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های  تحقق سیاست مؤثر درتولید داخلی  کننده شناسایی عوامل حمایت
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 چکیده
های  کننده تولید داخلی که در تحقق سیاست عوامل حمایتباهدف شناسایی  حاضر پژوهش

مبتنی بر روش کیفی و با رویکرد  باشند میاقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری مؤثر 

احصاء  های مورد نیاز برای گردآوری دادهمنظور  بهدر این راستا . شده است انجام بنیاد تئوری داده

بیانات  از، مقام معظم رهبری های در اندیشهملی  های تولید ها و تبیین مؤلفه مفاهیم، مؤلفه

و تمامی بیانات  بهره گرفته شده است 4931تا  4933های  ای طی سال اهلل خامنه آیتحضرت 

بنیاد و بر مبنای کدگذاری  در ادامه با استفاده از روش داده .در نظر گرفته شدگیری  بدون نمونه

ها و ابعاد تولید داخلی از نگاه مقام معظم  باز، محوری و انتخابی، ضمن شناسایی مفاهیم، مقوله

های تولید ملی از منظر در شاخصه .رهبری، به ارائه مدل مفهومی در این حوزه پرداخته شده است

 باز و محوریشاخصه کلیدی احصا گشت که با استفاده از کدگذاری  93فرماندهی معظم کل قوا 

های بخش ارج نهادن تولیدات داخلی، فرهنگ استفاده از تولید داخلی، توجه ویژه به بنگاه 3به 

تولیدی، تسهیل تولید ملی، ایجاد امنیت در تولید، افزایش بازدهی و رقابتی کردن تولید، باال 

های دولتی از تولید تقسیم گشتند.  بردن کیفیت نیروی کار، توجه به کیفیت در تولید و حمایت

ی های نظارت های اجرایی و دستگاه های اقتصادی، دستگاهعد نقش مردمی، بنگاهدرنهایت چهار بُ

 از مقاومتی اقتصاد های سیاست عنوان عوامل اصلی در حمایت از تولید داخلی جهت تحقق به

 رهبری شناسایی شدند. معظم مقام منظر
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 مقدمه

 ماهیت تولید، هستیم؛ کشورها اقتصاد در اساسی و عمیق تغییرات شاهد امروز دنیای در

. بود دارد خواهد وجود امروزه آنچه با متفاوت بسیار آینده هایدهه در کار و اشتغال تجارت،

 اقتصاد در لیکن .گردیدندمی محسوب اصلی منابع عنوان به طبیعی منابع اقتصاد در درگذشته

 تغییرات سرعت و ثروت دارد ایجاد در ایعمده سهم دانش از برداریبهره و تولید محوردانش

 حال در که است اقتصاد های یک بخش یا وجوه بیانگر جدید اقتصاد واقع به. است زیاد بسیار

باشد می بلندمدت رشد به منظور رسیدن به جدید آوریفن و ابداعات کارگیری به یا تولید

 (.401: 4935)صادقی و آذربایجانی، 

ترین مقام رسمی کشور، به امر عنوان عالی ای بهرهبری امام خامنه های اخیر مقام معظم در سال

حل  ترین راهعنوان اصلی اند و در همین راستا اقتصاد مقاومتی را بهای داشتهاقتصاد توجه ویژه

ها از سوی ایشان نیز در همین  گذاری سال اند. نامرفت از مشکالت اقتصادی بیان داشتهبرون

« ی ایرانی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه»را سال  4934زاینکه سال ارتباط بوده و بعدا

، به اهمیت تولید در شکوفایی اقتصاد اشاره نمودند و این سال 4931گذاری کردند، در سال  نام

توان دریافت، به اهمیت تولید  نام نهادند؛ بنابراین می« اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»را 

 ای داشت.بایست نگاه ویژهقتصاد مقاومتی میداخلی در تحقق ا

. گرفت نظر در ملی تولید برای مناسب شاخصی بایستملی می تولید از حمایت بحث در

GDP)) داخلی ناخالص تولید شاخص
 سرانه درآمد و ملی نظیردرآمد آن از منتج هایو شاخص 1

 و مختلف نظرات ملی تولید حمایت از چگونگی درزمینه ثانیاً. باشد مناسبی شاخص تواند می

 کار فضای بهبود ملی، تولید حمایت از اساسی از الزامات یکی تردید بی ولی. دارد وجود متفاوتی

 تولید ارتقای ای دیگر،نکته عنوان به. است وکار  موانع کسب رفع و تولید نهادی ساختار اصالح و

 سطح در وریبهره بهبود و هاوریبهره افزایش پایدار مستلزم اقتصادی رشد به دستیابی و ملی

  .(4934است )آذرمند،  کشور اقتصاد

در  رهبری در خصوص لزوم رشد و توسعه تولید داخلیهای مقام معظم  با وجود روشنگری

مدل کاملی از ابعاد و به ارائه های گذشته  در پژوهشپایدار،  د مقاومتییابی به اقتصا دستجهت 

عدم وجود مسیر مشخص در است. های آن پرداخته نشده  یتوو اول های تولید داخلی مشخصه

های داخلی و زمان خواهد شد. از  جهت حمایت از تولید داخلی تنها موجب هدر رفت سرمایه

                                                           
1
. Gross Domestic Product 
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های کلیدی تولید داخلی  این رو در این پژوهش سعی خواهد شد با بدست آوردن ابعاد و مولفه

 مثبتی برداشته شود.در جهت تحقق بخشیدن به اقتصاد مقاومتی گام 

 

 اهداف و ضرورت

 در را اسالمی ایران جمهوریاقتصادی،  های تحریم استکبار جهانی همواره سعی داشته است با

از جمله این اقدامات  فشارهای اقتصادی قرار دهد. تحت خود،ساله  93 طیبه حیات طول

 از دالر میلیارد 47 بر بالغ توقیف ،اسالمی انقالب پیروزی از پس بالفاصله ها تحریمتوان به،  می

 های بانک در ایرانی نقود همچنین، آمریکا متحده  ایاالت در ایران غیرمنقول و منقول هایدارایی

 انقالب پیروزی از پیش شده  خریداری نظامی تجهیزات برخی تحویلخودداری از  ،کشور این

 (.4935)اسفندیاری صفا و دهقان،  نام برد نظامی یدکی قطعات ناو ،41 اف هواپیماهای همانند

های  رو تدابیر رهبر انقالب راهگشای مسئوالن و فعاالن اقتصادی کشور بوده است؛ در سال ازاین

که با عنوان  4931اخیر مبحث اقتصاد مقاومتی مورد تأکید رهبر انقالب بوده و در سال 

نقش تولیدات داخلی در تحقق به بایستی گذاری شده،  نام« اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»

 ای شود.های اقتصاد مقاومتی توجه ویژه سیاست

بر اساس نظریات موجود در مباحث رشد و توسعه، رشد اقتصادی ناشی از دو عامل عمده است. 

عامل اول رشد عوامل تولید که خود به دو عامل سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی تقسیم 

توان  وری را میوری کل عوامل تولید است. بهرهرشد بهرهشود و عامل دوم عبارت از  می

وری، به ازای ها در فرایند تولید دانست. با افزایش بهرهها و نهادهطورکلی رابطه بین ستانده به

شده و درنتیجه درآمد بیشتری فراهم  افزوده بیشتری ایجاد های موجود در اقتصاد، ارزشنهاده

 های موجود به سطوح باالتری از تولید دستتوان به ازای نهاده می وریشود. با ارتقای بهره می

وری در های بهبود سطح بهرهیافت. یکی دیگر از الزامات ارتقای تولید ملی، فراهم ساختن زمینه 

ها است  ین سطوح سطح داخلی بنگاهیکی از ا .های اقتصادی و در اقتصاد کشور استبنگاه

 .(4934)آذرمند، 

 تحقیقسؤال اصلی 

 منظر از مقاومتی اقتصاد های سیاست جهت تحققکننده تولید داخلی  مهمترین عوامل حمایت

 کدام است؟ رهبری معظم مقام

 سؤال فرعی تحقیق

 ای کدام است؟ داخلی از منظر فرماندهی کل قوا امام خامنه های تولید مؤلفه -
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 ای کدام است؟ خامنه داخلی از منظر فرماندهی کل قوا امام شرایط علی مؤثر بر تولید -

 ای کدام است؟ داخلی از منظر فرماندهی کل قوا امام خامنه مهمترین پیامدها و نتایج تولید -

ای  داخلی از منظر فرماندهی کل قوا امام خامنه گر مؤثر بر تولید ای و مداخله شرایط زمینه -

 کدام است؟

 

 های پژوهش پیشینه مرور مبانی نظری و

 ادبیات پژوهش

ی  های اخیر از سوی مقام معظم رهبری نشان از این دارد که عرصه گذاری سال نام نگاهی به

های اقتصادی  اقتصادی ضرورت و اولویت اصلی است و همچنان که شاهد گسترش تحریم

کشورهای استثمارگر غربی هستیم، محوریت مباحث کشور نیز حول مقابله با این تهدیدها و 

وم تحقق و تبیین تولید ملی با مطالب گوناگونی برخورد هاست. امروزه در خصوص لزتحریم

نوبه خود و با توجه به حوزه کاری خود به قسمتی از واقعیت  کنیم که شاید هرکدام به می

ارائه نموده باشند. در این بخش موانع  تولید ملیپرداخته باشند و راهکارهایی در راستای تحقق 

ادامه راهکارهایی جهت حمایت از تولید ملی بیان  شود و در ارتقای تولید ملی برشمرده می

 شود. می

 تولید ناخالص ملی

کالن  اقتصاد گیریشکل با زمان هم و دوم جهانی جنگ طی حسابداری پیشرفت ترینعمده

 ریزیبرنامه منظور به انگلستان، و آمریکا ازجمله جنگ، در درگیر کشورهای. افتاد اتفاق

با  مقابله منظور به بعدی هایپیشرفت .دادند گسترش را چارچوب این ی جنگ،هاهزینه

 دو با ملی، (. شاخص ناخالص77-43: 4934یافت )اندرسون  تحقق 4397 دهه بزرگ بحران

 گذاشت: وجود عرصه به پا زیر کارکرد

 زمانی بازه یک در تولیدشده نهایی خدمات و کاالها ارزش تولید: میزان سنجش مقیاس اول،

 ساله؛ یکمعین، عمدتاً 

 در تولیدشده نهایی خدمات و کاالها از مردم مندیبهره رفاه: میزان گیریاندازه دوم: مقیاس

 (.447: 4931)نیلی،  معین زمانی بازه یک

وخدمات نهایی است که در طی  )مجموع ارزش کاالها داخلی ناخالص تولید شاخص تحلیل

 ناخالص تولید بر جهت دو از شود( در یک کشور تولید می یک سال، معموال یک دوره معین،

 پذیرامکان سادگی به هاخارجی درآمد مورد در اطالعات به دست آوردن دارد: اول، برتری ملی
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 در اشتغال میزان دادن نشان برای بهتری معیار ناخالص داخلی تولید شاخص نیست. دوم،

 شاخص شود، کسر داخلی ناخالص از تولید سرمایه، استهالك هزینه است. اگر کشور داخل

 (.54: 7771، 4شود )دورنبوش وفیشر می حاصل داخلی، خالص تولید

 اقتصاد مقاومتی

 :فرماید می مقاومتی اقتصاد تعریف در رهبری معظم مقام

رشد  روبه روند هم که باشیم داشته اقتصادى یک ما که است این معنایش مقاومتى اقتصاد»

 وضع اقتصادى یعنى کند؛ پیدا کاهش اش پذیری آسیب هم بماند، محفوظ کشور در اقتصادى

 و به همیشگى که دشمنان ترفندهاى برابر در که باشد طورى اقتصادى نظام و کشور

معظم  رهبر کند )بیانات پیدا اختالل و ببیند آسیب کمتر بود خواهد گوناگون های شکل

 (.77/71/4934دولت،  هیئت اعضای و جمهوری رئیس دیدار در انقالب

با  باشد همراه که اقتصادى یعنى است؛ مقاومتى اقتصاد شرایطى چنین یک در اقتصاد

 معظم رهبر داریم )بیانات ما که دشمنانى دشمن، تنایخ دشمن، کارشکنى برابر در مقاومت

 (.73/75/4934 بنیان، دانش های شرکت مسئوالن و پژوهشگران از جمعی دیدار در انقالب

باید – مقاوم اقتصاد یک -باشد مقاومتى اقتصاد های سیاست باید اقتصاد های سیاست

تغییرهای  با کند، ایستادگى بتواند باشد، مقاوم خود درونىِ ساخت در که باشد اقتصادى

رهبر  است )بیانات الزم چیزها این نشود؛ متالطم دنیا گوشه آن دنیا، گوشه این در گوناگون

 کارگر، هفته مناسبت به کشور تولید بخش فعاالن و کارگران دیدار در انقالب معظم

70/77/4937.) 

 نظام اقتصادی

نظام اقتصادی را به سیستم مالکیت، نهادها و سازوکار تخصیص در  7فرهنگ اقتصادی روتلج

در تعریف دیگری از یک سیستم  .(433: 7777 9)روترفورد استیک اقتصاد تعریف کرده 

هایی است که روابط مالکیت در یک  شود که شامل تمام نهادها و سازمان اقتصادی گفته می

، 1گذارد )پرایور ها تأثیر می کند و بر آن جامعه را مشخص و توزیع کاالها و خدمات را هدایت می

اند  ادهای اقتصادی عبارت( معتقد است که نه4333( وی بنا بر تعریف داگالس نورث )9: 7775

ها  دهند. آن های متقابل انسان سامان می های تدبیر کرده انسانی که به کنش از محدودیت

                                                           
1
. Durnbusch& Fischer 

2 Routledge 
3
. Rutherford 

4
. Pryor 
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های  های رسمی )همچون قواعد، قوانین، قانون اساسی( و محدودیت متشکل از محدودیت

های  های خودخواسته( ویژگی غیررسمی )همچون هنجارهای رفتاری، قراردادها و دستورالعمل

 .(0-1: 7775باشد )پرایور،  ها می اجرایی آن

 موانع ارتقای تولید ملی

ساله توسعه بر اهمیت دادن به تولید ملی نشان  5های  ساله و برنامه 77انداز  تأکید سند چشم

ریزی و  محصولی کشور است. انجام این مهم بدون برنامه حل بیماری اقتصاد تک از شناخت راه

پذیر نخواهد بود. ازجمله عوامل  ها و تهدیدها امکان ضعف و شناخت فرصتشناخت نقاط قوت و 

الزم برای تولید سرمایه مادی، سرمایه انسانی اعم از نیروی کار ساده تا نیروی فکری وجود بازار 

وسیع برای محصوالت تولیدی است که ایران جزء معدود کشورهای غنی در هر سه زمینه است. 

ها را در پنج عامل  ها وجود دارد که اهم آن ستفاده از این نیروها و تواناییولی موانعی در مسیر ا

 توان خالصه کرد: مهم می

گذاری و فقدان قوانین  ثباتی در عرصه سیاست موقع و آسان به منابع مالی، بی عدم دسترسی به 

های  تحمایتی از تولید ملی به همراه ضعف نظارتی بر اجرای قوانین موجود، فقدان زیرساخ

فرهنگی غلط در گرایش به محصوالت ملی به همراه  نگرش مناسب، بوروکراسی شدید اداری،

یابی  نوین هزینههای  عدم همراهی صنایع موجود در ارتقاء کیفیت محصوالت و استفاده از روش

ثباتی در قیمت این محصوالت که ورود کاالهای  کردن این محصوالت و بیپذیر برای رقابت

تورم(. در میانه همه این عوامل تأثیر اقتصاد جهانی بر دهد ) جی را جذاب نشان میمشابه خار

 .4کردایران را باید به این عوامل متعدد اضافه 

 های حمایت از تولید ملیراهکار

ای راهکارهای حمایت از تولید شهری )دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه( در مقاله دکتر شقاقی

کند که در اینجا آورده  راهکارهای سلبی و راهکارهای ایجابی تقسیم میملی را به دو بخش 

 شود: می

 ایجابی راهکارهای -

 کشور؛ در گذاری سرمایه و وکار کسب فضای بهبود. 4

 اساسی؛ قانون 11 اصل کلی های سیاست کامل و دقیق اجرای. 7

 تولید؛ و گذاری سرمایه روی فرا ی پیچیده ساالری دیوان ی پدیده نمودن برطرف. 9

 اقتصادی؛ مولد های فعالیت برای الزم نقدینگی تأمین و بانکی منابع تخصیص و هدایت. 1

                                                           
1
. www.mottaki.ir 



 44                     ...         یمقاومت اقتصاد یها استیس تحقق در مؤثر یداخل دیتول کننده تیحما عوامل ییشناسا

 

 خصوص؛ این در سازی فرهنگ و تالش و کار به نهادن ارزش. 5

 کشور؛ در تجاری و اقتصادی کالن مدیریت اصالح. 1

 ی توسعه باهدف جهانی بازارهای در فعال حضور و ای منطقه پیوندهای و مناسبات گسترش. 0

 تجاری؛ و اقتصادی مبادالت

 و وری بهره ارتقای باهدف روز فنی دانش به تولیدی های بنگاه تجهیز و نوسازی از حمایت. 3

 پذیری؛ رقابت

 محور؛ دانایی اقتصاد تحقق بسترهای ی توسعه. 3

 پایدار؛ مولد های گذاری سرمایه سمت به نفت ارزی درآمدهای شده ریزی برنامه هدایت. 47

 های بنگاه با متوسط و کوچک های بنگاه بین ارتباطی ی زنجیره ایجاد در کالن مدیریت. 44

 متوسط؛ و کوچک تولیدی های بنگاه تولیدهای نمودن هدفمند و مند نظام جهت ملی بزرگ

 در تسریع و معنوی مالکیت حقوق حفظ بر تکیه با اقتصادی امنیت تأمین برای بسترسازی. 47

 .اقتصادی جرائم به رسیدگی امر

 سلبی راهکارهای -

 اقتصادی؛ مولد های فعالیت نبودن مطمئن و ریسک کاهش. 4

 اقتصادی؛ مولد غیر های فعالیت ریسک افزایش. 7

 خشکاندن و حذف برای مدبرانه ریزی برنامه و ایران اقتصاد در سوداگری های گلوگاه شناسایی. 9

 ها؛ آن

 روی فرا صحیح های سیاست و تدابیر اتخاذ و خارجی کاالهای ی رویهبی واردات از جلوگیری. 1

 واردات؛

 کار؛ و تولید روی فرا مقررات و قوانین مکرر تغییرات و ثباتیبی کاهش. 5

 مختلف؛ های رانت و اقتصادی مفاسد کنی ریشه و مقابله شناسایی،. 1

 .4متخلفان جرائم افزایش و کاال قاچاق با جدی ی مبارزه. 0

 

 پیشینه پژوهش

: تولید عوامل کل وری بهره بر عوامل مؤثر تحلیل" عنوان تحت ای مطالعه در ذوالفقاری و امینی

 پانل)ترکیبی  های داده روش از استفاده با "یرانا داروسازی صنایع منتخب موردی مطالعه

 داروسازی منتخب صنایع تولید عوامل کل وری بهره بر مؤثر عوامل تحلیل و بررسی به ،(دیتا

                                                           
1
. www.poolnews.ir/fa/news/60169 



 4931تابستان  ،17 شماره زدهم،یس سال، ینظام فنون و علوم فصلنامه                                     47

 

 درصد :متغیرهای معنادار و مثبت تأثیر بیانگر مطالعه نتایج. پرداختند 4931-4903 دوره طی

 ارزش توسعه، و تحقیق سرمایه آموزشی بنگاه، های هزینه سرانه عالی، آموزش دارای شاغالن

تجمعی  تعداد منفی تأثیر و عوامل کل وری بهره بر ظرفیت برداری از بهره نرخ و ستانده

 امینی) باشد می بنگاه ستانده بر ارزش بازاریابی و تبلیغات های هزینه نسبت و جدید محصوالت

 (.91: 4933 ذوالفقاری، و

صورت اجمالی به این موضوع  به« آن هایشاخص و ملی تولید»( در پژوهش 4934آذرمند )

 و ملی تولید»و « وکار  کسب حیطم و ملی تولید»کرده است و به بررسی مباحث  اشاره

را الزمه  کشور اقتصاد سطح در وریبهره بهبود و هاوریبهره پرداخته و افزایش« وری بهره

 داند.پایدار می اقتصادی رشد به دستیابی و ملی تولید ارتقای

داخل و حمایت از کار و  یدتول ی،اقتصاد مقاومت»ای با عنوان  در مقاله (4934یی )امراو کالنتر 

شدن آن و  یاتیجهت عمل یپرداخته و راهکارها یاقتصاد مقاومت یفبه تعار «یرانیا یهسرما

 بررسی مورد را یاقتصاد مقاومت یدنو نقش دولت و مردم در به تحقق رس یفوظا ینهمچن

ل و حمایت از داخ یدرشد تول یبرا یراستا به راهکارها و راهبردهای مقاومت ینقراردادند و در ا

و ...(  یاسی، سیو آموزش علمی ی،اجتماع فرهنگی ی،آن شامل )اقتصاد زایایم ینکار و همچن

 کردند. اشاره

و  یاقتصاد مقاومت»ای با عنوان  ( در مقاله4934زاده ) اسماعیل و آل طه و  یجانیچا هوشمند

 ،مسئوالن کشور یاناتبا توجه به نظرات و ب یابعاد اقتصاد مقاومت یحضمن توض« ینیکارآفر

عنوان  به را ینیو کارآفر را بیان کردنداست  موردنیاز یاقتصاد مقاومت یک یجادا یکه برا یالزامات

 یاتادب یپس با توجه به بررسدادند. س قرارتوجه  مورد یعامل تأثیرگذار در اقتصاد مقاومت یک

نقش  یانعالوه بر ب یانو در پا کردند یانجامع ب یفیبه همراه تعر را ابعاد آن ،ینیکارآفر

و تأثیراتی که  کردند یقتلف یبا اقتصاد مقاومت را ینیدر اقتصاد، ابعاد کارآفر ینیکارآفر

 .نمودندمطرح  را بر اقتصاد دارد ینیکارآفر
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 های پژوهشی . پیشینه4جدول 

 نتیجه موضوع نویسندگان ردیف

 هوشمند و 4

 همکاران

    مقاومتی و           اقتصاد

 کارکرد

کارکرد به عنوان یکک عامکل تاثیرگکذار در اقتصکاد     

 مقاومتی می باشد.

کالنتر و  7

 همکاران

 یدتول ی،اقتصاد مقاومت

 داخل و حمایت از کار و 

 یرانیا یهسرما

 ی،اقتصکاد  هکای  مزایای اقتصاد مقکاومتی در زمینکه  

 و ... یاسکی ، سیو آموزشک  علمی ی،اجتماع فرهنگی

 می باشد.

 و ملی تولید آذرمند 9

 آن های شاخص

 رشککد بککه دسککتیابی و ملککی تولیککد الزمککه ارتقککای

 وری بهکره پایدار کشکور بهبکود و افکزایش     اقتصادی

 است.

امینی و  1

 همکاران

 بر عوامل مؤثر تحلیل

 عوامل کل وری بهره

 تولید

 عککالی، آمککوزش دارای شککاغالن متغیرهککای درصککد

 و تحقیکق  سکرمایه  آموزشی بنگاه، های هزینه سرانه

 ظرفیکت  برداری از بهره نرخ و ستانده ارزش توسعه،

 .تاثیر دارند کل وری بهره بر

 

 شناسی پژوهش روش

که با استفاده از روش کیفی مبتنی بر  توصیفی است -استراتژی اجرای این پژوهش تحلیلی

معظم  های مقامدر این پژوهش از کلیه سخنرانی شده است.  انجامرویکرد تئوری داده بنیاد 

با استفاده از روش تئوری  منظور احصا مدل مبنا به 4931تا سال  4933رهبری از سال 

استفاده   ها دو روش قابل. برای استخراج محتوای این سخنرانیاستفاده گردیده است بنیاد داده

روش تحلیل محتوا گاهی بر فراوانی استفاده از  است. روش تحلیل محتوا و روش داده بنیاد. در

 پژوهش، این دربراین اساس که در اینجا این مدنظر نیست.  شود؛ ها و کلمات تأکید می اژهو

های  منظور گردآوری داده تا بهدر این راس .گرفته شده است قرار مورداستفاده بنیاد داده روش

مقام معظم  های در اندیشهملی  های تولید ها و تبیین مؤلفه مورد نیاز برای احصاء مفاهیم، مؤلفه

بهره گرفته شده است  4931تا  4933های  ای طی سال اهلل خامنه ، از بیانات حضرت آیترهبری

بنیاد و بر  در ادامه با استفاده از روش داده گیری در نظر گرفته شد. و تمامی بیانات بدون نمونه

د تولید داخلی از ها و ابعا مبنای کدگذاری باز، محوری و انتخابی، ضمن شناسایی مفاهیم، مقوله

در ادامه به  .نگاه مقام معظم رهبری، به ارائه مدل مفهومی در این حوزه پرداخته شده است

 بنیاد پرداخته شده است. تشریح روش داده

 روش داده بنیادتشریح 
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های منتشرشده مبتنی بر  ویژه پژوهش های کیفی، به های اخیر گرایش به انجام پژوهش در سال

های پژوهش کیفی است که  یکی از انواع روش بنیاد دادهروش  رو به فزونی است. بنیاد دادهروش 

هدف اصلی آن بیان فرآیندهای اجتماعی و پژوهش تئوری است. این شیوه برای تبیین فرآیند 

و روشی در جهت تعمیم نتایج  گیرد؛ استفاده قرار می ها مورد ها در بستر اجتماعی آن پدیده

نهفته  4گرانددگونه که در معنای واژه  همانتر است.  ای جامع به نظریهده خاص حاصل از مشاه

شود )گلیزر  ها در نظر گرفته می ای برای خلق نظریه از داده عنوان شیوه بنیاد به روش داده ،ستا

 .(4313 واشتراوس،

سپس  .های جدید برای معنا دادن به دنیای اجتماعی کشف شود برپایه این طرح نخست باید راه

دیگر روش داده بنیاد  بیان بهتحلیل ایجاد یک تئوری برای درك پدیده مورد بررسی انجام شود. 

ازآنجاکه هدف ها، نه تکنیکی برای گردآوری داده است.  طور اساسی روشی برای تحلیل داده به

تولید ملی مؤثر در های  منظور تبیین مؤلفه پژوهش حاضر خلق و پرورش یک نظریه و مدل به

آمده از  دست های به مفاهیم منتج شده از داده مبتنی بر های اقتصاد مقاومتی تحقق سیاست

عنوان روش  ، پژوهشگران روش داده بنیاد را بهه استالعالی( بود ای )مدظله  بیانات امام خامنه

 پژوهش برای این مطالعه انتخاب نمودند.

 مراحل استراتژی روش داده بنیاد

 :باشند می های عمده استراتژی روش داده بنیاد به شرح زیر رویهبا این اوصاف 

ها  های پدیده گذاری مفاهیمی که بیانگر رویدادهای قطعی و دیگر نمونه نام 7کدگذاری باز: -

 هستند.

ها در فرایندی مستمر باهم مقایسه  ها داده هایی که از طریق آن : رویه9کدگذاری محوری -

 ها مشخص شود. کدگذاری باز بین مقولهشوند تا پیوند بعد از  می

ها،  مند آن با دیگر مقوله : به فرآیند انتخاب مقوله محوری، پیوند نظام1کدگذاری انتخابی -

 هایی که نیاز به تأیید و توسعه بیشتر دارند. ها و درج مقوله گذاری روابط آن ارزش

شود و  هر نکته یک کد معین میها احصاء و برای  ها، ابتدا نکات کلیدی داده بر اساس این رویه

بررسی دارند، عنوان  موردسپس با مقایسه کدها چند کد که اشاره به یک جنبه مشترك پدیده 

                                                           
1
. Grounded theory 

2
. Open coding 

3
. Axial coding 

4
. Selective coding 
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گیرند. آنگاه چند مفهوم یک مقوله و چند مقوله در قالب نظریه متجلی  یک مفهوم به خود می

 .(4313 )گلیزر واشتراوس، دنشو می

 

 های پژوهش یافته

 کدگذاری بازمرحله اول: 

که مقام معظم رهبری در حوزه قلمرو موضوعی پژوهش سخنان  در این مرحله به کدگذاری

پرداخته شده است و در ادامه  ها هستند های پدیده بیانگر رویدادهای قطعی و دیگر نمونه

 اند. مفاهیم استخراج گردیده
  ت مقام معظم رهبریبیانا مفاهیم. کدگذاری 7جدول 

ف
دی

ر
 

 منبع مفهوم )کد( ها(  )داده یاناتگزیده ب

خ
ری

تا
 

 تولیدات مصرف بخواهیم اگر زدیم؛ می حرف داخلی تولید ی درباره...  4
[ مصرف] فرهنگ باید کند، پیدا تحقّق کلمه واقعی معنای به داخلی
 ... بیفتد؛ جا مردم ذهن در داخلی تولید
 جنس یک که وقتی شما! من عزیزان. «داخلی تولیدات مصرف... »

 همین به هم خارجی، تولید جنس جای به کنید می خرید را داخلی
 ... کارگر هم اید، کرده ایجاد اشتغال و کار اندازه

 
فریضه دانستن 

استفاده از 
 تولیدات داخلی

 
 در بیانات

 مطهر حرم
 رضوی

4/4/
49

34
 

. دارد آثاری باشد، درست اگر است؛ هوا مثل کشور یک فرهنگ...  7
 مصرف بخواهیم اگر زدیم؛ می حرف داخلی تولید ی درباره اآلن

 ای عدّه پیدا کند، یک تحقّق کلمه واقعی معنای به داخلی تولیدات
 آن و کنند عمل باید همه امّا کردند، عمل خوشبختانه مردم از هم

 که وقتی شما! من عزیزان. «داخلی تولیدات مصرف» از است عبارت
 ...داخلی جنس یک

تبدیل 
استفاده از »

تولیدات 
به یک « داخلی

 فرهنگ

 در بیانات
 مطهر حرم

 رضوی

4/4/
49

34
 

 ماست، دنیای ضرر به این کنیم؛ مصرف را خارجی مصنوعات که...  9
 دارند؛ مسئولیت همه. ماست ی آینده ضرر به ماست، پیشرفت ضرر به

 ... تولید از باید دارد، مسئولیت هم دولت

پرهیز از فرهنگ 
 غلط مصرف

 مصنوعات خارجی

 در بیانات
 رضوی حرم

 سال آغاز در
34 

4/4/
49

34
 

 بفروشند، جا همین اگر! گردانند برمی زنند، می خارجی برند مارك می 1
 فرانسوی مارك چون اما نکند؛ رغبت ایرانی خریدار است ممکن
. خواهد می را ایرانی کاالی همان را، لباس همان ایرانی خریدار دارد،
 را خارجی های مارك ما که است غلطی تفاخر این نیست؛ افتخار این
 ...مان، روزمره امور در ،مان منزل وسایل در ،مان پوشاك در

پرهیز از تفاخر 
غلط ترجیح 

دادن 
های  مارك

خارجی به 
 ایرانی

 در بیانات
 رضوی حرم

 سال آغاز در
34 

4/4/
49

34
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 و اسراف این بدانند، اند اسراف اهل که کسانی اسراف؛ از پرهیز 5
 است، شده مذمّت همه این اسالم در که پاش  و ریخت و روی زیاده

 و اسراف از کند؛ اگر چنانچه می تعیین را ملّی اقتصاد سرنوشت
 وسایل نان، چه آب، چه شخصی، اموال پاش و ریخت و روی زیاده

 ی بقیّه در ها، عروسی در عقدها، در ها، مهمانی در زیادی تشریفاتی
 ... ی بقیّه چه و مراسم 

 در بیانات پرهیز از اسراف
 مطهر حرم

 رضوی

4/4/
49

31
 

 برای دارد وجود هایی راه البتّه. کنند کمک داخلی تولید تقویت 1
 این کارها ترین الزم از یکی. کنم می عرض را بعضی من که کمک
 به دوّم نگاه. نگاه یک این ،متوسّط تولیدی های بنگاه از که است

 از بیرون کمک از استفاده با اقتصاد پیشرفت به نگاه کشور اقتصاد
 اقتصاد تا بدهیم تغییر را مان خارجی سیاست گوید می است؛ مرزها

 ... درست ما

حمایت از 
های  بنگاه

تولیدی 
متوسّط و 

 کوچک

 در بیانات
 مطهر حرم

 رضوی

4/4/
49

31
 

. دوّم نگاه همین یعنی بیفتد؛ راه شما کشور در اقتصادی فعالیت تا...  0
 نگاه باید  رسید؛ نخواهد نتیجه به هرگز که است نگاهی نگاه، این

 و متوسّط تولیدی های بنگاه از که هایی ظرفیت کشور، درون به کنیم
 های فعالیت که است این کارها از یکی بشود؛ حمایت کوچک

 تکیه فنّاوری و علم روی ما اینکه. بشود تقویت بنیان دانش های بنگاه
 ... کنیم، می

تقویت 
 های فعالیت
های  بنگاه
 بنیان دانش

 در بیانات
 مطهر حرم

 رضوی

4/4/
49

31
 

فروشی است. اینکه من چندی پیش راجع به  نهضت کاهش خام ... 3
وابسته بودن اقتصادمان به نفت اعتراض کردم و در سخنرانی گفتم، 

تدریج کاهش  فروشی به ناظر به این است. ما باید کاری کنیم که خام
افزوده ایجاد کرد.  کلی از بین برود؛ باید ارزش پیدا کند تا اینکه به

 کننده و هم نقش توانند نقش ایفا کنند؛ هم نقش کمک ها می بانک

... 

نهضت کاهش 
 فروشی خام

 در بیانات
 مطهر حرم

 رضوی

4/4/
49

31
 

 تولید متوجّه را شان گذاری سرمایه هستند، گذاری سرمایه بر قادر...  3
 کننده مصرف که کسانی. بکنند گذاری سرمایه تولید در و کنند

 تسهیل قانون اساسی، درواقع ما ملّت ی همه که – هستند
 کاالهای واردات کاهش  اساسی کارهای از یکی است؛ گذاری سرمایه
. است قاچاق با ی مبارزه اساسی کارهای از یکی است؛ مصرفی
 ... ...مسئولین را گوناگونی کارهای

تسهیل 
 گذاری سرمایه

 در بیانات
 مطهر حرم

 رضوی

4/4/
49

31
 

 بکنند، حمایت را ایرانی کارگر بکنند، مصرف را داخلی محصوالت...  47
. بدهند رونق آن[ محصول] کردن مصرف با را داخلی تولیدی کارگاه
 ملّت ی همه که – هستند کننده مصرف که کسانی اسراف؛ از پرهیز

 که کنند مصرف را داخلی محصوالت – اند کننده مصرف درواقع ما
 ... کنم می عرض هم امروز و کردم تکیه بارها و بارها این روی من

کنترل و 
کاهش واردات  

کاالهای 
مصرفی و 
محصوالت 
 مشابه داخلی

 در بیانات
 مطهر حرم

 رضوی

4/4/
49

31
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 را قاچاق با ی مبارزه ی مسئله. است قاچاق با ی مبارزه دستگاه...  44
 پیش ها سال از مختلف های دولت کردیم؛ تأکید ما همه این

 فساد با ی مبارزه این متولیان خب، اند؛ رفته اند آمده مرتّب طور همین
. شود می آورده زیاد فساد اسم حاال. دارند نقش زمینه این در هم

 گفتن، «دزد دزد» با ندارد؛ ای فایده که فساد به راجع زدن حرف
 ... دارد نمی دزدی دست بر از دزد

ی با  مبارزه
 قاچاق

 در بیانات
 جمعى دیدار

 کارگران از
 کشور سراسر

4/4/
49

31
 

 کمک آن به هم باید، یقیناً بکند پیدا رونق بخواهد اگر داخلی تولید 47
 بشود، جلوگیری است آن رشد مانع که چیزهایی از هم بشود، تزریق

 ... بیاید، به وجود بازار محصوالت، برای هم

ایجاد بازار برای 
محصوالت 

 داخلی

 دیدار در بیانات
 گروه در کارگران

 مپنا صنعتى

47/7/
49

39
 

 این امثال و مجموعه این که ای خارجی قراردادهای در هم...  49
 و زا درون ما اقتصاد گفتیم. بکند کمک دولت ،دارند  مجموعه

 این در بجوشیم و کنیم رشد باید درون از ما است؛ گرا برون
 ،تان طرّاحان تان، مسئوالن تان، مدیران ،تان کارگران شما، ی مجموعه

 ی مجموعه یک «مپنا» ی مجموعه این امروز و کردید کار خوب همه
 ... ی مایه یعنی است؛ افتخار برانگیز

کمک به 
های  مجموعه

داخلی در 
قراردادهای 

 خارجی

 در بیانات
 دیدار
 در کارگران

 صنعتى گروه
 مپنا

47/7/
49

39
 

 از یکی. بشود پشتیبانی مشابه های مجموعه و مجموعه این...  41
 موظّف را خودشان دولتی های دستگاه که است این ها پشتیبانی

خارجی را انتخاب  رقیب ها مجموعه این محصول برای که کنند
 ... نکنند

 تان، مسئوالن تان، مدیران تان، کارگران شما، ی مجموعه این در... 
 یک «مپنا» ی مجموعه این امروز و کارکردید خوب همه ،تان طرّاحان
 ... است؛ افتخار برانگیز ی مجموعه

کمک به 
های  مجموعه

داخلی برای 
حضور در 
بازارهای 

 جهانی

 در بیانات
 دیدار
 در کارگران

 صنعتى گروه
 مپنا

47/7/
49

39
 

 انجام است، الزم قضائی حمایت که یکجا کنند؛ قانونی ... حمایت 45
 و کنند تشویق باید است، الزم اجرایی حمایت که یکجا بگیرد؛

 و اساس ملّی، تولید. کنند حمایت ملّی تولید از باید بکنند؛ کارهایی
 ملّی تولید از باید مسئوالن. است اقتصاد پیشرفت اساسی ی حلقه

 ... دارد، الزم قانون که یکجا چه جوری؟. کنند حمایت

حمایت قانونی، 
قضائی و 

تولید اجرایی از 
 ملی

 در بیانات
 مطهر حرم

 رضوی

4/4/
49

39
 

 برای هم کارگر، برای هم امنیت؛ احساس ایجاد ی مسئله...  41
 که باشد جوری باید مقررات و قوانین ها، برنامه یعنی - گذار سرمایه

 ... باشد، جمع خاطر و کند امنیت احساس کارگر هم
 ایران ملت به بلکه کارگر، عزیز قشر به فقط نه را کارگر ی هفته... 

 کارگر، مغزهای کارگر، های دست اگر. کنم می عرض تبریک
 ... یک جامعه نباشد در ماهر انسانىِ نیروی کارآفرین، های انسان

ایجاد احساس 
امنیت برای 

کارگر و 
 گذار سرمایه

بیانات در 
اجتماع 
کارگران 

های  کارخانه
تولیدی 
 داروپخش

47/7/
49

34
 

 های اخالل از یکی. اقتصادی اخالل با درست ی مواجهه ی مسئله...  40
 اقتصادی، های اخالل از یکی. است قاچاق ی مسئله اقتصادی،

 ما ببیند اینکه از است؛ ملی های سرمایه از گوناگون های سوءاستفاده
 خوشحال کنیم، می مبارزه اقتصادی مفسد با و اقتصادی فساد با

انجام  قانونی سطح در را درست ی مبارزه این بتوانیم باید ما. شود می
 ...دهیم 

مواجهه درست 
با مفاسد 
 اقتصادی

بیانات در 
اجتماع 
کارگران 

های  کارخانه
تولیدی 
 داروپخش

47/7/
49

34
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 تولید گوییم می ما. کنیم توجه رقابتی های مزیت ایجاد به باید 43
 های پیشرفت داخلی تولید زمینه در خوشبختانه امروز البته. داخلی
 ....آمده وجود به زیادی

 آن به باید و است مهم شده تمام قیمت بودن رقابت  قابل ی مسئله...
 کارهای ها این. خواهد می را دولت کمک البته این که کنند؛ توجه

 . ...بگیرد انجام باید که است فراوانی

ایجاد 
های  مزیت

 رقابتی

بیانات در 
اجتماع 
کارگران 

های  کارخانه
تولیدی 
 داروپخش

47/7/
49

34
 

 آن به باید و است مهم شده تمام قیمت بودن رقابت قابل ی مسئله...  43
 کارهای ها این. خواهد می را دولت کمک البته این که کنند؛ توجه

 ...بگیرد انجام باید که است فراوانی
 ارزش. کنند استفاده آن از بتوانند ها انسان تا مصرف قابل موجود... 

 کارگر با اسالمی جمهوری در که است این مسئله. هاست این کار،
 ... ای عده یک. ندارد وجود تعارف

رقابت و   قابل
ارزان بودن 

 شده قیمت تمام

بیانات در 
اجتماع 
کارگران 

های  کارخانه
تولیدی 
 داروپخش

47/7/
49

34
 

 تولید مصرف برای سازی فرهنگ تولیدمحور، گذاری سیاست...  77
 ها، ماشین در ابتکار و نوسازی داخلی، تولیدات کیفیت ارتقاء داخلی،

 ... ساخت؛ در مدیریت، در محصوالت، در

گذاری  سیاست
 محور تولید

بیانات در اجتماع 
کارگران 

های  کارخانه
 تولیدی داروپخش

47/7/
49

34
 

 ترویج تواند می را بنیان دانش های شرکت این که چیزهایی از یکی 74
 که بکنم تکیه خواهم می .. امّا.است ها این محصوالت ترویج بکند،

 ترویج باید است، ما بنیان دانش های شرکت محصول که تولیداتی
 های دستگاه در که است این ترویج ی موارد عمده از یکی و بشود

 خرید و نشود صرف و نرود کار به ها شرکت این محصول جز دولتی
 دولت خود چون ؛[شود]  استفاده ها شرکت این از یعنی نشود؛
 کننده، مصرف ترین مهم یعنی است؛ کشور ی کننده مصرف ترین بزرگ
 .است دولت

سازی  فرهنگ
برای مصرف 
 تولید داخلی

 در بیانات
 دیدار

 نخبگان
 جوان علمی

73/
70/

49
35

 

 ساختش داخلی، اش طراحی کوتاهی؛ مدت در و داخلی نیروی...  77
 تولید کردن برجسته خصوص در لیکن. داخلی وسایلش داخلی،

 ... تولیدی های مدیریت که است؛ مهم خیلی کیفیت ی مسئله ملی،

ارتقاء کیفیت 
 تولیدات داخلی

بیانات در اجتماع 
کارگران 

های  کارخانه
 تولیدی داروپخش

47/7/
49

34
 

محصول داخلی را باید مرغوب، باکیفیت و بادوام تولید کنیم. تا  ... 79
شده را ارزان تمام کنیم. این کار،  باید قیمت تمامآنجائی که بتوانیم، 
 ... طلبد همکاری همه را می

مرغوب، باکیفیت و 
بادوام بودن تولید 

 محصول داخلی

 در بیانات
 رضوی حرم

 سال آغاز در
34 

4/4/
49

34
 

 مدیریت، در محصوالت، در ها، ماشین در ابتکار و نوسازی داخلی،...  71
 امیدواریم و بگیرد انجام باید که است کارهایی ها این ساخت؛ در
 ... .بگیرد انجام شاءاهلل ان

نوسازی و ابتکار در 
ها،  ماشین

محصوالت، مدیریت 
 و ساخت

 در بیانات
 رضوی حرم

 سال آغاز در
34 

47/7/
49

34
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صندوق . باید از تولید ملی حمایت کند، تولید ملی را تقویت کند ... 75
تصویب شد؛ مجلس شورای اسالمی ها  در سیاست ی اقتصادی توسعه

اعالم  سال جهاد اقتصادی سال جدید را آن را قانون کرد. امروز
کنم. تحرك اقتصادی  کردیم؛ لذا من از مسائل اقتصادی آغاز می

برانگیز مردم در  زدنی و تحسین مسئولین کشور با همراهی مثال
 است. ... ذکر قابل 37طول سال 

در اختیار تولید 
ملی قرار 

فتن گر
صندوق »

ی  توسعه
 «اقتصادی

 در بیانات
 رضوی حرم

 سال آغاز در
34 

4/4/
49

34
 

 های دستگاه اش کننده مصرف کشور، تولیدات از ای عمده قسمت...  71
 داشته عزم و جزم بایستی دولتی های دستگاه. هستند ما دولتی
 داخلی تولید که مواردی آن در- داخلی تولیدات جز که این بر باشند
 محصوالتی در واقعاً یعنی نکنند؛ مصرف دیگر چیز هیچ -دارد وجود

 ... بشوند ممنوع مطلقاً دارد، داخلی مشابه که

جزم و عزم 
های دولتی  دستگاه

بر مصرف محصوالت 
 داخلی

 دیدار در بیانات
 نخبگان از جمعی

 برگزیدگان و
 علمی

49/0/
49

37
 

 خودداری ها، عرصه برخی در داخل تولید کیفی محصوالت...  70
 الزامی کامالً را، خارجی تولیدات خرید از دولتی های دستگاه
 ها بانک و ها دستگاه کردن وادار برای دولت اقدام: افزودند و دانستند

 بیشتر حمایت و داخلی گران صنعت و تولیدکنندگان از حمایت به
 ... انقالب، رهبر که بود نکاتی دیگر از کشاورزی بخش از دولت

دولت با مقابله 
حمایت ضعیف 

ها و  دستگاه
ها از  بانک

 تولیدات داخلی

 در بیانات
 جمعی دیدار

 و نخبگان از
 برگزیدگان

 علمی

49/0/
49

37
 

 که امکاناتی از یعنی وری، بهره. بدهند افزایش را وری بهره که معنا...  73
 کار کند، می کار که کارگر بشود؛ بهینه ی استفاده حداکثر دارد وجود

 که وقتی شما داد؛ خواهد افزایش روز به روز بدهد؛ انجام دقّت با را
. اید داده افزایش را ملّی ثروت کنید، می مصرف داخلی جنس

 یک عنوان به خارجی مصرف ترجیح طاغوت، دوران در درگذشته،
 ... بود؛ سنّت

افزایش 
وری  بهره

)حداکثر 
استفاده بهینه 

از امکانات 
 موجود(

 در بیانات
 مطهر حرم

 رضوی

4/4/
49

39
 

 آن از استفاده حداکثر کند سعی کند، می گذاری سرمایه که کسی...  73
 بعضی بدهند؛ کاهش را تولید های هزینه یعنی بگیرد؛ انجام سرمایه

 برود تولید ی هزینه شود موجب می ها سیاستی بی ها، تدبیری بی از
 در سرمایه صاحبان سوّم،. بشود کم کار و سرمایه وری  بهره باال،

 ...دیگر های فعالیت بر بدهند ترجیح را تولیدی فعالیت کشور،

کاهش 
های  هزینه

تولید )حداکثر 
استفاده از 

 سرمایه(

 در بیانات
 مطهر حرم

 رضوی

4/4/
49

39
 

 های فعالیت بر بدهند ترجیح را تولیدی فعالیت کشور، در سرمایه...  97
 و کک زیاد یا کم کک داشتند ای سرمایه که را کسانی دیدیم ما. دیگر
 ملّی تولید از هایی دیگر خرج کنند باید راه یک در را این توانستند می

 اقتصاد پیشرفت اساسی ی حلقه و اساس ملّی، تولید. کنند حمایت
 که یکجا چه جوری؟. کنند حمایت ملّی تولید از باید مسئوالن. است
 ... دارد، الزم قانون

ترجیح فعالیت 
تولیدی بر 

 های فعالیت
 دیگر در کشور

 در بیانات
 مطهر حرم

 رضوی

4/4/
49

39
 

. کند تقویت را ملی تولید کند، حمایت ملی تولید از باید...  94
 شد؛ تصویب ها سیاست در «اقتصادی ی توسعه صندوق» خوشبختانه

 . ...کرد قانون را آن اسالمی شورای مجلس

ی  تقویت چرخه
 تولید

 در بیانات
 رضوی حرم

 سال آغاز در
34 

4/4/
49

34
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 توانند می هستند، خارجی دادوستد و خارجی تجارت ... کارهای 97
 بتوانند تا عمل صحت از است عبارت هم ها آن نقش کنند؛ ایفا نقش

 ... ی نکته هم این[. کنند حفظ] را ایران ملّت آبروی
. است معروف ترین بزرگ ایران، ملّت آبروی و عزت حفظ است؛... 

 اخالقی، محیط سالمت فرهنگ، اعتالی: هستند ها این ها معروف
 ... نسل تربیت و نسل تکثیر خانوادگی، محیط سالمت

صحت عمل در 
تجارت خارجی 

برای حفظ 
آبروی ملت 

 ایران

 در بیانات
 مطهر حرم

 رضوی

4/4/
49

31
 

 افزایش نیست، کاهش کار، خاصیت. کند می پیدا افزایش هم کار.. 99
 که کار محصول خب،. کار محصول نه کار، نیروی خودِ افزایشِ است؛
 آنچه و بدهد افزایش را تولید کند. آنچه می پیدا افزایش است معلوم
 را اشتغال بدهد، افزایش را امید آنچه و بدهد رونق را وکار کسب

 . ...بدهد افزایش

نوآوری، ابتکار 
و زیبایی و 

افزایش کیفیت 
 در تولیدات

 در بیانات
 جمعی دیدار

 کارآفرینان از
 کشور سراسر

41/1/
49

33
 

 سال بود؛ ایران ملت سال ،33 سال - کردم عرض ایران ملت به...  91
 های عرصه در ایران ملت نمایان حضور سال بود؛ ایران ملت پیروزی

 ... کشورمان در و اسالم نظام در زندگی عظیم
 آن سطح هم الاقل یا است خارجی نوع از بهتر یا کیفیت، ازلحاظ... 

 ی مسئله. سالمت تأمین در مضاعف کار و مضاعف همت. است
 ... توجه مورد باید پنجم ی برنامه در هم سالمت،

ایجاد احساس 
بهتر یا 

سطح بودن  هم
کیفیت کاالی 

ایرانی با 
خارجی در 

 کننده مصرف

 در بیانات
 اجتماع
 و زائران

 مجاوران
 مطهر حرم

 رضوی

4/4/
49

33
 

 درست های نگرش ی مسئله کار، محیط در ها مهارت تقویت ی مسئله 95
 احساس ایجاد ی مسئله کار، نیروی توانمندسازی ی مسئله مدیریتی،

 .. گذار سرمایه برای هم کارگر، برای هم امنیت؛

تقویت 
ها در  مهارت

 محیط کار

 اجتماع در بیانات
 کارگران

 های کارخانه
 داروپخش تولیدی

47/7/
49

34
 

 ی مسئله مدیریتی، درست های نگرش ی مسئله کار، محیط در...  91
 برای هم امنیت؛ احساس ایجاد ی مسئله کار، نیروی توانمندسازی

 وسیع معنای به کار...  ها، برنامه یعنی- گذار سرمایه برای هم کارگر،
 کار علمی، کار فکری، کار جسمی، کار یدی، کار شامل کلمه،

 جامعه مستمر حیات و حرکت و پیشرفت محور درواقع مدیریتی،
 ...است؛

توانمندسازی 
 نیروی کار

 در بیانات
 اجتماع
 کارگران

 های کارخانه
 تولیدی

 داروپخش

47/7/
49

34
 

 نوسازی وری، بهره سطح افزایش انرژی، مصرف در جوئی صرفه...  90
 گفتند و کردند گله من پیش دولتی مسئولین از بعضی. آالت ماشین

 ... آالت ماشین نوسازی به صنایع از بعضی صاحبان

جوئی در  صرفه
 مصرف انرژی

 دیدار در بیانات
 های بخش فعاالن

 کشور اقتصادی

71/5/
49

37
 

 با صرفاً هدف این و شوید متمرکز اشتغال و تولید روی بر باید 93
 و نظارت به بلکه شود نمی محقق ارشد مسئوالن دادن دستور

 کاالهایی واردات واردات، منع از منظور .دارد نیاز جدی پیگیری
 ها آن واردات یا شوند نمی تولید کافی قدر به داخل در که نیست

 باید وارداتی آن بلکه گیرد، قرار الگو داخل تولید برای تواند می
 کند. می تعطیل را تولید و داخلی کارخانه که شود متوقف

مالحظه تولید 
داخلی در 

 واردات

 دیدار
 نوروزی
 از جمعی

 مسئوالن
 با کشور

 انقالب رهبر

74/
74/

49
31
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 مسئوالن مقصّریم؛ هم ما خود نه است؛ بیگانگان کار فرهنگی...  93
 ها، کاری کم غیرفرهنگی، مسئوالن فرهنگی، مسئوالن مختلف،

 ... را همه ما داشته؛ تأثیر ها این ها، کاری غلط
 انجام متقن بدهد، انجام محکم دهد، می انجام که را کاری که... 

 استفاده حداکثر کند سعی کند، می گذاری سرمایه که کسی آن. بدهد
 ... های هزینه یعنی بگیرد؛ انجام سرمایه آن از

اتقان کاری )با 
دقت انجام 
 دادن کار(

 در بیانات
 مطهر حرم

 رضوی

4/4/
49

39
 

 مرحله دوم: کدگذاری محوری

ها  های اشتراك بیشتری را میان آن توان زمینه )کدها( مختلف می یمبا مقایسه مفاهدر ادامه 

های یکسان را فراهم خواهد  بندی بندی مفاهیم مشابه در قالب طبقه کشف کرد که امکان طبقه

ج آن در جدول شود که نتای می ها مقولهگیری  شکل منجر بهساخت. حاصل این مرحله از فرآیند 

 ( ارائه شده است.9)
ها کدگذاری مقوله. 9جدول   

ها مقوله ردیف  مفاهیم 

 ارج نهادن 4

 تولیدات داخلی 

 صحت عمل در تجارت خارجی برای حفظ آبروی ملت ایران

 سازی برای مصرف تولید داخلی فرهنگ

 فریضه دانستن استفاده از تولیدات داخلی

 دیگر در کشور های فعالیتترجیح فعالیت تولیدی بر 

 داخلی در واردات مالحظه تولید

 فرهنگ استفاده  7

 از تولید داخلی

 به یک فرهنگ« استفاده از تولیدات داخلی»تبدیل 

 پرهیز از فرهنگ غلط مصرف مصنوعات خارجی

 های خارجی به ایرانی پرهیز از تفاخر غلط ترجیح دادن مارك

 پرهیز از اسراف

کاالی ایرانی با خارجی سطح بودن کیفیت  ایجاد احساس بهتر یا هم

 کننده در مصرف

 توجه ویژه به ب 9

 های تولیدی نگاه

 های تولیدی متوسّط و کوچک حمایت از بنگاه

 بنیان های دانش های بنگاه تقویت فعالیت

 های داخلی در قراردادهای خارجی کمک به مجموعه

 های داخلی برای حضور در بازارهای جهانی کمک به مجموعه

 بنیان دانش های بنگاه های فعالیت تقویت

 کوچک و متوسّط تولیدی های بنگاه از حمایت

 فروشی نهضت کاهش خام تسهیل تولید ملی 1

 گذاری تسهیل سرمایه

 کاهش واردات کاالهای مصرفی و محصوالت مشابه داخلی کنترل و 

 ی با قاچاق مبارزه

 قانونی، قضائی و اجرایی از تولید ملیحمایت  ایجاد امنیت  5
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 گذار ایجاد احساس امنیت برای کارگر و سرمایه در تولید

 مواجهه درست با مفاسد اقتصادی

 افزایش بازدهی  1

 و رقابتی کردن تولید

 وری افزایش بهره

 های تولید کاهش هزینه

 شده رقابت و ارزان بودن قیمت تمام قابل

 رقابتیهای  ایجاد مزیت

 باال بردن کیفیت  0

 نیروی کار

 ها در محیط کار تقویت مهارت

 توانمندسازی نیروی کار

 جوئی در مصرف انرژی صرفه

 اتقان کاری )با دقت انجام دادن کار(

 توجه به کیفیت 3

 در تولید 

 ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی

 و ساختها، محصوالت، مدیریت  نوسازی و ابتکار در ماشین

 نوآوری، ابتکار و زیبایی و افزایش کیفیت در تولیدات

 کیفیت و بادوام بودن تولید محصول داخلی، یتمرغوب

 ی تولید تقویت چرخه

 های  حمایت 3

 دولتی از تولید

 «ی اقتصادی صندوق توسعه»در اختیار تولید ملی قرار گرفتن 

 محصوالت داخلیهای دولتی بر مصرف  جزم و عزم دستگاه

 ها از تولیدات داخلی ها و بانک مقابله دولت با حمایت ضعیف دستگاه

 ها از تولیدات داخلی ها و بانک مقابله دولت با حمایت ضعیف دستگاه

شده و با توجه به  سرآمدِ از مراحل قبلی شناسایی های مقولهوجوه مشترك  در این مرحله

 دهی شدند. تر و محدودتری سامان بندی کلی ها در دسته اشتراکات آن
 ها . کدگذاری ابعاد و مؤلفه1جدول 

 (Components) ها مقوله
 ابعاد 

(Dimensions) 

متغیر وابسته 

 )موضوع(

 ارج نهادن تولیدات داخلی
 نقش مردمی

ی
مل

د 
ولی

ت
 

 استفاده از تولید داخلی فرهنگ

 افزایش بازدهی و رقابتی کردن تولید

 باال بردن کیفیت نیروی کار های اقتصادیبنگاه

 توجه به کیفیت در تولید

 های تولیدی توجه ویژه به بنگاه
 های اجرایی دستگاه

 های دولتی از تولید حمایت

 تسهیل تولید ملی
 های نظارتی دستگاه

 امنیت در تولیدایجاد 

 
 ( به اختصار نتایج کدگذاری باز و محوری ارائه شده است.4در شکل )
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 . نتایج کدگذاری باز و محوری پژوهش4شکل 

 مرحله سوم: کدگذاری انتخابی

بر روی بیانات مقام معظم رهبری در حوزه قلمرو موضوعی  و محوری با اجرای کدگذاری باز

های اقتصاد مقاومتی  ها و ابعاد تولید داخلی مؤثر بر تحقق سیاست مفاهیم، مقوله پژوهش،

در ادامه با انتخاب مقوله محوری پژوهش که در این مطالعه تولید  استخراج و شناسایی گردید.

مدل پارادایمی پژوهش ارائه باشد،  های اقتصاد مقاومتی می داخلی و نقش آن در اجرای سیاست

گرایی، فاصله طبقاتی،  در این مدل مفهومی موانع عبارتند از؛ اسراف، تجملگردیده است. 

های  جویی. شرایط علی تأثیرگذار عبارتند از؛ نقش مردمی، بنگاه اقتصادی، دستگاه غفلت، لذت

سازی، حاکمیت  ها عبارتند از؛ فرهنگ کار، خصوصی کننده های نظارتی. تعدیل اجرایی، دستگاه

ریزی، وحدت، ساختار، منابع انسانی. شرایط محیط و نتایج  نفس، برنامه قانون، اعتماد به 

عبارتند از؛ استقالل، تراز مثبت اقتصادی، خودکفایی، عدالت اقتصادی، امنیت اقالم راهبردی و 

 اساسی، کارایی و اثربخشی.
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 مدل مفهومی پژوهش مبتنی بر کدگذاری انتخابی (4)شکل 

 

 
 مفهومی پژوهش( مدل 7شکل )

 

 های حکمی )قضایا( پژوهش گزاره
 :1قضیه 

نقش مردمی شامل دو مؤلفه رایج نهادن تولیدات داخلی و فرهنگ استفاده از تولید  نقش مردمی:

شود که نیاز به  شود که رایج نهادن تولیدات داخلی به آن دسته از موضوعاتی مربوط می ملی می

 در عمل هایی مثل صحت و خود شامل زیرمجموعهسازی در بین مردم دارد  ایجاد فرهنگ

 فریضه داخلی، تولید مصرف برای سازی ایران، فرهنگ ملت آبروی حفظ برای خارجی تجارت

کشور،  در دیگر های فعالیت بر تولیدی فعالیت داخلی، ترجیح تولیدات از استفاده دانستن

ولیدات داخلی، نیاز به افزایش باشد. فرهنگ استفاده از ت واردات می در داخلی تولید مالحظه

 به «داخلی تولیدات از استفاده» که خود شامل سه بخش، تبدیل کیفیت محصوالت داخلی دارد

 لذت جویی فاصله طبقاتی  غفلت تجمل گرایی اسراف

 فرهنگ

 کار  

 خصوصی

 سازی 

 اعتماد

 به نفس  

 حاکمیت

 قانون 
 ساختار وحدت ریزیبرنامه

 منابع

 انسانی 
 محیط

 اقتصادی فناوری فرهنگی  اجتماعی سیاسی

 های نقش تولید داخلی در تحقق سیاست

 اقتصاد مقاومتی

امنیت اقالم راهبردی و 
 اساسی 

 کارایی 

 اثربخشی 

 استقالل

 تراز مثبت اقتصادی

 خودکفایی

 عدالت اقتصادی

 نقش 

 مردمی 

بنگاه 

 اقتصادی 

 های دستگاه

 اجرایی 

 های دستگاه

 نظارتی 

 موانع

 شرایط علی
 نتایج

 ها تعدیل کننده
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 دادن ترجیح غلط تفاخر از خارجی، پرهیز مصنوعات مصرف غلط فرهنگ از فرهنگ، پرهیز یک

 کیفیت بودن سطح هم یا بهتر احساس اسراف، ایجاد از ایرانی، پرهیز به خارجی های مارك

 .باشد میکننده،  مصرف در خارجی با ایرانی کاالی
 :2قضیه 

که خود شامل سه  باشد های تولیدی می های اقتصادی، بنگاه منظور از بنگاه: های اقتصادی بنگاه

 به کار، توجه نیروی کیفیت بردن تولید، باال کردن رقابتی و بازدهی شود افزایش دسته می

 باشد. در اینجا افزایش بازدهی و رقابتی کردن تولید، خود شامل افزایش میتولید  در کیفیت

 های مزیت شده، ایجاد تمام قیمت بودن ارزان و رقابت  تولید، قابل های هزینه وری، کاهش بهره

باشد. افزایش بازدهی، باال بردن کیفیت نیروی کار، توجه به کیفیت در تولید همه  رقابتی می

 های اقتصادی رشد و نمو کند. بنگاهشود که  باعث می
 :3قضیه 

های اجرایی به مسئله تولید که خود به دودسته  منظور داشتن توجه دستگاه اجرایی: های دستگاه

باشد. منظور از توجه ویژه به  تولید می از دولتی های تولیدی، حمایت های بنگاه به ویژه توجه

های دولتی از  حمایت منظور از ؛ وافزایش تولید ملیی  های تولیدی، انجام امور باانگیزه بنگاه

 .است های مالی و جانبی برای افزایش تولید تولید، حمایت
 :4قضیه 

های تولیدی برای  های نظارتی، توجه و بازرسی از بنگاه منظور از دستگاه نظارتی: های دستگاه

 امنیت ایجاد ؛باشد میهای نظارتی خود شامل دودسته اصلی  . دستگاهاست کاهش سو استفاده

ایجاد امنیت در تولید به این معناست که باید درك درستی از  ملی. تولید تولید، تسهیل در

جا از تولید فضای  باشیم و با حمایت به ی خود در آن قرار دارد، داشته مقطع کنونی که جامعه

ی  منظور از تسهیل تولید ملی این است که ارائه ؛ وگذار امن کنیم تولید را برای سرمایه

 شود. راهکارهای نوین و خالقانه که منجر به اثربخشی و کارآمدی بیشتر در تولید جاری می

 

 گیری نتیجه

 عوامل اصلی در حمایت از تولید داخلی جهت تحققتا  است در این مقاله سعی شده

باید به این  در ضمنشود. رهبری شناسایی  معظم مقام منظر از مقاومتی اقتصاد های سیاست

نکته اشاره کرد که در مقطع کنونی که وضعیت تولید ملی در شرایط دوره رکود اقتصادی ناشی 

توجه به بیانات مقام  ،رفت از شرایط کنونی بهترین راه برون ،استهای ناجوانمردانه  از تحریم
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با روش داده بنیاد نقطه نظرات امام در پژوهش حاضر  .استمعظم رهبری در مورد تولید ملی 

اصلی در حمایت از تولید ای در مورد تولید ملی موردبررسی قرار گرفت و چهار مؤلفه خامنه

 شامل؛از گزیده بیانات ایشان استخراج شد که  مقاومتی اقتصاد های سیاست داخلی جهت تحقق

 باشند. ظارتی مین های اجرایی، دستگاه های اقتصادی، دستگاه مردمی، بنگاه نقش

ترین نیروی کمک به اقتصاد مدیریتی  عنوان اصلی شایان به ذکر است که نقش مردمی به

های خارجی و همچنین حمایت از تولیدات داخل تواند با ارجحیت کاالهای داخلی بر نمونه می

 ،باألخص در شرایط کنونی جهانیگذاری داخلی باعث شکوفایی اقتصاد ملی شود. و سرمایه

های خرد مردمی راهی برای های کوچک اقتصادی که با جمع سرمایهحمایت مردمی از بنگاه

 .از اهمیت بسزایی برخوردار است، کند رشد متوازن اقتصادی در کشور ایجاد می

های  گذاری در بخش سرمایه باکه  است کشورهای جاری  های اقتصادی شامل تمام بنگاه بنگاه

های  ویژه در بخش گذاری خود به سرمایه ها با این بنگاهنند و ک مختلف کشوری فعالیت می

نوبه خود با  های اجرایی به. بنگاهدنشو میعنوان محرك اقتصادی باعث افزایش تولید  به ،تولیدی

های  های دولتی یا دادن یارانه دولتی کمک شایانی به ارتقا تولید و افزایش شرکت حمایت

 .نمایند میخصوصی کوچک 

ترین  گذاری خارجی که مهم شوند تا سرمایه های نظارتی با ایجاد امنیت تجارت باعث می بنگاه

های اجرایی با مبارزه با  زایی است افزایش چشمگیری یابد و همچنین دستگاه عامل اشتغال

دهند.  انجام میکمک مهمی در افزایش تولید در کشور و حمایت از کاالهای داخلی  ،قاچاق کاال

 شنهادات سیاستی زیر ارائه می شود:پی در پایان

نهادینه کردن سبک زندگی ایرانی اسالمی در تمامی سطوح جامعه برای استفاده از کاالهای 

 داخلی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی.

نهادینه کردن فرهنگ جهادی در تمام سطوح جامعه و تهیج مردم در راستای تحقق تولید ملی 

 و اشتغال.

 سازی اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال. سه گانه جهت پیاده تالش عملی قوای

امنیت وآرامش در تمام اقشار  ثبات، واستفاده از کاالی داخلی باید به یک گفتمان تبدیل شود 

 و اصناف حاکم باشد.
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