص .)56 .یکی از نظریههای مربوط به آثار اجتمانی ،نظریۀ یادگیری اجتمانی آلبرت بندورا ( )1986اسااد که به طور
ویه با ارتباط جمعی مرتبط ا سد .برا ساس این نظریه ،ان سانها بی شتر آنیه را که برای راهنمایی و نمل در زندگی نیاز دارند،
صاار ا از تبربه و مشاااهدۀ مسااتقیم یاد نمیگیرند ،بلکه نمدۀ آنها به طور ایرمسااتقیم و بهویه از طریق رسااانههای جمعی
آموصته میشاااوند( .مهدیزاد  ،1389 ،ص ) 57 .نظریۀ یادگیری اجتمانی معتقد اساااد که رد از طریق مطالعه و مشااااهدۀ
نمونههای رساانهای ر تارهای مناساب را رامیگیرد؛ یعنی درواقع می همد که کدام دساته از ر تارها پاداش میگیرند و کدام
یک کیفر میبینند .از این طریق مخاطبان میکوشاااند در زندگی واقعی پاداش بگیرند و بنابراین به تقلید و الگوبرداری از
نمونههای رسانهای گرایش پیدا میکنند.
رسانههای جمعی بهصصوص رسانههای تصویری منبع اصلی یادگیری اجتمانی هستند .بندورا مینویسد اگر ه رسانهها
تنها منبع یادگیری اجتمانی نی ستند و نفوذ و تأثبر شان به دیگر منابع یادگیری یعنی والدین و دو ستان و معلمان واب سته ا سد؛
ولی روی مردم تأثبر مستقیم دارند و این تأثیرگذاری به میانبی نفوذ شخصی یا شبکههای اجتمانی صورت نمیگیرد.
ملوین د لور و اورت دنیس به دو جنبۀ متفاوت جامعهپذیری ر سانهها ا شار میکنند .اولین آنها نظریه الگوبرداری ا سد
که طی آن مخاطبان الگوهای ر تاری به نمایش درآمد در رساااانهها را جالب و قابل تقلید تشاااخیص میدهند .دومین جنبۀ
جامعهپذیری وساایعتر اسااد و برصاله الگوبرداری رسااانۀ قبلی که متوجه ر تار ردی اسااد نونی ر تار اجتمانی اسااد و
الگوهایی را برای ر تار رد در یک گرو اجتمانی اراصه میدهد( .مهدیزاد  ،1389 ،صص)57-58 .
الگویهای توسعه در ایران

در ایران از سالهای پیش از انقالب اسالمی نقدهایی به اقسام الگوهای رایج توسعه از جمله مدل نوسازی آمریکایی شکل
گر د و کو ششهایی برای طراحی الگوی ملی تو سعه انبام شد ا سد که برج ستهترین آنها در پیش از انقالب میتوان به
طراحی الگوی توسعه ملی توسط دکتر مبید تهرانیان ( )1354اشار داشد.
تهرانیان برای نبور مو ق جامعه ایرانی از گذر تو سعه بر مفهوم جدید «تو سعه ملی» و مفلفههای ان سانی آن تأکید میکند.
بنا به تعریف او «تو سعه ملی را میتوان به باال ر تن ظر ید مادی و معنوی نظام ملی و ر سیدن به سطوحی جدید از پیییدگی،
نظم و نوآوری تعریف کرد» (تهرانیان.)19 1354 ،
از نظر اقت صادی ،تو سعه ملی م ستلزم ا زایش ظر ید تولید ا سد ،ولی ا زایش تولید االباً همرا با ر سایش منابع طبیعی و
ایباد آلودگی در محیط زیسد ا سد .پس این نوامل را میتوان به ننوان بازدارند توسعه اقتصادی تلقی کرد .ولی سرانبام،
توسااعه اقتصااادی مسااتلزم باال ر تن ر ا اجتمانی اسااد (تهرانیان .)19 1354 ،در الگوی توسااعه ملی ،کار ارتباطات تقوید
پیوندهای رهنگی ،اجتمانی ،اقتصادی و سیاسی و کاهش اصلههای میان رهنگ و ساصتار سنتی و مدرن جامعه اسد« .لذا
باید رسانهها در به سرانبام رسانیدن سه انقالب ناگزیر اقتصادی ،سیاسی و ارتباطی کشور یاری کنند ،دریا د این مأمورید
منوط به پذیرش شعاری بلندپایه از رهنگ زند ما اسد» ما برای وصل کردن آمدیم /نی برای صل کردن آمدیم» (تهرانیان،
.)22 1354
بعد از انقالب اسااالمی ایران در سااال  ،1357دیدگا های انتقادی به الگوهای رایج و نمدتاً اربی توسااعه ا زایش یا د و
تأکید بر ضرورت طراحی الگوی توسعه بومی و هنباری متناسب با انقالب اسالمگرایانه مردم ایران ،بیشتر شد .این انتقادها به
الگوهای رایج توسااعه در سااه دسااته ذیل قابلبیان هسااتند؛  .1انتقاد به تقلیدی و اربی بودن آنها  .2ندم توجه این الگوها به
توساااعه معنوی همگام با توساااعه مادی  .3ندم تطابق با اقتضااااصات دینی و بومی ایران (شااامساااایی نیا .)64 1396 ،مبمونه
پویشهای نقد و اید برای طراحی الگوی نوین توسعه ملی متناسب با شرایط بومی و ملی کشور ،منبر به شکلگیری الگوی
ایرانی اسالمی پیشر د توسط صاحبنظران ،سیاسدگذاران و حکمرانان ج.ا.ا شد ( شمسایی نیا .)64 1396 ،در نظریه الگوی
پی شر د ا سالمی ،تأکید بر ان سانی ا سد که در رآیند شدن م ستمر به سوی کمال مطلق در حال نیل به یک صالقید بیپایان
اسد که در اینبا نقش اصلی را به بعد تعلیم و تربید و نظام رهنگی میدهد (لبخندق.)66 1393 ،
مفهومشناسی اقتصاد مقاومتی
بحثهای نظری در زمینۀ آنیه که امروز ما با ننوان «اقتصااااد مقاومتی» از آن نام میبریم ،بر اسااااس معادل انگلیسااای آن
« »Resilience Economyبه معنای «تابآوری اقتصادی» اسد .این مفهوم بر روی یک ننصر متمرکز اسد و آن ننصر
نبارت اسااد از «داشااتن قدرت انعطاه» و نشااان دادن واکنشهای مساااند و بهموقع در برابر تیییرات (مفمنی .)1395 ،ریشااۀ
کلمۀ ( Resilienceتابآوری) ،کلمۀ التین  Resilioبه معنی حالد ارتبانی داشاااتن اساااد که در قرن  17م .نیز مورد
استفاد قرار میگر د .بوم شناسان4برای نخستین بار مفهوم کلی آن را بیش از  30سال پیش پذیر تند .از آن زمان به بعد ،این
واژ برای مورد بالیای کوتا مدت و پدید های بلندمدت مانند تیییر آب و هوا مورد استفاد قرار گر د( .ایاثوند و نبدالشا ،
4. Ecologists

 ،1394ص )82 .آدگر )2000(5از نخستین کسانی بود که تا حدی تعریف تابآوری بوم شناصتی را به جوامع انسانی گسترش
داد .وی تابآوری اجتمانی را به سرمایۀ اجتمانی مرتبط کرد و آن را بر حسب نوامل اقتصادی (مانند استقالل منابع) ،نهادها
(مانند حقوق مالکید) و مساصل جمعیتی (مانند مهاجرت) انداز گیری کرد( .ایاثوند و نبدالشا  ،1394 ،ص .)82 .در سالهای
اصیر تعاریف به نسبد دقیقتری از تابآوری در اقتصاد اراصه شد اسد .از نظر آدام رز ( )2009تابآوری در اقتصاد میتواند
به دو صورت ایستا و پویا تعریف شود .تابآوری اقتصادی ایستا6توانایی یک سیستم در حفظ وظیفهاش (مانند تداوم تولید)
به هنگام بروز شوک ا سد .این تعریف ،با م سئله بنیادی اقت صاد یعنی تخ صیص کارای منابع همتراز ا سد که به هنگام وقو
بایع تشااادید میشاااود( .ایاثوند و نبدالشاااا  ،1394 ،ص .)83 .یک تعریف نمومیتر که مالحظات پویا را در برگر ته و
میتواند تابآوری اقتصادی پویا7نامید شود ،سرنتی اسد که یک سیستم از یک شوک شدید بهبود پیدا میکند تا حالد
مطلوب صود را به دسد آورد( .ایاثوند و نبدالشا  ،1394 ،ص)83 .
شوک یا تکانه
در ادبیات اقتصااادی هرگونه انحراه متییرهای اقتصااادی را از روند بلندمدت آن« ،شااوک» یا تکانه میگویند .اسااتادان
مدرسۀ نالی هاروارد ،سه نو (شوک یا تکانه) را از یکدیگر متمایز میسازند
مخاطر های قابلپیشگیری.
مخاطر های راهبردی.
مخاطرات بیرونی که ورای ظر ید تأثبرگذاری یا کنترل رد هستند.
 .1شوکها یا تکانههای قابلپیشگیری این شوکها قابل پیشگیریاند ،مثل شکسد رآیندها یا صطای انسانی.
 .2تکانههای راهبردی :که بعد از ساابک _ ساانگین کردن اسااتراتهیها و دریا د پاداش و هزینهها ،آن شااوکها را
میپذیریم.
 .3تکانههای بیرونی :این تکانهها صارج از دسد سیاسدگذار هستند مثل زلزله ،صشک سالی و برای اقتصاد ایران مثل
قیمد نفد( .جهانگرد.)1395 ،
در مورد رویکرد تاریخی به این مفهوم گفته میشود که ابتدا کشورهای صنعتی پیشر ته باهده البه بر شوکهای بیرونی
که اقتصاد آن کشور را تهدید میکرد آن را ابدا کرد اند و استدالل آنها نیز این بود که این شوکها ون در ذات صود و
ب نا به تعریف برونزا هسااات ند ،نمیتوان آن ها را ت حد تأثبر قرارداد ،ولی میتوان آ مادگی هایی ای باد کرد که بتوان از
رصدهای ناشی از این شوکها حداکثر استفاد را برد و تهدیدهای آن را به حداقل رساند( .مفمنی.)1395 ،
آن سه شوکی که برای کشورهای صنعتی بهننوان مهمترین شوک برونزا تعریف میشوند نبارتاند از
شوکهای مربوط به تیییرات سریع و پیدرپی در دستاوردهای نلوم و ناوری.
شوکهای مربوط به محیط زیسد.
5. Adger. (2000).
6. Static Economic Resilience
7. Dynamic Economic Reselience

شوکهای مربوط به بازارهای مالی جهانی.
رادیو
در کنار مبمونه گ سترد ر سانهها تلویزیون ،سینما ،صنعد اپ ،صبرگزاریها ،شبکههای اینترنتی و ماهوار ای رادیو
یکی از اصلیترین وسایل ارتباط جمعی اسد .ما نمیتوانیم پیامهای آن را ببینیم .این پیامها تنها شامل صدا و سکوتاند و از
همین واقعید منحصاااربه رد رادیو اساااد که دیگر کیفیدهای متمایز آن  -از جمله ماهید زبان آن طنزهایش و را هایی که
مخاطبان شان از آن ا ستفاد میکنند – حا صل می شود .برای د سدیابی به دیدی شفاهتر ن سبد به رادیو و ویهگیهای آن،
میتوان آن را با وسایل دیگر برقراری ارتباط مقایسه کرد (کرایسل ،1381،ص .)1
رادیو به ننوان یک وساایله ارتباطی بهصوبی صود را اثبات کرد اسااد .طبق گفته یونسااکو ( )2013یکی از ویهگیهای
برجسته رادیو سطح باالی نفوذ آن اسد به طوریکه رادیو میتواند بیش از  95درصد مخاطبان را تحد تأثبر قرار دهد همینین
رادیو سطح باالیی از انتماد را ایباد میکند) J osef a & Pedro, 2017,p3) .
واژ ها ننصاار اصاالی زبان رادیویی هسااتند که برای انتقال تبلییات اسااتفاد میشااوند پیامها و اثربخشاای آنها به میزان
قابلانتماد بودن «گویند » بستگی دارد(Stafford, Stafford, & Day, 2002)...
رادیو یک تئاتر ذهنی اسد که در آن داستان در تخیل شنوند صلق میشود .شنوندگان ،شرکدکنندگان عال در ساصد
پیاماند و گونگی تصویر شخصیدها و صحنهها حاصل تبارب ردی آنان اسد .رادیو در بین رسانهها ،شخصیترین رسانه
ا سد (ولز ،برند ،مورپاتی ،1383 ،ص .)53رادیو برای تهیه پیام از سه ابزار اولیه ا ستفاد میکند صدا ،مو سیقی و جلو های
صوتی ،با دسدکاری این سه ابزار ،تأثبرهای متنونی حاصل میشود.
روش تحقیق
روش تحقیق این پهوهش از نو کیفی اساااد .تحقیق کیفی تحقیقی اساااد که به ننوان یک روش جمعآوری و تحلیل
داد ها از ساااند تفهمی آلمانی سااار شااامه میگیرد .در این تحقیق دانشااامندان برای هم پدید ها باید به درک روشااانی از
پدید های اجتمانی دسد یابند و باید هم بُعد تاریخی ر تار انسان و هم جنبۀ شخصی تبربیات او را بشناسانند .روش تحقیق
کیفی در مقای سه با روش تحقیق کمی دارای مزایایی ا سد .روشی ژر انگر بود و به رایی م ساصل میپردازند ( .رانکفورد و
نا میاس .)1381 ،شاایوۀ گردآوری اطالنات در این پهوهش ،مصاااحبۀ نیمه ساااصدیا ته با کارشااناسااان اسااد .موزر و ناگل
مصاحبه با کارشناسان را نونی مصاحبه نیمه استاندارد میدانند که به مصاحبه شوند به ننوان متخصص در یک حوزۀ صاص
توجه میشااود ( .لیک ،1387 ،ص .)183 .جمعید مورد مطالعه در این تحقیق ،کلیۀ اساااتید و صاااحبنظران حوزۀ اقتصاااد،
ارتباطات ،جامعه شنا سی ،مردم شنا سان و برنامه سازان صداو سیما میبا شند که در زمینۀ اقت صاد مقاومتی ،ارتباطات تو سعه و
برنامهسااازی در سااازمان صااداوساایما دارای آثار تألیفی یا نظر ،نقید و تبربه هسااتند ...شاایوۀ نمونهگیری این تحقیق هد مند
ا سد؛ یعنی موردهایی را به صورت هد مند انتخاب نمودیم که در زمینۀ مو ضو مدنظر ما آگاهی یا تبربه دارند .در نهاید،
در این تحقیق با  19نفر از کارشناسان حوز های نام برد شدۀ وق ،مصاحبه به نمل آوردیم و وقتی به این نتیبه رسیدیم که
دادۀ جدیدی به دسد نمیآید و به اشبا نظری کامل دسد یا تیم ،انبام مصاحبه را متوقف کردیم؛ بنابراین پهوهش حاضر با
طی مراحل زیر به انبام رسید اسد

-

در مرحلۀ اول این پهوهش با اسااتفاد از منابع کتابخانهای در صصااوص مفاهیم اقتصاااد مقاومتی ،توسااعه و رسااانه و

تحلیل سند اقت صاد مقاومتی بهننوان مهمترین و ا صلیترین سند و سند شمانداز تو سعۀ بی سد ساله  1404منابع مورد نیاز
استخراج گردید.
-

در مرحلۀ دوم براساااس مفاهیم اسااتخراج شااد  ،با کارشااناسااان و متخصااصااان حوز های اقتصاااد ،جامعهشااناساای،

جامعه شناسی توسعه ،مردم شناسی ،ارتباطات اجتمانی و سیاسدگذاران و برنامهریزان سازمان صدا و سیما مصاحبه به نمل
آمد .سفاالت مورد نظر پهوهش با آنها مطرح گردید و پا سخهای آنها با د ستگا ضبط صدا ضبط و سپس از ایل صوتی
پیاد شد و پس از ندین بار مطالعه و وارسی دقیق مفاهیم مورد نظر استخراج شد.
-

در مرحلۀ سوم اطالنات به دسد آمد  ،دستهبندی ،کدگذاری و مقولهبندی و تبزیه و تحلیل گردید و در نهاید از

دل داد های به د سد آمد الگوی مطلوب برنامه سازی برای ترویج اقت صاد مقاومتی در سازمان صدا و سیما اراصه و پی شنهاد
گردید.
یافتههای تحقیق
پس از انبام مصاحبهها و دستهبندی ،کدگذاری و مقولهبندی داد های به دسد آمد و تحلیل آنها به نتایبی رسیدیم که
در این مقاله به اجمال به آنها میپردازیم .متخصااصااان و کارشااناسااانی که با آنها مصاااحبه به نمل آمد ،برای تحقق اقتصاااد
مقاومتی نمدتاً بر سه دسته از نوامل تأکید داشتند که نبارتاند از نوامل اقتصادی ،نوامل نهادی و نوامل اجتمانی -رهنگی
و روانی که برنامهریزان و برنامه سازان سازمان صداو سیما برای ترویج و اشانه مفاهیم اقتصاد مقاومتی بایستی به این سه نامل
در کنار یکدیگر توجه داشته باشند .کارشناسان و متخصصانی که با آنها مصاحبه به نمل آمد ،جهد ترویج اقتصاد مقاومتی،
نقشها و کارکردهای آگاهیدهی و ار شادی ،نظارتی و دید بانی ،آموزش دهی و تربیتی را برای سازمان صداو سیما در این
جهد قاصل بودند .در ادامه صالصه یا تههای این پهوهش که از مصاحبه با کارشناسان به دسد آمد شرح میدهیم.
الزامات یا پیششرط رسانهای برای ترویج اقتصاد مقاومتی
دو الزام اسااااسااای برای صاااداوسااایما برای تأثبرگذاری بر مخاطب و از این طریق ترویج گفتمان اقتصااااد مقاومتی که از
گفتههای م صاحبه شوندگان ا ستخراج گردید نین بود «انتماد مخاطب به ر سانه» و «تعامل ،هم نگری و مفاهمه بین ر سانه و
مخاطب».
اعتماد مخاطب به رسانه
مقوله اول که بهکرات از سوی مصاحبهشوندگان تکرار میشد« ،وجود انتماد مخاطب» به رسانه و «داشتن انتبار رسانهای»
در بین مخاطبان بود .به نقید مصاحبه شوندگان ،رسانهای که در بین مخاطبان صود انتباری نداشته باشد و مخاطب به پیام آن
ر سانه انتماد نکند ،در گام اول ،بای ستی آن ر سانه را در ایفای وظیفه صود شک سد صورد دان سد! به نبارتی ،پذیرش پیام از
سوی مخاطب و حرکد بر مبنای آن پیام منوط به انتماد مخاطب به پیام دریا تی ا سد .در بحث ترویج اقت صاد مقاومتی و نیز
در سایر بحثهای مرتبط با تو سعه اقت صادی ،بای ستی این انتماد سازی و انتبار ا زایی بین مخاطب و ر سانه (بهویه سازمان
صداوسیما) ایباد شود.

کارشااناسااان با جمالتی نظیر آنیه در ادامه میآید بر ضاارورت تقوید انتماد رسااانهای تأکید کردند «صااداوساایما اگر
بخواهد پیامش را به نحو مفثری منتقل کند باید انتماد نمومی را جلب کند ،باید ،حساااننید ،بیطر ی و نینیگرایی و
واقعبینی صودش را به دور از سایاساد بازیهای مرساوم و رایج اثبات کند .این شارط اول و گام اول اساد .هر رساانهای که
نتواند انتماد مخاطبش را جلب کند ،تال شش بیثمر صواهد بود» « .صداو سیما در جایی که تبدیل به یک ر سانه ملی و راگیر
باشد می تواند این وظیفه را انبام دهد و در جایی که تبدیل بشود به یک رسانه سیاسی همسو با یک نگا صاص نمیتواند این
وظیفه را انبام دهد»« .تلویزیون صلق هنرمند ،دانشاامند ،اندیشاامند و گرو های مرجع نکند بلکه به سااراغ کسااانی برود که در
جامعه دارای وزن و انتباری هستند»« .صودی و ایر صودی نداشته باشد همه گرو ها و اقشار و نحلههای پذیر ته شد در درون
نظام را مشارکد دهد»« .هر ه رسانهای بخواهد بازنمایی متفاوتی از وقایعی را که در جامعه اتفاق میا تد ،نشان بدهد و اصرار
کند که مردم قراصد او را از وقایع بپذیرند موجب بیانتمادی مخاطب صواهد شد»« .مردم اح ساس بکنند یک اراد محکم و
یک نید صیر برای پیشاابرد منا ع نمومی پشااد پیامهای رسااانه وجود دارد»« .مردم احساااس بکنند که نملکرد آن دسااتگا
تبلییاتی با تبلییاتش همخوانی دارد»« .ک سب درآمدهای تباری موجب می شود که ر سانه به صدای بخش ص صو صی تبدیل
شااود که یکی دیگر از موانع انتماد مخاطب اسااد»« .رسااانه دو کارشااناس را در کنار هم میگذارند و آنها را به جان هم
میاندازد و هرکدام از این کارشااناسااان ،برای قبوالندن حره صود میصواهد که طره مقابل را تخریب کند و نظر او را رد
کند ،این کار به هوید حر های کارشناسان لطمه میزند و در نزد مخاطبان آنها را بیانتبار نشان میدهد»« .گاهی میبینی که
شخصی اصالً در جامعه مقبولید و محبوبیتی ندارد اما رسانه او را آورد و میصواهد پیامی را از سوی او ارسال کند! مشخص
اسد که حره او اثری در جامعه نخواهد داشد»
تعامل ،هم نگری و مفاهمه بین مخاطب و رسانه
به نظر کار شنا سان م صاحبه شوند  ،اگر ر سانهای بخواهد در مخاطبان صود ایباد کن شگری برا ساس پیام ار سالی دا شته
باشد ،الزم اسد که بین رسانه و مخاطبان بر سر موضو مورد نظر «همنگری و مفاهمه» وجود داشته باشد .بدین معنا که اگر
رساااانهای بخواهد برای تحقق هد ی بسااایج منابع کند (بسااایج ا کار نمومی برای ترویج یک اید  ،نوآوری و کر یا نقید )
بایستی بر سر موضونی واحد (مثالً اقتصاد مقاومتی که موضو این تحقیق اسد) ،دارای «حس» مشترک« ،درک» مشترک و
«نگرش» مشترک با مخاطب صود باشد تا بتواند در مخاطب صود براساس پیامهای ارسالی «کنشگری همسو با پیام» ایباد کند.
بدین ترتیب ،سیا سدگذاران و برنامهریزان و برنامه سازان سازمان صداو سیما باید بکو شند در گام اول بین صود و مخاطبان
صود همنگری و مفاهمه ایباد کنند .مفاهیمی که مصاااحبه شااوندگان بهننوان الزمه ایباد «همنگری و مفاهمه» بین رسااانه و
مخاطبان اشار کردند به این شرح اسد
الف :تطبیق دادن مفاهیم اقت صاد مقاومتی با زندگی روزانه مردم( :ر سانه در پیامهای صود ذهن مخاطب را به
این نکته متوجه کنند که مثالً الن مفهومی که در اقتصاد مقاومتی اسد ،با زندگی تکتک شما مخاطبان ،ا راد جامعه و حتی
با زندگی نسلهای آیند شما و ما مرتبط اسد).

ب :منا سب سازی پیام با ویژگیهای مخاطب مخاطب در کدام گرو سنی قرار دارد؟ در کدام گرو رهنگی و
اجتمانی قرار دارد؟ سااطح معلوماتش میتواند قدر باشااد؟ مربوط به کدام جنس اسااد ،در کدام دسااته مخاطب اسااد،
سرسخد اسد یا مخاطب زودپذیر؟ و ایر ».
ج :مناسب سازی پیام با شرایط محیطی مخاطب «مخاطب در کبا زندگی میکند؟ ویهگیهای بومی و محلی او
یسد؟ انتقاداتش یسد؟ رویکرد سیاسیاش کدام اسد و ایر ».
د :برقراری ارتباطات مشارکتی« :برقراری ارتباطات مشارکتی ،بهطوریکه از دانش ،بینش ،نظر و نقید مخاطبان در
تولید برنامه استفاد شود» یکی از مفاهیم مورد نظر کارشناسان برای ایباد همنگری و هم مشترک بین رسانه و مخاطب بود.
در این نو ارتباطگری که از «ارتباطات گفدوگومحور» پیروی میکند ،مخاطب صود را در تولید پیام شاااریک میداند و
ارتباطتر « ر ستند » در نقش مخاطب قرار میگیرد ا ستفاد از یک متخ صص در این نو برنامهها به بیطر ی ر سانه و ت سهیل
ارتباطات کمک میکند.
ه :توجه به پیامهای برانگیزاننده به نقید متخصصانی که با آنها مصاحبه شد« ،این نو پیامها ،پیامهایی هستند که
تأثبر سریع ،نمیق و مستقیم روی مخاطب میگذارند».
و :ا ستفاده از الگوهای ملی ،میهنی و مذهبی « :شنا سایی و ا ستفاد از الگوهای شخ صیتی مهم که در جامعه مورد
اقبال نمومی هستند».
بدین ترتیب ،آنیه که از گفته مصااااحبه شاااوندگان نتیبه میگیریم ،این اساااد که برنامهریزان و برنامهساااازان ساااازمان
صداوسیما برای ترویج مفاهیم اقتصاد مقاومتی ،ضروری اسد که به دو الزام «انتمادسازی بین صود و مخاطبان صود» و «ایباد
تعامل ،همنگری و مفاهمه» بین صود و مخاطبان صود توجه داشته باشند.
بعد از بیان الزامات و پیش شرطهای رسانه ،استفاد از نقشها و کارکردهای رسانهها اسد که مصاحبه شوندگان بر روی
آنها تأکید داشتند .براساس مفاهیمی که از صحبد مصاحبه شوندگان استخراج و کدگذاری گردید ،مناسب اسد به ترتیب
و به صورت مراحل زیر مورد توجه نوامل و برنامهسازان سازمان صداوسیما قرار گیرد.
آگاه سازی و متوجهسازی افکار عمومی نسبت به چالشهای اقتصادی کشور:
کار شنا سانی که با آنها م صاحبه به نمل آمد ،یکی از کارویه های و سایل ارتباطجمعی را « سوق دادن ا کار نمومی به
سمد مساصل و هوشیار ساصتن مخاطب نسبد به مخاطر های اقتصادی» میدانند که ما نیز این مفهوم را در مقوله «متوجهسازی
و هوشیار سازی ا کار نمومی» دستهبندی کردیم و در ذیل مورد بررسی قرار میدهیم .کارشناسان حوز ارتباطات ،اولین گام
برقراری ارتباطات هو شیار ساز را «آگاهیدهی» میدانند .به انتقاد م صاحبه شوندگان« ،در این مرحله ر سانهها ،وظیفه رو شن
کردن ا کار نمومی و سوق دادن توجهها به سمد مساصل و مشکالت اقتصادی را بر نهد دارند» .به نقید کارشناسان «رسانه
در این مرحله باید به مخاطب بگوید که اهمید مسئله یسد؛ با زندگی روزانه آنها ه ارتباطی دارد ،اهمید کدام مسئله از
دیگری بیشتر اسد» .متخصصانی که با آنها مصاحبه به نمل آمد ،معتقد بودند که «رسانه هم میتواند مساصل را بهطور ضمنی

برجساااته کند ،یعنی به صاااورتهای ایرمساااتقیم و در البهالی برنامهها مفاهیم مربوط به اقتصااااد مقاومتی را قرار دهد و هم
میتواند یک مسئلهای را که از دید مخاطبان پنهان ماند اسد ،آشکار کند و حتی آن را به یک مطالبه نمومی تبدیل کند».
هدهگذاری در این مرحله باید دو دسااته از مخاطبان باشااند« ،نموم مردم» و «ساایاساادگذاران» .در مرحله آگا سااازی
سیا سدگذاران هم بای ستی به مثابه مخاطب ر سانه در نظر گر ته شوند؛ زیرا که ممکن ا سد سیا سدگذاران ،از ب سیاری از
اموری که در جامعه اتفاق میا تد ،آگاهی نداشااته باشااد .یکی از کارشااناسااان سااتاد رماندهی اقتصاااد مقاومتی که با ایشااان
م صاحبه به نمل آمد در ص صوص آگا سازی سیا سدگذاران و برنامهریزان نین میگوید « سیا سدگذار وقد کا ی برای
رسایدگی و رصاد مخاطرات اقتصاادی که در جامعه ری میدهد ندارد ،رساانه میتواند این مشاکالت را برای سایاسادگذار
تبدیل به یک مسئله بکند .رسانه با اطالناتی که جمع میکند و در اصتیار سیاسدگذار میگذارد میتواند آن را تبدیل به یک
مسئله بکند .مثالً پدید قا اق را یک برنامه صبری جسدوجوگر میتواند از زوایای مختلف برای سیاسدگذار آشکار کند.
مثالً در اصبار  20 30یکی از صبرنگاران میر د و ابعاد مختلفی از قا اق در مناطق مرزی را انعکاس میداد من بهننوان بدنه
دولد یک مخاطب هسااتم و با تماشااای این برنامهها ابعاد مختلف قا اق برایم مشااخص شااد .این روی تصاامیمگیری من و
گزارشی که میصواستم تنظیم کنم تأثبر میگذارد».
در مرحله آگاهیدهی« ،رساانه باید برای مخاطب ضارورتها و الزامهای نیاز به ایباد مقاومد اقتصاادی را تبیین کند و با
تقوید حوز های اطال رسااانی ،گزارشااگری ،تحلیل و تفساایر ساااد ،راند و الشهایی از این دسااد را روشاانگری کند و
م شکالت و نملکرد برنامهها و نهادهای اقت صادی و تو سعهای را هم از زبان کار شنا سان و هم از زبان م شتریان ،مورد برر سی
قرار دهد».
آموزشدهی و توانمندسازی ،تربیتگری و نهادینهسازی
کارشناسانی که با آنها مصاحبه به نمل آمد ،معتقد بودند که رسانهها بهویه رسانه ملی باید در صصوص مساصل اقتصادی
بهویه  ،مقاوم سااازی اقتصااادی ،مانند یک مدرسااه نمل کنند و به مخاطبان صود آموزش بدهد و کمک کند که آن مفاهیمی
که الزمه تحقق اقتصاد مقاوم هستند در اذهان جامعه نهادینه شوند.
رسانه به عنوان نهاد آموزشی غیر رسمی :کارشناسان بر روی نقش آموزشی رسانهها تأکید ویه ای داشتند و معتقد
بودند که رساااانهها بهننوان یک نهاد رهنگی کارکردهای گوناگونی را در جامعه دارد ،یکی از این کارکردها نمل بهننوان
یک نهاد آموزشاای (ایر رساامی) و یک نهاد جامعهپذیری در کنار دیگر نهادهای جامعهپذیری هسااتند .یکی از کارکردهایی
که مورد توجه اساتید و کارشناسان حوز ارتباطات و حوز اقتصاد بود ،توجه دسداندرکاران سازمان صداو سیما به تقوید
کارکرد آموزشی این رسانه برای ا زایش اطالنات اقتصادی مخاطبان بود .در این مدل رسانه باید بر سطوح «دانشی» مخاطب
تمرکز کند .نکته دیگری که در صااحبدهای مصاااحبه ش اوندگان و متخصااصااان قابل توجه بود ،این بود که «برنامهساااز باید
را های نملی برای مخاطبان نشان بدهد و صر ا از برگزاری میزگردهای تخصصی و نلمی بپرهیزد» زیرا که مخاطبان سازمان
صداو سیما نموماً مردم نادی هستند و سررشته ندانی از مساصل تخصصی اقتصادی ندارند .متخصصان بر این باور بودند که
برای ترویج اقتصاااد مقاومتی ،باید به مخاطبان را های نملی نشااان داد شااود و صاار ا به تولید برنامههای تبلییی اکتفا نشااود.

بهطور مثال ،وقتی که ساااازمان صاااداو سااایما ،شاااکنند بودن منابع انرژی را به اولوید ا کار نمومی تبدیل کرد ،را های
صااار هجویی در مصاااره انرژی را هم به مخاطبان آموزش بدهد .بهترین را برای انتقال دانش به بدنه تولید جامعه و ا زایش
سواد اقتصادی مخاطبان ،آموزشدهی به آنها ،در صصوص مساصل مورد نظر اسد .در این مسیر ،کارشناسان توصیه میکردند
که رسانه باید مالحظاتی را در نظر داشته باشد
-

ایباد رابطه دوسویه بین مخاطبان و متخصصان حوز اقتصاد و توسعه «برنامههایی تولید شود که در آن متخصصان و
مخاطبان بتوانند با یکدیگر گفدوگو کنند و تولیدکنندگان ،کارآ رینان ،کسانی که اید ای مدنظر دارند و میصواهند
آن را پیاد کنند بتوانند در مورد طرح صود و اید صود از متخصصان مشورت بگیرند و برنامههایی از این قبیل .یا در
حوز تولید کشاورزی ،کشاورزان بتوانند با کارشناسان آن حوز صحبد کنند و در مورد تولید محصول صود و
آموزشهای کشاورزی از کارشناسان حوز کشاورزی مشورت بگیرند».

-

از دیگر مالحظاتی که برنامهسازان باید مدنظر داشته باشد این اسد که پیامها برای مخاطبان صاص و کاربردی باشند.
«یعنی بعد از اینکه مخاطب برنامه ای را دنبال کرد ،در پایان برنامه به این نتیبه برسد که دانشی از آن برنامه آموصته
اسد که میتواند آن را در ا زایش سطح زندگی صود بکار ببرد».

-

انتقال صحیح مفاهیم اقتصادی «مالحظه دیگر این باشد که مفاهیم اقتصادی بهدرستی به مخاطب انتقال داد شود.
ال در حوز اقتصادی ،رق بین تولید ملی و تولید داصلی را ا راد بدانند یا تفاوت کارآ رینی و اشتیالزایی را تمیز
مث ً
دهند».

-

مشخص بودن پیام ،آسان هم بودن پیام برای مخاطبان ،روان بودن پیام ،ملموس بودن پیام ،اجتناب از کلیگویی،
اجتناب از تناقضگویی و اجتناب از امرونهی ،از دیگر ملزوماتی بودند که مصاحبه شوندگان به آن اشار کردند.

تربیتگری و نهادینهسازی «آموزش پنهان»
متخصااصااان حوز جامعهشااناساای توسااعه ،معتقد بودند که یک سااری نواملی وجود دارند که صارج از بخش اقتصااادی
میتوانند به استحکام و توسعه پایههای اقتصادی یک کشور کمک کنند« .نواملی هستند که تا در نگرشهای ما رسوی نکند
و در رهنگ ما نهادینه نشااود ،امکان اینکه به یک توسااعه پایدار برساایم و از طریق آن اقتصاااد صودمان را در برابر الشها
مقاوم کنیم نخواهیم داشاااد» .یکی از کارشاااناساااان با مثال زدن مردم ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم بر این باور بود که این
روحیه مردم بود که ژاپن امروز را بر روی صرابههای جنگ جهانی دوم ساصتند؛ «این «مشارکد آگاهانه و مشارکد مسئوالنه»
را در مورد مردم ژاپن بعد از ج نگ جهانی دوم میبینیم که وقتی در ژاپن  1945پس از جنگ ،مردم روی صرابه ها پیاد را
میر تند ،وقتی از آنها پرساایدند که را کفش ندارید؟! گفتند که " ون هنوز ما نمیتوانیم در کشااور صودمان کفش تولید
کنیم .این باور نمومی و راگیر مردم بود که آنها را به ژاپن امروز رسان».
در صورت نهادینه شدن و راگیر شدن این کنش و ر تار ا سد که سیا سدهای تو سعهای محقق می شود و در ایر این
صاااورت این برنامهها با دشاااواری و کندی بهپیش میروند و یا حتی با شاااکساااد مواجه میشاااوند .آموزش مفاهیمی ون
م سئولیدپذیری ،نظمپذیری ،وقد شنا سی ،ان ضباط اجتمانی ،برنامه مداری ،تقوید روحیه جمعی ،تقوید روحیه تعاونی در

میان ا راد جامعه ،تقوید همبساااتگی اجتمانی و ملی ،تقوید ر تارهای نقالنی بهجای ر تارهای احسااااسااای ،تقوید روحیه
قناند و سرمایهگذاری ،وجدان کاری و ایمان به ندالد اجتمانی ،از جمله مفاهیمی بودند که کار شنا سان بهننوان الزامهای
یک جامعه پیشاارو به آنها اشااار میکردند که تا این نناصاار در جامعه جا نیفتد ،امید ندانی بهپیشاابرد ساایاساادهایی مانند
اقتصاد مقاومتی و سایر برنامههای توسعه نمیتوان داشد.
به باور کارشنا سان ،برنامه سازان و تولید کنندگان محتوای برنامهها ،جهد ترویج اقتصاد مقاومتی این ننا صر و مفلفهها را
بای ستی در نظر دا شته با شند .پرداصتن به این مفاهیم ،به صورت ایرم ستقیم و م ستقیم صورت بگیرد و بر ننا صر شناصتی و
نگر شی توجه دا شته با شد .بی شتر مخاطبان این نو برنامهها ،کودکان و نوجوانان میتوانند با شند و بی شتر جنبه تربیتی دارند.
سریالهای صانوادگی ،برنامههای کودک و برنامههای مذهبی مناسبترین نو برنامهها برای آموزش این مفاهیم هستند.
سنجشگری و ارزیابی در میدان ارتباط
کارشناسان و اساتیدی که با آنها مصاحبه به نمل آمد ،بر این باور بودند که رسانه بعد از اینکه پیام را ارسال کرد باید به
این نکته توجه بکند که آیا پیامی که ارسااال میکند ،مورد نیاز مخاطب اسااد یا نه؟ آیا پیامی که رسااتاد به هده اصااابد
کرد اسااد؟ معنای مورد نظر رسااانه در ذهن مخاطب تشااکیل شااد اسااد؟ و ساافاالتی از این قبیل .مفاهیم و کدهایی که از
طره مصاااحبه شااوندگان بهننوان را حل ،به جوابگویی به این ساافالها مطرح شااد ،در یک مقوله با ننوان «ساانبشااگری و
ارزیابی در میدان ارتباط» دستهبندی و سپس آنها را درجهبندی کردیم.
 1درجه اول؛ سنبش نیاز مخاطب .به نقید اساتید و کارشناسان حوز رسانه ،صداوسیما برای اینکه در هده صود مو ق
با شد ،باید در مرحله اول از مخاطبان «نیاز سنبی» به نمل آورد تا بداند که نیازهای ارتباطی مخاطبان ی سد؟ مخاطبان به ه
پیامهایی نیاز دارند؟ آیا پیامی که ارسال میشود همسو با نیاز مخاطب اسد یا نه؟
 2درجه دوم؛ سنبش دید شدن و شنید شدن پیام( .اصابد پیام به هده) در درجه دوم باید رسانه به این توجه کند که
آیا پیامی که رستاد اسد به هده برصورد کرد اسد یا نه؟
 3درجه سوم؛ سنبش درک شدن پیام از سوی مخاطب .آیا پیامی که ارسال شد و از طره مخاطب دریا د شد اسد،
همان معنا را در ذهن مخاطب ایباد کرد اسد که مورد نظر رسانه بود اسد.
 4درجه هارم؛ سنبش تلقی مخاطب از پیام .مخاطب از پیامی که دریا د کرد ا سد ه تلقی و ا ستنباطی دارد .آن را
در جهد مثبد برداشد کرد اسد یا در جهد منفی.
 5درجه پنبم؛ سنبش جلب م شارکد و کن شگری مخاطب هم سو با پیام؛ آیا پیامهایی که ر ستاد شد ا سد ،توان سته
اسد مشارکد مخاطبان را جلب کند و او را به کنشگری وا دارد؟
 6درجه شااشاام تحلیل بازصورد در نهاید پاسااخهای دریا د شااد از طره مخاطبان ،بهوساایله برنامهریزان ارتباطی ،با
شیو های نلمی تف سیر و تحلیل میگردد و ت صمیم گر ته می شود که پیام تداوم دا شته با شد یا اینکه در آن بازنگری صورت
گیرد.
تعامل با محیط پیرامون جهت تثبیت پیام

کارشناسانی که با آنها مصاحبه به نمل آمد ،بر نقش نناصر پیشارسانهای و پسا رسانهای و نوامل برون رسانهای در تثبید
و تقوید پیام تأکید دا شتند .تو ضیحات کار شنا سان در این ص صوص را در مقوله «تعامل با محیط پیرامون جهد تثبید پیام»
دستهبندی کردیم که شرح آن نین اسد.
«در نصاار جدید به نلد وجود رسااانههای گوناگون مدرن مانند شاابکههای مبازی ،از تأثیرگذاری رسااانههای دولتی و
انح صاری مانند سازمان صداو سیما کا سته شد ا سد .نالو بر اینها میتوان اثر ر سانههای رقیب مانند ر سانههای سنتی،
«رسانههایی ون مطبونات و مسبد» را هم به جمع رقبای سازمان صداوسیما ا زود .با این توصیف رسانه ملی یا همان سازمان
صااداوساایما باید به دنبال را حلهایی باشااد تا اثرگذاری پیامهای صود را بیشااتر کند» .به انتقاد کارشااناسااان اقداماتی ون
«بهر گیری از جامعه مدنی در تولید محتوا ،برقراری تعامل بین ساااازمان صاااداوسااایما و آموزشوپرورش ،ارتباطگیری با
رسااانههای رقیب مثل شاابکههای مبازی ،مطبونات و مساابد» میتواند در جهد تثبید پیامهای سااازمان صااداوساایما مدنظر
سیاسدگذاران سازمان صداوسیما قرار بگیرد.
به نقید کارشاااناساااان ،آموزشدهی مفاهیم اقتصااااد مقاومتی در آموزشوپرورش (به ننوان نهاد آموزشااای رسااامی) و
صداو سیما (به ننوان نهاد آموز شی ایر ر سمی) برای اینکه در جامعه نهادینه شود ،باید هم سانی و هم سویی دا شته با شد .به
نبارتی ،این دو نهاد باید مکمل آموز شی هم با شند .در صورتی که پیامهای این دو نهاد با هم در تعارض با شد ،آموزشها و
پیامهای یکدیگر را صنثی میکنند .این مو ضو  ،در مورد نهادهایی ون مطبونات ،شبکههای مبازی و ر سانههای سنتی هم
صادق اسد.

نتیجهگیری
در نهاید ،حاصاال جمعبندی این تحقیق از مطالعههای اساانادی و مصاااحبه با کارشااناسااان ،برای «پیشاانهاد الگوی مناسااب
برنامهسازی برای برنامهسازی ،رادیو جهد ترویج اقتصاد مقاومتی» نین اسد
جهد ترویج مفاهیم و اهداه اقتصاد مقاومتی برنامهسازان سازمان رادیو باید در گام اول به دو الزام جلب انتماد مخاطبان
به رسانه» و «ایباد تفاهم و همنگری» بین صود و مخاطبان بر سر مفهوم اقتصاد مقاومتی توجه داشته باشند.
در گام دوم مفاهیم اقتصاد مقاومتی با طی مراحل زیر انبام گیرد
در مرحله اول ،متوجه ساصتن ا کار نموی به الشها و الزامهای اقتصاد مقاومتی .در این مرحله مخاطبان رادیو هم نموم
مردم هسااتند و هم ساایاساادگذاران و برنامهریزان اقتصااادی .در این مرحله بر نقش نظارتگری و دید بانی رسااانهها تأکید به
نمل آمد.
در مرحله دوم؛ ر سانه بهننوان یک مدر سه آموزشی نمل میکند و را های مواجهه با الشها و رناید الزامهای اقتصاد
مقاومتی به مخاطبان آموزش داد میشااود .در این مرحله آموزشدهی به دو طریق انبام میشااود؛ آموزشدهی آشااکار که
مفاهیم اراصه شااد به صااورت مسااتقیم و به مخاطب آموزش داد میشااوند و بر سااطح دانشاای و ر تاری مخاطبان تأکید دارد.
آموزشدهی پنهان که مفاهیمی مانند م سئولیدپذیری ،دا شتن وجدان کاری ،نظمپذیری و مواردی از این د سد را که الزمه
یک جامعه پیشرو اسد به مخاطبان آموزش میدهد.
در مرحله سوم؛ سنبش نتایج پیام اسد که برنامه ساز باید به دنبال آن باشد که ببیند آیا پیامهای ارسالی از طره رسانه بر
مخاطبان تأثبر دا شته ا سد یا صیر .یک الزام دیگر که برنامه سازان و سیا سدگذاران سازمان صداو سیما باید در نظر دا شته
باشااند ،تعامل با محیط پیرامون اسااد .جامعه مدنی ،دولد ،آموزش و پرورش و رسااانههای دیگر مانند مساابد و مطبونات
میتوانند در تأثیرگذاری پیام یا ندم تأثیرگذاری پیام ار سالی از سوی سازمان صداو سیما مفثر با شند ،لذا پی شنهاد می شود
نوامل سازمان صداوسیما جهد تثبید پیام صود با نوامل مفثر تعامل داشته باشند.
این الگو بر اساااس نناصاار اصاالی ارتباطات جمعی «منبع ،پیام ،مبرا ،مخاطب و بازصورد» تنظیم شااد اسااد .اولین رایند
الگوی حا ضر با نظریه «برج سته سازی» م شابه ا سد که برا ساس نظریه برج سته سازی ،ر سانهها توجه ما را به رویدادها سوق
میدهند .این الگو نیز بر توجه دادن ا کار به سمد رویدادها تأکید دارد با این تفاوت که "در نظریه برج سته سازی ر سانهها
بخشی از واقعید را تحریف میکنند و قط بخشی از واقعید را نشان میدهند" در این الگو بر توجه دادن ا کار به واقعیدها
بدون تحریف و آگا سازی مخاطب تأکید میشود.
شبیهترین و نزدیکترین الگوی ارتباطی به الگوی حا ضر ،مدل «ا شانه نوآوریهای راجرز و شومیکر» ا سد .در مراحل
«آگاهیدهی ،تصاامیم ،اقنا » همینین «اسااتفاد از رهبران ا کار در مرحله تثبید» با الگوی راجرز و شااومیکر مشااابه اسااد و
توساااط الگوی راجرز تأیید میشاااود؛ اما از این جهد که الگوی راجرز ،بر تأثیر صطی و مطلق پیام بر مخاطب تأکید دارد و
همینین به نگرش ها و نوامل محیطی مخاطب توجهی ندارد ،با الگوی حاضااار متمایز اساااد .همینین در الگوی راجرز،
سااوگیری به ساامد منبع را با ا زودن مرحله «ایباد همنگری و مفاهمه بین رسااانه و مخاطب» اصااالح کردیم که این بخش از

رایند الگوی حاضاار از نظر الگوهای «ارتباطات مشااارکتی» و الگوی «ارتباطات حامی توسااعه» تأیید میشااود .در الگوهای
ارتباطات مشارکتی جریان ارتباط دوسویه اسد و ارتباط گران و مخاطبان در تولید پیام هم سطح رض می شوند .همینین در
مرحله آموزشدهی و نهادینهساااازی ،بر جامعهپذیری مخاطب از رساااانهها توجه دارد که بهوسااایله نظریه آلبرت باندورا تأیید
میگردد .در مطالعاتی که توسااط محققین انبام شااد ،مدل ارتباطی منحصااربه ردی در حوز اقتصاااد مقاومتی برای سااازمان
صاداو سایما به دساد نیامد که در این الگو کوشایدیم این نقیصاه را برطره کنیم .این الگو نالو بر مباحث اقتصااد مقاومتی
میتواند در سایر حوز های ترویبی مانند «بهداشد و سالمد» و «برنامههای توسعهای» مفید باشد.
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