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Abstract
One of the responsibilities of the Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran
is to decide on the general policies of the state. In view of that, the Supreme Leader
named the year of 2019 as the year of production flourishing. Naming and
appointing special slogans for each year by the leader designate general
policymaking for the Islamic state. In this regard, the year 2019 has been named as
the year of production flourishing by the Supreme Leader. In this research, the
speeches of the Supreme Leader over the last three decades relating to production
were collected through a statement-based approach. Three stages of open, pivotal
and selective identification, in the form of 28245 open identities, 199 concepts and
32 key themes, were identified in the conceptual model of epical production. The
findings signified that the outcomes of developing production flourishing include
developing employment, sustaining economic growth, increasing economic
resilience, increasing national dignity, expanding exports and enhancing social
justice. Research innovation supports executive policymakers in following the
decisions of the Supreme Leader to make systematic decisions on a production
flourishing.
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چكيده
یکی از وظایف رهبری در نظام جمهوری اسالمی ایران ،تعیین سیاستهای کلی نظام است .نامگذاریها و تعیین
شعارهای سال را میتوان یکی از جلوههای تعیین سیاستهای کلی نظام اسالمی از سوی مقام معظم رهبری دانست.
در همین راستا ،سال  ۸۹۳۱از سوی مقام معظم رهبری ،سال «رونق تولید» نام گرفته است .در این مقاله با روش
دادهبنیاد بیانات مقام معظم رهبری طی سه دهه گذشته در زمینه "رونق تولید" در سه مرحله شناسهگذاری باز،
محوری و انتخابی در قالب  2۱282شناسه باز ۸۳۳ ،مفهوم و  ۹2مقوله اصلی و با محوریت «حماسه تولید»
بهصورت الگویی مفهومی ارائه شد .یافتههای پژوهش نشان میدهد افزایش اشتغال ،رشد اقتصادی پایدار ،افزایش
تابآوری اقتصادی ،افزایش عزت و نشاط ملی ،توسعه صادرات و افزایش عدالت اجتماعی از پیامدهای تحقق
رونق تولید است .نوآوری پژوهش کمک به سیاستگذاران اجرایی است تا با توجه به منویات مقام معظم رهبری
بهصورت نظاممند به تصمیمگیری در عرصه رونق تولید اقدام کنند.
كليدواژهها :حماسه تولید ،رونق تولید ،تاب آوری اقتصاد
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مقدمه
تولید در زندگی بشر از دیرباز مورد توجه بوده و بقا و تداوم زندگی انسانها در گرو آن بوده ،و
با گذشت زمان ،اهمیت آن برای جوامع بشری بیشتر از پیش شده است (رشوند.)67 :5931 ،
ازجمله مسائل اساسی حال حاضر كشور ،وابستگی اقتصاد ایران به استخراج و صادرات نفت و مواد
خام معدنی است كه محصوالتی با ضریب ارزش افزوده اندك ،غیر اشتغالزا و دارای نوسان
پیدرپی درآمدی بوده ،و این امر درهم ریختگی مداوم اقتصاد كشور را به دنبال داشته است .وقوع
این آشفتگیها بویژه در پی تجربه رونق و ركود درآمدهای نفتی در یک دهه گذشته از ضعف
توان تولیدی كشور خبر میدهد (رجب پور.)4 :5937 ،
سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق  ،5444كشور ایران را توسعهیافته با جایگاه
نخست اقتصادی در منطقه معرفی كرده و مسئوالن ارشد نظام نیز همواره از این سند بهعنوان میثاق
ملی یاد میكنند و تجلی این ادعا را میتوان در رهنمودهای مکرر مقام معظم رهبری و نشستهای
متعدد ایشان با اعضای هیأت دولت و دیگر مسئوالن اجرایی كشور مالحظه كرد (فیضپور و
همکاران .)567 :5931 ،فضای اقتصادی ایران امروز ،رویدادهای ویژه و منحصر به فرد اقتصادی را
شاهد است كه وقوع برخی از آنها تاكنون در دنیا سابقه نداشته است؛ از اینرو زمانیكه اوضاع
ویژه و بدون الگویی بهوجود میآید ،ضرورت نوآوری و نظریهپردازی اقتصادی مهمترین ویژگی
تمایز ایران با سایر كشورهای منطقه در این افق است و برطرف كردن چالشهای اقتصادی از سوی
صاحبنظران ضرورت پیدا میكند (میالنی.)1 :5934 ،
نامگذاریها و تعیین شعارهای سال را میتوان یکی از جلوههای تعیین سیاستهای كلی نظام
اسالمی از سوی مقام معظم رهبری دانست .دقت و توجه به شعارهای سالهای اخیر نشان میدهد
انتخاب این شعارها برخاسته از پشتوانه دقیق كارشناسی و ارزیابی همهجانبه از ضرورتهای ملی،
منطقهای و بینالمللی است .از سوی دیگر بهكارگیری عنوانها و نامها از چنان دقتی برخوردار است
كه نه فقط دولتمردان ،مسئوالن و نخبگان اجتماعی ،كه عموم شهروندان جامعه اسالمی نیز براحتی
آنها را درك میكنند و بر اهمیت آنها در وضعیت فعلی صحه میگذارند.
در همین راستا ،سال  593۱از سوی مقام معظم رهبری ،سال «رونق تولید» نام گرفته است .این
نامگذاری از سوی ایشان در حالی صورت گرفت كه كشورمان در سالهای گذشته مشکالت و
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مسائل اقتصادی متعددی را پشت سر گذاشته است و انتظار میرود كه در سال پیش رو نیز اقتصاد
ایران با چالشهای بسیاری روبهرو شود .از این رو این نامگذاری از سوی معظمله در واقع تأكید بر
جهتدادن سیاستهای اقتصادی بهسوی حمایت از تولید ملی است كه در نهایت به تقویت اقتصاد
كشور منجر خواهد شد .بنابراین میتوان اینگونه قلمداد كرد كه سیاستهای اقتصادی ،كه در سال
 593۱اتخاذ میشود ،بیش از هر چیز باید با تأكید بر حمایت از تولید ملی باشد و در صورتی كه
اجرای سیاست اقتصادی چند نتیجه متضاد داشته باشد بهطور حتم تولید ملی باید بر تمامی اهداف
اولویت داشته باشد (كاویانی .)593۱ ،بنابراین با تأكید بر فرمایش مقام معظم رهبری كه «اگر ما
توانستیم تولید داخل را رونق ببخشیم ،مسئله تورم حل خواهد شد» ،اهتمام به تولید ملی در سایه
فرهنگسازی موجب حل مشکالت داخلی و مقابله با تهدیدات خارجی خواهد شد (محبوبی و
محمدی.)76 :5935 ،
در اندیشه رهبر انقالب و در نظریه اقتصاد مقاومتی« ،رونق تولید ملّی» به عنوان ركنِ اساسی
اقتصاد مقاومتی همواره مطرح و تولید ملّی با انگارههایی از قبیل «تولید به مثابه جهاد»« ،تولید بهمثابه
حسنه» و «تولید بهمثابه نیاز اساسی و عامل حفظ و امتداد نظام اسالمی» مورد تأكید است .در این
مقاله سعی شده است با روش راهبرد پژوهشی داده بنیاد بیانات مقام معظم رهبری در زمینه "رونق
تولید" مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد .بعد از بررسی بیانات ایشان با این روش ،الگویی مفهومی
مبتنی بر نظام فکری رهبری ارائه میشود كه بتواند عوامل مؤثر بر رونق تولید را نظاممند تبیین كند.
رونق توليد
اقتصاد ایران در سایه تفکر جمهوری اسالمی همیشه آماج حمالت دشمنان است .یکی از
ضربههای دشمنان ،كه میتواند جامعه را دچار تزلزل كند ،مشکالت اقتصادی است .در واقع یکی
از عناصر و اجزای جامعه ،كه مستقیم ،سکان هدایت جامعه را در دست می گیرد ،اقتصاد آن كشور
است بهگونهای كه هرگونه قدم برداشتن برای اصالح و بهبود آن میتواند به منزله گامهایی در
جهت تعالی دیگر بخشهای جامعه و رفاه حال عمومی و فعالیت اعتالی پایه نظام و كشور باشد
(عبداللهی عابد و قبادی .)554 :5939 ،تولید ،فعالترین عامل درآمد و توسعه اقتصادی است كه از
مشاركت سرمایه و نیروی كار بهوجود میآید؛ به عبارت دیگر تولید ،كه در یک جمله كوتاه به
"ایجاد چیز سودمند" خالصه میشود از بهكارگیری دو نوع سرمایه خدادادی و اندوخته انسان
بهدست میآید (موسی زاده.)744 :5937 ،
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اندیشه گسترش صادرات غیر نفتی از دیرباز در سطحی گسترده مورد توجه و اقبال كارشناسان
اقتصادی بوده و از لحاظ نظری و عملی فراز و نشیبهای زیادی را پشت سر گذاشته است .واضح
است كشور پهناوری مانند ایران با برخورداری از منابع سرشار طبیعی ،باید بتواند با تولید و صدور
محصوالت غیر نفتی در دنیا بویژه در منطقه غرب آسیا ،جایگاه ویژهای بهدست آورد؛ اما طی
نیمقرن گذشته ،نفت خام نهتنها مهمترین كاالی صادراتی ،بلکه عامل اثرگذار و دیکتهكننده
برنامهها و تحوالت اقتصادی ایران بوده است (دژپسند و همکاران .)554 :5935 ،میتوان گفت
دغدغه اصلی این روزهای سیاستگذاران و قانونگذاران كشور ،حمایت از تولید ملی است؛ لذا با
تقویت تولید رقابتپذیر و دانشبنیان ،میتوان شاخصهای اقتصادی بویژه اشتغال را بهبود بخشید و
اقتصاد كشور را در مقابل تنشهای داخلی و خارجی ،مصون نگاه داشت (مركز مالمیری و سیاح،
 .)5 :5937اقتصاد مقاومتی بدون رونق تولید ملی و فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی ،توفیق
چندانی نخواهد داشت .تولید ملی بیش از هر موقعیت دیگری برای تحقق اقتصاد مقاومتی ضرورت
است به دلیل اینکه میتواند در این مقاومت نقش اساسی داشته باشد .اقتصادی كه یکی از بنیانهای
ایستادگی و مقاومتش مقوله تولید ملی است ،نباید از مسیر خوداتکایی منحرف شود (اسماعیلی
خوشمردان و همکاران)57 :5931 ،؛ به همین دلیل ،شعار «رونق تولید ملّی» در سپهر اقتصاد
مقاومتی ،راهبرد و فراسیاستی است كه در پهنه مفهومی خود از سویی با شعارهای سالهای گذشته
نظام اسالمی (نظیر جهاد اقتصادی ،حمایت از كاالی ایرانی ،اصالح الگوی مصرف ،همّت مضاعف
و كار مضاعف ،نوآوری و شکوفایی ،نهضت خدمترسانی به مردم ،رفتار علوی ،صرفهجویی،
پرهیز از اسراف ،انضباط اقتصادی و مالی ،وجدان كاری و انضباط اجتماعی) مرتبط است و
ازسوی دیگر ،این راهبرد (و فرا سیاست) متناظر با روح كلّی و سیاستهای كالن و شاخصهای اسناد
باالدستی ابالغی از سوی رهبر معظّم انقالب و نظام اسالمی متناظر است (اشیری.)593۱ ،
رشد اقتصادی در هر جامعهای برایند تولید است .افزایش تولید از نظر كمی و كیفی به معنای
رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی است؛ از این رو باید به تولید توجه ویژهای مبذول كرد؛
زیرا اگر افزایش مصرف با افزایش تولید همراه نباشد به معنای نبود رشد اقتصادی در جامعه است.
هر جامعهای باید تولیداتش از مصارف آن بیشتر باشد و همواره دخل بر خرج بچربد تا جامعه بتواند
فرصتهای تازه سرمایهگذاری در بخشهای دیگر بهدست آورد .افزایش تولید و رشد اقتصادی در هر
جامعه به معنای ایجاد فرصتهای بیشتر و بهتر برای شکوفایی اقتصادی و ورود به عرصههای تازه و نو
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خواهد بود و امکان خالقیت بیشتر را در جامعه فراهم میآورد (منصوری .)593۱ ،با توجه به
اهمیت روزافزون میزان تولید و رشد اقتصادی در هر جامعه ،دستیابی به تولید بیشتر و میزان رشد
بیشتر ،همواره دغدغه دولتها و ملتها بوده است؛ از این رو یکی از مهمترین اهداف اقتصاد كالن،
كه مورد تأكید تمامی دولتها و برنامهریزان اقتصادی در كشورهای جهان است ،دستیابی به رشد
اقتصادی مداوم و پایدار است (استادی.)594 :5931 ،
عموماً اقتصادهای در حال توسعه به نوعی با انبوه ظرفیتهای استفاده نشده و تحقق نیافته روبهرو
هستند .ارتقای تولید در معنای عام ،نام دیگری برای اشاره به لزوم بهرهگیری از این ظرفیتهاست.
چگونه میتوان این ظرفیتها را بهكار گرفت؟ به تعبیر دقیقتر چگونه میتوان به تولید (كشاورزی
صنعتی ،صنعت با ارزش افزوده زیاد و خدمات مولد) رونق بخشید؟ این سؤال یکی از پرسشهای
بنیادین اقتصاد توسعه را تشکیل میدهد كه تاكنون پاسخهای گوناگونی به آن ارائه شده است؛ اما
از میان پاسخها و تبیینهای گوناگون ،سه تبیین مشهورتر است :در تبیین اول ریشه مشکل در عدم
رشدیافتگی بازارهاست .در تبیین دوم ریشه مشکل ،مداخالت دولت است و در تبیین سوم ریشه
مشکل در ساختار نهادی است .بنابه این سه نوع تبیین مسئله ،سه نوع راهکار و دستور كار و
دستورالعمل سیاستی نیز پیشنهاد شده است كه در جدول شماره  5به صورت مختصر به آن اشاره
میشود:
جدول  .1الگوهای اصلی حمایت از توليد در ادبيات اقتصادی (منبع :رجب پور)1931 ،
ریشه مشكل
نارسایی

دستورالعمل سياستی

راهبرد

هزینههای عمرانی ،احداث صنایع مادر ،توسعه دولتمحور

بازارها

اعطای تسهیالت ،تعرفههای حمایتی

(نقشآفرینی گسترده دولت)

مداخالت

کوچکسازی دولت (عدم مداخله)

آزادسازی ،مقرراتزدایی،
خصوصیسازی

دولت

هماهنگی سیاستگذاران (اجماع سیاسی ،ارتقای هماهنگی درون دولت،
نارسایی نهادی هماهنگی
و سازمانی

بین

بخشی)

سطح پيچيدگی
دستورالعمل
دستور کار مشخص
دستور کار مشخص
دستور کار مشروط

سیاستهای سیاستگذاری در جهت ارتقای (اهمیت شرایط اولیه و

هماهنگکننده (هماهنگی منافع فرد /جمع؛ هماهنگی سطوح خرد/کالن و
هماهنگی منافع کوتاه مدت /بلند مدت)

کوتاهمدت /بلند مدت

تنگناهای ساختاری و
نهادی در سیاستگذاری)
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پيشينه پژوهش
برخی از مطالعات و تحقیقات در زمینه رونق تولید عبارت است از:
ـ اشیری ( )593۱در یادادشتی با عنوان "نظامهای حامی رونق تولید در نظریه اقتصاد مقاومتی"،
ضمن اشاره به روششناسی تحلیل مسائل اقتصاد سیاسی ایران ،برخی نظامهای مهم و كلیدیِ حامی
رونق تولید ملّی را معرّفی ،و با تحلیلی آسیبشناسانه و ناظر به اصالح ساختارهای درونی كشور،
چگونگی تأثیرگذاری این نظامها را بر تداوم ركود تولید ملّی بیان ،و در مجموع علل اهمیت شعار
سال و لزوم توجه مسئوالن و كارگزاران نظام به رونق تولید را تبیین كرده است.
ـ نادعلی ( )5937در پژوهشی با عنوان "بررسی راهکارهای قرآن برای رونق و پیشرفت تولید و
اشتغال" به طرح برنامههایی از قرآن كریم و روایات در جهت رونق و پیشرفت تولید و اشتغال
اشاره میكند .مدیریت جهادی ،تربیت نیروهایی كارامد و متعهد ،بهرهگیری هدفمند از ذخایر
طبیعی ،جذب سرمایه های داخلی ،كیفیت بخشی به تولیدات داخلی ،كار و تالش صادقانه از زمره
راهکارهایی است كه در مطالعه ایشان مورد بررسی قرار گرفته است.
ـ قاضی میرسعید و همکاران ( )5931در پژوهشی با عنوان "مفهوم توسعه و پیشرفت در اندیشه
مقام معظم رهبری (مدظله)" به تبیین مفهوم توسعه و پیشرفت از دیدگاه مقام معظم رهبری پرداخته
است .دادههای این پژوهش از بیانات و سخنرانیهای ایشان از سال  597۱تا  5934انتخاب شده و سه
مضمون قدرت درونزا ،اقتصاد دانشی عدالتمحور و اسالمیبودن پیشرفت بهعنوان مضمونهای
فراگیر پیشرفت ارائه شده است.
ـ رشوند ( )5931در پژوهشی با عنوان "بررسی راهکارهای تقویت تولید كاالهای داخلی در
راستای اقتصاد مقاومتی" بیان میكند :امروزه یکی از مهمترین موضوعات مطرح در كشور بحث
اقتصاد مقاومتی در مقابل تحریمها ،و حمایت از تولید ملی یکی از اركان اصلی در تحقق آن است
كه برای دستیابی به آن به نهضت عظیم ملی نیاز است .او در این پژوهش به بررسی راهکارهای
عملی در تأكید بر تولید كاالهای داخلی و اهمیت آن به روش كتابخانهای و استفاده از نظر
پژوهشگران در رسیدن به این باور پرداخته است كه میتوان با اتکا به تولید داخلی بخش عمدهای
از تحریمها را سپری و خنثی كرد.
ـ شفیعا و موسوی لقمان ( )5934در پژوهش خود با عنوان " طراحی مدل مفهومی تعامل دولت
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و تولیدكنندگان داخلی برای تقویت تولید ملی با بهرهگیری از تحلیل محتوای كیفی" در پی
شناسایی بسترهای همکاری اثربخش میان دولت و تولیدكنندگان داخلی در راستای تقویت تولید و
برآوردهشدن منافع ملی برآمدهاند .مقولههای تولید در این پژوهش ابتدا بر اساس مطالعات درباره
كلمات كلیدی مرتبط با تولید ملی ،استخراج شده و پس از جمعآوری سؤاالت اولیه حول
موضوع ،طراحی و در قالب مصاحبههای نیمه ساختاریافته نظر خبرگان جمعآوری شده است.
جامعه آماری شامل فعاالن حوزه تولید و نیز مسئوالن اجرایی كشور در وزارتخانه صنعت ،معدن
و تجارت و كارشناسان اتاق بازرگانی و ...هستند و از روش نمونهگیری گلوله برفی استفاده شد.
یافتههای پژوهش نشان میدهد همکاری بین دولت و تولیدكنندگان با مداخله هوشمندانه و از
طریق ایجاد بسترهای مناسب مالی ،تنظیم شرایط فعالیتها و محصوالت ،تنظیم روابط بینالمللی
اقتصادی محقق خواهد شد.
ـ ابوطالبی ( )5939در پژوهشی به دنبال پاسخ به این پرسش است كه علمای شیعه برای حمایت
از تولید ملی چه راهکارهایی داشتهاند .برای پاسخ به این سؤال ،عملکرد و بیانات علمای شیعه در
دوره قاجار بر اساس تحلیل محتوای كیفی مورد بررسی قرار داده است .نتایج تحقیق نشان میدهد
كه عالمان شیعه با صدور بیانیه در تحریم كاالهای خارجی و ترویج كاالهای داخلی ،تشویق و
حمایت از تأسیس شركتهای اقتصادی داخلی و تعهد عملی به استفاده از كاالی داخلی و قناعت در
زندگی ،نقش زیادی در این زمینه داشتهاند.
ـ فتحی موالیی و همکاران ( ،)5935در مطالعه خود بر لزوم شناسایی و برطرف كردن موانع
تولید و عرضه در داخل كشور تاكید كردند و كیفیت نامطلوب كاالهای داخلی در مقایسه با
كاالهای خارجی را از دید مصرفكنندگان عاملی تأثیرگذار بر كاهش حمایت از كاالهای تولید
داخل دانستند.
با توجه به بررسی پیشینه تحقیقات در زمینه رونق تولید ،مشاهده میشود پژوهشی كه بتواند
بهصورت جامع ،الگوی رونق تولید را در منظومه فکری مقام معظم رهبری تبیین كند ،وجود ندارد
كه این خود نشان از ابتکاریبودن و نوآوری این پژوهش است.
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روش پژوهش
انتخاب طرح تحقیق مهمترین مرحله فرایند آن است؛ زیرا این انتخاب بر دیگر مراحل پژوهش
اثر میگذارد .طرح تحقیق بر اساس ماهیت و نوع سؤال با مسئله تحقیق ،موضع معرفتشناسی
محقق ،مهارتها و آموزههای محقق و منابع در دسترس برای طرح انتخاب میشود .این تحقیق از
نظر ماهیت بنیادی (اكتشافی) است؛ زیرا مسئلهای را مورد توجه قرار میدهد كه قبالً كمتر مورد
پژوهش قرار گرفته است .در چنین نوع پژوهشی به جای آزمون فرضیه ،هدف جمعآوری الگوها و
نظرها برای یافتن درك عمیق از موضوع است .استفاده از مطالعات كیفی بویژه نظریه دادهبنیاد
زمانی ضرورت پیدا میكند كه اطالعات اندكی در مورد پدیده مورد مطالعه وجود داشته باشد یا
در مطالعات و تحقیقات در ارتباط با موضوع مورد نظر ،نبود چارچوب نظری مشهود باشد كه
بهصورت جامع به تبیین موضوع بپردازد .در این پژوهش از نظریه دادهبنیاد بهعنوان یکی از
شیوههای روش تحقیق كیفی با هدف شناخت و درك نظر افکار افراد و رویدادها و وقایع آینده در
بستری از واقعگرایی خاص استفاده شده است .این روش به درك و فهم بستر فرایندهای اجتماعی
و ماهیت ذهنی و بین ذهنی زندگی انسانی و دریافتن تفسیر ،معانی و مفاهیم رویدادهای اجتماعی
در تجربه كنشگران میپردازد (دانایی فرد و همکاران .)59۱9 ،روش پژوهشی دادهبنیاد ،روشی
نظاممند و كیفی برای خلق نظریهای است كه در سطحی گسترده به تبیین فرایند ،كنش یا كنش
متقابل موضوعی مشخص میپردازد .از آنجاكه طراحی الگوی اكتشافی از بیانات مقام معظم
رهبری ،هدف پژوهش است ،روش نظریه دادهبنیاد انتخاب شد تا با هدف تحقیق سازگاری داشته
باشد .بر همین اساس برای تحلیل دادههای كیفی گردآوری شده ،الزم است سه مرحله
شناسهگذاری باز ،محوری و انتخابی انجام شود تا در نهایت ،پارادایمی منطقی یا تصویری عینی از
نظریه ارائه شود.
در پژوهشهای كیفی بویژه در روش «دادهبنیاد» مرزبندی شفافی بین مراحل پژوهش وجود
ندارد و پژوهشگر با مراحل و روشهایی یکپارچه سروكار دارد؛ به عبارت دیگر در پژوهش كیفی
تحلیل دادهها فرایندی چند مرحلهای و مستمر است كه با فرایند گردآوری دادهها شروع میشود.
تحلیل دادهها بخش مهمی از طرح پژوهشی مقدماتی است؛ چراكه هر مطالعه كیفی نیازمند
تصمیماتی درباره چگونگی تحلیل كیفی است .بنابراین در این مقاله ،پژوهشگر تحلیل دادهها را از
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مجموعه گردآوریشده از بیانات مقام معظم رهبری انجام داده كه بهعنوان دادههای ثانویه قابل
استفاده است .این كار به پژوهشگر كمک كرد تا با تمركز و انسجام بیشتری متون مربوط به بیانات
مقام معظم رهبری را تحلیل ،و ارتباط بهتری بین دادهها و سؤاالت اصلی پژوهش برقرار كند .در
جدول شماره  ،7گزیدهای از بیانات مقام معظم رهبری طی سالهای گذشته تا حال قابل مشاهده
است كه در آنها به رونق تولید اشاره شده است.
جدول  .2بيانات مقام معظم رهبری
توضيحات

تاریخ
۸۹۳۱/۸/۸

پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۸۹۳۱

۸۹۳۱/۸/۸

بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی

۸۹۳۱/2/۱

بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی

۸۹۳۱/2/28
۸۹۳۱/۹/۱

بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام با رهبر انقالب
بیانات در دیدار جمعی از استادان نخبگان و پژوهشگران دانشگاهها

۸۹۳۱/۹/۸8

بیانات در سیامین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)

۸۹۳1/۹/22

بیانات در دیدار جمعی از استادان نخبگان و پژوهشگران دانشگاهها

۸۹۳1/۹/22

بیانات در خطبههای نماز عید فطر

۸۹۳1/1/22

بیانات در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی با رهبر انقالب

۸۹۳1/۸/۸

بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی

۸۹۳1/۸/2۸

بیانات در دیدار نوروزی جمعی از مسئوالن کشور با رهبر انقالب

۸۹۳1/2/۸2

بیانات در دیدار با جمعی از کارگران

۸۹۳1/8/2

بیانات در دیدار مسئوالن نظام و سفیران کشورهای اسالمی با رهبر انقالب

۸۹۳1/8/2

بیانات در خطبههای نماز عید فطر

۸۹۳1/۸2/۸۳

بیانات در دیدار با مردم قم

۸۹۳1/۸۸/2۳

بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی

۸۹۳2/۸/۸

بیانات در پیام نوروزی ۸۹۳2

۸۹۳2/۸/۸

بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی

۸۹۳2/۹/۸1

بیانات در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسالمی

۸۹۳2/۹/2۳

بیانات در دیدار جمعی از استادان دانشگاهها

۸۹۳2/۸2/۸۳

بیانات در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری
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توضيحات

تاریخ
۸۹۳8/۸/۸

بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی

۸۹۳8/2/۳

بیانات در دیدار جمعی از کارگران سراسر کشور

۸۹۳8/8/2

بیانات در دیدار مسئوالن نظام

۸۹۳8/۸۸/۸۳
۸۹۳۹/۸/۸
۸۹۳۹/8/۸1
۸۹۳۹/۸2/۸1
۸۹۳2/1/1
۸۹۳2/۸2/1
۸۹۳2/۸2/22

بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش
بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی
بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام با رهبر انقالب
بیانات در دیدار با جمعی از مردم قم
بیانات در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیات دولت
بیانات در جلسه با سران قوا
بیانات در جلسه تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی

۸۹۳۸/۸/۸

بیانات در پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۸۹۳۸

۸۹۳۸/۸/۸

بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی

۸۹۳۸/2/۹

بیانات در دیدار کارگزاران نظام

۸۹۳۸/2/۱

بیانات در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئوالن شرکتهای دانشبنیان

۸۹۳۸/1/2

بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت

۸۹۳۸/1/22

بیانات در دیدار معلمان و استادان دانشگاههای خراسان شمالی

۸۹۳۸/1/22

بیانات در اجتماع مردم اسفراین

۸۹۳2/2/21

بیانات در دیدار فعاالن بخشهای اقتصادی کشور

۸۹۳2/1/1

بیانات در دیدار رییس جمهور و اعضای هیأت دولت

۸۹۱۳/۸/۸

بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی

۸۹۱۳/1/۸1
۸۹۱1/2/8

بیانات در دیدار کارافرینان تولیدی ،صنعتی و کشاورزی
بیانات در دیدار کارگزاران و کارافرینان

۸۹۱1/2/۸8

بیانات در دیدار استادان و دانشجویان دانشگاههای شیراز

۸۹۱1/2/۸2

بیانات در جمع کارگران

۸۹۱2/۸/۸

بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی

۸۹۱2/۹/2۳

بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام

۸۹۱2/2/۸2

بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام

۸۹۱2/۸۸/۹2

بیانات در دیدار مسئوالن و دستاندرکاران اجرای سیاستهای اصل 88
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۸۹۱۹/1/8

توضيحات
بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت

۸۹۱2/۸2/۸8

بیانات در دیدار جمعی از کشاورزان

۸۹۱2/1/2۹

بیانات در دیدار نخبگان استان زنجان

۸۹۱۸/2/2

بیانات در دیدار اعضای ستادهای نماز جمعه

۸۹۱2/2/2۱

بیانات در خطبههای نماز جمعه تهران

۸۹1۳/2/۸8

بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان

۸۹1۳/۸2/22
۸۹11/2/۸2
۸۹12/۸2/۸۹
۸۹1۱/8/2
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ابالغ سیاستهای کلی نظام در بخشهای مختلف به رؤسای قوای سهگانه
بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری
بیانات در خطبههای نماز جمعه
بیانات در مراسم بیعت کارگران سراسر کشور

۸۹1۱/8/2۹

پیام به ملت شریف ایران در چهلمین روز ارتحال امام خمینی (ره)

۸۹1۱/۳/2

پیام فرمانده کل قوا به گردهمایی فرماندهان ارتش بیست میلیونی

در بررسی كیفی میتوان از نمونهگیری نظری استفاده كرد .از نمونهگیری نظری برای تشخیص
تعداد مفاهیم ،تعیین محل دادههای مورد نیاز در متن و یافتن مسیر پژوهش استفاده میشود
(احمدپور .)41 :59۱1 ،بنابراین تمامی بیانات مقام معظم رهبری طی سه دهه گذشته جمعآوری و
عبارات و متونی مورد بررسی ،تحلیل و شناسهگذاری قرار گرفت كه در آن مقام معظم رهبری به
«رونق تولید» اشاره فرمودند؛ سپس شناسههای مشابه در طبقات یکسان ،و در ذیل مقوله كلی قرار
گرفت .این مقوالت نیز به نوبه خود در مرحله شناسهگذاری محوری ذیل مقوالت انتزاعیتری قرار
گرفت و الگوی پارادایمی را شکل داد و سرانجام الگویی ترسیمی از مقوالت ارائه شد.

یافتهها
برای تجزیه و تحلیل دادهها از شناسهگذاری باز استفاده شد؛ بدین صورت كه بیانات مقام
معظم رهبری ،كه در زمینه «رونق تولید» بود ،مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .در جدول شماره
 ،9برخی از عبارات متنی و مفاهیم اختصاصیافته و مرتبط با آن قابل مشاهده است.
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جدول  .9شناسهگذاری باز بيانات مقام معظم رهبری
بيانات رهبری

شناسهگذاری باز

ـ از جمله بزرگترین مسئولیتهاى مسئولین کشور همین است که کارى کنند اگر دشمن دلش
نخواست تحریم را بردارد به رونق کشور و پیشرفت کشور و رفاه مردم ضربهاى وارد نشود؛
راه آن چیست .راه آن این است که مراجعه کنیم به درون کشور ،به درون ملت ،از نیروهاى
درونى کشور استفاده کنیم (بیانات در دیدار مردم قم.)۸۹۳۹ ،
ـ از این ظرفیّتها استفاده کنیم [یعنی] اقتصاد درونزا؛ اقتصادی که مایه خود و مادّه خود را از
درون کشور و از امکانات کشور و از تواناییهای مردم خودمان بهدست میآورد .این یک

نگاه به درون
(درونگرایی)

نگاه است که میگویند برای رونق اقتصادی نگاه کنیم به امکانات درونی کشور و استعدادها
را و ظرفیّتها را بشناسیم ،آنها را بدرستی بهکار بگیریم[ ،آن وقت] اقتصاد رشد خواهد کرد
(بیانات در حرم مطهر رضوی.)۸۹۳8 ،
ـ اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق بدهیم ،اشتغال بهوجود میآید و مشکل بیکاری (که
یکی از مصیبتهای امروز کشور ما بیکاری جوانان است و نرخ بیکاری ،باال است) برطرف
خواهد شد یا کاهش پیدا خواهد کرد (بیانات در حرم رضوی.)۸۹۳1 ،
ـ همه بدانند اگر کارخانه و تولید داخلی راه نیفتد ،اشتغال ایجاد نمیشود و نتیجه بیکاری،
آسیبهای اجتماعی همچون اعتیاد ،فساد ،مشکالت خانوادگی و نارضایتی از نظام و دولت

حل مشکالت
اجتماعی ناشی از
بیکاری

است (دیدار نوروزی با جمعی از مسئوالن کشور.)۸۹۳1 ،
ـ بنده معتقدم مشکالت اقتصادی کشور که از جمله مهمترین آنها مسائل کارگری است،
مسئله معیشت است ،مسئله بیکار شدن کارگران [است] که گزارشهایی میرسد و انسان
میبیند این گزارشها را
ـ اگر به مسئله تولید توجّه بشود ،حل خواهد شد .اشتغال ایجاد میکند (بیانات در جمع
کارگزاران.)۸۹۳8 ،
ـ تمرکز مسئوالن بر تولید داخلی و مطالبهگری ملت در این زمینه موجب حل مشکالت
فراوان بویژه «بیکاری جوانان» خواهد شد (حرم رضوی.)۸۹۳1 ،
ـ حل موضوع رکود و اشتغال از طریق رونق تولید داخلی از اولویتهای اصلی و بسیار مهم
در بخش اقتصاد است (دیدار با نمایندگان مجلس.)۸۹۳2 ،
ـ بیکاری ریشه اصلی بسیاری از مفاسد است و باید با رونق تولید ،آن را حل کرد (دیدار با
مردم قم.)۸۹۳1 ،

حل مشکل
اشتغال
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شناسهگذاری باز

بيانات رهبری
ـ جلوگیری از واردات بیرویه از الزامات رونق تولید و اقتصاد مقاومتی است .البته مسئوالن
مدام در زمینه اقتصاد مقاومتی حرف میزنند اما کاالهای خارجی در بازار همچنان بهوفور
وجود دارد و موجب تضعیف تولید داخل میشود (بیانات در حرم رضوی.)۸۹۳۱ ،
ـ یک رکن دیگر ،دستگاههای متولّی وارداتند .این دستگاهها هم بایستی نگاه کنند .بعضی از
چیزها هست که در اختیار دولت نیست؛ بخش خصوصی فعّالیّت میکند و چارهای هم
نیست ،لکن دستگاههای دولتی میتوانند با نظارت هدایت کنند؛ کاری بکنند که مسئله

جلوگیری از
واردات بیرویه

واردات به تولید داخلی لطمه نزند (بیانات در جمع کارگران کشور.)۸۹۳8 ،
ـ آن وارداتی باید متوقف شود که کارخانههای داخلی را تعطیل میکند (دیدار نوروزی با
جمعی از مسئوالن کشور.)۸۹۳1 ،
ـ اگر به توفیق الهی و با اراده و عزم راسخِ ملت و با تالش مسئوالن ،ما بتوانیم
مسئله تولید داخلی را ،آنچنانکه شایسته آن است ،رونق ببخشیم و پیش ببریم ،بدون تردید
بخش عمدهای از تالشهای دشمن ناکام خواهد ماند (پیام نوروزی.)۸۹۳۸ ،
ـ اگر ملت ایران با همت خود ،با عزم خود ،با آگاهی و هوشمندی خود ،با همراهی و کمک

ناکامی دشمن

مسئوالن ،با برنامهریزیِ درست بتواند مشکل تولید داخلی را حل کند و در این میدان پیش
برود ،بدون تردید بر چالشهایی که دشمن آن را فراهم کرده است ،غلبه کامل و جدی پیدا
خواهد کرد (پیام نوروزی.)۸۹۳۸ ،

به همین ترتیب برای تمامی بیانات و گزارههای كالمی مقام معظم رهبری جدولی تهیه شد و
مراحل شناسهگذاری به صورت بسیار دقیق انجام گرفت كه به دلیل حجم بسیار زیاد گزارههای
كالمی و روند شناسهگذاری باز فقط به ذكر نمونهای اكتفا میشود .در ادامه دالیل انتخاب هر یک
از ابعاد اصلی الگوی بیانات رهبری معظم در زمینه رونق تولید تشریح میشود:
موجبات (شرایط) علّی :1شرایط علی یا سببساز معموالً آن دسته از رویدادها و وقایعی است
كه بر پدیدهها اثر میگذارد؛ به عبارت دیگر ،شرایط علّی ،مقولههایی (شرایطی) است كه مقولة
اصلی را تحت تأثیر قرار میدهد (بازرگان .)544 :5931 ،شرایط علّی مجموعهای از وقایع و شرایط
است كه بر مقوله محوری اثر میگذارد .شرایط علّی رویدادها و وقایعی است كه از نظر زمانی
1. Causal Conditions
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مقدم بر پدیده اصلی است .شرایط علّی این پژوهش مرجع تولیدات جهانی ،بهبود كیفیت زندگی و
حمایت از كاالی داخلی است.
پدیده محوری /اصلی :سلسله كنشها برای كنترل و اداره كردن پدیده اصلی شکل میگیرد.
پدیده اصـلی برچسـب مفهـومیای اسـت كـه بـرای چارچوب یا طرح در نظر گرفته میشود
(روشندل اربطانی و همکاران .)5934 ،از آنجا كه در این پژوهش ،الگوی رونق تولید مبتنی بر
تحلیل بیانات مقام معظم رهبری مورد مطالعه قرار گرفته است ،بعد از گردآوری و تحلیل بیانات،
كه به صورت مکرر به كار مجاهدانه و عالمانه ،اتقان در كار تولید ،فریضه دانستن تالش و كار و
رونق دادن به وضع عمومی تأكید شده است" ،حماسه تولید" (تحرك تولید) به عنوان مقوله
محوری انتخاب شد.
راهبردها :1راهبردها و مداخالت در واقع همانند كنشگران فردی و گروهی بهعنوان
كارگشایان 7و میانجیهای تغییر 9عمل میكند .چه بسا اگر وضع موجود ساختارهای محیطی و
زمینهای به حال خود رها شود ،بویژه در كشورهای در حال گذر و توسعه ،هرگز اجازة فراهمآمدن
موجبات و شرایط علی الزم برای توسعه این پدیده روی نمیدهد .اینجاست كه نقش عاملیت،
كنش ،اهمیت راهبردها و مداخالت خود را نشان میدهد .با این شیوه است كه عامالن فردی و
گروهی ،دست بهكار میشوند و با طرح اقدام و ابتکارات خود برای فرایند پدیده مورد نظر روان-
سازی و بسترسازی میكنند (فراستخواه .)77 :59۱۱ ،راهبردهای رونق تولید طبق بیانات مقام معظم
رهبری عبارت است از :توجه به سرمایه انسانی كارامد ،حل موانع تولید ،حمایت از ،SMEs
اشتغال دیجیتالی ،توانمندسازی كارافرینان ،تعامل اثربخش صنعت و دانشگاه ،بهبود فضای كسب و
كار ،تحول در عرصه صنعت و كشاورزی ،راهبری سرمایهها ،كنترل واردات ،نوآوری و ابتکار در
تولید ،بازمهندسی ساختارها و مبارزه با قاچاق كاال.
شرایط زمينهای :4شرایط (موجبات) زمینهای (محیطی) ،شرایط ویژهای است كه راهبردها را
تحت تاثیر قرار میدهد (بازرگان .)544 :5931 ،زمینه ،مجموعه ویژگیهای خاص پدیده است.
یعنی مکان حوادث یا وقایع مربوط به یک پدیده در طول محدودهای كه دارای بعد است .زمینه
1. Strategies.
2. Catalysts.
3. Change agents
4. Cibtext
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بیانگر مجموعه شرایطی خاص است كه درون آن راهبردهای كنش /واكنش انجام میشود
(خاكی .)797 :5937 ،به شرایط خاصی كه بر كنشها و تعامالت تأثیر میگذارد ،زمینه گفته
میشود .زمینه نشاندهنده سلسله خصوصیات ویژهای است كه به پدیدهای داللت دارد؛ این بستر
ناظر بـر فضای حاكم بـر رونق تولید است .شرایط زمینهای این پژوهش فرهنگسازی مصرف
كاالی داخلی ،استفاده از تمامی ظرفیتها ،حمایت از كار و سرمایه ایرانی ،اهتمام به تولیدات با
كیفیت ،شفافیت اقتصادی ،انسجام مردم و مسئوالن ،اقتصاد درونزا و جدیت در كار است.
شرایط مداخلهگر :1شرایط عمومی محیطی (مداخلهگر) است كه راهبردها را تحت تأثیر قرار
میدهد (بازرگان .)545 :5931 ،شرایط مداخلهگـر عبارت است از شرایط عامی كه مجموعهای از
متغیرهای میانجی و واسط را تشکیل ،و راهبردها را هم تحت تأثیر قرار میدهد .شرایط
مداخلهكننده این پژوهش فشار تحریمها و نوسانات نرخ ارز است.
پيامدها( 2نتایج در اثر راهبردها) :برخی از طبقات بیانگر نتایج و پیامدهایی است كه بر اثر اتخاذ
راهبردها بهوجود میآید .پیامدها ،نتایجی است كه در اثر راهبردها پدیدار میشود (بازرگان،
 .)545 :5931پیامدها نیز بروندادها یا نتایج كنش و واكنش است (خاكی .)799 :5937 ،میتوان
ادعا كرد كه بر اساس راهبردهای ارائهشده در این الگو و شرایط مداخلهگر و عوامل محیطی،
افزایش اشتغال ،رشد اقتصادی پایدار ،برقراری عدالت اجتماعی ،توسعه صادرات ،افزایش
تابآوری اقتصادی و افزایش عزت و نشاط ملی قابل دستیابی باشد .پیامدهای متصور از الگوی
رونق تولید مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری عبارت است از :افزایش اشتغال ،رشد اقتصادی
پایدار ،برقراری عدالت اجتماعی ،توسعه صادرات ،افزایش تابآوری اقتصادی و افزایش عزت و
نشاط ملی.
در جدول شماره  4به صورت كامل ،مفاهیم ،مقوالت و ابعاد الگوی رونق تولید مبتنی بر بیانات
مقام معظم رهبری قابل مشاهده است:

1. Intervening Conditions.
2. Consequences
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جدول  .4مفاهيم و مقوالت مرتبط با رونق توليد
ابعاد

مقوالت
مرجع تولیدات جهانی

مفاهيم
مرجع مراجعات تولیدی مردم جهان ،بازارسازی برای محصوالت ،ایجاد
فرصتهای جدید ،رواج تولید و تجارت
حل مشکالت معیشتی ،حل مشکالت اقتصادی ،حل مشکالت اجتماعی

بهبود کیفیت زندگی
شرایط علّی

ناشی از بیکاری ،از بین رفتن یا کاهش ناهنجاریهای اجتماعی ،رفاه کامل،
رفع فقر و محرومیت ،رونق در زندگی مردم ،تنها راه عالج مشکالت
اقتصادی ،از بین رفتن یا کاهش ناهنجاریهای اجتماعی
مصرف تولیدات داخلی ،حمایت از تولید ملی ،ترجیح تولید داخلی ،کمرنگ
شدن مسابقه به رخ کشیدن نشانها و مارکهای خارجی ،تقویت تولید داخلی،

حمایت از کاالی داخلی

اجرای کامل سیاستهای حمایتی ،حمایت از تولیدکننده داخلی ،تکیه بر تولید
داخلی ،مصرف تولیدات داخلی ،دولت مصرف کاالی خارجی را بر خود
حرام کند.

توجه به سرمایه انسانی
کارامد

شکوفایی استعدادها ،توجه به نیروی انسانی ،سرمایه و مهارت ،بهکارگیری
مدیریت متعهد و کارامد ،استفاده از توان مردمی ،شکوفایی استعدادها و
ابتکار جوانان ،توجه به نیروی جوان و با استعداد
رسیدگی به مسائل تولیدکنندگان ،به حرکت درآوردن تولید ،سرمایهگذاری

حل موانع تولید

برای رفع نیازهای کشور ،پرهیز از داللی و کارهای زیانبار برای کشور،
کاهش هزینه ،جلوگیری از رکود واحدهای تولیدی ،اصالح چرخه معیوب
تولید ،حل موانع تولید ،تقویت چرخه تولید
توجه به بخش خصوصی ،حمایت از بنگاههای کوچک تولیدی و

حمایت از SMEs
راهبردها

دانشبنیان ،حمایت از شرکتهای تعاونی ،حمایت از تأسیس و توسعه
صندوقهای شراکت در سرمایه ،حل مشکالت بنگاههای تولیدی ،اجرای
سیاستهای اصل 88

اشتغال دیجیتالی
توانمندسازی کارافرینان
تعامل اثربخش صنعت و
دانشگاه
بهبود فضای کسب وکار

گسترش صنایع فناوری ارتباطات ،فرصت اشتغالزایی در فناوریهای مجازی،
فعالیتهای رسانهای و تبلیغی
ایجاد بنگاههای کاری و تشویق کارافرینان ،آموزش نیروی انسانی متناسب
با نیازهای فعلی و آینده بازار کار ،ارتقای توان کارافرینی ،ایجاد کارافرینی
برقراری نظام صحیح میان صنعت و دانشگاه ،تجاریسازی علوم و فناوریها،
وارد کردن دانشجویان به فناوریهای قابل تبدیل به ثروت ،افزایش چشمگیر
شرکتهای دانش بنیان ،تولید محصوالت دانشبنیان
بر طرف کردن موانع رونق فضای کسب وکار ،ایجاد رونق فضای کسب
وکار ،برنامهریزی همهجانبه برای بهبود شرایط کسب و کار ،ثبات در قوانین
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ابعاد

مقوالت
تحول در عرصه صنعت و
کشاورزی
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مفاهيم
تحول در بخشهای مختلف ،رونق صنعت ،اعتالی صنعت ،تکمیل چرخه
صنعتی ،سر و سامان دادن به تولیدات صنعتی و کشاورزی ،توجه ویژه به
بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی در روستاها
صَرف نشدن ارز کشور برای کاالهای مصرفی ،بهکار افتادن پساندازهای
پراکنده ،جذب سرمایههای خارجی ،هدایت سرمایهها به سمت تولید

راهبری سرمایهها

صنعتی و کشاورزی ،هدایت نقدینگیها به سمت تولید ،گردش صحیح
ثروت ،بانکها در خدمت تولید ،کنترل و هدایت نقدینگیها به سمت تولید،
گردش داراییهای راکد
جلوگیری از آسیب دیدن تولید داخلی بر اثر واردات با نظارت بر آن،

راهبردها
کنترل واردات

جلوگیری از واردات بیرویه ،برنامهریزی دولت برای تأمین نیازهای
خودش در داخل کشور ،بازنگری در زمینه سیاستهای واردات

نوآوری و ابتکار در تولید
بازمهندسی ساختارها
مبارزه با قاچاق کاال

تقویت تولید تنها راه عالج اقتصاد ،نوآوری و ابتکار در تولیدات کشور،
توسعه تولید در کشور ،توسعه تولید ملی ،اصالح چرخه تولید و مصرف
اصالح ساختار تولید ،اصالح ساختار اقتصاد ،اصالح نظام بانکی ،تقویت
زیرساختهای الزم ،رقابتپذیری تولید داخلی
مبارزه با قاچاق و فساد ،تأکید بر مبارزه واقعی با فساد و قاچاق ،دنبال کردن
کاالی قاچاق از لب مرز تا داخل مغازه
اصالح فرهنگ غلط تفاخر به مصرف کاالی خارجی ،فرهنگسازی در

فرهنگسازی مصرف
کاالی داخلی

رابطه با ترجیح فعالیت تولیدی توسط صاحبان سرمایه ،تعصب روی کاالی
داخلی ،مصرف کاالی داخلی و نرفتن به دنبال برندها و مارکهای خارجی،
برنامهریزی برای نکوهش بیکاری ،رونق تولید به عنوان یک معروف ،عدم
توجه به مارکهای خارجی ،ترویج مصرف کاالی داخلی

استفاده از تمام ظرفیتها
شرایط
زمینهای

حمایت از کار و سرمایه
ایرانی
اهتمام به تولیدات با
کیفیت

بهکارگیری ظرفیتها و تواناییهای بالفعل و بالقوه کشور ،بهکار افتادن
ظرفیتهای معدنی کشور ،استفاده مؤثر از ظرفیتهای معدنی
حمایت از کارگر و سرمایهگذار ایرانی ،کمک به کارگر ایرانی ،بهبود وضع
کار ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی
افزایش کیفیت تولیدات ،تولیدات ممتاز ،مرغوبیت تولیدات داخلی ،اصالح
موانع تولید کاالی با کیفیت ،کیفیت بخشیدن به تولیدات داخلی ،تولید انبوه
و با کیفیت ،تولید محصوالت داخلی مرغوب و با دوام
ثبات و شفافیت و انسجام سیاستها و مقررات اقتصادی ،پیگیری و نظارت

شفافیت اقتصادی

جدی ،شفافسازی و سالمسازی اقتصاد ،جلوگیری از زمینههای فسادزا،
مبارزه جدی با مفاسد ،ایجاد نظام جامع اطالعات بازار کار
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مفاهيم

مقوالت

همت مردم و مسئوالن در فعالیتهای تولیدی ،همراهی دولت و مجلس برای
انسجام مردم و مسئوالن

تولیدات داخلی ،مسابقه در تولید ،همدلی و همزبانی دولت و ملت ،تمرکز
همه قوا و دستگاهها بر رونق تولید
اراده ملی ،تقویت اقتصاد مستقل کشور ،بهکارگیری فرصت بزرگ نیروی

شرایط
زمینهای

اقتصاد درونزا

کارامد ،استفاده از تولید ملی ،اقتصاد سودآور و تشویقکننده برای
سرمایهگذاری ،استفاده از متخصصان داخلی ،نگاه به درون (درونگرایی)،
حمایت از کاالهای دارای مزیت

جدیت در کار

شرایط
مداخلهگر

فشار تحریمها
نوسانات قیمت ارز
افزایش اشتغال
رشد اقتصادی پایدار

جلوگیری از کمکاری و فرار از کار سخت ،محکمکاری ،اتقان کاری ،اتقان
در کار تولید ،کار مجاهدانه و عالمانه
تحریمها ،استقالل کشور ،افزایش تولیدات زیربنایی و اساسیِ داخلی ،ناکامی
دشمن
افزایش ارزش پول ملی ،توازن بودجهای ،کاهش کسری بودجه کشور ،حل
مسئله تورم
ایجاد اشتغال ،کاهش بیکاری به عنوان یکی از مشکالت امروز کشور،
افزایش اشتغال ،بهرهگیری از فرصتهای اشتغالزایی ،حل مشکل اشتغال
رونق اقتصادی ،استحکام اقتصادی ،رشد اقتصادی کشور ،رشد تولید کشور،
رشد تولید ناخالص داخلی
توسعه محوری همراه با عدالت محوری ،رونق اقتصادی همراه با عدالت

برقراری عدالت اجتماعی

اجتماعی ،رونق مبتنی بر قسط و عدل ،رفع فقر و محرومیت ،نجات طبقات
مستضعف و محروم

پیامدها

توسعه صادرات

جهش صادرات ،بازاریابی جهانی ،ارتباط با کشورهای همسایه ،حل موانع
صادراتی
تحقق اقتصاد مقاومتی ،اقتدار اقتصادی ،خودکفایی ،گرایش به اقتصاد

افزایش تابآوری

مقاومتی ،تکیه بر ظرفیتهای داخلی ،ایجاد گفتمان اقتصاد مقاومتی ،مردمی

اقتصادی

کردن اقتصاد ،تکیه اقتصاد به تولید داخلی ،رهایی از اقتصاد تک محصولی،
تقویت توان داخلی

افزایش عزت و نشاط ملی

مصلحت کشور ،افزایش عزت ملی ،تقویت روحیه استغنا ،احساس عزت،
احساس بی نیازی ،ایجاد نشاط ملی و عمومی ،ایجاد نشاط ملی
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تحلیلی اکتشافی از بیانات مقام معظم رهبری مدظله در راستای ارائه الگوی رونق تولید

الگوی گفتمان رهبری برای رونق توليد
در واقع الگو تصویری ساده و مختصر از واقعیـت است كه مسائل پیچیده را بهصورت آسان و
قابل درك ارائه میكند .در ایـن پـژوهش در راسـتای هـدف غـایی آن یعنـی «تحلیل بیانات مقام
معظم رهبری در راستای ارائه الگوی رونق تولید» با اجرای راهبرد پژوهشی نظریه دادهبنیاد ،الگویی
با اجزای ذیل (شکل  )5از تحلیل دادههای بیانات مقام معظم رهبری استخراج شد.
شرایط علّی
ـ بهبود شاخص کیفیت زندگی

شرایط مداخلهگر
(محيط دور)

پيامدها
ـ افزایش اشتغال

ـ حمایت از کاالی داخلی

ـ فشار تحریمها

ـ افزایش عدالت اجتماعی

ـ مرجع تولیدات جهانی

ـ نوسانات قیمت ارز

ـ رشد اقتصادی پایدار
ـ افزایش تابآوری اقتصادی
ـ افزایش عزت و نشاط ملی

راهبردها
ـ مبارزه با قاچاق کاال

مقوله محوری
ـ حماسه تولید

ـ راهبری سرمایهها
ـ تعامل اثربخش صنعت و دانشگاه
ـ اشتغال دیجیتال
ـ حمایت از SMEs

شرایط زمينهای
(محيط نزدیک)
ـ فرهنگسازی برای مصرف
کاالی داخلی
ـ استفاده از تمامی ظرفیتها
ـ حمایت از کار و سرمایه ایرانی
ـ شفافیت اقتصادی
ـ انسجام مردم و مسوالن

ـ توجه به سرمایه انسانی کارامد
ـ توانمندساری کارافرینان
ـ تحول در عرصه صنعت و کشاورزی
ـ نوآوری و ابتکار در تولید
ـ بازمهندسی ساختارها
ـ حل موانع تولید
ـ بهبود فضای کسب و کار
ـ کنترل واردات

ـ جدیت در کار
ـ اقتصاد درون زا
ـ اهتمام به تولیدات با کیفیت

شكل  .1الگوی پارادایمی رونق توليد

ـ توسعه صادرات
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هدف نظریهپردازی دادهبنیاد ،تولید نظریه است نه توصیف صرف پدیدهها .برای تبدیل
تحلیلها به نظریه در الگوی پارادایمی ،طبقهها باید بهطور منظم به یکدیگر مربوط شود.
شناسهگذاری انتخابی (بر اساس نتایج دو مرحله قبلی شناسهگذاری) مرحله اصلی نظریهپردازی
است؛ به این ترتیب كه طبقه محوری به شکل نظاممند به دیگر طبقهها ربط داده ،و آن روابط در
چارچوب روایتی ارائه ،و طبقههایی اصالح میشود كه به بهبود و توسعه بیشتری نیاز دارد .گاه چه
از روی ترجیح ،و چه به دلیل اینکه تحلیگر ،مفاهیم را در قالب شکل بهتر میتواند درك كند،
نمودار بهتر از وصف برای مرتبكردن روابط میان مفاهیم بهكار میآید .طبق نظر استراوس و
كوربین ( ،)5934نمودار در شناسهگذاری گزینشی فشردگی و پیچیدگی نظریه را نشان میدهد؛ از
اینرو است كه برگردان نظریه از كالم به شکل بهگونهای كه خالصه و دقیق باشد ،اغلب دشوار
است؛ با این همه نفسِ عملِ تهیه نمودار نهایی ،یکپارچه و یک كاسهكننده به نهاییكردن روابط و
كشف خللهای احتمالی در منطق نظریه مدد میرساند .سرانجام بسیار اهمیت دارد كه روابط
ترسیمیای از نظریهای داشته باشیم كه مفاهیم عمده و ارتباط آنها را با یکدیگر تركیب كند .در
ادامه الگویی ترسیمی از فراگرد الگوی نهایی رونق تولید مبتنی بر تحلیل بیانات مقام معظم رهبری
ارائه میشود.

تحلیلی اکتشافی از بیانات مقام معظم رهبری مدظله در راستای ارائه الگوی رونق تولید

شكل  .2الگوی ترسيمی اكتشافی مقام معظم رهبری در زمينه رونق توليد
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نتيجهگيری

در این پژوهش شش بعد اصلی از دادههای گسترده پژوهش مشخص شد .مزیت پژوهش در
مقایسه با پژوهشهایی در زمینه رونق تولید ،ارائه الگویی جامع و مبتنی بر عمل ،و مبتنی بر بیانات
مقام معظم رهبری است تا در این راستا گامی كوچک در پیوند نظریه و عمل بردارد .با استفاده از
روش دادهبنیاد ،كه روش مناسبی برای طراحی الگو از طریق دادههای كیفی است ،شناسههای
برگرفته از گزارههای متنی بیانات مقام معظم رهبری ،تبدیل به مفاهیم و در پی آن بر اساس قرابت
معنایی و محتوایی بین مفاهیم ،مقولهها شناسایی شد و بر این اساس مقولههای چندگانه حول محور
پدیده اصلی قرار گرفت و در نهایت الگوی پارادایمی تحقیق پدیدار گشت .نوآوری پژوهش این
است كه دریچهای نو را پیشِروی سیاستگذاران ،سیاستپژوهان و فعاالن عرصههای علمی،
اقتصادی ،سیاسی و فناورانه قرار میدهد تا با توجه به منویات مقام معظم رهبری به صورت
نظاممند ،اقدام به سیاستگذاری در عرصه رونق تولید كنند .از دیگر نوآوریهای پژوهش،
ابتکاریبودن موضوع پژوهش است كه توانسته است به ارائه الگویی برای رونق تولید مبتنی بر
بیانات مقام معظم رهبری بپردازد .بنابراین ،پژوهش توانسته است الگویی را به الگوهای محدود
ادبیات این حوزه اضافه كند.
با توجه به الگوی نهایی بر گرفته از بیانات مقام معظم رهبری و نظر خبرگان ،حماسه تولید
تحت تأثیر عوامل چندی است كه بهبود كیفیت زندگی ،حمایت از كاالی داخلی و مرجع
تولیدات جهانی از آن جمله است .در همین راستا و با توجه به شناسهگذاری بیانات برای شرایط
زمینهای (بستر) نیز هشت مقوله شناسایی شد كه عبارت است از :فرهنگسازی برای مصرف كاالی
داخلی ،استفاده از تمامی ظرفیتها ،حمایت از كار و سرمایه ایرانی ،شفافیت اقتصادی ،انسجام مردم
و مسئوالن ،پرهیز از سمبلكاری ،توجه به اقتصاد درونزا و اهتمام به تولیدات با كیفیت .مقام معظم
رهبری در دیدار با معلمان ،پرستاران و كارگران ( ،)59۱۱فرمودند "ما باید فرهنگ كشور خودمان
را به سمت ترویج تولید داخلی تنسیق و تنظیم كنیم و پیش ببریم؛ این خیلی چیز مهمی است".
مطالبی از این دست نشان میدهد معظمله روی بحث فرهنگسازی در زمینه مصرف كاالی
داخلی ،توجه ویژهای دارند .همچنین استفاده و بهكارگیری تمامی ظرفیتها ،از قبیل ظرفیتهای
معدنی ،علمی ،فناورانه و سرمایه انسانی نیز یکی دیگر از عوامل پایهای در بیانات ایشان بوده است.
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لزوم توجه ویژه به كار و سرمایه ایرانی و بهكارگیری توان داخلی نیز مورد تأكید در بیانات رهبری
است .در این میان نباید از شفافیت اقتصادی و مبارزه با فسادها و رانتهای موجود غافل شد كه این
امر انسجام مردم و مسئوالن را در تمامی عرصهها میطلبد .جدیت در كار و جلوگیری از هدر رفت
نیرو و توان داخلی از دیگر موارد تأكید رهبری نظام است .البته الزم است روی كیفیت محصوالت
داخلی نیز بیشتركار كرد .بخشی اعظمی از دالیل عدم استقبال از تولیدات داخلی بحث كیفیت
محصوالت است كه باید اهتمام ویژهای برای افزایش كیفیت تولیدات داخلی اعمال كرد.
مقام معظم رهبری بارها در سخنرانیهایشان برای تحقق حماسه تولید ،اقدامات و راهبردهایی را
بیان فرمودند كه بر اساس یافتههای پژوهش و شناسهگذاریها عبارت است از :مبارزه با قاچاق كاال،
راهبری سرمایهها ،تعامل اثربخش صنعت و دانشگاه ،اشتغال دیجیتال ،حمایت از  ،SMEsتوجه به
سرمایه انسانی كارامد ،توانمندسازی كارافرینان ،تحول در عرصه صنعت و كشاورزی ،نوآوری و
ابتکار در تولید ،بازمهندسی ساختارها ،حل موانع تولید ،بهبود فضای كسبوكار و كنترل واردات.
همانگونه كه مشاهده میشود رهبری نظام عوامل متعددی را برای افزایش رونق تولید بیان فرمودند
كه نشان از نگاه كالن و سیستمی ایشان بهمنظور حل مشکالت و معضالت و تحقق رونق تولید
دارد.
همواره اقدامات و راهکارها از برخی شرایط كالن محیطی تأثیر می پذیرد .این شرایط ،كه
اغلب اوقات در اختیار ما نیست و تابع شرایط بینالمللی و در رابطه با كشور ایران ،ناشی از اقدامات
خصمانه برخی كشورهاست كه بر راهبردهای ما تأثیرگذار خواهد بود ،شرایط مداخلهكننده نامیده
میشود كه در پژوهش به مقوله تحریمها و نوسانات قیمت ارز (جنگ ارزی) اشاره شده است.
طبق یافتهها و الگوی نهایی ،پیامدهای متصور از حماسه تولید و در پی آن ،رونق و تحرك در
تولید عبارت است از :افزایش اشتغال ،افزایش عدالت اجتماعی ،افزایش عزت و نشاط ملی،
افزایش تابآوری اقتصادی ،رشد اقتصادی پایدار و توسعه صادرات .همانگونه كه اشاره شد رونق
تولید میتواند گرهگشای بسیاری از معضالت ،مشکالت و ناهنجاریها در سطح كشور باشد كه
نیازمند پیگیری مجدانه مردم و مسئوالن و نصبالعین قرار دادن منویات رهبری است .در ادامه
برخی از پیشنهادها با توجه به یافتههای پژوهش و الگوی نهایی ارائه میشود:
ـ جلوگیری از قاچاق كاال به عنوان جهادی مقدس شناخته شود و مردم و مسئوالن جداً با این
پدیده برخورد كنند.
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ـ نقدینگی افسارگسیخته در سطح كشور به بخشهای مولد اقتصاد ،صنعت و كشاورزی هدایت
شود و در خدمت تولید قرار گیرد.
ـ راهکارهای عملی در جهت تعامل و پیوند صنعت و دانشگاه در پیش گرفته شود كه
پیشقراوالن حركت در زمینه تولید دانش بینان هستند.
ـ ساز و كارهایی بهمنظور استفاده و بهكارگیری اینترنت ،فضای مجازی و شبکههای اجتماعی
بهعنوان ابزاری مهم در جهت اشتغال دیجیتال فراهم ،و بسترهای الزم برای تحقق آن ایجاد شود.
ـ حمایت از شركتهای كوچک و متوسط به دلیل چابکی در عرصه تولید ،و سرمایهبر اندك
در دستور كار قرار گیرد و شرایط فعالیت اینگونه شركتها آسان شود.
ـ توانمندسازی كارافرینان و ارتقای بهرهوری سرمایه انسانی با افزایش انگیزه ،مهارت و
خالقیت و ایجاد تناسب بین مراكز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار كار در دستور كار قرار
گیرد.
ـ تسهیالتی برای بهروز كردن فعالیتهای تولیدی ،توسعه كشاورزی صنعتی و گسترش صنایع
دانشبنیان در جهت تولیدات با كیفیت و مرغوب و كاهش هزینهها در دستور كار قرار گیرد.
ـ شفاف و روشنكردن فرایندهای نظام اداری ،سادهسازی آییننامهها و مقررات اداری و
نگرش سیستمی بهمنظور یکپارچهسازی عرضه خدمات در حوزه های مختلف
ـ لزوم توجه به كیفیت تولیدات و خدمات و ابتکار و نوآوری در خلق ،تولید ،بستهبندی و
بازاریابی برای آن
ـ شکلگیری اراده ملی و عزم فراقوهای برای ریشهكنكردن فساد ،و ایجاد شفافیت اقتصادی
در كشور و مبارزه با رانت و رشوهخواری
ـ اقدام فوری برای بر طرف كردن موانع تولید ،حل مشکالت تولیدكنندگان و بهبود فضای
كسبوكار
ـ كنترل مستمر واردات كاالها و خدمات به كشور و جلوگیری از ورود كاالهایی كه در داخل
تولید می شود و یا توان تولید آن وجود دارد.
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