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  "تولید جهش"گفتمان سازي
 
بازنمایی زند؛ به عبارتی دیگر  گفتمان،  می دور مشخص محور یک حول که گفتارهاست از ايمجموعه، »گفتمان« 

ها انسان  نوعی خاص از معرفت درباره یک موضوع است کـه به آن موضوع جهت و سمت و سو می دهد، یعنی رفتاري از
 .حاصل یک گفتمانی است که در جامعه تفوق دارد  کـه  شـودارائه میاي از سوي آنها بروز و یا گفته

 فرایندي و برزمان تالشی است براي عمومیت بخشی و درونی سازي پدیده الگویی خاص که اغلب »سازي گفتمان«
مومی در اذهان ، ایجاد اراده تغییر است که این امر جز با تصویر سازي مثبت از پیشرفت به عنوان خیر عو هدف از آن است

 آن جامعه از اقشار تمامی آن اجراي درست صورت در افتد کهاعضاي جامعه با استفاده از ابزار رسانه و آموزش اتفاق نمی
  .بود خواهند منتفع

  
 سالم است فرهنگ فرهنگی هايارزش براساس ،"جهش تولید"تحقق  هايراه مهمترین از یکی ،»سازي گفتمان«

از اینرو . نمایدمی تبدیل جامعه در شده نهادینه امر یک به را روند این و کندمی سالم مسیر و الباتمط صاحب را جامعه
 .شود تشریح خوبی به مردم براي آن زوایاي و شود تبدیل کشور غالب گفتمان به "تولید جهش"ضرورت دارد 

 تا بنابراین کند،نمی جلب  خود به جامعه را ردرویک و توجه نشود، تبدیل جدي نیاز و دغدغه به ايمسئله یا موضوع یک تا
. داشت جدي تحول انتظار تواننمی نگردد، تبدیل افراد روزمره زندگی در مهم اخالقی و فرهنگی ارزش یک به "تولید"
 و برجسته الگوي یک به و برجسته شخصیت یک به عمومی فرهنگ و مردم چشم در "کننده تولید" باید دیگر عبارت به

 تغییر آن به نسبت فرهنگی نگاه باید اوالً گیرد، قرار بزرگ جهش یک مسیر در تولید اینکه براي !بنابراین. شود تبدیل بارز
 از جزئی و شده نهادینه امر یک به تولید فرهنگ نهایت، در و گیرد قرار توجه مورد عمومی فرهنگ در کننده تولید و کند

 یک عنوان به بلکه وظیفه، یک عنوان به نه ،کار فرهنگ اینکه ومد .گردد تبدیل عمومی زندگی سبک هايارزش
 جمله از آن عوامل و تولید جایگاه خود، فرهنگی هايگذاري ارزش در باید. گیرد قرار توجه مورد جامعه در فضیلت
 در باید امر این. مقدس دانسته و تقدیرنماییم را کار نیروي اجتماعی وجهه و دهیم قرار توجه مورد را کارگران و کارفرما

 به کار این و است گريمعامله بر افزوده ارزش ایجاد و کار فرهنگ یافتن فضیلت آن نتیجه که بیفتد اتفاق جامعه کل
 .دهدمی سوق تولید در گذاري سرمایه سمت به را سرمایه صاحبان نقدینگی تدریج
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 جهش تولیدالزامات تحقق گفتمان 
 

چرخ اقتصاد ملی را به حرکت درآورد؛ زیرا رونق و جهش  آموزش و آگاهی بخشیاده از کارکرد توان با استفدر این مسیر می
به کمک تولیدکننده و مصرف شود مندي از دو ابزار مهم برشمرده، امکان پذیر نبوده و از این طریق میبهرهتولید بدون 

. معرفی نموده مصرف کننده داخلی و حتی خارجی بایرانی را کاالي ، به عنوان یک میانجی و حلقۀ واسطشتافت و کنننده 
براي . اي نیستشود، کار سادهکه به رونق تولید منجر می "پذیرش مصرف کاالي داخلی"و  "شهرونداناقناع "مراحل

 :داشت از جمله رونق تولید باید گام هاي متعددي بر
      ت که به صورت اتفاقی و ناگهانی شکل به کاالهاي داخلی فرایندي اس تغییر نگرش و باور مردم، در گام نخست

از وجود برخی و همچنین ها و قابلیت کاالي ایرانی ویژگی ،از تولیدمصرف کنندگان در خیلی از مواقع . گیردنمی
  کارکرد ؛ضروریستاطالعات کافی ندارند،  آگاهی و  ایرانی و قابل رقابت بودن آنها با کاالهاي خارجی کاالهاي

 . براي معرفی انواع و اقسام کاالهاي ایرانی  به صورت حداکثري مورد استفاده قرار گیرد و آگاهی بخشی  رسانیاطالع
این مهم از طریق  .و گسترش داد را ایجادایرانی ، انگیزه و عالقه به کاالي مصرف کنندگاناقناع باید براي  گام دومدر 
و استفاده از ظرفیت آموزشی براي ارسال پیام مستقیم  محتواتولید  باشد؛امکان پذیر می »تولید محتوا« و »اطالع رسانی«

تولید و توزیع کنندگان نیاز به مشارکت قوي و هماهنگ امر این ؛ثیرگذاري استأکار پیچیده اما تین و غیرمستقیم به مخاطب
ید یک کاالي ایرانی در بیان چرایی و چگونگی تول. داردهاي اجرایی ذي صالح و نهادهاي فرهنگی و آموزشی و دستگاه

هاي کاالهاي داخلی را نسبت به کاالي خارجی نشان دهد و ها و مزیتتواند قابلیتگیرد که میاین مرحله صورت می
را  هاقابلیتکیفیت و افزایش  ،کاال يباید از تولیدکنندهمصرف کننندگان  .اهمیت کار و کارگر ایرانی را بازنمایی کند

 . نمایدف دیگر قدرت افکار عمومی را در مصرف یک صداي کاالي ایرانی براي رونق تولید طلب د و از طرنمطالبه کن
براي مصرف کاالي ایرانی شکل اطالع رسانی هاي متعدد کمپینو ایجاد  اقناع مخاطب با جریان سازيباید  درگام سوم

ر خصوص مصرف کاالي ایرانی به صحنه هاي مرجع جامعه را براي جریان سازي دگروهبایست در این مرحله می. گیرد
ین یبا آگاهی بخشی و تب زیرا  .نمودتولید را در جامعه ایجاد استفاده از کاالي ایرانی با کیفیت و جهش ورد و موج آ

در تحقق توان میاهمیت استفاده از تولیدات داخلی و با ایجاد فرهنگ صحیح مصرف و نهادینه کردن آن در سطح جامعه، 
زندگی همراه با پیشرفت و موفقیت گام برداشت و  ملی و ترغیب مردم به استفاده از تولیدات داخلی »ولیدت جهش«شعار 

 .به ارمغان آوردشهروندان  را براي
 به »رفتار و نگرش تغییر« و» تبیین« در را هدف جامعه باید تولید مفاهیم از برخی سازي برجسته سازي و تحقق گفتمان براي

 متناسب و تقسیم »اجرایی هاي دستگاه مسئوالن و اقتصادي هاي بنگاه« و »تولیدي واحدهاي« ،»مردم «: گروه سه
   .و تشریح گردد تبیین جامعه عموم براي را تولید جهش مفهوم و نموده اجرایی تنظیم  برنامه هرگروه با
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 :اهم راهکارهاي فرهنگی براي حمایت و عملیاتی نمودن جهش تولید

 از حمایت رویکرد با اسالمی و ایرانی زندگی سبک از جامعه پذیرش قابل و مناسب الگوهاي و شایسته صویرت ارائه -
 ایرانی کاالي مصرف و داخلی تولید

براي خرید کاالي ایرانی  تشویق مصرف کنندگان -
 دارند داخلی مشابه که کاالهایی ویژه به

 کاالي قاچاق مخرب نتایج و آثار بیان و بخشی آگاهی -
 داخلی و اشتغال کشور تولید روند بر ارجیخ

کاال،  قاچاق مخرب آثار و ها آسیب بیان و انعکاس  -
  خارجی بر سالمت شهروندان  کاالهاي مصرف و خرید

 همکاري و تعهد داشتن از ارزنده نتایج و مصادیق بیان -
  بر تولید جهش و رونق در مردمی ثرؤم مشارکت و

 جامعه و خانواده و زندگی

 روستایی و خانگی مشاغل کوچک، مشاغل خصوصی، ، بخشکارآفرینی از حمایت ، کار و کسب ازياند راه -

 و کوچک مشاغل صاحبان کارآفرینان، داخلی، باکیفیت تولیدات معرفی و تبلیغ در رسانه حداکثري حمایت -
 تولید جهش و رشد با مرتبط فعاالن متوسط و

 متوسط و کوچک مشاغل در ویژه به لاشتغا و تولید حوزه در برتر کارآفرینان معرفی -

 این سازي برجسته و و معرفی تولید در جهش و کشور توسعه در بنیان دانش هاي شرکت و ها مجموعه توجه به نقش -
  تولید جهش در ها شرکت این فعالیت نتایج و آثار انعکاس و نقش

نوجوان این آینده سازان  و کودك خاطبانبراي م ویژه به اقتصاد، و تولید حوزه در مفاهیم سازي نهادینه و فرهنگ -
 کشور

 منظور به بلکه نیست، مصرف افزایش دنبال به تولید، به بیانی دیگر، جهش تولیدات سازي کیفی و مصرف مدیریت -
 به کمک هاي راه از یکی بنابراین. است محدود منابع از استفاده با بیشتر هايانسان مصرفی نیازهاي کردن برآورده

 صادرات افزایش و داخلی نیازهاي مینأت منظور به تولیدات از صحیح استفاده و بیشتر بازارهاي یافتن تولید، جهش
. رفت خواهد بیشتر تولید سوي به خود به خود کند، پیدا بیشتري مصرف بازارهاي کاالیی، اگر است واضح. است
 .است صحیح مصرف فرهنگ و محصوالت سازي کیفی فرایند، این الزمه

 
توان شکوفایی اقتصاد را به یک خواست و دغدغه عمومی و فراگیر تبدیل کرد و براي مک گفتمان جهش تولید، میبه ک 

تبدیل شود و اهمیت آن در بین متولیان امر و همچنین شهروندان درونی و  »فرهنگ«اینکه جهش تولید در جامعه به یک 
هم آوایی و مشارکت «زیرا با . باشیمدر حوزه جهش تولید می نهادینه گردد نیازمند، تولید یک گفتمان و ادبیات مشترك
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        در مسیر شکوفایی تولید  توانمی» اشتراك گذاري تجارب زیسته و موفق«و  »گردش اطالعات«، »عمومی
با باشند و چرا که به یقین جهش تولید مسئولیتی است که همگان در قبال آن مسئول می. طی طریق نمود و رداشتبگام 

و فعالیت   -ظاهر به معنا -تبلیغ به تعمیق  -باید به باور : توان چهار تغییر اساسی مشارکت و تعامل هدایت شده و دانش می
 .در حوزه تولید ایجاد کرد، محوري به اثر بخشی را 

 :، عبارتند از"گفتمان جهش تولید "و در نهایت سه کارکرد مهم
 مسئولین گسترش اعتماد میان مردم و  ·

 مندي مردم از عملکرد نظام و حاکمیت افزایش رضایت ·

 اقشار جامعه  همگراییتعامل، مودت اجتماعی و  ·

 
 نقش شهروندان در حمایت از جهش تولید 

 به را خود وظایف نهادها همه اگر زیرا حتی نیست دولت و دیگر نهادهاي از کمتر تولید جهش در مردم نقش تردید بدون
 وظایف ترین مهم از یکی که چرا. شد نخواهد جهش دچار تولید ،نباشند همراه امر این در ردمم اما دهند انجام درستی

 خرید جاي به مردم که مسیر این با جز نیست ممکن امر این و است ایرانی تولیدات براي تقاضا افزایش زمینه این در مردم
 پذیر امکان ایرانی تولیدات کیفیت ارتقاي بدون مهم این البته .کنند مصرف را داخل تولید کاالهاي خارجی، کاالهاي

 روزرسانی به با دارند وظیفه تولیدکنندگان. است برقرار مردم و تولیدکنندگان بین سویه دو رابطه یک واقع در و نیست
 با باید تولید، در آفرینی نقش بر عالوه نیز مردم دیگر سوي در و دهند ارتقاء را خود محصوالت کیفیت تولید، فناوري
 مردم با اگر .کنند حمایت تالش و کار ي زنجیره این نهایی محصول از ایرانی کاالي مصرف و خرید و غیرت تعصب،
 به بیشتري انگیزه و تولیدات به بیشتري سرعت توانندمی طرف یک از شوند اقتصادي عرصه وارد داخل تولید از حمایت

 .  شد خواهند توانمند نیر مردم خود جامعه، اقتصادي و رفاهی مشکالت رفع با دیگر سوي از و دهند تولیدکنندگان
 نداشته بازار که تولیدي سخن دیگر به. یکدیگرند ملزوم و الزم و وابسته یکدیگر به دو مقوله کامالً مصرف بازار و تولید
 جهت در ها رسانه است ضروري رو، این از. اند خورده شکست عمالً باشد نداشته وجود آن براي تولیدي که بازاري و باشد
 گذاري سیاست با دارد وظیفه دولت هم، ماجرا سوي آن در و کنند تالش داخلی تولیدات به نسبت مردم نگرش تغییر

 . کند کمک ایرانی محصوالت کیفیت و تولید تکنولوژي ارتقاء به مناسب
 و گفتمان سازي  فرهنگ نیازمند برشمرده، موارد تمامی تحقق :که شود گفته است الزم نهایی، گیرينتیجه براي

  . باشیممیصحیح در جهش تولید 


