
فصل چهارم

نظام اقتصادى

انتظار مى رود دانش آموز در پاىان اىن فصل بتواند:
1ــ مفهوم نظام اقتصادى را تشرىح کند.

2ــ عناصر و اجزاى اصلى نظام اقتصادى کشور را توضىح دهد.
3ــ رابطٔه نظام اقتصادى را با عوامل و نظام هاى دىگر تجزىه و تحلىل کند.

4ــ رابطٔه نظام اقتصادى را با نظام اجتماعى کل تجزىه و تحلىل کند.
5 ــ نقش و مشارکت فرد را در فعالىت هاى اقتصادى توضىح دهد.

6ــ شراىط کلى انتخاب شغل را تشرىح کند.
7ــ بىکارى را به عنوان ىکى از آسىب هاى نظام اقتصادى بشناسد.
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درس اّول

مفهوم نظام اقتصادى

در فصول گذشته آموختىم که هر نظام اجتماعى براى بقاى خوىش به افرادى نىاز دارد 
که نقش ها و الگوهاى عمل مربوط به آن را تحقق بخشند و هرگاه افرادى نباشند که اىفاى 
نقش کنند، آن نظام از بىن خواهد رفت. در همىن مبحث به اجتماع پذىرى و کنترل اجتماعى 
اشاره کردىم. در بحث خانواده نىز تولىد نسل را مطرح کردىم که موجب تداوم جامعه مى شود.
همٔه اىن امور متکى به اىن است که انسان ها از نظر زىستى بتوانند زنده بمانند و زندگى 
کنند و حداقل نىازهاى مادى خود را چون خوراک، پوشاک و مسکن تأمىن سازند؛ در 

غىر اىن صورت، زندگى اجتماعى از بىن خواهد رفت.

فعالىت اقتصادى
بنابراىن، تولىد ماىحتاج زندگى در کنار تولىد نسل و حتى مقدم بر آن براى بقاى نظام 
اجتماعى ضرورى است؛ به همىن دلىل، بخشى از فعالىت هاى انجام شده در هر نظام به تهّىٔه 

وساىل الزم زندگى اختصاص مى ىابد که از آن به فعالىت اقتصادى ىاد مى شود.
ــ تالش کشاورزان در زمىن هاى کشاورزى
ــ فعالىت کارگران و مهندسان در کارخانه ها

نمونه هاىى از فعالىت اقتصادى است که طى آنها کاال تولىد مى شود.
ــ فعالىت پزشکان در امور بهداشتى و درمانى

ــ تالش کارمندان در اداره ها و سازمان ها
نىز نمونه هاى دىگرى از فعالىت اقتصادى است که طّى آنها چىزى به عنوان خدمات عرضه مى شود.

ــ پخش فراورده هاى کارخانه ها
ــ فعالىت مشاوره اى مؤسسات مختلف
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نمونه هاىى از فعالىت اقتصادى است  که در آنها کاال و خدمات، توزىع و 
مبادله مى شود.

فعالىت 1 ــ 4 براى هرىک از بخش هاى تولىد، خدمات و توزىع، 
دو نمونه فعالىت اقتصادى )غىر از موارد گفته شده( بنوىسىد.

رابطۀ اقتصادى
فعالىت هاى اقتصادى در محىط اجتماعى و در ارتباط با دىگران انجام مى شود و 
موجب برقرارى رابطه اى مىان فرد و دىگران مى گردد که به آن رابطٔه اقتصادى مى گوىند.

ــ رابطٔه کارگران با ىکدىگر در محىط کار
ــ رابطٔه آنها با مهندسان و سرکارگران

ــ رابطٔه آنها با مدىر کارخانه
ــ رابطٔه آنها با صاحب کارخانه و …

نمونه هاىى از رابطه هاى اقتصادى در کارخانه است.
فعالىت 2 ــ 4 براى هر ىک از موارد زىر، سه نمونه رابطٔه اقتصادى بنوىسىد:

1 ــ کارمندان در اداره
2 ــ کشاورزان در مزرعه

3 ــ افراد در بازار.
در رابطٔه اقتصادى برخالف رابطٔه دوستانه )که قبالً از آن صحبت کردىم(، افراد با هدف 
تولىد کاال و خدمات ىا مبادلٔه آنها، با ىکدىگر رابطه برقرار مى کنند؛ بنابراىن، مى توان گفت با 
فعالىت اقتصادى در کنار رابطٔه دوستانه، نوع دىگرى از رابطه به وجود مى آىد  که در آن هدف، 

صرفاً برقرارى دوستى نىست بلکه تولىد ىا مبادلٔه کاال و خدمت مورد نظر است.
در روابط اقتصادى، رابطٔه افراد با ىکدىگر براساس سود و منفعت است؛ برخالف 
رابطٔه مبتنى بر دوستى  که در آن حسابگرى هاى اقتصادى نقشى ندارد. تفاوت و جداىى 
اىن دو نوع رابطه را ضرب المثل معروف »حساب حساب است، کاکا برادر« نشان مى دهد 

که در آن رابطٔه دوستى و خوىشاوندى از رابطٔه اقتصادى جدا مى شود.
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نظام اقتصادى
در رابطٔه اقتصادى، تماىل به کسب سود موجب تضاد و درگىرى مىان افراد مى شود. 
درنتىجه، جامعه براى حفظ ىکپارچگى خود قواعدى را تعىىن مى کند. اىن گونه قواعد که 
از آنها با عنوان قاعدٔه مالکىت ىاد مى شود، حدود منافع مردم را مشخص مى کنند و جامعه 
را از گسستگى و درگىرى درامان نگاه مى دارند. اىن قاعده از جامعه اى تا جامعٔه دىگر و 

از زمانى تا زمان دىگر تغىىر مى کند.
قاعدٔه مالکىت حدود استفادٔه افراد را از امکانات جامعه )چه طبىعى و چه غىرطبىعى( 

مشخص مى کند و از منافع افراد، در مقابل دىگران حراست مى کند.
با توجه به آنچه دربارٔه مفاهىم رابطٔه اقتصادى و قاعدٔه مالکىت گفتىم، نظام اقتصادى 

را مى توان چنىن تعرىف کرد:
مجموعه روابطى که حول تولىد ىا مبادلٔه کاال و خدمات و براساس قواعد تعىىن شده 

توسط جامعه )قاعدهٔ مالکىت( شکل مى گىرد، نظام اقتصادى را به وجود مى آورد.
فعالىت 3 ــ 4 ىک واحد اقتصادى را در نظر بگىرىد؛

1ــ اىن واحد اقتصادى درکدام بخش )تولىد، خدمات و توزىع( فعالىت اقتصادى دارد؟
2ــ اىن واحد اقتصادى از چه نقش هاىى تشکىل شده است؟

3ــ نمونه هاىى از رابطه هاى اقتصادى مىان اىن نقش ها را مشخص کنىد.
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درس دوم

اجزاى نظام اقتصادى

خرده نظام اقتصادى برخالف خانواده که از چند نقش محدود تشکىل مى شود، شامل 
صدها و هزاران خرده نظام کوچک تر است که هر ىک اجزاى متفاوتى دارند؛ بنابراىن، 
هنگام بحث در مورد نظام اقتصادى نمى توان به بحث دربارٔه چند نقش و روابط مىان آنها 
پرداخت، بلکه باىد به خرده نظام هاى تشکىل دهندٔه آن و روابط مىان آنها اشاره کرد که گاه 

خود، نظام ها و نقش هاى متعددى را شامل مى شوند.
اگر ىک کارگاه کوچک صنعتى را نظام اقتصادى در نظر بگىرىم، در اىن نظام مى توانىم 
از نقش ها سخن بگوىىم؛ مثالً در کارگاه تراشکارى از نقش هاى مدىر، شاگردان، استادکاران 
و... ىاد مى کنىم اّما همىن که به نظام هاى بزرگ تر مى رسىم دىگر با نقش ها روبه رو نىستىم، 
بلکه با خرده نظام هاى متعددى مواجهىم که در مجموع، نظام اقتصادى ىک شهر، کشور ىا 
ىک منطقه را تشکىل مى دهند که مشخص کردن نقش هاى آنها به آسانى صورت نمى پذىرد.
امروزه با توجه به امکان ارتباط مىان بخش هاى مختلف ىک کشور و حتى جهان، 
تا آن جا که  بىن رفتن است؛  مرزهاى نظام هاى اقتصادى شهرها و کشورها در حال از 
مغازه دار روستاى دورافتاده اى در کردستان کاالىى را عرضه مى کند که در فرانسه ىا شىلى 
بانک  پولى  از سىاست هاى  تولىد مى شود؛ شراىط معامله در شهرى چون فردوس  و … 
مرکزى اىران و حتى بانک جهانى متأثر مى شود؛ افزاىش ىا کاهش قىمت ارزها1 )دالر و 

رىال ىا ىن و دالر( بر قىمت کاال در رامهرمز تأثىر مى گذارد.
است  الزم  نخست  مى گوىىم،  سخن  اقتصادى  نظام  خرده  از  هنگامى که  بنابراىن، 
مشخص کنىم کدام خرده نظام و به اىن نکته نىز توجه داشته باشىم که اىن خرده نظام اقتصادى 
1 ــ مبادله فقط به درون مرزهاى کشور محدود نمى شود و هر کشور ناچار است که با خارج از مرزهاى خود 
نىز روابط اقتصادى داشته باشد؛ براى اىن منظور، باىد از وسىلٔه پرداخت ىا پولى استفاده شود که در کشور طرف معامله 

مورد قبول باشد؛ بنابراىن، به هر نوع وسىلٔه پرداخت خارجى »ارز« گفته مى شود
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با نظام هاى اقتصادى بىرون از خودش رابطٔه متقابل دارد. همچنىن با توجه به  اىنکه خرده نظام 
را در چه سطحى مطرح کنىم )محلى، شهرى، کشورى و …(، شکل بحث نىز تغىىر مى کند.
قرار مى دهىم، سىاست هاى  اقتصاد را در سطح ملى مورد بحث  اگر  نمونه،  براى 
اقتصادى دولت باىد به عنوان عاملى مهم مورد بحث قرار گىرند اّما اگر در سطح ىک محله 
بحث مى کنىم، سىاست هاى دولت اگر چه بر رابطه هاى اقتصادى اثر دارند مى توان از بحث 

در مورد آنها چشم پوشى کرد.
آنچه در اىنجا به عنوان نظام اقتصادى مطرح مى شود، نظام اقتصادى کشور است. 
نظام اقتصادى ىک کشور را مى توان به سه خرده نظام تقسىم کرد: نظام تولىدى، نظام توزىع 
)که به آن بازار مى گوىند( و نظام پولى و بانکى. هر ىک از اىن خرده نظام ها، صدها خرده 

نظام دىگر را شامل مى شوند.

خرده نظام پولى و بانکى

 خرده نظام تولىد       خرده نظام توزىع

خرده نظام هاى اقتصادى

صادى
م اقت

 نظا
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نظام تولىدى
نظام تولىدى به مجموعٔه نقش ها و خرده نظام هاىى مى گوىند که حول 
تولىد کاال و خدمات شکل مى گىرد و خود به سه بخش صنعت، کشاورزى و 
خدمات تقسىم مى شود. اىن نظام از خرده نظام هاىى چون صناىع، کارخانه ها، 
کارگاه ها، مزارع، کشت و صنعت ها، مراکز آموزشى  و… تشکىل مى شود.

نظام توزىع
نظام توزىع حول مبادلٔه کاالها و خدمات به وجود مى آىد و به صورت شبکه اى در 
سطح کشور، از ىک سو بخش هاى تولىدى را به ىکدىگر مرتبط مى سازد و از سوى دىگر،  
پاىتخت  بازار  آن  نظام هاى  از خرده  تولىدکنندگان و مصرف کنندگان است.  مىان  واسطٔه 
)براى مثال، بازار تهران(، بازارهاى اصلى استان ها، بازارهاى محلى، بنادر آزاد، بازارهاى 
فصلى و … را مى توان نام برد. مغازه دار محل هم که شما از او شىر، ماست، ماکارونى و … 
مى خرىد، کوچک ترىن واحد اىن خرده نظام هاست که مصرف کننده را به طور مستقىم ىا با 
چند واسطه به تولىدکنندٔه شىر و ماست )کارخانٔه شىر پاستورىزه و دامدارى هاى شهرستان( 

و ماکارونى )کارخانه هاى متعدد تولىد مواد غذاىى( و … متصل مى سازد.
فعالىت 4ــ4 موارد زىر را در نظر بگىرىد و مشخص کنىد کدام بخش هاى تولىدى 
و  تولىدکنندگان  واسطٔه  و  مى کنند  استفاده  چوب(  و  زىر)پارچه  شدٔه  تولىد  کاالهاى  از 

مصرف کنندگان محسوب مى شوند:
1 ــ کارخانٔه پارچه بافى )تولىدکننده(....................... مصرف کننده
2 ــ کارخانٔه چوب برى )تولىدکننده(....................... مصرف کننده

نظام پولى و بانکى
فعالىت 5 ــ4 در کالس بحث کنىد؛

1 ــ مبادلٔه کاالها و خدمات در روزگاران گذشته چگونه انجام مى گرفت؟
2 ــ امروزه مبادلٔه کاالها و خدمات با چه وساىلى انجام مى گىرد؟
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پىداىش پول1 موجب شده است که نظام جدىدى درون نظام اقتصادى به وجود آىد که 
هدف آن، تهىه، توزىع و حفظ ارزش پول راىج ىک کشور و اسناد معتبر و نظارت برگردش 

آنهاست و از آن به نظام پولى و بانکى ىاد مى شود.
در مرکز اىن نظام، بانک مرکزى هر کشور قرار دارد و بانک ها و مؤسسات اعتبارى 
بانک محله و  نظام هاى آن هستند. شعبٔه  مختلف، مانند صندوق هاى قرض الحسنه خرده 
خىابان شما آخرىن حلقٔه زنجىر اىن مجموعه است که شما مى توانىد در آن حساب پس انداز 
داشته باشىد. بانک حافظ پول شماست و از آن در جهت بازرگانى ىا تولىد استفاده مى کند.
نظام پولى و بانکى، همپاى نظام توزىع در سراسر کشور گسترده است و در شکل دهى 

به فعالىت هاى اقتصادى نقش اساسى دارد؛ مثالً:
ــ در تنظىم قىمت ها و تورم2 از راه دست کارى بر حجِم پوِل در گردش،خرىد ىا فروش 

اوراق قرضه، استقراض دولت از بانک مرکزى و… اثر مى گذارد.
براى آشناىى با وجوهى از کار اىن نظام، حالت فرضى زىر را بررسى مى کنىم.

فرض کنىد سود اختصاص ىافته به سپرده هاى بلند مدت از 15 درصد در سال به 
20درصد تغىىر ىابد؛ اختـصاص سود بىـشتر به سپرده ها، نتاىجى به دنبال خواهد داشت؛ 

از   جمله:
ــ افراد را تشوىق مى کند که سرماىه هاى خود را در بانک پس انداز کنند؛

که  مى شود  فراهم  بانک ها  براى  عظىمى  سرماىه هاى  افراد  محدود  پول هاى  از  ــ 
مى توانند آنها را در بخش هاى تولىدى ىا بازرگانى سرماىه گذارى کنند؛

ــ پول از مىان مردم جمع مى شود؛ در نتىجه، تقاضا براى کاال کم شده، بازار راکد 
مى شود؛ 

بنابراىن، حتى اگر قىمت ها کاهش نىابند، براى مدتى ثابت باقى مى مانند.

1 ــ امروزه اسکناس، چک، سفته و ساىر اسناد بانکى از اشکال پول به حساب مى آىند
2 ــ تورم عبارت است از عدم تعادل بىن مقدار پول منتشر شده  و مقدار نىازى که مردم براى انجام مبادالت  
خود به آن دارند؛ به عبارت دىگر، افزاىش مستمر قىمت ها را که بر اثر کاهش عرضه و افزاىش تقاضا به وجود مى آىد، 

»تورم« مى نامند
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البته اىن مثالى است بسىار ساده و در آن فرض بر اىن است که عوامل 
دىگر ثابت باقى بمانند؛ زىرا در صورتى که عوامل دىگر هم تغىىر کنند، قضىه 

شکل دىگرى خواهد داشت.
ـ 4 براى درک بهتر مىزان تأثىرگذارى سىاست هاى  پولى  فعالىت 6ـ 

بر نظام اقتصادى، دربارهٔ آثار سىاست هاى پولى زىر در کالس گفت وگو کنىد:
1 ــ وام دهى بانک ها بر ساخت و خرىد خانه

2 ــ وام دهى بانک ها بر اىجاد مجتمع هاى دامپرورى ىا کشاورزى.
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درس سوم

رابطۀ نظام اقتصادى با عوامل و نظام هاى دىگر

الف ــ اقتصاد و محىط طبىعى
تأثىر  نظام اقتصادى  بر شکل دهى  محىط طبىعى ىکى از عوامل عمده اى است که 

مى گذارد؛ براى نمونه:
ــ در کشورى که بخش عظىمى از سرزمىن هاى آن را صحراهاى سوزان و بى آب و علف 
تشکىل مى دهد، رشد کشاورزى با مشکل روبه رو خواهد شد اّما در کشورى که داراى 

آب و هواى مناسب است، کشاورزى مى تواند پىشٔه بىشتر افراد باشد.
ــ کشورى که از جهت منابع طبىعى و معدن دچار کمبود است، اگر بخواهد صنعتى 
روبه رشد داشته باشد، با مشکل تهىٔه مواد اولىه روبه رو خواهد بود اّما کشورى که داراى 

منابع طبىعى غنى است، در صورت وجود شراىط دىگر مى تواند به سرعت رشد کند.
بنابراىن، محىط طبىعى در شکل دهى نظم اقتصادى تأثىرى مهم دارد. البته با رشد 
صنعت، اىن عامل ضعىف تر از گذشته شده است؛ تا آن جا که کشورى مانند ژاپن با وجود 
فقدان منابع طبىعى الزم نىز توانسته است در ردىف کشورهاى صنعتى و پىشرفته قرار گىرد.

ب ــ اقتصاد وصنعت
فّنا ورى  و  صنعت  ىا  تولىد  ابزار  دارد،  اساسى  تأثىر  اقتصاد  بر  دىگرى که  عامل 
)تکنولوژى( است. بستگى اقتصاد به صنعت، ما را به سوى شناخت اىن عامل مى کشاند.
فعالىت 7 ــ 4 براى درک بهتر مىزان تأثىر صنعت و فّناورى بر نظام اقتصادى، 

دربارهٔ موارد زىر در کالس بحث کنىد.
1 ــ با ورود خودرو به صحنٔه زندگى اجتماعى، کدام مشاغل به تدرىج از بىن رفته و 

کدام مشاغل در جامعه به وجود آمده اند؟



75

تغىىراتى  چه  اقتصادى  فعالىت هاى  روند  در  راىانه  اختراع  ــ   2
به وجود آورده است؟

رشد و توسعٔه صنعت و فّنا ورى تابع رشد علم است؛ ىعنى، علم با 
کشف قوانىن حاکم بر جهان طبىعت، راه را براى ساختن ابزارهاى مناسب 

جهت کنترل و بهره ورى از آن فراهم مى سازد. فرض کنىد:
ــ نىروى بخار ىا الکترىسىته کشف نشده بود؛ در آن حالت صناىع چه شکلى داشت؟

ــ قوانىن رىاضى و فىزىکى مربوط به انتشار امواج کشف نمى شد؛ آىا صناىع ارتباطى، 
ماهواره اى و … مى توانست شکل بگىرد؟

ـ 4 دو نمونه از پىشرفت هاى به دست آمده در زمىنٔه علوم مختلف را ذکر  فعالىت 8ـ 
کنىد و توضىح دهىدکه اىن پىشرفت ها چگونه بر نظام اقتصادى تأثىر گذاشته اند.

رشد علم نىز به نوبٔه خود به ارزش هاى جامعه بستگى دارد. در جامعه اى که:
ــ به فّعالىت علمى توجه نمى شود؛

ــ افراد علت وقاىع را نىروهاى اسطوره اى، جادوىى و اوضاع کواکب مى دانند؛
ــ و … 

علم مجال کمترى براى رشد مى ىابد. در جامعه اى که:
ــ سازمان علمى مشخصى ندارد؛

ــ بودجه اى به تحقىقات اختصاص داده نمى شود؛
ــ ثروت جامعه بىشتر در راه تجمل و مصرف، صرف مى شود تا پىشرفت علم؛

ـ   و…  ـ
علم مجالى براى رشد ندارد.

پ ــ اقتصاد و نظام آموزشى
فعالىت 9 ــ 4 دو جامعٔه زىر را در نظر بگىرىد:

ــ جامعه اى که در آن زمىن را با خىش شخم مى زنند، با آب باران و جوىبارها آبىارى 
مى کنند و جمع آورى محصول به شکل دستى انجام مى گىرد.
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براى  و  پمپ  از  آبىارى  براى  تراکتور،  از  شخم زدن  براى  آن  در  جامعه اى که  ــ 
جمع آورى محصول از ماشىن کمباىن استفاده مى شود.

تولىد  به  حالت  دو  اىن  از  ىک  هر  در  مى خواهد  فردى که  براى  را  الزم  مهارت هاى 
کشاورزى بپردازد، با ىکدىگر مقاىسه کنىد. چه نتىجه اى مى گىرىد؟

امروزه کار کردن نه تنها در بخش کشاورزى، در دىگر بخش هاى نظام اقتصادى نىز 
به مهارت و آموزش بىشترى نىاز دارد. عالوه بر اىن، مدىرىت نىز به عنوان جزء جداناشدنى 
هر مؤسسه تولىدى و حتى بازرگانى مستلزم آموزش و کسب مهارت هاىى است که آموزش 

رسمى، مقدمه اى براى آن محسوب مى شود.
بنابراىن، مى توان گفت: نظام آموزشى با نظام اقتصادى رابطه اى تنگاتنگ دارد.

ــ افرادى که دورٔه کارشناسى را در دانشکده هاى فنى و مهندسى مى گذرانند،
ــ دانشجوىان رشته هاى مدىرىت،

ــ دانش آموزان هنرستان ها،
ــ دانشجوىان مراکز فنى ــ حرفه اى و…

دانشجوىان  مى بىنند.آموزش  آموزش  اقتصاد  مختلف  بخش هاى  به  ورود  براى  همگى 
رشته هاى دىگر و دانش آموزان دبىرستان ها هم به شکلى دىگر، مقدمٔه ورود آنها به بازار 

کار است.
در صورتى که نظام آموزشى کشور نتواند نىروهاى مورد نىاز صنعت، خدمات و حتى 
کشاورزى را تربىت کند، افول اقتصادى امرى طبىعى خواهد بود؛ به همىن دلىل، بر تربىت 

نىروهاى متخصص تأکىد مى شود.

ت ــ اقتصاد و نىازهاى افراد
نظام اقتصادى به نوع نىازهاى افراد جامعه بستگى دارد؛ زىرا در فعالىت اقتصادى 

هدف نهاىى رفع نىازهاى افراد است.
البته منظور از نىاز صرفاً غراىزى مانند گرسنگى و تشنگى نىست که در انسان و حىوان 
به تالش براى تهىٔه غذا منجر مى شود بلکه منظور هر نوع تماىلى است که در جامعه و در 
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جرىان اجتماعى شدن در افراد شکل مى گىرد.
اىن امىال بعضى رىشٔه زىستى دارند؛ مانند مىل به غذا که در جامعه 
شکل خاصى به خود گرفته است. بعضى در جرىان زندگى اجتماعى سر 
برمى آورند؛ مانند نىازى که فرد براى پوشىدن لباس خاّصی در خود احساس 
مى کند. اىن نىاز، نىازى زىستى نىست، و در جرىان زندگى اجتماعى و رابطٔه 

فرد با دىگران و اجتماعى شدن در او شکل مى گىرد.
اگر نىازها را به اىن معنى بگىرىم، با توجه به آنچه پىش از اىن در مورد اجتماعى شدن 
گفته اىم، نتىجه مى گىرىم که: در شکل گىرى نىازها، ارزش ها و فرهنگ جامعه و به تبع آن 

جرىان اجتماعى شدن، نقشى اساسى دارد.
فعالىت 10 ــ 4 دو جامعٔه زىر را در نظر بگىرىد:

ــ جامعه اى که براى شکوفاىى اقتصادى، صرفه جوىى و مصرف کم و کار زىاد را 
ارزش مى داند.

ــ جامعٔه عقب افتاده اى که مصرف زىاد، اسراف و تجمل در آن ارزش محسوب 
مى شود. اىن وىژگى ها براى نظام اقتصادى اىن دو جامعه چه نتاىجى در برخواهند داشت؟

براى نمونه، ىکى از عوامل مؤثرى که باعث شده است کشورى پهناور مانند چىن، با 
جمعىتى عظىم بتواند در مدت 40 سال در ردىف ابرقدرت ها قرار گىرد، سنت ساده پوشى 

و ساده زىستى است.
بنابر آنچه گفتىم، نظام اقتصادى از طرىق نىازها نىز با فرهنگ پىوند مى ىابد. با توجه به ارزش ها 
و فرهنگ، نظام اقتصادى در راه رشد و توسعه ىا انحطاط و وابستگى گام برمى دارد.

ث ــ اقتصاد و نظام سىاسى
بر نظام اقتصادى اثر  دولت به عنوان هستٔه اصلى نظام سىاسى از راه هاى مختلف 
مى گذارد و از آن تأثىر مى پذىرد. آشکارترىن اىن راه ها، دخالت در امور اقتصادى از طرىق 

سىاست هاى پولى و مالى است که قبالً به آن اشاره کرده اىم.
اهرم دىگر دخالت دولت در اقتصاد، برنامه و بودجه است؛ زىرا برنامه هاى کوتاه مدت 
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و بلندمدت است که مشخص مى کند:
ــ در چه بخش هاىى باىد سرماىه گذارى شود؛

ــ به کدام صناىع مجوز داده شود؛
ــ به کدام کاالها مجوز ورود ىا صدور داده شود؛

ــ به کدام کاالها ىارانه داده شود؛
اقتصاد  در  را  دولت  عمل  و  دخالت  نحؤه  برنامه  دىگر،  عبارت  به  دىگر؛  مورد  و صدها 

مشخص مى سازد.
بر  مختلف  راه هاى  از  مى کند،  معلوم  را  دولت  و خرج  دخل  که روش  نىز  بودجه 
اقتصاد اثر مى گذارد؛ ىکى از اىن راه ها، تأثىر کسرى بودجه1 بر قىمت هـا و اىجاد تورم 
است. افزاىش و کاهش هزىنه هاى دولت به خودى خود بر اقتصاد اثر مى گذارد؛ زىرا در 
نظام اقتصادى، دولت هم ىک مصرف کنندٔه بزرگ است و هم بزرگ ترىن تولىد کننده و تا 
حدى توزىع کننده؛ در نتىجه، هرگونه تصمىم گىرى وى در زمىنٔه اقتصاد بر نظام اقتصادى 

تأثىر فراوان مى گذارد.
براى نمونه، فرض کنىد دولت تصمىم بگىرد حقوق کارمندان را به مىزان 20 درصد 
افزاىش دهد. اىن افزاىش به معناى اىن است که از ىک سو دولت باىد منبع درآمد جدىدى 
را بىابد تا بتواند اىن پول را تهىه کند. اىن خود نوعى تالش اقتصادى است و به نوبٔه خود بر 
بخش هاى دىگر تأثىراتى خواهد داشت؛ از سوى دىگر، اىن مقدار پول وارد بازار مى شود 

و بر قىمت ها اثر مى گذارد.
فعالىت 11 ــ 4 فرض کنىد دولت تصمىم بگىرد ورود کاالى X را که ممنوع بوده 
و در داخل تولىد مى شده است، آزاد کند. اگر قىمت تمام شدٔه اىن کاال در داخل، بىشتر 
از قىمت مشابه خارجى آن باشد، در کالس بحث کنىد که چنىن تصمىمى بر تولىد اىن کاال 

در داخل کشور چه تأثىرى خواهد گذاشت؟
1 ــ بودجه سندى است شامل پىش بىنى درآمدها و هزىنه هاى عمومى در ظرف مدت ىک سال، به منظور اجراى 
عملىات معّىن براى دست ىابى به اهداف تعىىن شده با قدرت اجراىى مشخص به حالتى که طى آن رقم پىش بىنى شده براى 

درآمدها کمتر از هزىنه هاى عمومى باشد، »کسرى بودجه« گفته مى شود
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ج ــ اقتصاد و نظام خانواده
از  نسل است،  تولىد  آن  نتاىج  از  ىکى  نظامى که  به عنوان  خانواده 
ىک سو براى نظام اقتصادى، مصرف کننده فراهم مى کند و از سوى دىگر، 
نىروى کار آن را مهىا مى سازد. اىن مطلب در اقتصاد با عنوان جمعىت و 

نىروى انسانى مورد بحث قرار مى گىرد.

نظام اقتصادى

نظام سىاسى

محىط طبىعى

نظام آموزشى

نىازهاى افراد

ارزش ها

رشد علم

صنعت

نظام خانواده

رابطۀ نظام اقتصادى با نظام ها و عوامل دىگر
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درس چهارم

نظام اقتصادى و نظام اجتماعى کل

براى بررسى رابطٔه نظام اقتصادى و نظام اجتماعى کل به نقش نظام اقتصادى در 
بقاى نظام اجتماعى کل و تحول آن مى پردازىم.

نظام اقتصادى و تحول نظام اجتماعى کل
نظام اقتصادى در همان حال که به عنوان ىک بخش ضرورى نظام اجتماعى، وظىفٔه حفظ 

حىات مادى جامعه را برعهده دارد، موجب تحول و تغىىر در نظام اجتماعى کل نىز مى شود.
چگونه نظام اقتصادى موجب تحول نظام اجتماعى کل مى شود؟ براى پاسخ گوىى به 

اىن پرسش، مواردى را بررسى مى کنىم.
شراىطى را در نظر بگىرىد که در آن افراد، پشم را با دوک ىا چرخ نخ رىسى دستى به 
نخ تبدىل مى کنند. در اىن حالت، مجموعه اى از روابط اقتصادى مىان تهىه کنندگان پشم، 
افرادى که آن را به نخ تبدىل مى کنند و قالى بافان وجود دارد. در اىن مىانه، افرادى هم 
هستند که واسطٔه مىان تولىدکنندگان نخ و قالى بافان اند. زمانى ماشىن نساجى وارد مىدان 
مى شود و جاىگزىن خىل افرادى مى شود که پشم را به نخ تبدىل مى کنند. صنعت گذشته در 
مقابل صنعت جدىد مقاومت مى کند ولى باالخره صنعت جدىد پىروز مى شود؛ افرادى بىکار 
مى شوند؛ عده اى به شغل هاى دىگر رو مى آورند و … . اىن تغىىرات به نوبٔه خود روابط 
اجتماعى دىگر را تغىىر مى دهد. گروه هاىى موقعىت اجتماعى خود را از دست مى دهند و 

افراد جدىدى موقعىت بهترى در جامعه پىدا مى کنند و … .
اىن نمونه اى بسىار کوچک از تأثىر صنعت بر روابط اقتصادى است که به نوبٔه خود 

بر روابط دىگر افراد اجتماع هم اثر مى گذارد.
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روابط  در  زىر،  موارد  از  هر ىک  کنىد  بررسى  ــ 4  فعالىت 12 
اجتماعى جوامع مذکور چه تغىىراتى به وجود خواهد آورد:

1 ــ ورود برق به ىک روستا
2 ــ جاىگزىنى خودرو به جاى درشکه در ىک شهر.

اگر سرعت تغىىرات در نظام اقتصادى به نحوى باشد که افراد بتوانند 
زندگى خود را با شراىط جدىد وفق دهند، اىن تغىىرات روابط اجتماعى را تغىىر مى دهند 
ولى براى جامعه مشکلى فراهم نمى آورند اّما اگر تغىىر آن چنان سرىع باشد که ُخرده نظام هاى 
دىگر جامعه نتوانند خود را با آن وفق دهند، جامعه دچار عدم تعادل و ناهماهنگى مى شود؛ تا 
آنجا که گاه انقالب ها شکل مى گىرند، نظام هاى سىاسى تغىىر مى کنند و آشوب هاى طوالنى 

مدت و … به وقوع مى پىوندند.
ورود سرىع صنعت به کشورهاى توسعه نىافته، بدون توجه به پىامدهاى آن و تغىىر 

دىگر خرده نظام ها در اىن کشورها، شورش ها و تحوالت مداوم را به دنبال داشته است.
بنابراىن، نظام اقتصادى در عىن حال که وظىفٔه حفظ حىات مادى جامعه را برعهده دارد، 
در روزگار ما ــ که صنعت بخش عمده و گاه اصلى آن را تشکىل مى دهد ــ منبع تحول جامعه به 

حساب مى آىد. اىن تحول گاه آن چنان سرىع است که جامعه را به عدم تعادل دچار مى کند.

نظام اقتصادى و تضاد طبقاتى
ناهماهنگى و تضاد  تعادل،  اىجاد عدم  نىز در جهت  از راه دىگرى  اقتصادى  نظام 
عمل مى کند. اىن موردکه مى توان آن را ىکى از پىامدهاى نامناسب نظام اقتصادى دانست، 

به وجود آمدن تضاّد طبقاتى است.
پىش از اىن گفتىم که جامعه با وضع قواعدى از جمله قاعدٔه مالکىت، حدود استفادٔه 
افراد و منافع آنها را مشخص مى سازد اّما گاهى همىن قواعد موجب مى شود گروه هاىى در 
جامعه ثروت هاى کالن داشته باشند و عده اى در فقر دست و پا بزنند؛ عده اى براساس بىان 
معروف »پول، پول مى آورد«، هر روز ثروتمند تر و عده اى هر روز فقىرتر شوند. در چنىن 
حالتى، جامعه به دو گروه متفاوت تقسىم مى شود که در ىک سو امکانات مادى، آموزشى، 
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رفاهى و … انباشته شده است و در سوى دىگر، فقر مادى، آموزشى، رفاهى و … بىداد 
مى کند. اىن دو گروه هر روز از ىکدىگر بىگانه تر مى شوند؛ تا آنجا که دو فرهنگ متفاوت 

نىز شکل مى گىرد و جامعه به دو بخش تقسىم مى شود.
همىن دوگانگى سبب مى شود که آشوب هاى داخلى شکل بگىرد، جامعه دچار نابسامانى 

شود و حتى نظام سىاسى دگرگون گردد.

نظام اقتصادى و رواج پول پرستى
عالوه بر آثارى که پىش از اىن به آنها اشاره کردىم، نظام اقتصادى جدىد که مبتنى بر 
پول است، پول را به ىک ارزش در جوامع تبدىل کرده است؛ تا آنجا که مصلحان جوامع 
از ضعف و مرگ معنوىات و وجدان و فراموش شدن انسانىت سخن مى گوىند؛ به عبارت 
دىگر، اىن امر باعث شده است که نظام اقتصادى پىامدى نامناسب در نظام اجتماعى بىابد؛ 
تا آنجا که در جوامع مختلف به صورت مشکلى پىچىده درآمده و تالش مصلحان براى حل 

آن کمتر موفق بوده است.

حفظ حىات مادى نظام اجتماعى کل 

 نظام اقتصادى

تى تحول جامعه
طبقا

ضاّد 
ت

 ارزش شدن پول

پىامدهاى مناسب و نامناسب نظام اقتصادى
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درس پنجم

نظام اقتصادى و فرد )1(

براى سخن گفتن دربارٔه رابطٔه فرد و نظام اقتصادى، ابتدا الزم است  ببىنىم در جهان 
پىچىدهٔ اقتصاد، فرد چه کاره است و براى ورود به چنىن جهانى که در آن از نوازش مادرانه، 

دلسوزى پدرانه و همراهى دوستانه خبرى نىست، چه باىد کرد.
در بحث از رابطٔه فرد و نظام اقتصادى باىد دو مطلب را از ىکدىگر تفکىک کرد:

ـ گاه فرد در نظام اقتصادى، نقش تولىدکننده ىا ارائه دهندٔه خدمت ىا توزىع کننده را  الفـ 
برعهده مى گىرد. در اىن حالت، مى توان وى را شاغل و فعالىت او را در آن نقش شغل نامىد.

ب ــ فرد شاغل باشد ىا نباشد، رابطٔه دىگرى نىز با نظام اقتصادى دارد و آن رابطٔه 
مصرف کننده است.

اشتغال و آثار آن بر زندگى فرد
افراد در طول زندگى خود، همواره در  نظام اقتصادى، مصرف کننده اند ولى در همٔه 
ادوار زندگى شاغل نىستند و تنها در سنىن خاصى مى توانند نقش اقتصادى برعهده بگىرند 
و شاغل شوند. جوانى دوره اى است که در آن، نقش تولىدکنندگى به نقش مصرف کنندگى 

افزوده مى شود. ىکى از وجوه بزرگ سال شناخته شدن جوان، داشتن شغل است.
با شاغل شدن، شراىط فرد هم تغىىر مى کند. پىش از اىن، او وابسته به خانواده ىا فرد 
دىگرى بوده است ولى از اىن پس ــ به قول معروف ــ مى تواند دست در جىب خود کند 
و استقالل بىشترى داشته باشد؛ در بسىارى از موارد مى تواند خود تصمىم بگىرد و حتى 

عهده دار ادارٔه زندگى دىگران شود.
اىن  براى پسران است.علت  به خصوص  ازدواج  از شراىط مهمّ  بودن ىکى  شاغل 
امر، آن است که کار کردن از ىک طرف خود ىک ارزش به حساب مى آىد و موجب تعالى 
فرد مى شود و از طرفى، شأن و منزلت اجتماعى، قدرت و نفوذ و برخوردارى از امکانات 
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مادى تا حدّ زىادى به شغلى که فرد انتخاب مى کند، بستگى دارد. 
عالوه بر مواردى که گفتىم، شغل از جهات دىگر نىز بر زندگى فرد تأثىر دارد؛ مثالً:

ــ کارگرى که در طول روز در کارخانه مشغول کار است؛
ــ کارمندى که وقت مفىد خود را در اداره صرف مى کند؛

ــ کاسبى که در مغازه و بازار مشغول فعالىت است؛
در واقع بخش اعظم اوقات زندگى خوىش را به فعالىتى در قالب ىک شغل مشغول اند. 
در صورتى که اىن فعالىت ها موفقىت آمىز نباشد و فرد را خرسند نسازد، او از بخش عظىمى 
از زندگى اش بهره اى نبرده است؛ به همىن دلىل، رضاىت از شغل ىکى از جنبه هاى مهّم 
سعادت فردى است که از شغل مناسب حاصل مى شود. چه بسا افرادى که در دىگر قلمروهاى 
زندگى خود شکست خورده اند ىا ناموفق بوده اند ولى موفقىت در شغل و رضاىت حاصل 

از آن توانسته است شکست ها را براى آنها جبران کند.
همچنىن، شغل ىکى از راه هاى اصلى بروز خالقىت است؛ زىرا در روزگار ما افراد 

نمى توانند مهارت هاى زىادى را در زمىنه هاى مختلف کسب کنند؛ براى نمونه:
ــ فردى که در زمىنٔه جغرافىا درس خوانده است، به سختى مى تواند خالقىت خود 

را در زمىنٔه فلسفه نشان دهد.
طراحى  در  توانست  خواهد  سختى  به  است،  به کار  مشغول  بازار  در  فردى که  ــ 
ماشىن هاى کارخانه اى فعال شود؛ از اىن رو، شغل فرد بهترىن عرصه براى بروز خالقىت 

فردى است.
ــ براى معلم بهترىن عرصٔه بروز خالقىت همان کالس و تدرىس و آزمون است.

در  انتخاب شغل  که  باشد  نکته روشن شده  اىن  باىد  به مقدمات ذکر شده،  توّجه  با 
زندگى، انتخابى بسىار اساسى و مهم است که برهمٔه وجوه زندگى آىندٔه فرد اثر مى گذارد؛ 
انتخابى که حتى انتخاب همسر و زندگى موفق با وى و تربىت فرزندان نىز به آن بستگى دارد.

براى روشن شدن مطلب به مثالى توجه کنىد:
فرض کنىد فردى شغل معلمى را انتخاب کرده است؛

ــ شغلى که از منزلت اجتماعى باالىى برخوردار است؛
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ــ شغلى که از دارندٔه آن انتظار مى رود از ظرافت هاى تربىت انسان ها 
آگاه باشد؛

ــ و …
وى در تصمىم گىرى ها عاقالنه عمل مى کند وتا حدّ امکان مى کوشد تمام 
جوانب امور را در نظر بگىرد. اگر بخواهد همسر انتخاب کند و خانواده 

تشکىل دهد، با توجه بىشترى به اىن کار توفىق مى ىابد؛ حتى فرزندان او نىز ممکن است 
موفقىت بىشترى در تحصىل به  دست آورند و با سرمشق گرفتن از پدر و مادر خود، مدارج 

علمى را با انگىزهٔ بىشترى تعقىب کنند.
ـ 4 فردى را در نظر بگىرىد که به دالىلى، شغل خود را از دست مى دهد.  فعالىت 13ـ 
به دنبال از دست دادن شغل، چه تغىىراتى در وضعىت او در خانواده، جمع دوستان و جامعه 

به وجود خواهد آمد؟ در اىن باره در کالس گفت و گو کنىد.

نتاىج و آثار شغل و شاغل شدن

برخوردارى
از امکانات

مادى

 استقالل

رضاىت
شغلى

 بزرگ سال
شناخته شدن

  منزلت 
اجتماعى

 قدرت و نفوذ

   شغل
خالقّىـت 
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درس ششم

نظام اقتصادى و فرد )2(

شاىد تاکنون براى بسىارى از شما اىن سؤال مطرح شده است که شغل خود را چگونه 
انتخاب کنم تا:

ــ در آىنده فردى موفق باشم؛
ــ از فعالىت خود احساس رضاىت کنم؛

ــ بتوانم از خالقىت و استعداد خود در عرصٔه آن شغل بهره گىرم.
ـ 4 پىش از ادامٔه درس، در مورد پرسش ذکر شده فکر کنىد و پاسخ هاى  فعالىت 14ـ 

خود را بنوىسىد.

عوامل عمده در انتخاب شغل
عالقه: عالقه اّولىن شرط انتخاب شغل است.

ــ فردى که از ناچارى و براى فرار از بىکارى به شغلى روى آورده است؛
ــ فرزندى که به اجبار والدىن و مصلحت اندىشى آنها شغلى را برگزىده است،به اندازٔه 
فردى که به کار خود عالقه مند است و با شور و شوق سرکار حاضر مى شود، موفق نخواهد بود.
استعداد: داشتن استعداد و تواناىى در کار مورد عالقه، شرط دىگر انتخاب شغل 

است؛ زىرا هر شغل تواناىى هاى ذهنى، روانی و جسمى خاصى را مى طلبد.
فرض کنىد فردى با دىدن فىلمى از زندگى ىک پرستار و از خودگذشتگى او به شغل 
پرستارى عالقه مند شود و آن را به عنوان شغل آىندهٔ خود انتخاب کند. تا اىن جا وى فقط 
به اىن شغل رغبت پىدا کرده است و اشتغال به آن را ارزشمند مى داند. اگر اىن فرد زودرنج 
وکم حوصله باشد، آىا مى تواند در شغل پرستارى توفىق ىابد؟ شغلى که در آن روحىٔه خدمت به 
هم نوع، صبر و حوصلٔه زىاد، آرامش روانى، حّس همدردى و دلسوزى بسىار، اساسى و الزم 

است. مسلماً وى موفق نخواهد بود و در گام هاى اّول در انتخاب خود تردىد خواهد کرد.
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نمونٔه دىگر، انتخاب شغل آزاد در بازار است. فرض کنىد امکانات 
اشتغال به چنىن کارى )مانند سرماىه و محل کسب و …( براى فردى که به 
اىن گونه کارها عالقه مند است، آماده باشد. به فرض پدر او اهل بازار باشد 
و اىن امکانات را در اختىار وى بگذارد. اگر اىن فرد روحىٔه خطر کردن 
و حسابگرى نداشته باشد، به فرض که به اىن کار مشغول شود، آىا خواهد 

توانست توفىقى به دست آورد؟ مسلماً پاسخ منفى است.
نمونٔه سوم را براى اىن طرح مى کنىم تا شما را با تواناىى ذهنى دىگرى آشنا کنىم و 
آن تواناىى و استعداد هوشى است. تناسب استعداد و هوش با شغل مورد نظر، ىک اصل 
شناخته مى شود؛ زىرا اگر فردى کم هوش شغلى را برگزىند که انجام آن به هوش و تواناىى 
زىادى نىاز داشته باشد، به  خوبى از عهدٔه آن کار برنخواهد آمد و دچار شکست و محرومىت 
خواهد شد. همچنىن اگر فردى باهوش، شغلى را انتخاب کند که به هوش و تواناىى ذهنى 

کمترى نىاز دارد، از شغلش رضاىت کافى نخواهد داشت و به زودى خسته خواهد شد.
اکنون شغلى مانند کارگرى را در نظر بگىرىد. در چنىن شغلى، داشتن مىزانى از تواناىى 

جسمانى، روحىٔه انجام دادن کارهاى تکرارى و ىکنواخت و … شرط موفقىت است.
بعضى  و  زىستى  تقرىباً  بعضى  کردىم،  اشاره  به آنها  استعدادهاىى که  و  تواناىى ها  از 
زىستى   ــ  اجتماعى اند. اىن تواناىى ها و استعدادها را فرد قبل از اشتغال به کار به  صورت 
ارثى ىا در اثر تربىت به دست آورده است؛ به عبارتى، آنها را با خود به شغل خوىش مى آورد.
ـ 4 بعضى از استعدادها و تواناىى هاى الزم براى مشاغل زىر را برشمارىد: فعالىت 15ـ 

ــ کشاورزى، رانندگى، معلمى و مدىرىت.
مهارت: داشتن مهارت الزم براى انجام کارهاى مربوط به شغل، از دىگر عوامل 

مهمى است که باىد در انتخاب شغل مورد توجه قرار گىرد1.
)تواناىى  کار  اىن  انجام  تواناىى  و  است  عالقه مند  بّناىى  شغل  به  فردى  کنىد  فرض 
1ــ امام صادق)ع(:»هر صاحب حرفه و صنعتى باىد داراى سه خصلت باشد تا بتواند به وسىلٔه آن درآمدى کسب 
کند اّول آن که در رشتٔه علمى خوىش مهارت داشته باشد، دوم آن که با درستکارى و امانت رفتار کند و سوم آن که با 

« )بحاراالنوار، جلد17، ص183( کارفرماىان حسن برخورد داشته باشد
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جسمى، حدى از هوش، دقت و ظرافت در امور و …( را دارد. اىن کافى نىست و فرد باىد 
مهارت هاى کارگران سادٔه بّنا مانند نحؤه ساخت مالت و تهىٔه سىمان و گچ و … را داشته 
باشد و عالوه بر اىن ها، مهارت هاى خاّص رشتٔه خود را نىز کسب کند )مثالً اگر کاشى کار 
است، نحؤه چىدن کاشى، تراز کردن، مالت رىزى پشت آنها و …( را به دست آورد. زمىنٔه 
کسب اىن مهارت ها نىز آشناىى با بعضى ابزار و نحؤه استفاده از آنها را مى طلبد )مثالً تراز، 
شاقول و …(. فرد اىن مهارت ها و اطالعات را به مرور با شاگردى در کنار دست استادکار 

کسب مى کند.
کسب مهارت ها از راه شاگردى اگرچه مرسوم بوده و است، ولى براى همٔه مشاغل 
امکان پذىر نىست. مشاغل مربوط به ساختمان، معمارى و مهندسى ساختمان را در نظر 
بگىرىد؛معماران معموالً بّناىان با سابقه اى اند که عالوه بر مهارت هاى بّناىان باىد در کارهاى 
نىروى  نىز مهارت داشته باشند؛ مثالً در طراحى ساختمان هاى معمولى، مدىرىت  دىگرى 
انسانى در کار بّناىى و ترکىب بهترىن شراىط از نىروى کار و مصالح و … براى پىشبرد کار 
در کوتاه ترىن مدت. معماران اىن مهارت ها را در طول سال ها و بر اثر تجربه کسب کرده اند.
در سطح باالتر مهندسان قرار دارند. مهندس ساختمان باىد اىن تواناىى را داشته باشد 
که قبل از ساختن بنا، بناى ساخته شده را در ذهن مجسم کند؛ مقاومت پاىه ها را محاسبه 
کند؛ نوع پى رىزى، آهن و مصالح دىگر را مشخص کند؛ مقدار مصالح و نىروى انسانى 

الزم را تعىىن کند و … .
اىن مهارت ها با  چند سال تجربه ىا شاگردى در کنار ىک استاد بّنا به دست نمى آىد 
بلکه آشناىى با علومى چون فىزىک، رىاضى و … و گذراندن دوره هاى تخصصى را مى طلبد.
مهندس ساختمان ممکن است اىن مهارت را نداشته باشد که حتى آجرى را بر آجرى 
بگذارد اما اىن مهارت را دارد که بنا را قبل از ساختن مجسم کند؛ بنابراىن، داشتن تواناىى 
ذهنى و قدرت انتزاع قوى، شرط اساسى کار وى است و او باىد در اىن زمىنه مهارت الزم 

را کسب کند.
چنان که مالحظه مى کنىد، مهارت همىشه جسمى نىست. امروزه اغلب مهارت ها 

ذهنى است و از طرىق تحصىل به دست مى آىد.
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ىا اداره  اکنون نمونٔه دىگرى را بررسى مى کنىم؛ مدىر ىک کارخانه 
را در نظر بگىرىد. کار مدىر، ادارٔه افراد است و کسب اىن مهارت صرفاً به 

خواندن رىاضى و فىزىک و… نىاز ندارد بلکه در آن آشناىى با:
ــ امور روانى انسان ها، نىازها، خواست ها و تواناىى هاى آنها

ــ سازمان و تشکىالت و اهداف آن و مهارت استفاده از انسان ها در جهت تحقق  اهداف 
سازمان ضرورت دارد.

مهارت هاى ىک مدىر با مهارت هاى مهندس ساختمان متفاوت است. مدىر با انسان ها، 
با همٔه ظرافت هاى روحى و روانى شان و ارزش ها و اعتقاداتى که براى آنها مقدس است، 
سر  و  کار دارد؛ بنابراىن، به مهارتى به مراتب پىچىده تر از مهارت مهندس ساختمان نىاز دارد 

و به همان مىزان، بىشتر به هوش و اطالعات نىازمند است.
مهارت هاى دانشمندان و اهل تحقىق از نوع دىگرى است. آنها با مفاهىم کار مى کنند. 
دنىاى کار آنها ذهن و مفاهىم است؛ بنابراىن، باىد بدانند با اىن مفاهىم چگونه کار کنند و 

چگونه آنها را به کار بگىرند.
خوىشتن پندارى: گاهى اوقات فرد با وجود رغبت و مىل اولىه، داشتن استعداد 
و تواناىى و مهارت در زمىنٔه شغلى خاص، پس از مدتى احساس مى کند که آن شغل براى 
وى مناسب نىست ىا براى آن کار ساخته نشده است. وى با فعالىت در آن شغل، احساس 
کمبود مى کند و حتى ممکن است آن را رها کند و مدت ها از شغلى به شغل دىگر روى آورد.

چرا چنىن وضعى پىش مى آىد؟
در پاسخ به اىن پرسش، علماى روان شناسى از مفهوم خوىشتن پندارى سخن مى گوىند.

هر فرد با زندگى در اجتماع به تصورى از خود و از آنچه باىد بشود، دست مى ىابد. 
در صورتى که شغل انتخابى، فرد را از اىن تصور دور کند ىا به تحقق آن تصور کمک نکند، 

فرد خود را مغبون احساس مى کند و نسبت به آن شغل بى مىل مى شود.
فرض کنىد فردى در جرىان زندگى به اىن تصور از خود دست ىابد که تواناىى اداره و 
رهبرى جمعى را داراست؛حال اگر با اىن تصور،کارمند سادهٔ ىک اداره بشود،سرنوشت وى 
در اىن شغل چه خواهد بود؟ شغلى که تبعىت از دستورات مافوق ىکى از لوازم کارى آن است.
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بـه مقام  نتىجه برسد که مى تواند در سـلسـله مراتب ادارى رشد کند و  بـه اىن  ــ اگر 
مدىرىت و مسئولىت ادارى برسد، احتمال دارد در آن کار باقى بماند.

اّما اگر به اىن نتىجه برسد که تا آخر عمر باىد کارمندى ساده باقى بماند، براى وى آن 
شغل جز خستگى و… چىزى به دنبال نخواهد داشت.

فردى را تصور کنىد که تبعىت و اطاعت از دستورات رهبران و مدىران، جزء تصور 
وى از خودش است. اگر اىن فرد را در مقام مدىرىت ىک اداره بگذارند، اىن تصور او را 
در اىن مقام ناموفق خواهد ساخت؛ زىرا او براى تصمىم گىرى و صدور دستور که ىکى از 
لوازم کار مدىرىت است، همىشه منتظر دستور دىگران خواهد بود و درنتىجه، به جاى اداره 

کردن دىگران، دىگران او را اداره خواهند کرد.
فعالىت 16 ــ 4 دربارٔه موارد زىر در کالس گفت وگو کنىد؛

ــ فردى که خطر کردن و فعالىت در زمىنه هاى بدىع، جزء تصور وى از خودش است 
ولى به کارى ساده و تکرارى مشغول مى شود؛

ــ فردى که آرامش و عدم تحرک، جزء تصور وى از خودش است و به کارى پرتحرک 
مشغول مى شود.

محىط و شراىط اجتماعى: فرض کنىد که فرد در انتخاب شغل به استعداد، عالقه 
و … خود توجه کرده و براساس آن شغل خوىش را انتخاب کرده است. آىا مى توان گفت 

او در شغل خود موفق است؟
پاسخ به اىن پرسش را با بررسى دو نمونٔه فرضى آغاز مى کنىم.

نمونۀ اّول:
فردى را در نظر بگىرىد که به صنعتگرى:

ــ رغبت کامل دارد؛
ــ استعداد و تواناىى انجام آن را هم دارد؛

ــ مهارت هاى الزم را هم در اىن زمىنه کسب کرده است؛
ــ اىن شغل با تصور وى از خودش نىز تناسب دارد و او احساس مى کند که براى 

اىن کار ساخته شده است.
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اگر اىن فرد از خانواده اى اشرافى باشد که صنعتگرى را شغلى دون 
منزلت اجتماعى خود بدانند ىا با کسى ازدواج کند که اىن شغل براى او، 
شغلى کم مزىت، بدون آىنده و… باشد، براى اىن فرد چه پىش خواهد آمد؟

نمونۀ دوم:
فردى را در نظر بگىرىد کـه با بررسى همٔه جوانب بـه اىن نتىجه رسىده است که بـاىد 
به دامپرورى مشغول شود. پس با استفاده از وام و امکانات دولتى ىک مؤسسٔه گاودارى 
تأسىس مى کند و به کار مى پردازد. اگر اىن فرد در خانواده اى زندگى کند که پرداختن به 
اىن امور را کـارى بىهوده ىا دون شأن تلقى مى کنند ىـا در محىطى زندگى کند که افراد آن 

دامپرورى را شغلى پرمشغله و بدون مزاىا مى دانند، براى او چه پىش خواهد آمد؟
او باىد به طور مداوم با فشارهاى خانواده، همسر و محىط مقابله کند؛ تا آنجا که اىن 

احساس در وى سر برمى آورد که چرا اىن شغل را انتخاب کرده است.
بنابراىن، توجه به محىط و شراىط اجتماعى نکتٔه پنجم در انتخاب شغل است که فرد 

باىد به آن توجه داشته باشد.

ـ 4 ىک بار دىگر، آنچه را در پاسخ به پرسش ابتداى اىن درس ىادداشت  فعالىت 17ـ 
کرده اىد، مرور کنىد و با توجه به مطالب درس آن را کامل کنىد.

باىد به عامل جامعه و نىازهاى آن نىز  البته در کنار عوامل فردى در انتخاب شغل 
توجه کرد.

انتخاب شغل

 عالقهخوىشتن پندارى

محىط و 
استعداد و تواناىىمهارتشراىط  اجتماعى

عوامل مؤثر بر انتخاب شغل
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درس هفتم

آسىب هاى نظام اقتصادى

دارد.  را  خود  خاّص  مسائل  دىگر،  اجتماعى  نظام هاى  مانند  نىز  اقتصادى  نظام 
پدىده هاىى چون بىکارى، توّرم، گران فروشى، مصرف گراىى و اسراف، مشکل مسکن و فقر، 
مسائلى اند که نظام اقتصادى با آنها روبه روست و ما در بررسى آنها به تعارضات ساختى، 
عدم   تعادل و هماهنگى مىان خرده نظام ها خواهىم رسىد. در اىن قسمت ىکى از مهم ترىن 

آسىب ها ىعنى بىکارى را بررسى مى کنىم.

مفهوم بىکارى
بىکارى نمى نامد. در عرف، »بىکار«  پىران را کسى  مسلماً عدم اشتغال کودکان و 
به فردى گفته مى شودکه مى تواند کارى انجام دهد و شغلى داشته باشد، ولى شغلى پىدا 
نمى کند. معناى بىکارى اىن نىست که فرد هىچ کارى نمى کند، بلکه معناى آن اىن است که 

او شغل و در نتىجه درآمدى ندارد.
بىکارى فصلى،  بىکارى آشکار مى گوىند،  به آن  بىکارى که  از  اىن مفهوم  در کنار 
اشتغال کاذب و بىکارى پنهان نىز وجود دارد که انواع دىگر بىکارى اند. در زىر به  اختصار 

دربارٔه هر ىک از اىن موارد توضىح مى دهىم.
بىکارى فصلى نوعى از بىکارى است که در آن، فرد مّدتى از سال شغلى دارد ولى در 
بقّىٔه اىّام سال به کار مشغول نىست؛ مانند مشاغل کارگران ساختمانى، کارگران کشاورزى 

و نظاىر اىنها.
در اشتغال کاذب نىز فرد داراى شغل و درآمد است ولى شغل وى در نظام اقتصادى 
نتىجه اى مطلوب ندارد. مشاغلى مانند داللى، کوپن فروشى و سىگارفروشى )در بعضى از 

اشکال آن( اشتغال کاذب اند.
اکنون تصوّر کنىد که ىک مهندس برق که براى امور فنّى تربىت شده است، به رانندگى 
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تاکسى بپردازد. اگرچه شغل او براى نظام اقتصادى نتىجٔه مطلوب دارد 
اّما از استعداد و تواناىى وى در حد مطلوب استفاده نشده است. به اىن 
نوع اشتغال که در آن از حداکثر استعداد و تواناىى فرد استفاده نمى شود، 

بىکارى پنهان مى گوىند.
فعالىت 18 ــ 4 پىش از ادامٔه درس، در مورد اىن پرسش فکر 

کنىد: چرا در ىک جامعه، پدىده اى به نام بىکارى )چه آشکار چه پنهان( به وجود مى آىد؟ 
پاسخ هاى خود را ىادداشت کنىد.

عوامل بىکارى
الف ــ ناکارآمدی نظام آموزشى: امروزه بسىارى از مشاغل به تخصص نىاز 
دارند؛ ىعنى، فرد قبل از به عهده گرفتن آنها باىد ىک دورٔه آموزشى را طى کند تا مهارت هاى 
الزم را به دست آورد. با استفاده از تعلىمات نظام آموزش و پرورش و دانشگاه مى توان 
به مهارت ها و اطالعات الزم دست ىافت. اگر نظام آموزش رسمى به مهارت هاىى که نظام 
اقتصادى و مشاغل به آنها نىاز دارند، توجه نکند ىا به افراد آموزش هاىى بدهد که در نظام 
کار  بازار  وارد  نىروىى که  نىست،  مناسب  بعضى مشاغل  براى  ىا  ندارد  کاراىى  اقتصادى 

مى شود ىا بىکار مى ماند ىا به مشاغل کاذب روى خواهد آورد.
در اىن حالت، مى توان از شراىطى صحبت کرد که طىّ آن، نظام آموزشى افراد را 
براى مشاغلى چون مهندسى و کارشناسى تربىت مى کند؛ در حالى که در کارخانه ها جاى 
افرادى چون تکنىسىن )فن ورز(ها خالى است؛ درنتىجه، در رده هاى کارى کارخانه در 
ىک سو مهندسان را دارىم و در سوى دىگر کارگران را؛ بدون اىنکه نىروىى وجود داشته 

باشد که به عنوان رابط اىن دو گروه، نظام تقسىم کار را کامل کند.
همىن طور مى توان از شراىطى صحبت کرد که طىّ آن به افراد آموزش هاىى در حّد 
کارشناسى ارشد و دکترى داده مى شود ولى در نظام اقتصادى از آنها در حدّ کارشناس 

استفاده مى شود.
افرادى که در حّد دىپلم آموزش دىده اند ولى به کارهاىى مشغول مى شوند که اطالعاتى 
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در حّد سىکل الزم دارد، نمونٔه دىگرى از اىن مورد است.
اىن مطلب را مى توان با عنوان عدم تعادل و ناهماهنگى مىان نظام آموزشى و نظام 

اقتصادى بىان کرد.
همچنىن، ممکن است در جامعه، باورها و نگرش هاى نادرستى )مانند ترجىح مشاغل 
راحت و پشت مىزنشىنى به کارهاى تولىدى و دشوار( نسبت به کار و شغل وجود داشته باشد؛ 
در اىن حالت، نظام آموزشى مى تواند در کنار عوامل دىگرى همچون خانواده، رسانه ها، 

مساجد و… با اصالح اىن باورها، بر نوع و مىزان بىکارى اثر بگذارد.
در ضمن، نظام آموزشى مى تواند با تروىج و تقوىت باورها و نگرش هاى مناسب به کار 
)مانند نگرشى که کار را عالوه بر منبع درآمد، امرى مقدس و وسىلٔه ضرورى ترقى و تعالى 

انسان نىز بشمارد( بر چگونگى وضعىت اشتغال و بىکارى تأثىر بگذارد.
ـ ماشىنى شدن و خودکارى )اتوماسىون(: اکنون گامى فراتر مى گذارىم و به  بـ 
علت دىگر بىکارى که بسىارى از جوامع کنونى را شامل مى شود، اشاره مى کنىم: ماشىنى 
شدن و خودکارى )اتوماسىون( ىا جاىگزىنى ماشىن به جاى انسان و هر چه بىشتر ماشىنى 

کردن کارها.
فعالىت 19 ــ 4 در کالس در مورد موضوع زىر گفت و گو کنىد.

چگونه ماشىنى شدن موجب بىکارى مى شود؟
عواملى که از آنها ىاد کردىم، عواملى اند که خارج از نظام اقتصادى، نظام آموزشى، 
صنعت و فّناورى علل بىکارى شناخته مى شوند. در درون نظام اقتصادى هم عواملى وجود 

دارد که موجب افزاىش ىا کاهش بىکارى مى شود که به بعضى از آنها اشاره مى کنىم.
با  مى کنند  زندگى  در شهرها  افرادى که  اقتصادى:  نظام  در  تعادل  عدم  ــ  پ 
پدىده اى به نام سىگارفروشى در سر چهارراه ها و کنار خىابان ها آشناىند و احتماالً شنىده اند 
که اىن کار شغلى کاذب است. همچنىن با تکّدى به عنوان شغلى کاذب و نىز نامشروع آشناىند.

علت اىنکه چرا مى گوىىم کاذب، اىن است که در نظام اقتصادى اثر مطلوبى ندارد 
اّما در شهرى مانند تهران شاىد هزاران نفر و حتى ده ها هزار نفر به اىن کار مشغول اند و 
درآمد آنها هم گاه بىش از بسىارى مشاغل مفىد جامعه است. بسىارند کسانى که به کار 
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تولىد مشغول اند و درآمد آنها کمتر از ثلث و نصف درآمد سىگارفروش ها 
و مشاغل مشابه آن است. اىن مشاغل همچنىن به پىشىنٔه آموزش رسمى 

نىز نىازى ندارند.
بعضى از مشاغلى که از آنها با عنوان واسطه ىاد مى شود، نىز از اىن 
نوع اند. صاحبان اىن مشاغل بدون اىنکه در نظام اقتصادى اثر مطلوبى 

داشته باشند فقط به صورت مجموعه اى از واسطه ها مىان تولىدکننده و مصرف کننده قرار 
گرفته اند.

فعالىت 20 ــ 4 در کالس بحث کنىد:
ــ چرا مشاغل واسطه گرى در جامعه به وجود آمده اند؟

ــ سه نمونه از مشاغل واسطه اى را نام ببرىد که در نظام اقتصادى اثر مطلوب دارند.

ــ سه نمونه از مشاغل واسطه اى را نام ببرىد که در نظام اقتصادى اثر نامطلوب دارند.
ــ با وجود اثر نامطلوب بعضى از مشاغل واسطه اى در نظام اقتصادى، چرا افراد 

ترجىح مى دهند که در اىن مشاغل مشغول به کار شوند؟ 
باشد کـه سودآورى تجارت و  ىافته  به نحوى سازمان  اقتصادى  نظام  هنگـامى کـه 
خرىد   و فروش بىش از کار تولىدى باشد، گراىش افراد به کارهاى تولىدى کم مى شود. اىن 

ىکى از نشانه هاى عدم تعادل و ناهماهنگى در نظام اقتصادى است.
ىعنى،  باشد؛  اقتصادى  رکود  نتىجٔه  بىکارى  است  ممکن  اقتصادى:  رکود  ــ  ت 
اىجاد  رکود  کاالها،  فروش  و  خرىد  در  و  مى گىرد  پىشى  برتقاضا  عرضه  آن  در  شراىطى که 
مى شود. در اىن حالت، فعالىت هاى اقتصادى از رونق مى افتند، تولىدکنندگان از تولىد باز 
مى مانند، افراد از سرماىه گذارى جدىد خوددارى مى کنند و درنتىجه، نىروى کارى که تازه 

وارد بازار شده است و حتى نىروى کار ماهر، بىکار مى مانند.
ـ زىربناى اقتصادى ناکافی: کشورى که نمى تواند زىربناى اقتصادى الزم را  ثـ 

براى رشد اقتصادى فراهم آورد، با بىکارى روبه رو مى شود.
اىجاد مشاغل جدىد با دستورالعمل و توصىه و نصىحت ممکن نىست بلکه به زمىنه هاىى 

نىاز دارد که بخش عمده اى از آنها اقتصادى است.
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براى نمونه:
ــ کشورى که فاقد صناىع زىر بناىى باشد؛

ــ سرماىٔه الزم را براى اىجاد صناىع زىر بناىى نداشته باشد؛
ــ فاقد نىروى متخصص الزم براى اىجاد اىن صناىع باشد،

در بسىارى از زمىنه هاى صنعت، رشد نخواهد کرد و درنتىجه، مشاغل جدىد هم اىجاد 
نخواهد شد.

ــ کشورى که نتواند منابع آب خوىش را ذخىره و به طور مطلوب مصرف کند، نخواهد 
توانست در زمىنٔه کشاورزى هم مشاغل جدىدى اىجاد نماىد.

بنابراىن، گاه نبودِ زىربناى اقتصادى قوى موجب مى شود صنعت و کشاورزى از 
رشد باز مانند و درنتىجه، بىکارى آشکار و پنهان افزاىش ىابد.

بىکارى  غىراقتصادى  و  اقتصادى  عوامل  از  بعضى  بردىم،  نام  آنها  از  عواملى که 
در جوامع هستند اما بىکارى ىکى از مشکالت و مسائل اقتصادى است. امور نامطلوب 
بسىار دىگرى هم هست که به عنوان مشکل و مسئله مطرح مى شوند و حاصل ناهماهنگى 

و عدم  تعادل مىان خرده نظام هاى مختلف در جامعه اند.
ـ 4 ىک بار دىگر، آنچه را در پاسخ به پرسش ابتداى اىن درس ىادداشت  فعالىت 21ـ 
کرده اىد، از نظر بگذرانىد و با توجه به مطالب درس، آن را کامل کنىد. سپس ىکى از مسائل 
اقتصادى زىر را انتخاب و مانند مسئله بىکارى، در مورد آن تحقىق کنىد. نتىجٔه تحقىق 

خود را در کالس گزارش کنىد.
ــ تورم

ــ گران فروشى
ــ مصرف گراىى

ــ فقر.
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پرسش هاى فصل
1 ــ نظام اقتصادى از چه اجزاىى تشکىل مى شود؟

2 ــ رابطٔه اقتصادى با رابطٔه دوستانه چه تفاوت هاىى دارد؟
3 ــ نظام پولى چىست و چه تأثىرى بر فعالىت هاى اقتصادى دارد؟

4 ــ نظام تولىدى چىست و چه نقشى در نظام اقتصادى دارد؟
5 ــ نظام توزىع چىست و چه تأثىرى بر زندگى اقتصادى دارد؟
6 ــ محىط طبىعى چه تأثىرى بر نظام اقتصادى کشورها دارد؟

7 ــ رابطٔه پىشرفت هاى علمى و صنعتى ىک کشور را با اقتصاد آن کشور مورد تجزىه و تحلىل 
قرار دهىد.

8 ــ به نظر شما، چه عواملى باعث مى شود که مردم به کاالهاى غىرضرورى احساس نىاز کنند؟
9 ــ مى دانىد که بىن رفتار اقتصادى مردم با پىشرفت اقتصادى رابطٔه مستقىمى وجود دارد. با ذکر 

چند رفتار اقتصادى مناسب براى جامعٔه ما، تأثىرات آنها را بر توسعٔه اقتصادى بررسى کنىد.
10 ــ دولت با چه ابزارهاىى مى تواند در تنظىم امور اقتصادى دخالت کند؟

ـ اگر صنعت به سرعت بر روابط اقتصادى ىک کشور تأثىر گذارد، چه مشکالتى براى جامعه  11ـ 
پىش مى آورد؟ چرا؟

12 ــ اگر کسى بدون عالقه، شغلى را انتخاب کند، با چه مشکالتى روبه رو مى شود؟
13 ــ رابطٔه استعداد و تواناىى فردى را با انتخاب شغل توضىح دهىد.

14 ــ رابطٔه خوىشتن پندارى و انتخاب شغل را بررسى کنىد.
15 ــ نبودِ زىربناى اقتصادى چگونه موجب بىکارى مى شود؟

مرورى بر فصل
1 ــ بخشى از فعالىت هاى هر نظام که براى تولىد کاالها و خدمات مورد نىاز مردم انجام مى گىرد، 

»فعالىت هاى اقتصادى« نامىده مى شود.
به وجود  افراد  بىن  انجام فعالىت هاى اقتصادى، روابط معىنى  براى  نظام اقتصادى  ــ در هر   2

مى آىد؛ به اىن روابط »روابط اقتصادى« گفته مى شود.
ـ جامعه براى حفظ ىکپارچگى خود، قواعدى را براى تعىىن حدود منافع افراد مشخص مى کند  3ـ 

که از آنها به »قاعدٔه مالکىت« ىاد مى شود.
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ـ مجموعه روابطى که بر محور تولىد و مبادلٔه کاال و خدمات و براساس قواعد تعىىن شده توسط  4ـ 
جامعه )قاعدٔه مالکىت( شکل مى گىرد، نظام اقتصادى را به وجود مى آورد.

5 ــ نظام تولىدى، نظام توزىع، نظام پولى و بانکى خرده نظام هاى نظام اقتصادى ىک کشور را 
تشکىل مى دهند.

6 ــ در هر کشور، نظام اقتصادى با محىط طبىعى رابطٔه مستقىم دارد. غناى محىط طبىعى ىکى 
از عوامل رشد اقتصادى است.

ـ رشد علم موجب توسعٔه صناىع کشور مى شود و صنعت و فّناورى باعث پىشرفت اقتصادى مى شود. 7ـ 
8 ــ رشد علم به ارزش هاى جامعه بستگى دارد.

ـ آموزش و پرورش با آماده ساختن افراد براى زندگى اجتماعى و اىجاد صالحىت ها و تواناىى هاى  9ـ 
الزم در آنها، زمىنٔه الزم را براى رشد و توسعٔه اقتصادى فراهم مى کند.

10 ــ نظام اقتصادى با تأمىن نىازهاى افراد جامعه رابطٔه مستقىم دارد. در صورتى که نىازهاى افراد 
با سرعتى بىش از رشد اقتصاد گسترش ىابد، جامعه دچار عدم تعادل و نابسامانى مى شود.

ـ دولت با تنظىم و اجراى برنامه هاى اقتصادى، بر نظام اقتصادى اثر مى گذارد و امور اقتصادى  11ـ 
را هداىت مى کند.

12 ــ خانواده از ىک سو براى نظام اقتصادى، مصرف کننده و از سوى دىگر نىروى کار فراهم مى کند.
13 ــ نظام اقتصادى وظىفٔه حفظ حىات مادى جامعه را برعهده دارد.

14 ــ اگر سرعت تأثىر صنعت بر روابط اقتصادى خىلى سرىع نباشد، افراد مى توانند خود را با 
شراىط جدىد وفق دهند ولى اگر سرعت اىن تغىىرات زىاد باشد، جامعه دچار عدم  تعادل مى شود.

15 ــ از پىامدهاى نامطلوب نظام اقتصادى، به وجود آمدن تضاّد طبقاتى و رواج پول پرستى است.
16 ــ اگر  شغل فرد با عالقه و تواناىى هاى او هماهنگ باشد، فرد موفقىت بىشترى به دست مى آورد.
17 ــ براى انجام هر کار مهارت الزم است. مهارت از راه آموزش ىا کسب تجربه به دست مى آىد.

18 ــ اگر فرد تواناىى هاى خود را بىش از مىزانى تصور کند که براى انجام کار معىن ىا شغل خود 
به آن نىاز دارد، نسبت به شغل خوىش بى مىل مى شود.

19 ــ محىط اجتماعى باعث مى شود که گاهى فرد براى کسب وجهٔه اجتماعى شغل انتخاب کند.
20 ــ »بىکارى« ىکى از مسائل اقتصادى است. عدم تعادل بىن نظام آموزشى و نىازهاى مشاغل، 
ماشىنى شدن کارها، رکود اقتصادى، نبودن زىربناى اقتصادى الزم از عوامل به وجود آورندهٔ بىکارى اند.


