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Abstract
Today, utilizing human capital has become a major concern due to our dealing with
economic issues and finding solutions for people's livelihood difficulties. Iran's
Supreme Leader has, therefore, time and again focused on employment and boosting
production. This article has a quality approach to the issue and adopted content
analytical method to identify effective factors on employing human resources in
production from the viewpoint of the Supreme Leader. It has considered all the
Supreme Leader's remarks concerning production and employment in the years 20082018, extracted from www.Khamenei.ir site, counted to be 414. The software used is
MAX QDA12 and the validity of research was approved by the experts. After
analyzing the speeches, the extracted components were titled as signs, concepts and
categories. Here are some of them: the importance of knowledge-based production,
using knowledge-based human resources, workers' position and entrepreneurs' value,
utilizing intellectual elites and the relationship between industry and university, using
knowledge-based companies, utilizing educated young people, taking advantage of
scientific management, solving the workers' problems, facilitating the employment,
culture making, creating work interest, empowering the private sector, making small
productive firms active, enriching national production, preventing the import and
smuggling of the goods, supporting national production by the government,
supporting the production by the people, developing the skills and encouraging the
entrepreneurs, exploiting individuals' innovation, wealth creation, increasing non-oil
exports and economic growth, increasing quality and quantity of production ,
preventing social damages and reducing unemployment . These concepts were then
studied in three categories including the importance, approach, and outcomes of
utilizing the human capital in production and employment.
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چکيده
امروزه بهکارگیری سرمایه انسانی به دلیل ورود به عرصههای اقتصادی و حل مشکالت معیشتی از
دغدغههای اساسی است .از این منظر مقام معظم رهبری بهطور مکرر براشتغال سرمایه انسانی و بالطبع
رونق صنایع تولیدی تأکید ویژه داشتهاند .این پژوهش با رویکرد کیفی با روش تحلیل مضمون به استخراج
مؤلفههای مؤثر بر بهکارگیری سرمایه انسانی در تولید و اشتغال از دیدگاه مقام معظم رهبری میپردازد.
محیط پژوهش شامل کلیه بیانات مقام معظم رهبری در خصوص تولید و اشتغال در سالهای -7931
 7917میباشد که از وبگاه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاهلل خامنهای و نرمافزار حدیث والیت
استخراج شد و نمونهگیری تا اشباع اطالعات ادامه یافت که  474کد استخراج گردید و با کمک نرمافزار
 MAXQDA12مورد تحلیل و دستهبندی قرار گرفت .با تحلیل بیانات درنهایت مؤلفههای استخراجشده
بهصورت نشانه (زیرکد فرعی) ،مفهوم (کد فرعی) و مقوله (کد اصلی) عنوان شدند .سپس مفاهیم در سه
مقوله اهمیت ،شیوه و نتایج بهکارگیری سرمایه انسانی در تولید و اشتغال دستهبندی شد .نتیجه پژوهش
نشان داد در زمینه شیوه بهکارگیری سرمایه انسانی در تولید و اشتغال الزم است که بیشترین توجه دولت
و مسئولین و آحاد مردم بررونق تولیدات باشد و برای رونق دادن به تولیدات مهمترین کاری که میتواند
صورت گیرد جلوگیری از واردات و قاچاق و قوامبخشی به تولید ملی است ،تا بدینصورت مهمترین
نتیجه مطلوب از دیدگاه مقام معظم رهبری که اشتغالزایی و کاهش بیکاری قشرجوان است عملی شود.
واژگان کليدي
سرمایه انسانی؛ تحلیل مضمون؛ مقام معظم رهبری؛ تولید؛ اشتغال.
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یکی از زمینههای مهم در پژوهشهای اقتصادی امروز ،موضوع سرمایه انسانی است
(رضاقلیزاده و آقایی ،7931 ،ص .)092 .مقام معظم رهبری در بیاناتشان بهویژه در
سالهای اخیر بهطور مکرر بر اهمیت سرمایه انسانی و بهکارگیری آن در تولید و اشتغال
تأکید فرمودهاند .ایشان عالوهبر ابالغ مکرر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،راهکارهایی
جهت تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه کردهاند که با توجه به راهکارهای تبیین شده میتوان
نتیجه گرفت بهکارگیری سرمایه انسانی در تولید و اشتغال از اصول تحقق اقتصاد مقاومتی
میباشد و چون اقتصاد مقاومتی بهعنوان عالج شرایط اقتصادی فعلی توسط ایشان
مطرحشده است بنابراین ارائه راهکار جهت تحقق آن امری بسیار ضروری است.
بهکارگیری سرمایه انسانی از دو منظر مورد تأکید است :اول آنکه باوجود دانش و
خالقیت و استعداد و ایده سرمایه انسانی ،صنایع تولیدی پیشرفت کرده و کشور به
خودکفایی میرسد؛ دوم اینکه با بهکارگیری سرمایه انسانی در صنایع تولیدی اشتغال این
افراد تأمین میشود؛ چراکه بیکاری ،سالمت روحی را تحتالشعاع قرار میدهد و مانع از
این میشود که جوانان مسئولیتهایی نظیر ازدواج و فرزندآوری را پذیرا باشند .درواقع
بیکاری بهطور قابلتوجهی فرایندهای جمعیتی نظیر ازدواج ،طالق ،باروری و مهاجرت
را تحتالشعاع قرار میدهد (صادقی و شکفتهگوهری ،7936 ،صص.)740-749 .
با توجه به مشکالت اقتصادی فعلی در کشورمان و با توجه به بیانات مقام معظم
رهبری و تأکیدات ایشان بهنظر میرسد تحلیل بیانات ایشان در حوزه تولید و اشتغال با
تأکید برسرمایه انسانی و ارائه راهحل و الگویی مناسب جهت تحقق این امر برای آحاد
مردم و مسئولین دولتی امری ضروری است؛ چراکه در این صورت اولویتها جهت
برنامهریزیهای آتی برای همگان مشخص خواهد شد تا بیکاری که طبق بیانات مقام
معظم رهبری از معضالت بزرگ کشور است کاهش پیدا کند .با جستجوهایی که در
پیشینه پژوهش انجام شد به نظرمی رسد تاکنون پژوهشی در این راستا و با دقت باال -
ناشی از بهکارگیری نرمافزارهای کیفی جهت تحلیل بیانات مقام معظم رهبری و ارائه
دستهبندیهای دقیق و راهبردی از بیانات ایشان -صورت نگرفته است و کسی تاکنون
بهطور وسیع و توسط نرمافزارهای کیفی سعی ننموده تا نظرات رهبری را در این حوزه
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بررسی و آنها را به تئوری تبدیل نماید؛ چراکه معموالً تحقیقات کیفی جزء تحقیقات
جدید هستند که کمتر به آن پرداختهشده است و عالوهبر جمعآوری دادههای غنی در
مورد پدیده خاص موردبررسی ،روش تحقیق کیفی معموالً اقتضا میکند که درکی مبتنیبر
شرایط زمینهای از پدیده موردبررسی ارائه کنیم .شایانذکر است پژوهشهای انجامشده
یا از نوع علمی  -ترویجی بوده و بر روی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تأکید داشته
و یا با الهام از این سیاستها پژوهشی و علمی  -پژوهشی انجامشده که در آن سازمان
خاصی بهصورت کمی موردبررسی قرارگرفته است .بهعنوانمثال:
وکیلالرعایا و امین بیدختی ( )7931در مقالهای باعنوان «ابعاد توانمندسازی مدیران
مبتنیبر اقتصاد مقاومتی تعاونیهای تولیدی» ،تالش کردند با بررسی جامعه کارفرمایان،
مدیران و خبرگان شرکتهای تعاونی کوچک و متوسطه که در زیربخشهای مختلف
تعاونی (تولید ،خدمات و کشاورزی) مشغول به فعالیتاند مدل بهینهای در جهت
توانمندسازی مدیران تعاونیهای تولیدی مبتنیبر اقتصاد مقاومتی ارائه کنند.
عبداللهی ( )7937در مقالهای باعنوان «تحلیل قرآنی به اهداف و الزامات حمایت از
تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ،نگاهی تحلیلی به اهداف و الزامات تولید ملی
حمایت از کار و سرمایه ایرانی داشته است.
بنابراین تحقیق حاضر ،برای اولین بار است که انجام میشود و با توجه به اهمیت
ویژه بهکارگیری سرمایه انسانی در تولید و اشتغال در بیانات مقام معظم رهبری و تأکید
مکرر ایشان بر این موضوع ،میتوان گفت پژوهش حاضر دارای نوآوری و نگاه نو
میباشد .با تحلیل بیانات ،این نتیجه حاصل شد که بیانات را میتوان بهطورکلی به سه
بخش اهمیت ،شیوه و نتایج بهکارگیری سرمایه انسانی تقسیم کرد ،بنابراین سؤاالت فرعی
تحقیق نیز با توجه به این بخشبندی طرح شد .همچنین سؤال اصلی تحقیق نیز با این
مضمون طرح شد که در بیانات مقام معظم رهبری بهکارگیری سرمایه انسانی در تولید و
اشتغال چه جایگاهی دارد؟.
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 .1مرور بر ادبيات و مباني نظري

اگرچه دانش و مهارت ویژگیهای ذاتی افراد را تشکیل میدهند ،اما در گذشته بهعنوان سرمایه
شناخته نمیشدند .از نیمه دوم قرن گذشته بود که ابعاد انسانی بهعنوان یک نوع سرمایه موردتوجه
قرار گرفت (.)Vidotto, Ferenhof, Selig & Bastos, 2017, p. 317
بودرو و رامستاد )0221( 0معتقدند سرمایه انسانی به همه نیروهای کار اطالق نمیشود،
بلکه به بخشی از منابع انسانی که قادر به ایجاد ارزشافزوده باال برای سازمان هستند ،مربوط
میشود که بهدرستی برای انجام دادن کار انتخابشده باشد و آموزشهای تخصصی مناسب برای
ایفای شغل خود را گذرانده و از ویژگیهای فردی ،شخصیتی ،رقابتی منطبق برشغل و سازمان
برخوردار باشد (به نقل از وحدتی ،ساعدی و شریعتنژاد ،7936 ،ص.)617 .
بازبورا )0224( 9معتقد است سرمایه انسانی مهمترین دارایی یک سازمان و منبع خالقیت و
نوآوری است که شامل تمامی قابلیتهای فردی ،استعدادها ،دانش و تجربه کارکنان و مدیران
یک سازمان میباشد و عواملی نظیر دانش کارکنان ،مهارت ،توانایی و نگرش آنان را نیز شامل
میشود (به نقل از ضیایی ،حسنقلیپور ،عباسپور ،یاراحمدزهی ،7937 ،ص.)07 .
 .7-9اهميت بهکارگيري سرمايه انساني در توليد و اشتغال

اهمیت بهکارگیری سرمایه انسانی در تولید و اشتغال از دو بُعد دارای اهمیت است:
 .7پدرام ( )7932معتقد است با نگاهی به مراحل تمدن بشری مشخص میشود که نقش نیروی
انسانی از نیرویکار ساده به سرمایه انسانی تکاملیافته است؛ چراکه پیشرفت تکنولوژی بدون
تحوالت نیروی انسانی فاقد کارایی است (به نقل از حسنپور رودبارکی و لبادی ،7931 ،ص.
.)43
 .0امروزه نظریه سرمایه انسانی از مهمتـرین نظریـههـای توزیع درآمد است .در این نظریه
اختالف مابین درآمدها وابسته به میـزان آموزشـی اسـت که در افراد سرمایهگذاری شده است
(صنوبری ،7977 ،ص.)707 .
 .7-7شيوه بهکارگيري سرمايه انساني در توليد و اشتغال

الزم است با توجه به شاخصهای معیّن شده ،سرمایه انسانی موردنیاز شناسایی و از داخل و
خارج سازمان جذب شود .شاخصهای سرمایه انسانی را با توجه به دیدگاههای متفاوت افراد
میتوان بهصورت زیر خالصه کرد:
ادوینسون و مالون )7337( 4اظهار داشتند سرمایه انسانی شامل عوامل زیر است :مهارت،
دانش،تجربه ،خالقیت و نوآوری .عالوهبراین ،بونتیس )7333( 1اظهار داشت به ارث بردن
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ژنتیک ،آموزش ،تخصص و نگرش بهعنوان عوامل مؤثر بر سرمایه انسانی اشاره میکند .همچنین
داونپورت )0227( 6نیز اظهار داشت که سرمایهگذاریها باید مؤلفههای زیر را پوشش دهند:
دانش ،مهارت ،استعداد ،رفتار ،تعهد و زمان (.)Vidotto, Ferenhof, Selig & Bastos, 2017
بزبورا و کاهرامان )0221( 1تجربه ،کاهش غیبت از کار ،کاهش زمان انجام کار ،تحصیالت،
خطرپذیری مدیران ،قابلیت مدیران برای حل مسأله ،افزایش شایستگی رهبری در مدیران ،تمایل
به انجام کارگروهی ،شایستگی ،توانمندی ،ارتباط مطلوب کارکنان با یکدیگر ،دانش و مهارت را
بهعنوان شاخصهای سرمایه انسانی معرفی کردند (به نقل از جوانمرد و محمدیان ،7973 ،ص.
 .)11بنابراین با توجه به مطالب فوق شاخصهای کلی سرمایه انسانی را بهطور خالصه بهصورت
زیر میتوان دستهبندی نمود:
تجربه

تمایل به انجام کارگروهی و
ارتباط مطلوب کارکنان

کاهش زمان انجام کار
(افزایش سرعت و
دقت)؛ کاهش غیبت از
کار

بایکدیگر

به ارث بردن

خالقیت وایده
نوآوری و

شاخصهای
سرمایه انسانی

ژنتیک و استعداد

کارآفرینی

تخصص و تعهد
و شایستگی

نگرش و
رفتار
دانش و تحصیالت

مهارت و توانایی و

وآموزش

قابلیت حل مسأله

شکل ( :)9شاخصهاي سرمايه انساني
منبع :يافتههاي تحقيق
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 .9-7نتايج بهکارگيري سرمايه انساني در توليد و اشتغال
 .9-9-7مزيت رقابتي

0

72

77

وانگ و احمد ،)0221( 3هلفات و دیگران ( )0221و تید ( )0226معتقدند :مزیت
رقابتی بهطور فزاینده به داراییهای استراتژیک ،مانند دانش و مجموعهای از قابلیتهای
پویا متکی است

(Claver-Cortés, Zaragoza-Sáez, Molina-Manchón, & Úbeda-

.)García, 2015, p. 199

نینگگوری و دیگران )0270( 70معتقدند از دیدگاه دانش ،سرمایه انسانی به یک منبع
کلیدی برای سازمان تبدیلشده است تا به مزیت رقابتی استراتژیک دست یابد ،زیرا تقلید
از آن دشوار است .این بیانیه توسط میجیرینک و همکاران )0279( 79تأییدشده است و
اثبات میکند که سطوح باالتر سرمایه انسانی منجربه سطوح باالتر مزیت رقابتی پایدار
میشود (.)Vidotto, Ferenhof, Selig & Bastos, 2017, p. 321

آلوارز و بوسینیتز )0227( 74معتقدند اگر بهغیراز وجود خود انسان ،سرمایه انسانی،
یعنی مهارتها ،دانش و بهطورکلی شایسـتگیهـای منـابع انسـانی یـک شـرکت در
تشـخیص ،ارزیـابی و اسـتخراج فرصتهای محیطی ،بهتر از دیگران عمل کند ،منبعی
از مزیت رقابتی برای شرکت خواهـد بـود (به نقل از طالبی و دهقان نجمآبادی،7930 ،
ص.)77 .
لوتز و گرین )7379 ( 71معتقدند در نظریـه چرخـه کـاال سـرمایه انسـانی در مرحلـه
خلـق کـاال مهـم و حیـاتی اسـت ،بنـابراین کشورهایی که به نیرویکار فنی و
تحصیلکـرده دسترسـی دارنـد نسـبت بـه کشـورهای درحالتوسعه متکی به منابع
طبیعی محدود ،دارای مزیـت رقـابتی در تولیـد و صـادرات کاالهـای جدیـد هستند.
بعد از رسیدن کاال به مرحله بلوغ و گسترش بازار کـاال ،بنگـاه نـوآور بـرای اینکـه
مزیـت رقابتی را از دست ندهد ،به کمک نیرویکار ماهر و تحصیلکرده (سرمایه انسانی)
خود بـه خلـق ایدهها و کاالهای جدید با فنآوریهای برتر روی مـیآورد (به نقل از:
پورعبادالهان کویچ ،اصغرپور ،فالحی و عبدی ،7937 ،ص.)731 .
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 .7-9-7رشد اقتصادي و توليد ثروت

ازلحاظ تئوری ،توسعه مالی بهاندازه سرمایه انسانی اهمیت دارد و هر دو به رشد اقتصادی
کمک زیادی می کند .سرمایه فیزیکی همراه با سرمایه انسانی فقیر ممکن است رشد
اقتصادی پایین ایجاد کند

(.)Madhu Sehrawat, Giri, 2017, p. 338

داوینی )7332) 76معتقد است انباشت سرمایه انسانی عامل تعیینکننده در تعیین رشد
است و تحرک چنین سرمایهای بین مناطق میتواند منجر به انباشت سرمایه انسانی و
توسعه اقتصادی مناطق مختلف شود .درواقع انباشت سرمایه انسانی میتواند نقش اساسی
در معکوس کردن روند کاهش تجارت ایفا کند

( Santana Moreira Pais, Bornacki de

.)Mattos, Camargos Teixeira, 2018, p. 1159
 .9-9-7نوآوري
71

لوپز و کوآرتاس ( )0272معتقدند سرمایه انسانی اجازه میدهد تا کارکنان بهعنوان
منبعی برای نوآوری و توسعه در سازمان مطرح باشند (به نقل از غیاثی ندوشن و
امینالرعایا ،7931 ،ص .)777 .به گفته سبرامانیام و یوندت ،)0221( 77سرمایه انسانی
بهطور مثبت بر توانایی نوآوری سازمان تأثیر میگذارد

( & Vidotto, Ferenhof, Selig

.)Bastos, 2017, p. 317

آلپکان و دیگران

73

( )0272معتقدند سازمانهایی که از سرمایه انسانی باالیی

برخوردارند ،نوآورانهتر عملکرده و مشـکالت مشـتریان را با سرعت بیشتری حل میکنند
(به نقل از حسینپور و عبداللهی ،7939 ،ص.)770 .
 .7-9-7کارآفريني

سرمایه انسانی مجموعهای از دانش و مهارتهای برگرفته از آموزش و تجربه را نشان
میدهد ،که کارآفرین صاحب آن است و میتواند در زمینه تالشهای خاص بهکاربرده
شود ( .)Dimov, 2017, p. 223مارول و دیگران )0274( 02واونگر و دیگران)0277( 07
معتقدند اعتمادبهنفس کارآفرینی نشاندهنده بازده سرمایه انسانی است و ممکن است در
افراد دارای ورودیهای سرمایه انسانی مشابه متفاوت باشد
.)& Vaillant, 2016, p. 1616

(Chandra Bayon, Lafuente
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 .0-9-7افزايش عملکرد سازمان

فوس  )7339( 00و هودسن )7337( 09معتقدند سرمایه انسانی بهعنوان یک عامل مهم در
استراتژی و عملکرد سازمانی شناختهشده است ( Uzuegbunam, Pittaway & Jason

.)Jolley, 2017, p. 362

04

دونگ ،وونگ و وفو ( )0277معتقدند افراد درواقع سرمایههای انسانی باارزش
هسـتند و کیفیـتهـای متفـاوتی دارنـد و ایـن کیفیتهـا سـبب مـیشـوند تـا عملکـرد
سـازمان افـزایش یابـد (به نقل از طالبی و دهقان نجمآبادی ،7930 ،ص.)76 .
 .6-9-7شناسايي فرصتها

گفتمان غالب در کارآفرینی حول فرصتها میچرخد .در وضعیت ثابت این گفتمان نشان
میدهد که افراد با سرمایه انسانی باال هنگام شناسایی فرصتها ،از فرصتها استفاده
میکنند (.)Chandra Bayon, Lafuente & Vaillant, 2016, p. 1625

اکباساران ،وستهد و رایت )0223( 01معتقدند کارآفرینانی که سطح سرمایه انسانی
باالیی دارند )عام یا خاص( فرصتهای کسبوکار بیشـتری را در یک دوره زمانی
شناسایی میکنند (به نقل از طالبی و دهقان نجمآبادی ،7930 ،ص .)77 .مطالعه کوالینجر

06

( )0227نقش مثبت قابلتوجهی را نشان داد که ورودیهای سرمایه انسانی مانند آموزش،
تجربه بازار کار و نیز اعتمادبهنفس کارآفرینی در تأثیرگذاری بر برخی افراد برای انتخاب
فرصتهای خالقانهتر نقش دارند (Chandra Bayon, Lafuente & Vaillant, 2016,
.)p. 1616
 .2-9-7ارتقا سطح کيفيت کاالها و خدمات

برخی از پژوهشگران اقتصادی معتقدند پویایی هر اقتصادی براساس سطح کیفیت کاالها
و خدمات تولیدی آن سنجش میشود و کیفیت کاالها و خدمات بستگی به نوآوری،
خالقیت و بهرهوری نیرویکار و سازماندهی عوامل تولید دارد (باصری ،عباسی و نوری
بیدهندی ،7973 ،ص.)12 .
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 .0-9-7کاهش هزينه و افزايش صرفهجويي

دی گرگوریو )7330( 01معتقد است سطح پایین سرمایه انسانی صرفهجوییهای کلی در
اقتصاد را کاهش میدهد و اعتبار داخلی را به بخش خصوصی افزایش میدهد تا نیاز به
توسعه آموزشی را تأمین کند (.)Madhu Sehrawat, Giri, 2017, p. 338
 .1-9-7افزايش اشتغال

بهرهگیری از سرمایه انسانی در تولید ملی افزایش اشتغال را در پی خواهد داشت؛ چراکه
طبق قانون اوکان 07رابطه مستقیمی بین افزایش تولید ملی و اشتغال ،و یا رابطه معکوسی
بین کاهش تولید ملی و بیکاری وجود دارد (روزبهان ،7910 ،ص.)77 .
 .98-9-7خودکفايي

یکی از تأثیرهای مهم کار و تولید ،خودکفـایی و بـینیـازی مسـلمین از دیگـران است.
اهمیت و تشویق قرآن به کار و تولید نیز ریشه در این امـر مهـم دارد؛ زیـرا خداوند
بینیاز است و خواستار بینیازی مسلمانان در همه جوانب ازجمله جنبـه اقتصادی است
(میرجلیلی و یوسفی ،7939 ،ص ،)771 .بنابراین بهرهگیری از سرمایه انسانی کشور را به
خودکفایی میرساند.
 .99-9-7ناکامي دشمنان

با بهرهگیری از سرمایه انسانی تولید ملی که یکی از بهترین راههای موجود است ،میتوان
امید دشمنان را تبدیل به یأس و ناامیدی کرد (فرهی بوزنجانی و ممبینی،7937 ،
ص.)02 .
 .97-9-7امنيت و نفوذ در مجامع بينالمللي

رشد توان تولیدی یک کشور در سرآمدی اقتصادی و در نفوذش در مجامع بینالمللی و
مصونیت آن در امنیت تأثیری بسزا دارد .اقتصادی که بنیه تولیدی ضعیف و وابستگیهای
راهبردی داشته باشد ،توان پایداری بر موضع عزت و مستقل خود ندارد و بهزودی در
برابر فشارهای خارجی تسلیم خواهد شد (فرهی بوزنجانی و ممبینی ،7937 ،ص.)03 .
ازاینرو با بهکارگیری سرمایه انسانی نفوذ کشور در مجامع بینالمللی نیز افزایش
خواهد یافت.
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 .9روش تحقيق

روش بهکاررفته در این پژوهش تحلیل مضمون است که از انواع تحلیل محتوا به شیوه
کیفی بهشمار میرود .از تحلیل مضمون میتوان بهخوبی برای شناخت الگوهای موجود
در دادههای کیفی استفاده کرد .تحلیل قالب مضامین و تحلیل شبکه مضامین نیز از
ابزارهایی هستند که معموالً در تحلیل مضمون بهکاررفته میروند .قالب مضامین ،فهرستی
از مضامین را بهصورت سلسله مراتبی نشان میدهد .شبکه مضامین نیز ارتباط میان
مضامین را در نگارههایی شبیه تارنما نشان میدهد (عابدیجعفری ،تسلیمی ،فقیهی و
شیخزاده ،7932 ،ص.)717 .
دستهبندی که در اولین اثر مکتوب درباره روش تحلیل محتوا ارائهشده نشان میدهد
که از همان ابتدا هدف از تحلیل محتوا تنها توصیف صرف ویژگیهای متن نبوده ،بلکه
مهمتر از آن ،نتیجهگیری و استنباط از محتوا موردنظر اندیشمندان نیز بوده است
(عادلمهربان ،7934 ،ص .)76 .بنابراین با توجه به اینکه هدف اصلی این پژوهش،
اکتشاف و نتیجهگیری و استنباط از بیانات مقام معظم رهبری میباشد ،بنابراین استراتژی
بررسی و تحقیق مناسب برای این پژوهش ،یکی از شیوههای تحلیل محتوا یعنی تحلیل
مضمون است.
در تحقیق حاضر محیط پژوهش 03شامل کلیه بیانات مقام معظم رهبری در خصوص
تولید و اشتغال در فاصله سالهای  7917-7931میباشد که از وبگاه دفتر حفظ و نشر
آثار حضرت آیتاهلل خامنهای استخراج شد .البته محققین از نرمافزار حدیث والیت 92نیز در
این راستا بهره بردهاند ،اما به دلیل اینکه آخرین نسخه این نرمافزار بیانات را تا سال 7934
جمعآوری نموده کلیه نمونهها و نمونههای جدیدتر در وبگاه یافت شد .با جستجوهای
صورت گرفته در بیانات مقام معظم رهبری و با توجه به نامگذاری سالها توسط ایشان،
این نتیجه حاصل شد که بیشترین تأکید ایشان بر تولید و اشتغال و بهکارگیری سرمایه
انسانی در این بازه زمانی صورت گرفته است و تا قبل از این زمان تأکید ایشان بر این
مؤلفهها بسیار انگشتشمار و کم بوده است .که بهطور بارزتری سالهای بعد از 7917
آورده شده است .تعداد این بیانات  474میباشد که با جستجوی کلیدواژههای «اقتصاد
مقاومتی» و «تولید و اشتغال» دربازه سالهای مذکور تعیین شد .کلیدواژههای تولید و

تحليل مضمون بيانات مقام معظم رهبري در  / ...فهيمه يزداني و ديگران

02

اشتغال ،نیرویکار ،کارگر ،توسعه ،کار و ...با توجه بهعنوان پژوهش انتخاب شدند و
ازآنجاکه تولید و اشتغال طبق بیانات مقام معظم رهبری از مصادیق اقتصاد مقاومتی
میباشد کلیدواژه اقتصاد مقاومتی نیز به کلیدواژههای فوق افزوده شد .نمونهگیری تا
رسیدن به اشباع اطالعات یعنی تکراری بودن عبارات ادامه یافت.
نرمافزاری که جهت تحلیل محتوا در این پژوهش بهکاررفته ،نرمافزار

MAXQDA12

است ،چراکه طبق نظر متخصصان عالوهبر وجود منوی کارآمد در این نرمافزار ،کدگذاری
در آن نسبت به سایر نرمافزارها سهلتر است .تحلیل دادهها طی مراحل زیر صورت گرفته
و جمعآوری و تحلیل دادهها (کدگذاری توسط نرمافزار) بهصورت همزمان انجامشده
است:
 )7ابتدا بیانات مرتبط با بهکارگیری سرمایه انسانی در تولید و اشتغال استخراج و متن
نوشتاری بیانات مرور شد.
 )0کدگذاری فرآیندی است که طی آن متن تحقیق بازبینی ،بازشنوی یا خوانده میشود
و عدد )کد( هر طبقه با توجه به دستورالعمل کدگذاری ،در برگه وارد میگردد
(عادلمهربان ،7934 ،ص .)17 .مراحل کدگذاری در این پژوهش به این صورت
انجام شد که ابتدا کلیه بیانات مقام معظم رهبری در خصوص تولید و اشتغال مطالعه
گردید و مجموعهای از بیانات در خصوص بهکارگیری سرمایه انسانی در تولید و
اشتغال جمعآوری شد.
بنابراین ابتدا جمالت اولیه استخراج شد که از  474عدد  6مورد از آنها بهعنوان
نمونه در جدول ( )7ذکرشده است.
در مرحله بعد ،بیانات استخراجشده توسط نرمافزار در زیرکدهای فرعی
(نشانها) قرار گرفتند .پس از کدگذاری با اساتید و خبرگان مباحثه صورت گرفت
و نظرات ایشان اعمال گردید.
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جدول ( :)9بيانات جمعآوريشده مقام معظم رهبري در خصوص توليد و اشتغال

ردیف

جمالت استخراجشده

7

در نظام اسالمی ،کارآفرین و بنگاه کارآفرینی دو بازوی الزم و ضروری هستند.
اقتصاد دانشبنیان که راه پیشرفت کشور است ،متکی به عنصر انسانی باسواد و مبتکر است

0

و باید مشخص شود که در هر یک از شاخههای اقتصادی و فنی ،چه تعدادی از جوانان و
نیروهای بااستعداد و دارای ابتکار و انگیزه وجود دارند.

9

آنطور که من گزارش دارم ،خارجیها دارند استعدادهای موجود کشور ما را رصد
میکنند؛ هرجایی که به دردشان میخورد ،میآیند سرمایهگذاری میکنند و میبرند.

4

یکی از توقعات این است که جوانهای عزیز ما واقعاً دنبال کار باشند و بیحالی و
بیمسئولیتی وجود نداشته باشد.
منظور از منع واردات ،واردات کاالهایی نیست که در داخل بهقدر کافی تولید نمیشوند یا

1

6

واردات آنها میتواند برای تولید داخل الگو قرار گیرد ،بلکه آن وارداتی باید متوقف شود
که کارخانه داخلی و تولید را تعطیل میکند.
در خصوص برجسته کردن تولید ملی ،مسأله کیفیت خیلی مهم است؛ که مدیریتهای
تولیدی و کارگرهای عزیز باید به این مسأله توجه کنند.
منبع :وبگاه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيتاهلل خامنهاي

 )9کدها در دستههای کلیتر قرار گرفتند و کدهای مشابه ادغام شدند؛ بدینصورت که
در این قسمت نشانههای «بهرهگیری از نخبگان » و «بهرهگیری از مخترعان» ادغامشده
و در یک نشانه با عنوان «بهرهگیری از نخبگان فکری» قرار گرفتند .همچنین
نشانههای «بهرهگیری از جوانان جویای کار» و «بهرهگیری از افراد تحصیلکرده» نیز
ادغام شدند و در یک نشانه با عنوان «بهرهگیری از جوانان تحصیلکرده» قرار گرفتند.
نشانههای «ایجاد امنیت شغلی برای کارگران» و «برخورداری و بهرهمندی قشر
کارگر» نیز ادغام شدند و در یک نشانه با عنوان «حل مشکالت کارگران» قرار گرفتند.
نشانههای «ارزش کار در اسالم» و «فرهنگسازی برای جویای کاربودن» نیز ادغام
شدند و در یک نشانه با عنوان «فرهنگسازی عالقه بهکار» قرار گرفتند و در آخر
نشانههای «جلوگیری از واردات» و «برخورد با قاچاق کاال» نیز ادغام شدند و در
یک نشانه با عنوان «جلوگیری از واردات و قاچاق» قرار گرفتند.
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 )4در این قسمت با توجه به تعداد زیاد نشانهها ،در گروههای عمدهتر با عنوان مفهوم
قرار داده شدند .بدینصورت که نشانههای «اهمیت تولید دانشبنیان» و «استفاده از
منابع» در مفهوم «اهمیت دانش نیروی انسانی» و نشانههای «جایگاه رفیع کارگر» و
«ارزش کارآفرین» در مفهوم «اهمیت نیرویکار» قرار گرفتند .همچنین نشانههای
«بهرهگیری از نخبگان فکری»« ،ارتباط صنعت و دانشگاه»« ،استفاده از شرکتهای
دانشبنیان»« ،بهرهگیری از جوانان تحصیلکرده» و «بهرهگیری از مدیریتهای علمی»
در مفهوم «بهرهمندی از دانشها»« ،نشانههای حل مشکالت کارگران»« ،تسهیل شرایط
اشتغال» و «فرهنگسازی عالقه بهکار» در مفهوم «ایجاد عالقه بهکار»« ،نشانههای
توانمندسازی بخش خصوصی»« ،فعالسازی واحدهای تولیدی کوچک»« ،قوام
بخشیدن به تولید ملی»« ،جلوگیری از واردات و قاچاق»« ،حمایت دولت از تولید
ملی» و «حمایت از تولید ملی توسط مردم» در مقوله «رونق تولیدات» ،نشانههای
«توسعه مهارتها»« ،تشویق کارآفرینان» و «استفاده از نوآوری افراد» در مفهوم
«بهرهمندی از ابتکارات» ،نشانههای «تولید ثروت»« ،افزایش صادرات غیرنفتی»« ،رشد
اقتصادی» در مفهوم «پیشرفت اقتصادی» ،نشانههای «افزایش تولیدات صنعتی» و
«افزایش کیفیت تولیدات» در مفهوم «پیشرفت در صنعت»« ،نشانههای کاهش
بیکاری» و «جلوگیری از آسیبهای اجتماعی» در مفهوم «اشتغالزایی» قرار داده
شدند.
 )1در این مرحله مفاهیم در گروههای عمدهتر با عنوان مقوله قرار گرفتند .سه مقوله
اصلی شامل «اهمیت بهکارگیری نیروی انسانی در تولید و اشتغال»؛ «شیوه بهکارگیری
نیروی انسانی در تولید و اشتغال» ؛«نتایج بهکارگیری سرمایه انسانی در تولید و
اشتغال» مطرح شد .مفاهیم «اهمیت دانش نیروی انسانی» و مفاهیم «اهمیت
نیرویکار» در مقوله «اهمیت بهکارگیری نیروی انسانی در تولید و اشتغال» ،مفاهیم
«بهرهمندی از دانشها»« ،ایجاد عالقه بهکار»« ،رونق تولیدات» و «بهرهمندی از
ابتکارات» در مقوله «شیوه بهکارگیری نیروی انسانی در تولید و اشتغال» و درنهایت
مفاهیم «پیشرفت اقتصادی»؛ «پیشرفت در صنعت» و «اشتغالزایی» در مقوله «نتایج
بهکارگیری نیروی انسانی در تولید و اشتغال» قرار داده شد.
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بهطورکلی مراحل فوق در  1مرتبه صورت گرفت تا نهایتاً مقولهها ،مفاهیم و
نشانههای فعلی بهدست آمد .در اولین مرتبه  7920کد 10 ،نشانه و  6مفهوم استخراج
شد ،اما چون کدگذاری انجامشده به دلیل درنظرگرفتن مطالب بیشازحد و غیرمرتبط
به تأیید اساتید و خبرگان نرسید ،برای مرتبه دوم کدگذاری نیز صورت گرفت .در
مرتبه دوم تعداد کد به  072عدد 91 ،نشانه و  9مفهوم اصلی رسید .مجدداً کدگذاری
انجامشده بهعلت صرفنظر از بعضی از نکات کلیدی به تأیید خبرگان نرسید .برای
بار سوم مراحل کدگذاری تکرار شد .در این مرحله تعداد کدها  477عدد و تعداد
نشانهها و مفاهیم به ترتیب  01و  9شد .در این کدگذاری اشکال مطرحشده توسط
خبرگان تعداد نشانههای زیاد و مقولهها کم بود .بنابراین نظر خبرگان بر این بود که
مجدداً کدگذاری انجام شود و مفاهیم حاصل در سه مقوله اصلی جایداده شود.
بنابراین پژوهشگر برای مرتبه چهارم مجدداً مراحل کدگذاری را انجام داد .در این
مرحله که طبق نظر خبرگان تعدادی از کدها بهدلیل عدماهمیت حذفشده بود نهایتاً
تعداد کدها به  491و تعداد نشانهها و مفاهیم به ترتیب به  07و  3رسید و  9مقوله
اصلی نیز ایجاد شد .این بار مراحل کدگذاری و کدگذاری حاصل به تأیید خبرگان
رسید ،اما پژوهشگر برای اثبات باالبودن پایایی مجدداً کدگذاری را انجام داد که
اینبار پس از انجام کدگذاری در محیط ورد و اکسل بازبینیهای مجددی صورت
گرفت و نظرات اساتید و خبرگان مجدداً اعمال شد که درنهایت تنها تعداد این کدها
تغییر کرد که به  407عدد رسید.
وقتی محققان کمی از روایی و پایایی تحقیق صحبت میکنند اغلب به تحقیقی
اشاره دارند که از اعتبار برخوردار است ،درحالیکه اعتبار تحقیق کیفی به میزان
توانایی و تالش محقق بستگی دارد (خسروی ،7971 ،ص.)711 .
دنزین و لینکن )0221( 97چهار معیار برای ارزیابی کارهای تحقیقاتی تفسیری
پیشنهاد کردهاند :اعتبار محتوا ،90انتقالپذیری ،99قابلیت اطمینان ،94تأییدپذیری
(عادلمهربان ،7934 ،ص )706 .که توضیح مربوطه به شرح زیر است:

91
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 .7اعتبار محتوا :در پژوهش حاضر باصرف زمان و درگیری طوالنیمدت در سراسر
پژوهش؛ مطالعه دقیق و باظرافت و مستمر بیانات مقام معظم رهبری؛ بررسی
مداوم کدها در محیط ورد و اکسل و بررسی و بازبینی مقولههای بهدستآمده
توسط دو نفر از اساتید و خبرگان و اعمال نظرات ایشان (در خصوص کدگذاری
مطالب کلیدی و مرتبط با بحث؛ تعداد کدهای حاصل؛ تعداد و عنوانهای
نشانهها و مفاهیم و مقولهها اصلی) اعتبار پژوهش بهصورت قابلقبولی افزایش
دادهشده است.
 .0قابلیت اطمینان :در این پژوهش تالش شد با استفاده از دستورالعمل کدگذاری
و همچنین استفاده از نظرات دو فرد مطلع در زمینه کدگذاری دادهها به افزایش
قابلیت اعتماد کمک نماید .به بیان دقیقتر پس از چندین مرتبه رفتوبرگشت
مداوم محقق در مسیر پژوهش و بررسی مجدد شبکه مضامین ،برای اطمینان از
صحت کدگذاری و نامگذاری مضمونها ،یافتهها توسط یک نفر از خبرگان
حوزه اندیشه رهبر معظم انقالب و یک نفر از متخصصان عرصه تولید ،اشتغال
و سرمایه انسانی تأیید شد و تغییرات موردنظر آنان نیز اعمال گشت .این
تبادلنظرها در خصوص کدگذاریهای انجامشده و مفاهیم مستخرج و مقوالت
تشکیلشده بهمنظور افزایش حداکثری قابلیت اطمینان بوده است.
 .9قابلیت انتقال :در پژوهش حاضر سعی شد مراحل اجرای پژوهش بهوضوح بیان
شود تا روند پژوهش قابلپیگیری باشد .ارائه بخشی از یافتهها طی جلسات
متعدد با اساتید و خبرگان سبب شد تا متخصصین نظرات ارزشمند خود را
پیرامون روند جمعآوری و نمونهگیری بیانات و کدگذاریهای اولیه و نهایی
ارائه دهند و بنابراین نظرات این متخصصان بر صحت دادهها بهطور قابلقبولی
افزود.
 .4تأییدپذیری :در این پژوهش تالش شد تا در تمام مراحل جمعآوری و کدگذاری
و تحلیل دادهها از سوگرایی اجتناب کند .برای اطمینان از محقق شدن این امر،
بخشی از بیانات انتخابشده بهعنوان نمونه کوچکی به همراه کدگذاری
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انجامشده در اختیار یکی از خبرگان پژوهش کیفی گذاشته شد تاصحت
کدگذاری توسط ایشان تاییدگردد.
 .7نتايج پژوهش
 .9-7جدول مؤلفهها

بااستخراج مؤلفهها از بیانات مقام معظم رهبری درنهایت جدول ( )0استخراج شد.
جدول ( :)7مؤلفههاي استخراجشده از بيانات مقام معظم رهبري

زیر کدفرعی (نشانه)
اهمیت تولید محصوالت
دانشبنیان
استفاده از منابع
جایگاه رفیع کارگر
ارزش کارآفرین

کد فرعی (مفهوم)

کد اصلی (مقوله)

اهمیت دانش نیروی
انسانی

اهمیت بهکارگیری سرمایه انسانی در
تولید و اشتغال

اهمیت نیرویکار

بهرهگیری از نخبگان فکری
ارتباط صنعت و دانشگاه
استفاده از شرکتهای
دانشبنیان
بهرهگیری از جوانان

بهرهمندی از دانشها

تحصیلکرده

شیوههای بهکارگیری سرمایه انسانی در

بهرهگیری از مدیریتهای

تولید و اشتغال

علمی
حل مشکالت کارگران
تسهیل شرایط اشتغال

ایجاد عالقه بهکار

فرهنگسازی عالقه بهکار
توانمندسازی بخش
خصوصی

رونق تولیدات
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کد اصلی (مقوله)

فعالسازی واحدهای کوچک
تولیدی
قوام بخشیدن به تولید ملی
جلوگیری از واردات و قاچاق
حمایت دولت از تولید ملی
حمایت از تولید ملی توسط
مردم
توسعه مهارتها
تشویق کارآفرینان

بهرهمندی از ابتکارات

استفاده از نوآوری افراد
تولید ثروت
افزایش صادرات غیرنفتی

پیشرفت اقتصادی

رشد اقتصادی
افزایش تولیدات صنعتی
افزایش کیفیت تولیدات

پیشرفت در صنعت

نتایج بهکارگیری سرمایه انسانی در تولید
و اشتغال

جلوگیری از آسیبهای
اجتماعی

اشتغالزایی

کاهش بیکاری

منبع :وبگاه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيتاهلل خامنهاي
 .7-7شبکه مضامين

96

با توجه به شکل ( )0بر اساس خروجی بهدستآمده از نرمافزار در شبکه مضامین پژوهش
سه عدد مضامین فراگیر شامل اهمیت بهکارگیری سرمایه انسانی در تولید و اشتغال از
دیدگاه مقام معظم رهبری؛ شیوه بهکارگیری سرمایه انسانی در تولید و اشتغال از دیدگاه
مقام معظم رهبری و نتایج بهکارگیری سرمایه انسانی در تولید و اشتغال از دیدگاه مقام
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معظم رهبری ،وجود دارد .الزم به ذکر است ضخامت خطوط موجود در شبکه مضامین
میزان اهمیت هر یک از نشانهها را بیان میکند.

شکل ( :)7شبکه مضامين مؤلفههاي استخراجشده بيانات مقام معظم رهبري
منبع :يافتههاي تحقيق

.
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با توجه به مؤلفههای استخراجشده شکل ( )9طراحی گردید.

شکل ( :)9مدل جايگاه سرمايه انساني در توليد و اشتغال از ديدگاه مقام معظم رهبري
منبع :يافتههاي تحقيق

 .0بحث در نتايج

سؤال پژوهش :بهکارگیری سرمایه انسانی در تولید و اشتغال از دیدگاه مقام معظم رهبری
چه جایگاهی دارد؟
مقام معظم رهبری همواره بر بهکارگیری سرمایه انسانی در تولید و اشتغال تأکید ویژه
داشتهاند .بیانات ایشان در کل شامل سه بخش «اهمیت بهکارگیری سرمایه انسانی در
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تولید و اشتغال»« ،شیوه بهکارگیری سرمایه انسانی در تولید و اشتغال» و «نتایج بهکارگیری
سرمایه انسانی در تولید و اشتغال» است .الزم به ذکر است در مقوله اهمیت بهکارگیری
سرمایه انسانی در تولید اشتغال ،اهمیت دانش نیروی انسانی و اهمیت نیرویکار نیز مطرح
نمودهاند .ایشان در زمینه اهمیت بهکارگیری سرمایه انسانی در تولید و اشتغال بر اهمیت
دانش سرمایه انسانی در تولیدات دانشبنیان و اهمیت دانش سرمایه انسانی در نحوه
استفاده از منابع و اهمیت کارگران و ارزش کارآفرینان بهعنوان نیرویکار تأکید کردهاند.
در خصوص شرکتهای دانشبنیان میتوان گفت قانون حمایت از شرکتها و
مؤسسات دانشبنیان؛ این شرکتها را مؤسسات تعاونی یا خصوصی معرفی میکند که
بهمنظور همافزایی علم و ثروت؛ توسعه اقتصاد دانشمحور؛ تحقق اهداف علمی و
اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاریسازی نتایج تحقیق و
توسعه (شامل طراحی و تولید کاال و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزشافزوده
فراوان تأسیسشدهاند )خویشتندار و دانششکیب ،7937 ،صص.)43-47 .
همچنین جهت بهرهبرداری از منابع نیز نکته اساسی آنجاست که بهرهبرداری از منابعی
نظیر نفتوگاز توسط دانش نیروی انسانی مسلماً از مهمترین نکات است که الزم است
به آن توجه ویژه شود ،چراکه منابع دیر یا زود به اتمام خواهند رسید و الزم است توسط
دانش نیروی انسانی روشهای بهینهسازی آنها ایجاد شود.
برای تولید محصوالت دانشبنیان و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور مسلماً سرمایه
انسانی متخصص و دانشمند الزم است ،چراکه مقام معظم رهبری معتقدند «ما اگر
بخواهیم از این وضعیت نجات پیدا کنیم و بخواهیم به رشد اقتصادى حقیقی نائل شویم،
راهش تکیه به علم است؛ این هم از راه تقویت همین شرکتهای دانشبنیان ،عملی
است» ( .)7 .1 ،7937همچنین ایشان در بیاناتشان ( )07 .70 .7937بر این مطلب تأکید
داشتهاند که «استعداد انسانی باید پرورش پیدا کند تا استعدادهای طبیعی حقیقتاً در خدمت
جامعه قرار گیرد».
همچنین جایگاه رفیع کارگر و ارزش کارآفرین در زیرمجموعه اهمیت نیرویکار
قرار گرفتند .جایگاه رفیع کارگر از این منظر است که کارگران قشر عظیمی از جامعه را
تشکیل میدهند؛ بنابراین باید به خواستههای آنها توجه اساسی شود .رضایت کارگران
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سببساز کاهش مشکالت و افزایش کیفیت میشود .از طرف دیگر در دین اسالم و در
سیره ائمه اطهار قشر کارگر به علت سختی کار بهخصوص ازنظر جسمی قشر کارگر
دارای منزلت باالیی هستند .شایانذکر است ازنظر مقام معظم رهبری «کارگران ستون
فقرات یک جامعه هستند که در صورت نبود و یا ضعف آنها ،کشور فلج خواهد شد»
(.)1 .0 .7930
ادیب و مردان اربط ( )7939معتقدند کارآفرینی میتواند فرصتهای جدیدی برای
کارآفرینان ایجاد کند ،درنتیجه کارآفرینی یک فرآیند کاوش در فرصتهای کسبوکار
است (به نقل از خسرویپور ،فرندپور و کورهپز ،7937 ،ص.)0 .
مقام معظم رهبری در بیانات خود کارآفرینان را مورد تمجید قرار داده (.6 .7973
 )76تأکید کردهاند که «اگر کسی بتواند زمینه کار را فراهم بکند ،یک عبادت انجام داده
است».
در مقوله شیوه بهکارگیری سرمایه انسانی در تولید اشتغال نیز مفاهیم بهرهمندی از
دانشها ،ایجاد عالقه بهکار ،رونق تولیدات و بهرهمندی از ابتکارات قرار گرفت .بهرهگیری
از نخبگان فکری ،ارتباط صنعت و دانشگاه ،استفاده از شرکتهای دانشبنیان ،بهرهگیری
از جوانان تحصیلکرده و بهرهگیری از مدیریتهای علمی در مفهوم بهرهمندی از دانشها
قرار داده شد.
در خصوص بهرهگیری از نخبگان فکری ،الزم به ذکر است که واژه «نخبه» از سوی
بنیاد نخبگان تحت شرایط خاصی به افراد اطالق میشود .درواقع ،از افراد مرتبط با بنیاد
بهعنوان «سرآمدان و استعدادهای برتر» یاد میشود (به نقل از روحانی ،کشاورزی و
انبارلو ،7931 ،ص .)146 .بنابراین بهرهمندی از آنها در حل مشکالت صنعت بسیار مؤثر
خواهد بود .مقام معظم رهبری بر استفاده از نخبگان و جلوگیری از ایجاد ناامیدی و
بیانگیزگی در آنها سفارش کردهاند و در بیاناتشان ( )7 .1 .7937ذکر کردهاند که
«دستگاههای ما ننشینند که مخترعان به آنها مراجعه کنند ،کار بیفتد توی پیچوخمهای
اداری و بوروکراسی و مشکالتی که وجود دارد؛ اینها یقیناً شوقها و استعدادها را تضعیف
خواهد کرد» (.)7 .1 .7937
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در مورد ارتباط صنعت و دانشگاه نیز سالتر و بیرانل )0223( 91معتقدند که دانش
تولیدشده در دانشگاه حامی تواند یک مزیت رقابتی برای صنعت محسوب گردد .روتمن
 )0221(97و فرانک )0221( 93نیز معتقدند دانشگاه میتواند از منابع مالی و تجهیزات
صنایع بهره ببرد و دانشجویان میتوانند با گذراندن دوره کارآموزی خود در صنایع با
محیط صنعت آشنا شده و با چالشهای روزانه موجود روبهرو گردند (به نقل از فائض
و شهابی ،7973 ،صص .)33-37 .مقام معظم رهبری بر استفاده صنایع از فناوریهای
جدید و بهروز دانشگاهها همواره توصیه نمودهاند ،چراکه عالوهبر حل مشکالت صنایع
از قبیل فرسودگی تجهیزات و ماشینآالت یا بهکارگیری روشهای قدیمی و کاهش
کیفیت و کمیت محصوالت تولیدی ،موجب بهکارگیری سرمایه انسانی در تولید و اشتغال
میشود .مقام ایشان در بیاناتشان ( )72 .0 .7939تأکید کردهاند که «تأکید بر تحقیق و
توسعه در مجموعههای تولیدی  -اقتصادی و مرتبط کردن ظرفیتهای بخشهای
مختلف کشور ازجمله واحدهای صنعتی و دانشگاهی ،بسیار ضروری است».
همچنین جهت استفاده از شرکتهای دانشبنیان الزم است که شرکتهای دانشبنیان
و محصوالت تولیدی آنها موردحمایت قرار بگیرند و از دانش و ایده آنها در سایر بخشها
استفاده شود .مقام معظم رهبری در این زمینه تأکید کردهاند که «کاری کنیم که بخش
خصوصی در زمینه شرکتهای دانشبنیان بتواند به معنای واقعی کلمه روی پای خودش
بایستد و رشد کند» (.)7 .1 .7937
برای تحقق بهرهگیری از جوانان تحصیلکرده الزم است که افراد تحصیلکرده در
بخش صنعت بهکار گرفته شوند ،چراکه افراد تحصیلکرده اغلب در طول دوره تحصیل
در زمینه توسعه صنعت و بهکارگیری تجهیزات مطالعه کردهاند و در این زمینه از دانش
و آگاهی خوبی برخوردارند .مقام معظم رهبری در بیاناتشان( )7 .7 .7936تأکید کردهاند
که «ما ده میلیون تحصیلکرده دانشگاهی داریم ،نزدیک به پنج میلیون دانشجو داریم؛
اینها ثروت است برای کشور».
در زمینه بهرهگیری از مدیریتهای علمی نیز مقام معظم رهبری بر استفاده از
مدیریتهای قوی و کارآمد و علمی بهویژه در بخشهای تولیدی تأکید داشتهاند .مقام
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معظم رهبری عنوان کردهاند که «نیاز ما اقتصاد قوی ،تولید قوی ،همراه با مدیریت قوی
است؛ نیازمان این است» (.)7 .7 .7936
شایانذکر است در مفهوم ایجاد عالقه بهکار نیز نشانههای حل مشکالت کارگران،
تسهیل شرایط اشتغال و فرهنگسازی عالقه بهکار نیز مطرح شدند.
وجود مشکالت جامعه کارگری ،بر دیگر بخشهای جامعه نیز اثر میگذارند ،چراکه
درصد باالیی از جمعیت کشور به جامعه کارگری تعلق دارد و وجود هرگونه مشکلی در
اشتغال و معیشت این قشر ،اشتغال و معیشت جامعه را تحتتأثیر قرار میدهد.
مقام معظم رهبری کارگران را از قشرهای مهم جامعه میدانند و همواره بر این نکته
تأکید داشتهاند که باید مشکالت از قبیل نداشتن امنیت شغلی یا عدمدریافت حقوق و
مزایای کافی و بهموقع برای این قشر برطرف گردد ،چراکه این امر موجب ایجاد عالقه
در آنها برای کار خواهد شد ،که این امر نیز افزایش کیفیت کار و محصوالت تولیدی را
در پی خواهد داشت .ایشان در بیاناتشان ( )1 .0 .7930توضیح دادهاند که« اگر قشر کارگر
از امید و رفاه و امنیت شغلی برخوردار باشد ،حرکت کشور در مسیر پیشرفت سریعتر و
آسانتر خواهد شد».
در خصوص تسهیل شرایط اشتغال نیز ذکر این نکته الزم است که با توجه به دیدگاه
مقام معظم رهبری مسئولین نباید در شرایط ایجاد اشتغال سختگیری کنند و اینکار
دشوار تلقی شود ،چراکه با مبالغ نسبتاً کم نیز میتوان تولیدات را تا حدودی رونق داد و
اشتغال ایجاد کرد .ایشان در این خصوص ( )00 .9 .7936عنوان کردهاند که«برای ایجاد
یک شغل مثالً گاهی گفته میشود صد میلیون الزم است؛ خب بله ،بعضی از مشاغل
هست که صد میلیون باید سرمایهگذاری بشود تا یک شغل به وجود بیاید ،لکن خیلی از
مشاغل هست که اینجوری نیست».
در زمینه ایجاد عالقه بهکار نیز الزم است اقدامات اساسی برای فرهنگسازی در
زمینه داشتن شغل و رونق تولیدات انجام شود ،چراکه کار عالوهبر اینکه ازنظر
جامعهشناسان و روانشناسان دارای اهمیت اجتماعی است؛ برای کشور مزایای اقتصادی
دارد از دیدگاه اسالم نیز بسیار مورد تأکید است .مقام معظم رهبری معتقد هستند که باید
جوان و نیرویکار در جستجوی کار باشند و به آن عالقه نشان دهند و این امر جز با
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فرهنگسازی محقق نمیشود .ایشان بیان کردهاند که «یکی از توقعات این است که
جوانهای عزیز ما واقعاً دنبال کار باشند و بیحالی و بیمسئولیتی وجود نداشته باشد»
(.)7 .7 .7936
همچنین در مفهوم رونق تولیدات؛ نشانههای توانمندسازی بخش خصوصی،
فعالسازی واحدهای کوچک تولیدی ،قوام بخشی به تولید ملی ،جلوگیری از واردات و
قاچاق ،حمایت دولت از تولید و حمایت از تولید ملی توسط مردم نیز گنجانده شد.
در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی نیز باید بخش خصوصی و تعاونی تقویت و
حمایت شود تا بتواند به فعالیت بپردازد .مقام معظم رهبری همواره بر این نکته تأکید
داشته اند که باید بخش خصوصی وارد عرصه شود و برای محقق شدن این امر حل
مشکالت این بخش از قبیل مشکالت مالی الزم است .ایشان در بیاناتشان ()0 .6 .7937
تأکید کردهاند که «در بعضی از موارد ،من از خود مسئولین کشور میشنوم که بخش
خصوصی به خاطر کمتوانیاش جلو نمیآید .خب ،باید فکری بکنید برای اینکه به بخش
خصوصی توانبخشی بشود».
همچنین برای فعالسازی واحدهای کوچک تولیدی الزم است واحد کوچک صنعتی
که به علت فقدان سرمایه در گردش نمیتوانند فعالیت کنند فعال شوند ،چراکه این
واحدها عالوهبر اینکه هزینههای اولیه نسبتاً کمتری دارند و اداره آنها نسبتاً آسانتر است،
اما تعدد آنها بر افزایش تولید و اشتغال تأثیر ویژهای دارد .مقام معظم رهبری در بیاناتشان
( )7 .7 .7931این نکته را مطرح کردهاند که «آن چیزی که در جامعه اشتغال ایجاد میکند،
تحرک ایجاد میکند و طبقات پایین را بهرهمند میکند؛ همین صنایع کوچک و متوسط
است که اینها را تقویت کنند و پیش ببرند».
در خصوص قوام بخشیدن به تولید ملی نیز باید گفت در تمام جوامع ،تولید ملی از
اهمیت خاصی برخوردار است و همه دولتها سعی دارند تولید ملی خود را به دیگر
کشورها عرضه کرده و در زمینه صادرات فعال باشند .مقام معظم رهبری معتقدند که همه
چه دولت و چه آحاد مردم -موظفاند دغدغه قوامبخشی به تولیدات ملی را داشتهباشند .همچنین ایشان ذکر کردهاند که«آنچه بنده در مورد آینده بهعنوان نقطه اولویتدار
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و کلیدی به آن نگاه میکنم ،عبارت است از تولید ،تولید ملی و تولید داخلی» (.7936
. )7 . 7
مقام معظم رهبری جلوگیری از واردات و قاچاق را دارای اهمیت بسیار ویژه میدانند،
زیرا درصورتیکه از واردات بیرویه و قاچاق جلوگیری شود بهجای خرید جنس وارداتی
و قاچاق کاالی ایرانی خریده میشود که این امر موجب تقویت تولید داخلی و افزایش
اشتغال خواهد شد .مقام معظم رهبری در این زمینه ( )7 .7 .7936فرمودهاند «واردات
کاالهایی که در داخل بهقدر کافی تولید میشود ،بایستی بهصورت یک حرام شرعی و
قانونی شناخته شود .آنچه در داخل تولید میشود ،از خارج وارد نشود .اینکه ما نگاه کنیم
ببینیم کاالهای مصرفی ما ،از خوراک گرفته تا پوشاک ،تا وسایل منزل ،تا کیف و کفش
بعضی از بانوان ،تا وسایل مدرسه و دفتر و قلم و امثال اینها از خارج بیاید ،این مایه
شرمندگی است».
همچنین جهت حمایت دولت از تولید ملی ،مقام معظم رهبری همواره بر این نکته
تأکید داشتهاند که حمایت دولت بهعنوان بزرگترین مصرفکننده کاال از تولید ملی بسیار
تأثیرگذار است ،چراکه دولت ضمن اینکه میتواند سازمانها و ارگانها را موظف کند از
تولید داخلی استفاده کنند ،میتواند بهعنوان الگو برای آحاد مردم قرار گیرد .مقام معظم
رهبری معتقدند که «اقدام دولت برای وادارکردن دستگاهها و بانکها به حمایت از
تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی و حمایت بیشتر دولت از بخش کشاورزی بسیار
ضروری است» (.)79 .1 .7932
حمایت از تولید ملی توسط مردم نیز میتواند بامصرف کاالهای ایرانی توسط آحاد
مردم انجام شود ،که این امر عالوهبر ایجاد اشتغال بهبود اوضاع اقتصادی را نیز بهدنبال
دارد .مقام معظم رهبری بهشدت با گرایش مردم به برندهای خارجی مخالف هستند و بر
این عقیدهاند که حتی اگر در زمینهای کاالی ایرانی فاقد کیفیت باشد با خرید آن
یاریرسان آن بودهایم که بهمرورزمان کیفیت کاالی نامبرده بهتر و بهتر شود .ایشان
فرمودهاند «آحاد مردم هم در مصرف تولید داخلی و تولید ملی ،عزم راسخ خودشان را
نشان بدهند» (.)72 .0 .7937
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در مفهوم بهرهمندی از ابتکارات نیز نشانههای توسعه مهارتها ،تشویق کارآفرینان
و استفاده از نوآوری افراد مطرح شد.
توسعه مهارتها به این دلیل ضروری است که از دالیل بیکاری ،نبود تناسب بین
مهارت افراد و نیازهای موجود برای مهارت در جامعه است .تناسب بهتر مهارت
نیرویکار و مشاغل ،به نرخ بیکاری پایینتر ،بهرهوری باالتر و همچنین رقابتپذیری
بیشتر منجر میشود (مجیدی ،7936 ،ص .)11 .مقام معظم رهبری همواره یادآورشدهاند
که کشور عالوهبر علم و دانش به مهارت و پنجه کارآمد نیز نیاز دارد .ایشان در این زمینه
( )76 .6 .7973ذکر کردهاند «این هنرستانهای فنی و صنعتی ،این دانشگاههای علمی -
کاربردی ،این فنی  -حرفهایها ،آموزشکدههای فنی  -حرفهای باید توسعه پیدا کند».
همچنین تشویق کارآفرینان یکی از نکات بسیار مهمی است که باید صورت پذیرد و
روش دولت در جهت تکریم این افراد باشد.
بهرهمندی از ابتکارات و خالقیت و نوآوری افراد نیز به این دلیل راهگشاست که
چهبسا این امر میتواند با ایجاد یک تغییر اساسی و حل مشکالت بزرگ همراه باشد.
مقام معظم رهبری تشویق کارآفرینان و حمایت از ایدهها و پیشنهادات آنها را مهم دانسته
و در بیاناتشان ( )02 .70 .7930فرمودهاند «باید موانع مزاحم برداشته شود تا فعاالن
اقتصادی ،کارآفرینان ،مبتکران و دانشمندان با آرامش به این میدان روی آورند و احساس
کنند با موانع غیرمعقول روبرو نیستند».
همچنین در خصوص استفاده از نوآوری افراد مقام معظم رهبری همواره تأکید
داشتهاند که برای حل انواع مشکالت کشور باید به جوانها مراجعه نمود ،چراکه نوآوری
آنها همیشه راهگشا خواهد بود .ایشان عنوان کردهاند که «اقتصاد کشور قوی بشود ،جوان
کشور بیکار نماند ،ابتکارهای جوانها روی زمین نماند» (.)77 .6 .7934
مقوله نتایج بهکارگیری سرمایه انسانی در تولید و اشتغال نیز شامل مفاهیم پیشرفت
اقتصادی ،پیشرفت در صنعت و اشتغالزایی میشود.
در زمینه پیشرفت اقتصادی تولید ثروت ،افزایش صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی
مطرح میشود .سرمایهگذاری در کارهای تولیدی و بهکارگیری سرمایه انسانی سببساز
تولید ثروت میشود که این ثروت تولیدشده هم عاید سرمایهگذار و هم افراد شاغل در
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این بخشهای تولیدی از این ثروت تولیدشده بهرهمند میشوند .مقام معظم رهبری معتقد
هستند وقتی سرمایه انسانی بهکار گرفته شود با افزایش کمیت و کیفیت کاالهای تولیدی
کشور به ثروت میرسد .ایشان ذکر کردهاند «اگر تولید باشد ،صادرات هم جهش پیدا
خواهد کرد و باز برای کشور ایجاد ثروت و تولید ثروت خواهد کرد» (.)7 .7 .7936
همچنین افزایش صادرات غیرنفتی ،عدمخامفروشی منابع و تولید و صادر نمودن
فرآوردهها از عوامل پیشرفت اقتصادی است که با بهکارگیری سرمایه انسانی محقق خواهد
شد .تأکید مقام معظم رهبری بر این بوده است که بهجای اینکه صادرات نفتی داشته
باشیم فرآوردههای تولیدی حاصل از آن را صادر کنیم .مقام معظم رهبری تأکید کردهاند
که«انتظار این است که رشد صادرات غیرنفتی بهگونهای پیشرود که بخش صادرات بر
واردات ،غلبه پیدا کند» (.)06 .1 .7932
رشد اقتصادی ،سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و بهتبع آن سرعت
بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان میدهد (ملکی ،صامتی ،سامتی و
رنجبر ،7931 ،ص .)714 .مقام معظم رهبری متذکرشدهاند که با استفاده از سرمایههای
انسانی و کاهش هزینههای تولید و افزایش بهرهوری رشد اقتصادی نیز محقق خواهد
شد .همچنین ایشان فرمودهاند «باید با استفاده از ظرفیتهای فراوان داخلی ،تولید را به
حرکت درآورد تا رونق اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی محقق شود» (.)1 .6 .7939
در زمینه پیشرفت در صنعت نیز با بهکارگیری سرمایه انسانی عالوهبر آنکه کمیت
تولیدات افزایش پیدا میکند کیفیت تولیدات نیز ارتقا مییابد .مقام معظم رهبری در این
خصوص ذکر کردهاند «آن وقتی شما میتوانید در بازار تبادلِ صنعتی حرفی برای گفتن
داشته باشید که خودتان روی پای خودتان در زمینه صنعت بایستید» (.)3 .7 .7973
همچنین فرمودهاند «باید همهکسانی که در عرصههای مختلف مشغول کار هستند ،عالوهبر
باالبردن کیفیتکار ،حق آن کار را ادا و خود را وقف کار کنند» ( .)7 .0 .7931شایانذکر
است در مفهوم اشتغالزایی نیز کاهش بیکاری و کاهش آسیبهای اجتماعی وجود دارد.
اهمیت کاهش بیکاری در آن است که انسانها سعی دارند نیازهای خود را ارضاء
کنند ،به همین دلیل اشتغال یکی از راههای اصلی رسیدن به این هدف است .همه انسانها
بهطور غریزی از اینکه بهطورمداوم بیکار باشند رنج میبرند و آن را کسلکننده میدانند.
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عالوهبر آن انسان با اشتغال میتواند نیازهای مادی و معنوی خود را ارضاء کند .مقام
معظم رهبری در این زمینه تأکید کردهاند «بین اشتغال و تولید ملی ارتباط وجود دارد .اگر
ما بخواهیم اشتغال در کشور بهوجود بیاید ،باید به تولید ملی -تولیدِ بهمعنای عام کلمه،
تولید صنعتی ،تولید کشاورزی ،تولید خدمات نیز اهمیت بدهیم؛ همه اینها بایستی
موردتوجه قرار بگیرد و برای اینها برنامهریزی شود» (.)72 .0 .7936
مقام معظم رهبری معتقدند «افزایش بیکاری عالوهبر ایجاد مشکالت معیشتی سبب
افزایش مشکالت اجتماعی نظیر فساد ،تأخیر در ازدواج ،اعتیاد ،مشکالت خانوادگی و
نارضایتی از نظام و دولت میشود .مقام معظم رهبری در این زمینه تأکید کردهاند «اگر
اشتغال را مسئولین ما توانستند در داخل کشور به شکل مناسب تأمین بکنند ،آسیبهای
اجتماعی هم کم خواهد شد» (.)72 .0 .7936
جمعبندي و نتيجهگيري

در پژوهش حاضر بیانات مقام معظم رهبری در خصوص تولید و اشتغال در سه بعد و
مفهوم اصلی (اهمیت بهکارگیری سرمایه انسانی در تولید و اشتغال ،شیوه بهکارگیری
سرمایه انسانی در تولید و اشتغال و نتایج بهکارگیری سرمایه انسانی در تولید و اشتغال)
موردبررسی قرارگرفته است .با توجه به اینکه  %6397از بیانات ایشان بر شیوه بهکارگیری
سرمایه انسانی در تولید و اشتغال تأکید داشته است ،میتوان نتیجه گرفت که ارائه طرحها
و ایدههایی در زمینه روش و شیوه بهکارگیری سرمایه انسانی در تولید و اشتغال توسط
خبرگان بسیار الزم و ضروری است .همچنین در این زمینه الزم است که بیشترین توجه
دولت و مسئولین و آحاد مردم بر رونق تولیدات باشد ،چراکه طبق بیانات ایشان رونق
تولیدات مهمترین شیوهای است که باید برای بهکارگیری سرمایه انسانی در تولید و
اشتغال از آن بهره گرفت و برای رونق دادن به تولیدات بیشترین کاری که میتواند
صورت بگیرد جلوگیری از واردات و قاچاق و قوامبخشی به تولید ملی است.
همچنین نتایج بهکارگیری سرمایه انسانی در تولید و اشتغال در اولویت دوم بیانات
قرار گرفت .در این زمینه بیشترین نکتهای که مقام معظم رهبری بهعنوان نتیجه بهکارگیری
سرمایه انسانی در تولید و اشتغال مطرح کردهاند اشتغالزایی و در زیرمجموعه آن کاهش

تحليل مضمون بيانات مقام معظم رهبري در  / ...فهيمه يزداني و ديگران

20

بیکاری بوده است .بنابراین مقام معظم رهبری بیش از همه نتایج بهدلیل اشتغالزایی و
کاهش بیکاری نیرویکار بر جلوگیری از قاچاق و واردات بیرویه و قوامبخشی به
تولیدات ملی تأکید داشتهاند .میتوان گفت مقام معظم رهبری نتیجه بهکارگیری سرمایه
انسانی در تولید و اشتغال را از دو بُعد مطرح نمودهاند :الف) بهرهای که با بهکارگیری
سرمایه انسانی در تولید و اشتغال به افراد میرسد ،ب) بهرهای که عاید کشور خواهد
شد .اشتغالزایی که شامل کاهش بیکاری و کاهش آسیبهای اجتماعی میباشد از فوایدی
است که افراد کسب خواهند کرد و پیشرفت در صنعت و پیشرفت اقتصادی نیز از فوایدی
است که به جامعه خواهد رسید.
يادداشتها
1. Human Capital

2. Bodro & Ramstad
3. Bazbora
4. Edvinsson & Malone
5. Bontis
6. Davenport
7. Bozbura & Kahraman
8. Competitive Advantage
9. Wang & Ahmed
10. Helfat
11. Tidd
12. Ndinguri et al
13. Meijerink et al
14. Alvarez & Busenitz
15. Lutz & Green
16. Daveni
17. Lopez & Cuartas
18. Subramaniam and Youndt
19. Alpkan et al
20. Marvel et al
21. Unger et al
22. Foss
23. Hodgson
24. Doong, Fung & Wu
25. Ucbasaran, Westhead & Wright
26. Koellinger’s
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27. De Gregorio
28. Okan

 .03در تحقیقات کیفی از جامعه یا محیط پژوهش بهجای جامعه آماری استفاده میگردد.
 .92متن کامل بیانات ،سخنرانیها ،خطبهها ،مصاحبهها ،دیدارها ،مکتوبات ،پیامها ،نامهها،
پاسخها ،تقدیرها ،دستخطها و یادداشتها ،ابالغها ،انتصابها ،موافقتنامهها و حکمهای
مقام معظم رهبری از آبان  7911تا پایان آذر .7934
31. Denzin & Lincoln
32. Credibility
33. Transferability
34. Dependability
35. Confermability
36. Thematic Network
37. Salter & Bruneel
38. Rothman
39. Franek

کتابنامه

باصری ،بیژن؛ عباسی ،غالمرضا؛ و نوری بیدهندی ،آرزو ( .)7973بررسی عوامل مؤثر بر رشد
اقتصادی در کشورهای منتخب منا .فصلنامه علوم اقتصادی.66-43 ،)6(0 ،
پورعبادالهان کویچ ،محسن؛ اصغرپور ،حسین؛ فالحی ،فیروز؛ و عبدی ،حسن ( .)7937اثر سرمایه

انسانی بر صادرات کاالهای صنعتی در ایران .دوفصلنامه اقتصاد پولی – مالی (دانش و
توسعه سابق).076-773 ،)91(73 ،

جوانمرد؛ حبیباهلل؛ و محمدیان؛ فاطمه ( .)7973شاخصهای مؤثر در سنجش سرمایه انسانی.
فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی.76-61 ،)1(0 ،

حسنپور رودبارکی ،مریم؛ و لبادی ،زهرا ( .)7931اهمیت سرمایه انسانی در هزاره سوم .فصلنامه
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حسینپور ،داوود؛ و عبداللهی ،محمد ( .)7939تأثیر سرمایه انسانی بر بروز رفتار کارآفرینانه.
فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول).706-723 ،)17(04 ،
خسروی ،محمدرضا ( .)7971مفهوم اعتبار (پایایی) و روایی در تحقیقات کیفی .ماهنامه نگرش
راهبردی 39(7 ،و .774-717 ،)34
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خسرویپور ،بهمن؛ فرندپور ،ناهید؛ و کورهپز ،حسنعلی ( .)7937ضرورت و اهمیت تربیت

دانشجویان کارآفرین در پیشبرد اهداف توسعه پایدار کشاورزی .دوماهنامه مطالعات
کاربردی در علوم مدیریت و توسعه.6-7 ،)19(4 ،
خویشتندار ،سهیال؛ و دانششکیب ،معصومه ( .)7937شناسایی الگوهای انگیزشی کارآفرینان
در راهاندازی کسبوکارهای دانشبنیان .فصلنامه سیاست علم و فناوری.60-46 ،)44(77 ،
رضاقلیزاده ،مهدیه؛ و آقایی ،مجید ( .)7931سرمایه انسانی و بهرهوری نیرویکار در استانهای
ایران .ماهنامه پژوهش اطالعات سیاسی – اقتصادی.049-092 ،)926(06 ،

روحانی ،علی؛ کشاورزی ،سعید؛ و انبارلو ،مسعود ( .)7931ارائه نظریه زمینهای از رویارویی
نخبگان جوان با بوروکراسی بنیاد ملی نخبگان .فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در
ایران.110-141 ،)96( 3 ،
روزبهان ،محمود ( .)7910تئوری اقتصادکالن جلد ( 7چاپ  .)97تهران :مؤسسه کتاب مهربان
نشر..
صادقی ،رسول؛ و شکفتهگوهری ،محمد ( .)7931مطالعه پیامدهای بیکاری بر تأخیر در ازدواج
جوانان .در شهر تهران؛ پژوهش علوم اجتماعی .فصلنامه برنامهریزی رفاه و توسعه اجتماعی،
.711-747 ،)92(7
صنوبری ،محمد ( .)7977مقدمهای بر سرمایه انسانی (مفاهیم ،ویژگیها و شاخصهای
اندازهگیری) .دوماهنامه توسعه انسانی پلیس.796-773 ،)00(6 ،
ضیایی ،محمدصادق؛ حسنقلیپور ،طهمورث؛ عباسپور ،عباس؛ و یاراحمدزهی ،محمدحسین
( .)7937تبیین قابلیت مدل توسعههای فردی سرمایه انسانی باهدف چابکسازی بنگاههای
کوچک و متوسط تهران (مطالعهای در شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه).
فصلنامه پژوهش مدیریتهای عمومی.44-01 ،)71(1 ،
طالبی ،کامبیز؛ و دهقان نجمآبادی ،عامر ( .)7930تأثیر سرمایه انسانی بر تشخیص فرصتهای
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عابدیجعفری ،حسن؛ تسلیمی ،محمدسعید؛ فقیهی ،ابوالحسن؛ و شیخزاده ،محمد (.)7932
تحلیل مضمون و شبکه مضامین؛ روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در
دادههای کیفی ،دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت).737-717 ،)72(1 ،
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