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ارموضوع و قلمرو جامعه شناسی ک: فصل اول



موضوع جامعه شناسی کار

با وجود است که حتی امروز هم« حیوانی سیاسی»یا به گفته ارسطو « موجودی اجتماعی»انسان •
اخت تنوع مجموعه های اکولوژی و گوناگونی آهنگ حرکت در پیشرفت فنی و تحول در س

8ص . اجتماعی و سطح اقتصادی جوامع، در زندگی به کار می پردازد



ار انسانی ک»هانری برگسن نیز در اثر معروف خود تحول خالق راجع به فعالیت انسان می نویسد •
9ص . اشتبنابراین، در تعریف کار باید همواره صفت مفید بودن را در نظر د« خلق فایده است

این بحث تا دکارت و تعریف کرده و دنبالة« انسان به اضافة طبیعت»فرانسیس بیکن، کار و پیشه را •
9ص . فریدمان کشیده شده است



ت که در نگاه اول کار عبارت از کنشی اس»: مارکس در کتاب معروف خود، سرمایه، می نویسد•
10ص « بین انسان و طبیعت به وقع می پیوندد

ه های این اتالف وقت است که ادعا شود با جدا ساختن کار از گروههای اجتماعی و قومی و زمین•
11ص . فرهنگی آن می توان دربارة آن بحث فلسفی کرد



کار و عمل

زادی که همراه با آ«عمل»در این معنی کار در حدی که مستلزم تقید است، در بسیاری موارد از •
ایت کار هنگامی می تواند صورت عمل به خود گیرد که آزادانه و با رض. است متمایز می شود

ون بد–خاطر آن را انجام دهد، چنانکه گاهی فعالیتهای هنرمندی که در طویل المدت اثری را 
13به انجام می رساند از این نوع محسوب می شود؛ ص -اینکه نیازی او را به عجله وادارد

خصیت را باید اضافه کنیم که کار، تنها هنگامی جای عمل را می گیرد که گرایشهای عمیق ش•
13ص . ظاهر و به تحقق آن کمک کند



14ص . به نظر فروید کار در ارتقای انسان به سوی کمال انسانی تاثیر بسیار دارد•



استثمار و از خود بیگانگی

:برخی از کارهای از خود بیگانه کننده عبارتند از•
.کوششهایی که در بررسیها و مشاهدات، سلب کنندة شخصیت تشخیص داده شود-1•
.  کوششهایی که انجام دهنده ، در آن شرکت نمی کنند-2•
.ور برساندکاری که به فرد اجازه نمیدهد که هیچیک از استعدادها و ظرفیتهای خود را به منصة ظه-3•
.کاری که فرد عالقه ای ندارد وقت خود را صرف آن کند-4•
ه ای آن را کوششهایی که فرد در پایان روز مانند نوعی بردگی از آنها فرار می کند و از نظر حرف-5•

.مفید نمی داند
15و 14ص . کارهایی که خم و راست شدنی بیش نیستند-6•
ای مختلف تجربیات ما درباره جوامعی که برخی از آنها به نظام سرمایه داری آزاد و برخی دیگر به نظامه•

ی و استثمار در هر سوسیالیسم دولتی و اقتصاد ارشادی وابسته اند، نشان می دهد که مشکل از خود بیگانگ
15ص . دوی این نظامها وجود دارد



نظرگاه های مختلف در مورد کار

16ص . نخستین صورت کار جنبه فنی آن است•
ت که در صنعت مستلزم سازگاریهای فیزیولوژیک و روانشناختی اس« پست کار»بنابراین مفهوم •

16ص . بیش از پیش توجه محققان و کارگزاران را به خود جلب کرده است



چیست؟اوروزمرةکوششهایبرابردراحمدروانیواکنشهایکهاستمطرحپرسشایناینجادر•
ایزمینههچدر–رودمیکاربه(تکنیکی)فنیروانشناسیدرکهمعناییبه–اواستعدادهای

آنهبکهایشغلیرضایتدرجهیاخودآگاهیمیزانچیست؟کاربرایاوهایانگیزهاست؟
18صاست؟اندازهچهشده،نایل



درکهارنظروجههبهمربوطمسائلهمهشود،گرفتهنظردرروانشناسیدیدگاهازوقتیکار•
18ص.استشدهواقععلمیبررسیهایوپژوهشقلمرودراخیرسالهای

18ص.استکاراجتماعینظرگاهنظرگاه،چهارمین•
ازکهاست«کارواقعیت»آنوداردوجوداجتماعیدیدگاهازکارهایپدیدهدربارةتلقینوعی•

دموراینجادرکهاستدورنماییاینواقعدروگیردمیقرارمالحظهموردشناسجامعهنظر
19و18ص.ماستتوجه



ه رسمی برخی مولفان معتقدند، در کنار این سازمان رسمی، گروههایی به صورت نامرئی و نیم•
یت آنها گروههایی هستند که کارگران عضو. می نامند« گروهای مجازی»وجود دارند که آنها را 

آن گروهها آن را در خارج از محیط کار پذیرفته و به علت داشتن اعتقادات و احساسات مشابه، به
20ص . تعلق پیدا کرده اند

ار به عنوان اگربازهم زاویة دید خود را تغییر دهیم، می توانیم برداشت بسیار وسیع و عمیقی از ک•
ان تا آنجا پیش این جنبة کار به قدری مهم است که برخی از مولف. داشته باشیم« واقعیت اقتصادی»

21ص . را ناشی از محیط کار می دانند« علم روابط انسانی»رفته اند که حتی 



کار با توجه به نیازها

طرحزاقبل.شودمینثبیت«اساسینیاز»صورتبهگراییمصرف•
صرفم»پدیدةموردایندربشناسیم؛راآنباید«اساسینیاز»اصطالح
ابتدایردمتحدهایاالتوضعیتمورددروبلنتورستینکهرا«نمایشی

روبهنهمچناحال،بهتاموقعآنازو-استکردهتوصیفبیستمقرن
میریادآو-استشدهافزودهآنعمقوشدتبرهموارهوبودهگسترش

22ص.شویم
رایصنفسازمانهایاحتیاجات،داومیفشارکشورهاسایروامریکادر•

برایتیحوباشندداشتهدستمزداضافهدرخواستدائماکهکندمیوادار
قدرتماندنثابتمنظوربهوفنیپیشرفتهایازناشیخطراتبامقابله

23ص.شودفراهمآنهابرایتضمینهاییخرید،



کار با توجه به نیازها

محسوسییفهایتخففعالیتهاوهارشتهازایپارهدرهستندجلوفنینظرازکهکشورهاییبعضی•
وترشگسحالدرفردنیازهایکهاستمحیطیدرکاهشاینکهآنجااز.اندکاردادهساعاتدر

که–دیگریکارهایبهآوردمیدستبهکهرا«فراغتیدورة»کارگراست،دائمیافزایش
مزدیدستنیزآنازتادهدمیاختصاص–نباشدمربوطاستممکنهماواصلیشغلباالزاماً

24و23ص.کنددریافت



کار»تند،هسکمبوددچارهنوزکهمجارستانولهستان،(سابق)یوگسالویمانندکشورهاییدر•
میصوصیخبخشجذبکارگرانبیشترکشوهاایندراست؛معمولبسیار«دوشغلی»یا«سیاه

ازبیشوندکنمیاستخدامراآنهاقانونیبیشوکمصنعتیکوچککارگاههایییعنیشوند،
25و24ص.دهندمیمزدآنهابهدولتیهایکارخانه



نقش گروه کار

انسانقانمحقایننظربه.اندکردهابرازموردایندرشاگردانشومایوالتونکهاستنظریاین•
راخودماهیتتواندنمی–استکاربهاشتغالاصلیشویژگیکه–اجتماعیحیوانمقامدر

آندرراودخایحرفهفعالیتکهایکاریگروهدرمگرسازد،شکوفاراشخصیتشودهدنشان
26ص.دهدمیانجام



کار و تقید

عهجامدرخدمتراخودتوانواستعدادخواهدمیفردکهاستآنازناشیمعموالًدرونیتقید•
راخودخالقیتخواهدمییاداندمیکارکردنبهمقیدراخودآرمانیدلیلیبهیعنیدهد؛قرار

27ص.برساندظهورمنصهبهفنونوعلومزمینهدرراابتکارشوابداعیاهنر،زمینهدر
ازالزامنای.باشدکارپدیدةهمراهاستممکنکهاستقیودیعامترینازیکیاقتصادیالزام•

.شوندیمایجادذهندرابتدادارند،وجودگستردهطوربهومختلفسطحدرکهنیازهاییطریق
ازریفظوجدیدبسیارهایخواستهوابتداییحددرمسکنولباسغذا،ماننداساسینیازهای
28ص.استاینگونه



جامعه شناسی کار و روابط محیط کار

تهدسآنبه–آمدوجودبهامریکاواروپادرنوزدهمقرناواخردرکه–علمیشناسیجامعهدر•
توجهیشتربداشتنداخالقیواقتصادیوحقوقیومذهبیخصوصیتکهاجتماعیواقعیتهایاز

29ص.شدمی
روشنصنعتیشناسیجامعهدررامدیریتهایجنبهلحاظبرخیازامریکاییشناسانجامعه•

کشورهایرسایدروفرانسهدر.شودآنهانصیبآنافتخاراتهمةاینکهبدونالبته–اندساخته
«انسانیروابط»عنوانزیرراخودماهربیشوکمکارگرانکهدارندوجودمتخصصانیاروپایی

.نیستندایسهمققابلدترویتوشیکاگودرخودآمریکاییهمکارانباوجههیچبهودهندمیپناه
30ص



امعه بتدریج دربارة ج« جامعه شناسی صنعتی»اول اینکه اصطالح •
32و 31ص. شناسی گروههای کار غیر صنعتی نیز به کار رفته است

یا جامعه « جامعه شناسی اداری»دوم، مشروعیت شاخه ای به نام •
.  ردازدشناسی اداره است که به طور کامل به بحث دربارة ادارات می پ

وان است، تحت این عن« علوم اداری»همچنین مجالتی که مربوط به 
32ص . منتشر می شوند

به نظر می رسد جامعه شناسان مختلف که از لحاظ سن، نوع و •
تا هربر هانری فایلتحصیالت و محیط زندگی یکسان نبوده اند، از 

ایل در ف. ، دربارة محتوا و اساس کار اداری نظر یکسانی دارندسیمون
ردن، اداره کردن عبارت است از پیش بینی ک»این مورد می گوید 

32ص « سازمان دادن، رهبری، نتسیق و کنترل کردن



ازرگانیبیاصنعتیشناسیجامعهدقتهمانبهتواننمیاداریشناسیجامعهبرایبنابراین•
روزافزوناختالطوگسترشاین،وجودبا.داردوجودجاهمهادارهزیراداد؛ارائهتعریفی

اداراتهکاستشدهموجببیستمقرنگروهی-فنیتمدندر(خدمات)سومبخشفعالیتهای
33ص.ودشدادهاختصاصآنهابهایجداگانهبررسیهایاستشایستهکهآیندوجودبهوسیعی



جامعه شناسی سازمان ها و گروه های کار

«افقیودیعمو»شکلمانندسازمانهامختلفاشکالبینرشتهاینبهمربوطآثاروهانوشتهدر•
یا«جمعیهدستمدیریت»باسازمانهاییا«مستبدانه»و«دموکراتیک»«متمرکزغیر»و«متمرکز»
36ص.استشدهایمقایسهبررسی«جهتهچند»
است،معینیایکارهانجاممستلزمکه«وظایفیشبکه»واسطةبهسازمانهرخصوصیتقطعطوربه•

36ص.میکندایجابراکارتقسیمنوعیبنابراین،ومیشودروشن
سویبهراهاکاروداردنگهمتحدیکدیگرباراآنهاتاشودمیواردسازماناعضایبرکهفشاری•

37ص.استتقیدبرایمثالیکند،هدایتمشترکیهدف
یرد؛گمیشکلگروهیاخالقانسانی،روابطشناسیجامعهوسازمانهاشناسیجامعهتالقیاز•

37ص.کردجستجوسازمانبافردروابطدربایدرااخالقبنابراین،



، هر ویساز نظر. در اینجا  باید دید مفهوم سازمان و ساخت چگونه به یکدیگر مربوط می شوند•
:سازمان وسیع با چهار خصوصیت اصلی تعریف می شود

شبکه ای از افراد که وظایفی را به عهده دارند؛چ( الف•
حیط محدود خود دلبستگی و احساس مسئولیتی که افراد در قبال فعالیتهای عملی معین و در م( ب•

دارند؛
هدفی که همه چیز، برای رسیدن به آن فراهم شده است؛( ج•
38و 37ص . نظام ثابت و هماهنگ روابط موجود بین وظایف مختلف، یعنی ساخت سازمان( د•



آنهااعضایهکثابتیاجتماعیگروههایازعبارتندیافتهسازمانگروههایگفتتوانمیواقعدر•
باالدرهکایخصیصهدوجودبدونکند،میاضافهکاپلو.شوندمیشناختهابهامیهیچبدون
بزرگیوشیفرخواروبارمثالًگرفت؛نخواهندخودبهسازمانعنوانگروههاازبسیاریشد،تاکید

یابندیهبستفروش،)دهندمیانجاممختلفیکارهایموقعیتحسببراعضایشازیکهرکه
39ص.نیستسازمانیک(نظافت



جامعه شناسی روابط انسانی

انکاراقعیتیوصورتبهگیریم،مینظردراجتماعیروانشناسیجنبةازراکارسازمانکههنگامی•
استدهشهماهنگآگاهانهکهاشخاصیفعالیتهاینظام»سازماندورنماایندر.آیدمیدرناپذیر

پیداتماعیاجنقشهایوپایگاههاازنظامیشکلخودبهخودکهاجتماعیسیستمیکعنوانبهو
40ص.استشدهتعریف«کرده



شغلروش های تحقیق در جامعه شناسی کار و: فصل دوم



آیا جامعه شناسی کار روش ویژه ای دارد؟

کهفنونیآیاهکسازیمروشنیعنیکنیم،بیانراشناسیروشازمنظوراینجادربجاستباالخره،•
یاوندشواردنیزکارشناسیجامعهشناسیروشدراعمالند،قابلایزمینههردرعامصورتبه

42ص.شوندپذیرفتهدارند،اختصاصکارشناسیجامعهویژةروشهایبهکهآنهاییفقط
کنندمیاپیدمنفردیهایجنبهضرورتاًگیرند،میقراربررسیموردکارهایپدیدهکهامروزه•

موردهاینهزمیباواندرفتهکاربهدیگرجایدرکهبهانهاینبهرامعمولروشهایتواننمیولی
موارددرهککندمیمجبوررامحققانفرادی،وجودهمین.گذاشتکنارناسازگارند،کارتحقیق

43ص.کندکشفایتازهروشهایالزم



بهتوانیمراواقعیاتاینآیاواست؟منفردهایشیوهاینگونهمستلزمکاربهمربوطامورآیا•
43صکند؟ایجابراخاصیروشکهدادقرارپژوهشیموضوعخود،خودی

ودارنددترمحدوکاربردیکهروشهاییازآنکهبی)گیردمیقرارهمهرأسدرتقریباًریاضیات•
شناسیعهجاماشتغاالتمرکزانسانکهاین(شودغفلتروند،میکاربهتریپایینسطوحدر

.دهدنمییتغییرآنبهمربوطپژوهشهایعلمیمقتضیاتدرباشد،آنموضوعخودوگیردقرار
44ص

روابطوورتهاصبویژهجوامع،دربارةتحقیقکهیابدمیتحققهنگامیمالحظهقابلپیشرفتهای•
انجامعلمیضوابطازگرفتهنشأتروشهایازاستفادهباشود،میپدیدارآنهادرکهکاری
45ص.شوداجتنابنیزانگاریسادهورویزیادهازراهایندرجاستبههمه،اینباپذیرد؛



بهآنبدونهکاستآدمیحیاتدرپایداراجتماعیصورتترینعمیقکاراستمعتقداسپینوزا•
امرهمینوودبنخواهندتصورقابلهیچیکزندگی،لوازمووسایلازدیادنهگسترش،نهتولید،
بهوودشمحسوبشناسیجامعهاصلیشعبازیکی«کارشناسیجامعه»کهاستشدهسبب

46ص.افزایدمیچیزیدرآیدایرشتهصورت
اصولیوفنوندبایضرورتحکمبهمواردبیشتردرکارشناسیجامعهکهپذیرفتبایدنهایتدر•

46ص.باشندبرنخاستهرشتهاینخودازآنهاهمهکهکندابداعتحقیقوپژوهشجهترا



اسلوب، فن و روش

است؛دهنشمطرحواحدیاسلوببادورکیمومارکسبرایکارتقسیممثالً•
«کاریمتقس»درچیزهرازقبلمارکسکهاستآنمبینزیادحدتاامرهمین
آندردورکینکهصورتیدرکند؛میجستجواجتماعیتصادنوعی

وشرازاولیکهاستآنامرایندلیل.کندمیمالحظه«اندامیهمبستگی»
بهجامعهبیهتش)ارگانیستیالگویدومیکهدرصورتیکرده،استفادهجدلی

48ص.استدادهقرارخویشکارمبنایرا(زندهموجوداندام
هدفکهفنونبرخیمنطقیومنظمتوالیازاستعبارتروشحال،ایندر•

میشاننراهاپدیدهثابتروابطکهاستقوانینایپارهدربارةتحقیقآن
میوارسیبتدریجکهفرضیاتیبیشترچههرتوسعهبرایبایدروشدهد،

49ص.شوداعمالشوند،



سنجش، نظم و مفاهیم

گیریاندازهبلقاوپذیرسنجشبایدبازهمباشند،پیچیدهکهاندازههرکاربهوابستههایپدیده•
50ص.استارتباطدرپژوهشموضوعومسألهطرحباکهایویژهموضوعخودسنجش،.باشند

اینازهدف.میکنندپیداهماهنگوآشکارخصلتپیشازبیشسنجشهانوینجوامعدر•
کردنفراهمواستآنمادیهایپایهگسترشوجامعهرشدتامینناخودآگاهطوربهسنجشها

51ص.علمیتجاربکسبحتیودرازمدتبینیهایپیشامکان



هکدیگریسنجشهایبااستممکنشود،میمشخصعلمیسنجشهایباکارزمانمدت•
52ص.نباشدسازگارآورند،میعملبهشغلییااجتماعیمختلفگروههای

:استتوأمترتیبونظمباعمدهدلیلدوبهکارشناسیجامعهخالصه،طوربه•
روشهرسیاساضوابطاینکهدومدلیلواستجوامعتنظیماساسیعاملکارآنکهنخستدلیل•

ویژةاعمالوفنونلذا.استاستوارسنجشنظامبر(آنعملیاهدافازنظرصرف)علمی
شناختایصورتهوموضوعباکه)دوگانهمقتضیاتاینتابعباید(عملدر)بررسیوپژوهش

52ص.باشد(کنندمیپیدانزدیکپیوند



شناسیهجامعکهاستدلیلاینبهایاندازهتاروشهااعمالوانتخابدرثابتروحیةیکفقدان•
نگاریتکبرمبتنیتوصیفیمشاهداتباکارگرفردفیزیولوژیبرمبتنیروانشناسیازناشیکار

محیطدراتنظریوعقایداجتماعیروانشناسیباباالخرهوکارگریفعالیتعملیحاالتبرخی
اصهخوکمیسنجشهایشیوهپیشمدتهاازتحقیقشاخةسهاین.استخوردهپیوندکار

54ص.بردندمیکاربهراآماری
سنجشیالگونتیجهدرواجتنابقابلغیرالگویمطلقاًهیچکدامنیزخانوادهوخردگروههای•

55ص.روندنمیشماربهجامعهکل
باریعناصدارایکه.استمرکبیامجردصورینظامیکاستقرارخودکلیمعنایدرسنجش•

55ص.استعلمیمختصات



ه جدیدترین تصادفی نیست که تولید و کار جزء آن دسته از وظایف اجتماعی به شمار می روند ک•
ص . ته باشندسنجش و طبقه بندی می توانند کاربردهای مفیدی در آن داشمفاهیم ریاضی و منطقی 

55



:این مقیاسها عبارتند از•
این مقیاس در .مقیاس اسمی  که ساده ترین مقیاس است و همسانیها و برابریها را تعیین می کند. 1•

.آمار تعیین کنندة فراوانیها و طبقات است
در آمار، . یین می کندتع( رابطة کوچکتر با بزرگتر)مقیاس ترتیبی که روابط را بر حسب مراتب . 2•

.میانه ها و درصدها نشان دهنده این امرند
ن انحراف معیار در آمار، میانگی. مقیاس فاصله که برابری، انحرافها و فاصله ها را تعیین می کند. 3•

.و ضریب همبستگی این مورد را مشخص می سازد
یانگین هندسی از م. مقیاس روابط که تعیین کنندة برابری روابط یعنی ثبات یک تناسب است. 4•

56ص . اینگونه است



ازاستفادهبهم،بیفتی(آنخاصمعنایدر)الگوبهتوسلفکربهآنکهازپیشاوقاتازبسیاری•
(شودمیمخلوطاستقراوقیاسباگاهیکه)ترکیبوتحلیلوتجزیهکالسیکهایشیوه

57ص.شویممیمحدود
–داریمدسترسردیااختیاردرآنچهبامتناسب–فهرستهاوگیریهااندازهمبنایبرتوانیممیمثالً•

یااندشدهیدهسنجگوناگونهایشیوهکهبدهیمترتیبمختلفمزدبگیراندرآمدازمقیاسهایی
ص.باشندآنیفنسطوحباتولیدمختلفصورتهایکنندةتعیینکهآوریموجودبهمقیاسهایی

57
برایهاآنساختنمستلو(دلخواهبه)متغیرهاازبرخیساختنجداموردایندرعملرایجترین•

درکه)ارسنجشهاازبرخیکهداردرامزیتاینمذکورروش.استعواملسایرتغییراتمطالعة
ص.هدمیدترشگشنلفونکسیوروابطزمینةبه(اندشدهانتخابمناسبضوابطیاساسبرابتدا
58



مشاهده مستقیم-1: انواع مشاهده

در مراحل بعدی مشاهده نخستین مرحله ای است که امکان طبقه بندی، ترکیب، تبیین و حتی تجربه را•
.  ه حالت باشدمشاهدة مستقیم ممکن است درونی، بیرونی، مشارکتی یا ترکیبی از هر س. فراهم می سازد

59ص 
داشته این نوع مشاهده ایجاب میکند که مشاهده کننده به نظام مورد مطالعه تعلق. مشاهدة درونی( الف•

ارگاه نیز باشد؛ مثالً در مورد یک گروه کار مشاهده کننده باید عضو آن گروه باشد،  در یک اداره یا گ
59ص . وضع چنین است

م مورد که بیرون از نظا)مشارکت نوعی مشاهده است که طی آن مشاهده کننده . مشاهدة مشارکتی( ب•
ص . ب کندموقتاً به عنوان یک فرد فعال در آن شرکت می جوید تا شخصاً تجربه کس( مطالعه قرار دارد

60
رج از نظام مشاهدة بیرونی به مشاهده ای اطالق می شود که بررسی به دست فردی خا. مشاهدة بیرونی( ج•

60ص . تبه همین دلیل احتیاطهایی که باید به عمل آورد، با محدودیت بیشتری همراه اس. انجام  گیرد



مشاهده غیر مستقیم-2

موجودازاعم)مادیاجسامدربارةکهمستندیهاینوشتهوهاگفتهمورددرمشاهدهنوعهر•
.داردنامممستقیغیرمشاهدةاست،شدهنقلآنهاخصوصدریاگرفتهصورت(بیجانیاجاندار

60ص
درپیشاپیشهاینقادینظارت،مستلزم–استمطالعهنوعشایعتریناساساًکه-مستقیمغیرمشاهدة•

.آنهاستیدرستواعتبارمیزاننیزوکیفیتمحدودیت،آنها،آوردندستبهنحوةومنابعارزش
61ص



ابزارهای مشاهده

دستکارییکنلکرد؛تلقیپرسشنامهیکتوانمیراسنجشیاواکنشهرعالئمثبتچگونگی•
باشد،(سمبولیکتر)رمزیتروترسادهآنهاگذاریعالمتکهاندازههرشده،ثبتپاسخهای

61ص.استحساستر
بستههایشنامهپرسبهبعدیگذارینشانهیامحتواتحلیلطریقاز(مصاحبه)پرسشنامهبازترین•

61ص.شوندمیتبدیل
پستوسیلههبیاکردتوزیعراآنهایادادارئاهشوندهپرسشبهمستقیماًتوانمیراهاپرسشنامه•

62ص.داشتارسال
نتایجقبلیفسیرتمستلزم(پاسخهاضبطومصاحبهشکلاضافةبه)علپرسشتلنعداخلیتعادل•

62ص.استگیرند،قرارآزمونموردبایدکهفرضیاتییعنی،احتمالی



سنجش های مقدماتی

توانندیمسنجشهااین.باشندایویژههمگنیشاملبایداجتماعیسنجشهای•
یعملارزشاماگردند؛متکیمقدماتیگیریهایاندازهمختلفانواعبر
سرشماریهایزافراترراآنهابتوانوقتیمگرکرد،نخواهندپیدا(فونکسیونل)

63ص.کردمطرحآماریوریاضی
مقادیرایهااندازهمبنایکهالگوهاییبردنکاربهباعملدرآمارهاازاستفاده•

حاکمآنربمنطقینظمنوعیهموارهوباشندگرفتهقرارنامشخصیامشخص
صورتاطاحتیبابایدآمارهاکارگیریبهنظرایناز.نیستسازگارباشد،
64و63ص.گیرد



صور بررسی

توانمیارزیرمواردآنهامیانازکهشودمیشاملرامتعددویژگیهایبررسیطرحهربنابراین،•
:شدیادآور

باشدپایداریزنآنارزشوگیردصورتباریکفقطبررسیاستممکن(منفرد)یگانهبررسی.1•
65ص.استشدهنظرصرفآنتحولوتطورازصورتدراینکه

زمانیفواصلدرکهاندوابستهمشابهییایکسانوقایعبهبررسیهااین.ادوارییامکرربررسی.2•
65ص.سازندمیامکانپذیرراگرایشهاوتطورمسیربهمربوطتفسیرهایوگیرندمیانجاممعینی

حدودةمدرکهبررسیهرمعموالً.شودمیاطالقمختلفیمواردبهاصطالحاین.نگاریتک.3•
66ص.میکندپیدا«نگاریتک»عنوانباشدمعینیجغرافیایی

وسیع،شبیوکمهایمجموعهاساسبرشناسیجامعهبررسیهای(یکپارچه)جامعهایبررسی.4•
66ص.گیرندمیخودبهیکپارچهبررسیهایحالت



ة وسیع دراین مورد باید از درآمیختن خصوصیات یک مجموعة کوچک با مشخصات یک مجموع•
67ص . به این بهانه که می گویند هر دو تمامیتهایی را تشکیل می دهند، اجتناب شود

باشداینرتدرستشاید.کندتوهمدچاررامابارهایندرنباید،«سنجیگروه»بهمعروففنون•
67ص.بدانیمنزدیکروانسنجیگروههایهایاندازهبهرامزبورفنونکه

یر و تا اندازه ای نظامهای کار هر قدر سازمان یافته تر باشند، بازده ویژه ای دارند که غالباً بسیار متغ•
68ص . در سطح پایین است



اً همیشه بررسیهای که در مورد تاریخ نظام کارصورت می گیرد تقریب. بررسی های تاریخی•
فلت می غالب اوقات برای مطالعة صرف واقعیات موجود از بررسی های تاریخی غ. ثمربخش است

68ص . شود
این . نیمدر اینجا انواع بررسیهایی را که آزاد نامیده می شوند،  یادآوری می ک. بررسی های آزاد. 6•

ایع بوده اند بررسیها معموالً جلساتی را شامل می شود که با حضور اشخاصی که شاهد مستقیم وق
69ص . تشکیل می گردد

تاگرفتهوصیفتمرحلةازکنونیاوضاعدرکارشناسیجامعهکهرسدمینظربه.تبیینوتفسیر•
چنینکهشودیماینمصروفکوششهابنابراینباشد؛نداشتهایتازهقواعدواصولتبیین،مرحلة
شناسیمعرفتبنیانهایآنهادرکهدیگردانشهاییاعمومیشناسیجامعهازرااصولیوقواعد
69ص.شوداستفادهآنهاازواستخراجاست،تأییدموردوترآزمودهوکهنتر



صاریانحطوربهآنهاکاربردیکیفیتبهکهگیردمیاصولیازراخوداصالتعلمزبان•
قلمروهایگردیمانندنیزکارنظامهایمورددربویژهوارگانیسممورددربیانایننداردوابستگی

70ص.استصادقطبیعت
وابتداییرکارگزندگیکنیم،نظرصرفخودگیریهاینتیجهواطالعاتاعتبارمسالهازاگر•

امروزآنچهبهبتنسکهپذیردمیتبیینقالبیدرخود،باستانیصورتبه«سازندهانسان»زندگی
70ص.کردخواهدپیدامحدودیتقریباًحالتشویم،مواجهآنباباید



روابطامکانتوانستیموگذشتیممستقیمگیریهایاندازهوتوصیفهامرحلةازکهایلحظهاز•
فقطکهایمپردهسصورتهاییبهراتحلیلوتجزیهکنیم،جستجوراهمبهوابستهعواملومتقابل
71ص.دارندمجردانتزاعیوجود

ن نه کمتر باشد نه بنابراین بهتر آن است که زبانی را جانشین زبان معمولی سازیم که جنبة انتزاعی آ•
نجشها استوار بیشتر، اما محاسبه پذیر باشد؛ زیرا می توان محاسبة اعمالی را که بر اساس پاره ای س

72ص . است، جانشین علیت مستخرج از روابط دستوری کرد
مادینمنطقبرمشتملکهرویممیپیش«ریاضینوع»ازالگوهاییجهتدرامروزهنهایت،در•

72ص.استجدیدجبروترکیبی«توپولوژی»
وپولوژی و الگوها به صورت کم و بیش دلخواهانه بر اساس شکل ماتریسی، تقسیم پذیری، ت•

73ص .طبقه بندی می شوند... استوکاستیک و 



پیش بینی و آزمایش

73ص.استهپدیدهبرنظارتوبینیپیشمیزانبهمنوطآزمایشیهرمسایلسایرمانندکارمسائلدر•
وظایفمطالعهردحتیرادیگریرفتاروضعطوالنیمدتیتااقتصادیلیبرالیسم«بشودبگذار»سنت•

بهراخودجاییشپازبیش«بشودبگذار»نظریهماعصردرولیبود،کردهتثبیتکار(فونکسیونهای)
ص.ندکمیاقتضاراقبلیآزمایشباشد،دستوریسادهفرماناگرحتیسازمانودهدمیدادنسازمان

74
وردمدرکلدرآنچهومیدهد،نشاننظارتاینمسیردررامهمیمرحلةاقتصادیریزیبرنامهاساساً•

بهزیآموتجربهترتیباینبه.استصادقهمخاصاقتصادیواحدهایدربارةاست،صادقکشوری
75ص.میشودپدیداراجتماعیگروههایثابتنظروجههصورت

وردهآوجودبههمخاطراطمینانکردهایجادتردیدوشککههمانقدرشاهدپیمودیم،کهراافقهایی•
«کارشناسیهجامع»بهآنکهازبیششد،ارائهکهشناسیروشبینشاینرسدمینظربهمجموعدر.باشد

یککامالًدوهراینگفتتواننمیودهدمیقرارمطالعهموردشناسیجامعهدیدازراکاربپردازد،
76ص.دارندمعنی



م اجتماعیجامعه شناسی کار با سایر علورابطه : فصل سوم



رابطه جامعه شناسی کار با سایر علوم اجتماعی

مختلفایزوایازاستممکنکهایپیچیدهفعالیتعنوانبهکارگذشته،فصلهایدر•
باوواقعیتادراکازصورتیبازوایااینازهرکدام.شدمطرحگیرد،قرارتوجهمورد

77ص.کندمیتطبیقمتفاوتی«دیدگاههای»
واختسکارگاهدرراماشینیکهکارگریهر.داردبستگیفنیشرایطبهکاریهر•

چرخوعینشاملکهاستکاریپستدارایآورد،درمیحرکتبهمکانیکیپرداختهای
برخیتلزممسکهاستابزارهاییحرکتباهمراهوکندمیکارمعینیسرعتباکهاست

78ص.اعضاستکردنراستوخمیاتعادلهاایپارهوجسمانیحرکات
شناسیجامعهترهیافکنیم،برخوردشیئیهمچونکاربایاکنیمنظرکاربهبیرونازاگر•

79ص.ایمبردهکاربهآندورکیمیسنتدرراکالسیک
بندندمیارکبهراآنهاکهگروههاییدستدرجزروشهاترینابتداییوابزارترینساده•

79ص.داشتنخواهدمفهومومعنی
میرانعتیصجامعه«بخارآسیاب»وفئودالیجامعة«دستیآسیاب»کهکندمیتأکیدوی•

80ص.سازد



آغازازهک–آبیآسیابدربارةخودمعروفکتابدررامتقابلظریفروابطاینبلوخمارک•
نیرویارزشودنبپاییندلیلبهاروپا،درولیبودشدهشناختهشرقیمدیترانةدرمسیحیت،عصر

80ص.استساختهروشن–کردمیپیداگسترشآهستهبسیارانسانیوحیوانی



شود که به شاهزاده توصیه میکشیش دوگه در رساله ای در اخالق سیاسی نوشته هجدهم در قرن •
ه کار و با هرنوع اختراعی که موجب شود یک نفر جای چند نفر را بگیرد و در نتیجه وسیل»

ترع تمجید کند و او باید به این اکتفا کند که از فکر مخ. زندگانی از آنان سلب شود، مخالفت کند
81ص « .جداً هر چه را که فقط موجب افزایش گدایان و اشخاص تن پرور می شود ممنوع سازد



بهتصنعدرکه(مصنوعیآدم)رُبوتیهراندزدهتخمینآلمان،تجارتبانکازگزارشیدر•
تهایربودومنسلجاری،دهةدروگیردمیراکارگرنفرسهجایمتوسططوربهافتدکار

راکارگر10تا5جایمشاغلبعضیدرتوانستخواهندباالبسیارحسیقدرتبا«هوشمند»
82ص.استجدیبسیارکارگریمشاغلرفتندستازنیزخدماتبخشدر.بگیرند



یدهای کلی کار در عصر جدویژگی :فصل چهارم



ویژگی های کلی کار در عصر جدید

کارکیفیتتنزلمانندهاییهزینهمتحملبایداستصنعتیکهانجاازصنعتیجامعهرو،همیناز•
مصرفونوقعالیبهبخشیدنتنوعفراغت،فرصتهایایجادبرایراکافیمازادبتواندتاشود

83ص.کندفراهمزیادجمعی
دارییهسرماماهیتپایةبرعمدتاًغربیجوامعدرکارسازمانچگونگیکهدادخواهیمنشانما•

84ص.استگرفتهشکلآنصنعتیماهیتاساسبرصرفاًنهوآنها



برودآوروجودبهاساسیتغییراتکارگرانهمةاجتماعیوضعیتدرای،کارخانهتولیداما•
85ص.گذاشتعمیقیاثرکارروابطوایپیشهمهارتهای

کرداهندخوسعیمهارتهاایندارندگانباشد،مزدتعییناساس«فروشقابلمهارت»کههنگامی•
هارتهایمسودمندیوکمیابیحفظبرایبایداشخاصاین.کنندکنترلراآنفروششرایط
87ص.بکنندراخودتالشحداکثرخویش

عهدةبهدبایکارانجامنحوةدربارةگیریتصمیممسئولیتداشتاصراراواینکههمهازمهمتر•
88ص.دارندرادستوراتازتبعیتوظیفةفقطکارگرانوباشدمدیران



روشهااینازاستفاده.شدگرفتهکاربهبتلهایمفوالدکارخانةدرتیلورروشهای1899سالدر•
88ص.یابدافزایشدرصد400حدودچدنتولیدکهشدباعث

وبحثموردهمواره«کارروزیکازایدردستمزدروزیک»جملههمیندرستبعالوه•
89ص.استبودهکارگرانوکارفرمایانبینرسمیغیرورسمیگفتگوهای



بردکارهمهنوزامروزهکهاستاساسیاصلسهدارایعلمیمدیریتکهاستمدعیبریورمن•
90و89صنامدمی«کارروندازکارگرانمهارتکردنجدا»رااصلاولین.دارد

عنصرمترینمهشایدمقابلدر.شودمیواگذاراوبهکارانجامشیوةبهترینجزئیاتدربنابراین•
90ص.استکاردروظیفهانجامذهنیصورتجدیدعلمیمدیریت



بلکه،کنندنمیعملفردیطوربهمدیریتبامقابلهدرکارگرانانسانیمکتببنابرترتیباینبه•
ار،کحجمدربارةهاییاندیشهدارایکهیکپارچهویگانهکاریگروههایاعضایعنوانبه

92و91ص.پردازندمیمقابلهبهاست،بودنمنصفانهمقولةوکار،سرعت



مکتب روابط انسانی

واقتصادیاوضاعاهمیتدربارةراخودقبلیعقایدآزمایشها،مجددطراحیباپژوهشگران•
نسبتگرانکاراحساسونگرشکهرسیدندنتیجهاینبهودادندقرارنظرتجدیدموردمحیطی،

93و92ص.استبرخوردارایکنندهتعییناهمیتازکارشانبه



مکتب روابط انسانی

کهایوهشیبهمدیرانآموزشوارتباطاتتوسعةکهمعتقدندانسانیروابطمکتبطرفداران•
ازرارگرانکاومدیرانبین«مصنوعی»موانعتواندمیکنند،جلبراکارگرانوفاداریبتوانند

بهمایلوندنیازمبدانکارگرآنچهشناساییوکارگردرتعهدایجادباکاردانمدیر.برداردمیان
94و93ص.گیردکاربهرسمیسازمانخدمتدررااوتواندمیاستآنعرضة

نیستندجامعکارةتجربتبییننظرازتنهانهانسانیروابطوعلمیمدیریتهاینظریهترتیببدین•
و94ص.اقصندنمزدبگیرکارگرانوسرمایهرابطةبهسطحیتوجهدلیلبههمآرمانینظرازبلکه

95



مارکس و از خودبیگانگی

نعتی،صجوامعدرکهدارنداذعانواقعیتاینبهدوهرانسانیروابطوعلمیمدیریتمکتبهای•
95ص.کندنمیایجادچندانیرضایتکار

ازراخودافتراقوانسانیتاصلکهداندمیخالقبالقوهموجودیراانسانمارکسمقابلدر•
بیگانهخودازصنعتیکارگرکهبودمعتقداو.دهدمینشانکارکردنوسیلةبهراحیواناتدیگر
داریرمایهسنظامدرتولیداجتماعیروابطساختارراخودبیگانگیازاینسرچشمةواستشده
95ص.دانستمی

امریرتصوبهکاریوظایفوشودمیتقسیماجزابهوشدهشکستهتولیدروندآنکهدوم•
خودکهآنجایبهوظایفیعنیآید؛درمیپاداشبیوناقصمفهوم،بیکننده،کسلروزمره،

95ص.شوندمیهدفبهرسیدنبرایایوسیلهباشندهدف



انعنوبه«سرمایه»تعریفکهداردتأکیدامراینبرمارکس•
یاکاالتولیدبرایکهساختمانوماشینمانندمادیداراییهای

96ص.استکنندهگمراهروند،میکاربهخدمات
کارگرانراگحتیکهاستحالتیخودبیگانگیازمارکسنظربه•

ص.داردوجودبازهمنباشند،آگاهخودوضعازنیزذهنینظراز
97



بررسی های تجربی درباره از خود بیگانگی

درونی،فیعاطحاالتومتعددبیرونیمحیطهایازکهاستکلیاختاللیکبیگانگیخوداز•
ص«آیدیمپدیداست،کاراقتصادی–اجتماعیوضعوکارگربینمناسباتازناشیخودکه
97

ارهایفشازآزادیوگزینشآزادیتحرک،آزادی:استآزادیشکلسهبرمبتنیوجهآخرین•
98ص.ماشینیآهنگتااستانسانیآهنگکنندهمشخصبیشترآزادیهااینظالمانه،

سازمانکار،قسیمت:دارندتاثیرامرایندرهمدیگرمتغیرسهکهاستمعتقدخودبیگانگیازایجاد•
99ص.کندمیعملآندرصنعتکهایاقتصادیساختاروصنعتاجتماعی



.نامیدوژیکتکنولجبرگراییکرااوتوانمیمیدهد،تکنولوژیبهبلونرکهزیادیاهمیتبا•
:گویدمیوی

واجتماعیایفضمیسازد،معینراصنعتیکارخانةوسعتتکنولوژیمالحظاتغالباًکهآنجااز»•
.داردارقرمالحظاتهمینتاثیرتحتزیادیحدتانیزکارنیرویمیاندرهمبستگیمیزان

برریقطبدینوکندمیتعیینراکارگروههایشکلووجودکهاستتکنولوژیهمچنین
عاملبهایاندازهتانیزسرپرستیوانضباطماهیتحتیگذارد،میتاثیرکارگرانمیانهمبستگی
بنگاهیکدرارمهارتهاتوزیعوشغلیساختارزیادیحدتاتکنولوژیوداردبستگیتکنولوژی

میشمارهبهنجارییگانگیوترقیفرصتهایاصلیعواملکهاموریسازد،میمعینصنعتی
100و99ص«آیند



بهاستنممکبیگانگیبهعینیگرایشهایکهدهدمینشاننساجیکارگرانمورددربلونر•
101ص.ابدیتقلیلیارفتهبینازاجتماعیزندگیومذهبخانوادهباکاریکپارچگیکمک

ص.کندمیتتقویکارگراندرراپوچیاحساستولیدکردناستانداردوکارحدازبیشتقسیم•
101

ازنکارگراجداییوکارسرعتزیرااست؛شدیدنیزتولیدخطکارگراندرانزوااحساس•
102ص.شودمیشخصیارتباطبرقراریوگفتگومانعیکدیگر



: می گوید« چینوی»در تحقیقات کارگری •
ت مزد، زمان ترک کار، روز دریاف: چیزهایی را که درمورد کارم بیشتر دوست دارم اینها هستند»•

102ص « روزهای تعطیل و تعطیالت ساالنه



خود را با کل در تکنولوژی خط تولید تقسیم کار شدید است و کارگران نمی توانند کار جزئی•
ف کارگران از یک طر. به دو طریق ابقا می شود« بامعنا بودن»کار ارتباط دهند، ولی در اتوماسیون 

103سراسر فرآیند کار درک فزاینده ای دارند؛ ص 
.  ی را می طلبداگرچه مطالعات بلونر مطالعاتی اساسی است ولی هنوز ناقص است و تحقیقات دیگر•

104ص 



یابینانهروشنیریتمدازناشیشیمیاییکارگرانبیندرراخودبیگانگیازسطحبودنپایینبلونر•
مقابلدرهاتحادیطریقازقادرندهاچاپخانهکارگران.داندمیباالدستمزدهایاضافةبهپیشرو

کارگرانکهحالیدرکنند؛مقاومتاست،موثرکارشانازرضایتمندیبرکهتکنولوژیتغیرات
هادهاینومحلیگروههایدرتجمعطریقازکه(استشدهسنتبرایشان)اندکردهعادتنساج

105ص.بایستندخودبیگانگیازمقابلدرمذهبیوخویشاوندیمسلط



در صنایع « گالی»ی این موضوع نیز در تحقیقات بعدی نیکول و بینون در صنایع شیمیایی و در بررس•
106ص . تصفیة نفت زیر سئوال رفته است

راسنتیانبوهولیدتصنایعسختیهایبیشتراتوماسیوناینکهرغمعلیگویدمیگالینحوهمینبه•
وکارانیرویکوچکبسیاربخشهایبردارداشارهکارفونکسیونازبلونرتوجیهدهد،میکاهش

بررسمورداوهکاستآنازکمتراساساًپاداشباهمراهکارهایگردانندگانبیشتروظایفاینکه
107و106ص.استدادهقرار



کارگر مرفه وجهه نظر و رفتار صنعتی

تواندمیارککارگران،ازگروههاییبرایکهاستآندهندةنشان«مرفهکارگرمطالعه»بنابراین•
میتسهیلآنهاست،نظرمورداساساًکهرابیرونیپاداشهایبهدستیابیصرفاًکهباشدثمربرعملی

109ص.کند
مواضعکاراینباکردندسعیوشدندقائلتمایزضعیفوقوینظروجههبینمانوبورنبالک•

نوعکیآندرکهاستوضعیتیبردال«قوی»نظروجهه.کنندتعدیلراالکوودوگلدتروپ
110ص.یابدمیبرتریکاردیگرانواعبرثمربخشکار



کارگر مرفه وجهه نظر و رفتار صنعتی

دلیلبهرانکارگبیشترکهداردداللتاینبرالکوود،وگلدتروپهایدادهکهرسدمینظربه•
داکثرحبهمالیهایهزینهکهزمانیوفرزنداولینتولدازبعدمخصوصاً)خانوادگیفشارهای

111ص.آورندمیرویزامحرومیتکارهایبه(رسدمیخود
بخوبیاتکارخانجازخارجدنیایدرسیرباراکارازبیگانگیورضایتالکوودوگلدتروپ•

وذهنیبیاتتجربرو«بیگانگیخوداز»مورددربلونرآرایبرکهانتقاداتیهمانامادادند؛نشان
111ص.استواردنیزآنهابراست،واردبیگانگیهاینشانهعنوانبهکارگرانوضعیت



اعتصاب کارگران

فضایکهستاآنازحاکیتلویحاًچهاست؛انگیزبحث«صنعتیستیزه»عبارتاززیاداستفادة•
112ص.باشدجداجامعهتصادهایازتواندمیصنعتی

ارتباطایلوسوکارفرمایانبیشترامادربردارد؛رامالیخساراتاعتصابیچندهرترنرنظربه•
113ص.کنندمیغلواقتصادیخساراتمیزاندربارهجمعی



:می گوید« ناولز»•
کهزمانیاماد؛باشباالنسبتاً مدیریتکفایتیبیدلیلبهمحصولووقتاتالفاستممکن»•

مدیریتسیلةوبهاتالفکهحالیدراست،گیریاندازهقابلشود،انجامکارگرانوسیلةبهاتالف
114ص«شودنمیگیریاندازه



کارگرانباغلبرایپولودارداقتصادیدالیلاعتصاباتازبسیاریکهداردقبولهایمنگرچه•
شتباهانبایدآنظاهریتقاضایبارااعتصابیهیچواقعیعللکهدهدمیهشدارامااست؛مهم
117ص.کرد

برایجبرانیتواندمیکهاستواقعییاقانونیحقتنهاباال،دستمزدهایبرایکارگرانتقاضای•
118و117ص.باشدآنهامحرومیت

مبیننپیلکینگتوشرکتشیشهکارگراناعتصابدرباره1971سالدررابرتزولینمطالعات•
تجمعاتبزرگترینازیکیهمیشهخودکارتاریخدرپیلکینگتونشرکت.بوداعتصابپیچیدگی
118ص.استبودهالنکاشرناحیةدرکارگری



میرارسمیغیراعتصاباتنارضایتیباهمیشهمقاماتکهبودآنازحاکیرابرتزولینتحقیقات•
:کنندمیعنوانرامهممسألهدوآنکناردروپذیرند

اهشکآنوظیفةکهدارندرادستگاهیحکمبیشترهااتحادیهصنعتیجوامعدرامروزه(1•
است؛کارفرمایانوکارگرانبینبرخورد

خودرانکارگکهآمدخواهدپیشمواقعیونیستآمیزموفقیتهمیشهتاکتیکیچنین(2•
120و119ص.کننددنبالرادیگریاهداف



ارگرانکوشش برای جلب مشارکت و دلگرم کردن ک

حاضرندکنمیبیهودگیومحرومیتاحساسیاشوندمیخستهبشدتکهکارگرانیمعموالً•
مختلفاشکالهببیهودگیومحرومیتاحساساین.کنندتولیدخودکاملظرفیتحددرنیستند

120ص.کندمیایجادمدیریتبرایمشکالتیومیکندبروز



واداریفاتتشریشغلی،تخصصیمزایایحفظباکهباشدراههاییجستجویدربایدمدیریت•
121ص.کندتأمینراآنانمنافعودهدکاهشراکارگراننارضایتیعواملکردن،مکانیزه

آنیرتاثکهحالیدراست؛وریبهرهبهبودیاهزینهکاهش«موفقیت»برایمدیریتمعیار•
درغلطریزیرنامهببردلیلیبازرسانزیادتعدادمثالبرای.میشودگرفتهنادیدهاغلببرکارگران

کاهشایناحتماالً امایافت؛کاهشنیزسازمانهزینةآنهاتعدادکاهشباوبود«ت.آ.ا»سازمان
122ص.نیفزودکارگرانشغلیرضایتبرچیزیهزینه



سادهطوربهی،صنعتدموکراسیتوسعههایبرنامهبیشترکهشودمیاستداللچنینبارهایندر•
123ص.استداریسرمایهکنترلنظامهایبهکارگرانجذبمستلزم

بحثونانکارکومدیریتنمایندگانشاملمنظماصولیهایکمیتهایجادباکهرفتمیامید•
هماناما.یابدبهبودکارانگیزةوشودبیشترکارگرانرضایتمشترک،عالیقومسائلدرمورد

ص.استکلیمشکارمشترکجلساتدرگیریتصمیمکردند،تاکیدمانوبورنبالککهطور
124و123



کار و فراغت

آندروانمیتوداردقطبیدوشکلفراغت،وکارروابطمورددرتحلیلهاوتجزیهازبسیاری•
تشخیصرد،گیمیصورتبیکاریجبرانمنظوربهکه«دوبارهکار»و«فراغت»بینتضادهایی

125ص.داد
ازرومیتمحپاداشکارازفراغتکهجاییکند،میفرقترمیمیفراغتنظریهباموضوعاین•

طوراینرایسازماشینکارگردرگیریدیگری،آمیزاغراقتوصیفدرویلنسکی.شودمیکار
درپردازد،میاستمربوطتولیدخطبهسراسرکهکاریبهساعتهشتکهکسی:کندمیبیان
125ص.استپرداختهکنندهخستهومهارتکمتکراری،کاریبهواقع



نظریه یک قطبی یا چند قطبی بودن

دوبهزندگیجزیهتوتفکیکازکهاستاین«ترکیبوآمیختگی»یاقطبییکنظریةازمنظور•
وتأکیدییجدااینبرکهاستاینبودنقطبیچندازمنظوروکنیمامتناعفراغتوکاربخش
126ص.ورزیماصرار

کندمییشنهادپراتداخلوتبایناستمرار،یاتداوممختلفالگویسه«کاروفراغت»برایپارکر•
126ص.



بهداخلتگروهدرشود؛میمنجرشخصیترشدبهعمدتاً «استمرار»الگویاستمعتقدپارکر•
127ص.آیدمیدرکارازخستگیجبرانشکلبهتباینگروهدروطلبراحتشکل

صورتاشتباهاینفراغتوکارروابطبهمربوطتئوریهایازبسیاریدرمعتقدنددانینگوالیاس•
128ص.اندتهدانسیکسانکارازفراغتفعالیتهایبارابیکاریاوقاتفعالیتهایکهگرفته

کارسختیهایایدادکاهشراتنشهابایدتنهافراغت،درمعتقدندکهکسانیباهمکارانشوپارکر•
ازتواندنبازگردانفراغت،اوقاتاصلیوظیفةمعتقدندآنها.نیستندعقیدههمکردجبرانرا

129ص.آنهاستدرانگیزهایجادوکارگرانرفتةدست



و دفاتری عامل عمده ای که در این رشد موثر بود، تمرکز کارگران دفتری و فنی در دوائر وسیع•
132و 131ص . است که شرایطی مشابه کارگران کارخانه ها را فراهم می کند

ا به شمار رود؛ توسعه و گسترش اتحادیه های کارکنان یقه سفید ممکن است خود دلیل ضعف آنه•
132ص . به آسانی امکان پذیر نیستاقدام دسته جمعی و وحدت عمل زیرا در یک اتحادیه وسیع 



مستقیمیرغکهچندهرکردند؛میاجتنابصنعتبخشدرمستقیمدخالتازدولتهاگذشتهدر•
یمقرارخودحمایتچترزیرشدمیداریسرمایهنظامحفظموجبکهرانهادیچهارچوبهای

133ص.دادند
پیشیعنی–باشد«بیکاریدوران»پاسخگویبایدکهکوچکتکنولوژیمورددربینیخوش•

دادهتذکرایعدهکهفراغتساعاتدراساسیافزایشوهفتهدرکارساعتچهاروبیستبینی
134ص.رسدمینظربهجدیغیروکنندهسرگرمبحثیکبیشتر–اند



تیروان شناسی اجتماعی کار صنع: فصل پنجم



روان شناسی اجتماعی کار صنعتی

:دلیل اهمیت دارددورضایت از کاربه •
تأثیر آن بر رفتار فرد در حین کار.1•
135تأثیر آن بر روابط اجتماعی محیط کار  ص . 2•
ضایتی ناشی از سنجش سطح رضایت شغلی مبتنی بر این فرض است که اوالً احساس رضایت یا نار•

.  دید می آیدنگرشی است که خود نیز تا اندازه ای با چگونگی شغل و مقتضیات مربوط به آن پ
135ص 



فعالیتهایازبخشاینبرعمدتاًکهاستعلمیانسان،باکارساختنسازگاردانشیا«ارگونومی»•
136ص.استشدهمتمرکزتخصصی

.کردکشفنآازرضایتوکارمختلفهایجنبهبینمهمیوابستگیهایتوانمیبخوبیدرواقع•
محیطانسانیروابطدستمزد،قبیلازمختلفیعواملحسببرآنتغییراتوکارازرضایتمیزان
136ص.شودمیسنجیدهغیرهوفردبرایشغلیپیشرفتامکاناتکار،تقسیمکار،



نظریه مازلو

:دارندنیازنوعپنجبشرافرادهمهمازلواعتقادبه•
(استانسانزیستیحیاتحفظهدفشکه)جسمانینیازهای-الف•
(آزادیامنیت،)صیانتحس(ب•
عشقوخاطرتعلقحس(ج•
(دیگرانخود)منزلتوارزش(د•
وهاظرفیتوامکاناترشدطریقاز)شخصیرشدوپرورش(ه•

(هااستعداد
نیازهاازهدستهرکهمعنیبدیندارد؛مراتبیسلسلهمذکورنیازهای•

.باشدشدهاارضبیشوکمپیشین،طبقهکهشودمیفعالوقتیتنها
138ص



نظریه مازلو

...(غذا، امنیت، بهداشت و )نیازهای حیاتی و زیستی : سطح اول-•
(یارتباط با دیگران، تعلق به گروه ، پیوندهای عاطف)نیازهای ارتباطی : سطح دوم-•
. ردنیاز به رشد و شکوفا شدن استعدادهای فکری و نیروهای بالقوه در ف: سطح سوم-•
هنگامی شدت پیدا می کند که نیازهای (nمثالً سطح )برحسب این نظریه، نیازهای یک سطح •

139ص . شده باشدارضا ( n-1سطح )سطح ماقبل 
ور سطح سوم در کشورهای پیشرفتة صنعتی معموالً نیازهای سطح اول و دوم تامین شده و باعث ظه•

139ص . نیازهای سطح سوم، آنهایی است که طبیعتاً ارضایشان دشوار است. شده است



نظریه هرزبرگ

وذبجخودبهبخوبیراافرادشوندمیموفقصورتیدرصنعتیواحدهایهرزبرگنظربه•
.کندجذبراآنهارضایتکهکنندعرضهآنهابهکاریاوالًبتوانندکهکنندارضاراآناننیازهای

139صبگیرند؛نظردرسومسطحنیازهایارضایچگونگیبهتوجهباراکارثانیاً
خودکارازهکشودمیگفتهشود،ارضاافرادنیازهایایناگرکهرسیدنتیجهاینبههرزبرگ•

139ص.هستندراضی



ترکیب نظریه هرزبرگ و مازلو

:کردخالصهچنینتوانمیراکارازرضایتسومفرمول•
ص.ارکازخارجدرمگرکندنمیارضارانیازیدستمزد،ومتعددندوزیادنهایتبیانساننیازهای.1•

141
راجتماعیاروابطنیازهایبرخیبتوانداست،معنیوفایدهفاقدکهشدهتقسیموجزئیکاراگر.2•

141ص.سازدبرآورده
تاسازدمیفراهمامکاناتیآنصاحببرایشود،گرفتهدرنظرمذکورنیازهایحسببرکهکاری.3•

و(مسئولیتقالل،استوخودکفاییگیری،تصمیمقدرت)گیردکاربهخودظرفیتواستعدادهمهبتواند
141ص.داردبیشتریجاذبهروانشناسینظرازکهبودخواهدقراردادیپایهاین

«کنترلخود»د،کنپیداپیوندودلبستگیکارشبه(درونی)روانشناختیقراردادچنینباکهفردی.4•
خواهدسازمانشریکراخودوکردخواهدبرقرارسازمانباروابطازایتازهسبکوشدخواهد
141ص.دانست

استسازمانیادارهونظارتوکنترلتحتومنفعلتفاوت،بیفردمعمولیوعادیقراردادهایدر.5•
141ص.استگرفتهشکلاووجودازبیرونکه



تعیین جهت پیکان های رضایت( الف

برونلعوامتمامیازبیشهمرویبرشوندترکیبهمباوقتی(انگیزشی)زادرونعواملهمه»•
زابرونواملعتمامیوکنندمیکمککارگررضایتبهشوند،ترکیبهمباکه(بهداشتی)زا

143ص«زادرون»عواملتاکنندمیکمکنارضایتیبهبیشترشوندترکیبهمباکه
وعنسهمتغیریچندرگرسیونهایطریقازافراد،هماندربارهاندکردهسعیواترزوهولن•

ص.دهندقرارمجددارزیابیموردهرزبرگنظریهازکینگنظرحسببرراممکنفرموالسیون
145



ارگریجنبه های مختلف  رضایت بر حسب گروه های مختلف ک( ب

به عنوان ارزش و اهمیت دیگرنظریه هرزبرگ و همکارانش این است که بر رشد و منزلت شخصی•
145ص . عوامل رضایت تأکید ورزیده است



بررسی سهم عوامل مختلف در رضایت عمومی

در«ازدرون»عوامل«سهم»همرویبرقرارگیرند،مطالعهموردمختلفبخشهایکارگرانوقتی•
145ص.داردزیادتریاهمیتواستبیشتر«زابرون»عواملسهمازکارگران،عامرضایت

رضایتاتبمرسلسلهبادرجهپایینترینتادرجهباالتریناز«نیازها»فهرستدیگرعبارتبه•
147ص.شودمیدادهتطبیقکارکنان



بررسی نارسایی های موجود

کار افراد با الهام از این نظریه سعی کرد آن را با وضعیت کارخانه و روابط و موقعیتهایپورتر•
147ص . شاغل در قسمتهای مختلف آن منطبق سازد

های مربوط به ویژگی( الف: در همة این بررسیها پورتر پرسشهای خود را به سه شکل مطرح می کند•
148در پستی که شما اشغال کرده اید تا چه حد وجود دارد؟ ص« مسئولیت، حیثیت و غیره»
این ویژگیها باید تا چه حد در آن پست وجود داشته باشد؟( ب•
148این ویژگیها تا چه حد از نظر شما مهم است؟ ص ( ج•



تاثیر عوامل غیر مستقیم بر رضایت کارگر

گرفتهرارقآندرپستکهسازمانیکارپستدرموثرمستقیمعواملتنهاکارگاه،داخلوضعیتبررسیدر•
149ص.گیردمیقرارمدنظر

:دهیممیقراربررسیمورددیدگاهاینازرابررضایتموثرمستقیمغیرومستقیممختلفعواملزیر،مبحثدر•
.آیندحساببهبایدکهنیستندمتغیرهاییتنهاکارموقعیتبهوابستهمتغیرهای(الف•
کاردرخودقشنازکارگرکهاحساسیبرکههستندعواملیتنهامستقیمموثرعواملکهشودتصوراستممکن•

بستهامعهجرویبهآندرهایکهکردتصورمحیطینبایدراایکارخانهوکارگاههیچوگذارندمیتاثیردارد،
150ص.است

یمقدماتشرایطجزءکهراارزشهاونیازهاازمتمایزانتظاراتوتوقعاتنظری،چهارچوبیکدرنیزالک•
151ص.کردبندیطبقهاست،شدهاشتغالپستارزیابی

:زاعبارتندمستقیمغیرعواملدیدیمچنانکه:مستقیمغیرعواملاثردربارةتجربیبررسیهای(ب•
یکمختلفمناطقدرکارخانهگرفتنقرارمانندکند،میمتمایزهمازراهاکارخانهکهمرجعیچهارچوب-•

کشور
کارنوعبافردسازگاریمیزانمانندکند،میمشخصهمازراافرادکهمرجعیچهارچوب-•



قرارتفادهاسکارموردبازدهورضایتبینرابطهدرراکنندهتعیینعواملاینمولفانازبرخی.1•
152ص.اندداده

سطحواجتماعی–اقتصادیمنشأوایقبیلهقومی،اجتماعی،منشأمانندافرادویژگیهای.2•
153ص.بگذاردتاثیرکارازاورضایتکارووضعیتبرتواندمیکارگرتحصیالت



باالخرهوگیفرهنسطحوالدین،اجتماعی–شغلیقشرتحصیالت،سطحنظیرمتغیرهایبعالوه•
154ص.استشدهمطالعهسازگاریسطحورضایتعدمورضایتبارابطهدرجغرافیاییمنشأ

ایدئولوژی،مذهب،کهاستمسلم.استمتفاوتمختفکشورهایدرارزشیمرجعهای•
154ص.گذارندمیتأثیرکاربرتاریخیواجتماعیسنتهایوجمعیارزشهای

استقائلکارشبرایکهمعناییازرافردارزیابیشیوهارزشها،اینگونهساختندرونیوپذیرفتن•
زندگیدردفرکهاهمیتی.اندداده«کاراخالق»یا«کاربهدلبستگی»عنوانآنبهودهدمینشان

154ص.کندمیفراهمرااوضمنیرضایتاستقائلکاربرایخودشخصی



؟آیا در وضعیت امروز کار فی نفسه وسیله است یا هدف

بوالفنظریةبهراآنکهاستشدهمطرحنظریهدوخالصهطوربهگفتبایدموردایندر•
155ص.کنیممیتقسیم

کارخودزابیرونکهنیازهاییارضایودستمزدکسببرایاستایوسیلهکارالفنظریهدر•
155ص.است

وانشناختیربهایپرداختهادرستون:شودمیترسیمزیرصورتبهکارگرترازنامهبنظریهدر•
156ص.دشومینوشتهگروهیدرونروابطازناشیرضایتودستمزددریافتهاستوندروکار



:افزوددر این رابطه می توان به نظریه های هرزبرگ، مازلو، آرگیری و دیگران اشاره کرد و این نکات را بدان•
ا مهم می درست است که کارگران به دلیل فقر، کمبود مواد غذایی و برخی محرومیتهای مادی، نفس کار ر. 1•

ل شده و شمارند و داشتن یک کار را هدف قرار می دهند و بر این اساس هر کسی تصور می کند که این مسأله ح
156ص . تبه پرسش اساسی که آیا افزایش تولید کارخانه به کارانسان معنی می دهد یا نه پاسخ داده شده اس

ار فرد است امروز بیش از پیش روشن شده است که مصارف کارگری، که نتیجه دریافت دستمزد و حاصل ک. 2•
157و 156ص . کمتر از گذشته پاسخگوی نیازهای سطح دوم و سوم افراد و خانواده هاست

وابط فرضاً ر. خود ارزش کار در معرض خطر است؛ زیرا کار وسیله ارضای نیازهای سطح دوم و سوم شده است. 3•
157ص . میان افراد که در محل کار شکل می گیرد ممکن است از نوع روابط بسیار ضعیف فرد بشود

157ص . رو به افزایش است« بهای روانشناختی کار»در کنار این اصل می توان گفت . 4•
استفاده از . ندباالخره، برخی از مولفان خوش بینی مدل مازلو را نسبت به سطح سوم نیازها مورد انتقاد قرار داده ا. 5•

ح سازمان منطبق رشد نیروهای بالقوه و  استعدادهای فردی ممکن است به رفتارهایی منجر شود که با کارکرد صحی
157ص . نباشد



:شیننظرهببیفزاییمآنبهکند،میپیشنهاد(مکمل)راهنماعنوانبهشینادگارراآنچهاستبهتر•
برانسانهایهانگیزمراتبسلسله.متلونوپذیرتغییراعالحددرواستایپیچیدهموجودانسان(الف•

میاثرریکدیگبروشوندمیترکیبهمباهاانگیزهنهایتدرشود،میعوضموقعیتوزمانحسب
159ص.گذارند

159ص.بیازمایدراایتازههایانگیزهخودتجربیاتخاللازاستقادرانسان(ب•
159ص.دکنتغییراستممکننیزسازمانیکبخشهاییامختلفسازمانهایدرافرادهایانگیزه(ج•
صورتینوعمیشود،برقرارآنهامیانکهروابطیوفردهرتجربیاتواستعدادهاوکارنوعوماهیت(د•

159ص.شودمیعاطفیواکنشهایایجادموجبکهآوردمیوجودبهکاربرایظاهری
اینوهددنشانواکنشخودازمختلفیصورتهایبهمشابه،سازمانهایدرتواندمیمعینفردیک(هـ•

159ص.دهدمیانجامکهاستکاریماهیتوخاصهایانگیزهحاصلواکنش



وفردمیانیهمیشگتوافقوسازگاریتوهمبهکهداردرامزیتاین«پیچیدهموجود»انسانمفهوم•
159ص.استتریبینانهروشنوترمحتاطانهروشهایاتخاذمستلزمودهدمیپایانسازمان

انگیزشورضایتباتوانندمیاحتماالًوگذارندمیاثرشغلیبرزندگیکهمختلفیعوامل•
آیندهفاهی،رخدماتومزایاکار،محیطکار،ساعاتدستمزد،شاملباشندداشتهارتباطکارکنان

«شغلییزندگکیفیت»کهاستمعتقدمرتونسیهربرت.اندغیرهوانسانیروابطوشغلی
القهعمورددیرزمانیکهکهنموضوعاتازایمجموعهبرایکهاستجدیدینسبتاًاصطالح

ص.رودمیرکابهاندبودهکارفرمایانوکارگراناجتماعی،علومدانشمندانالهیون،فیلسوفان،
160

ومادیهایارزشمجموعحاویصرفاًآنمعنایانتزاعیترینودروسعترینشغلیزندگیکیفیت•
میدستآنهببگیرحقوقیامزدبگیرعنوانبهزندگیشطیدرکارگریککهاستمادیغیر
161ص.یابد



تعریف کیفیت زندگی شغلی

ارگرانکجدیدمسائلومشکالتازایمجموعهبهپاسختوانمیراشغلیزندگیکیفیت•
161ص.گیردمیصورتآنهافصلوحلبرایکهاقداماتیهمچنینودانست



ارتقای کیفیت زندگی شغلی

دهههمیناواسطدر.شدمطرحشغلیزندگیکیفیتارتقایموضوعبتدریجهفتاددههاوائلاز•
مجموعههبکهشدعاملفظیوگرفتکامالًراکارکردنانسانیرایجاصطالحجایعبارتاین
میماتیتصدرمشارکتوکاروضعیتکار،سازماننظیرهاییزمینهدرتوجهموردمسائلازای
163ص.یافتتعمیمشودمیاتخاذکارگاهسطحدرکه

163ص . اقدام به بهسازی بر اساس مشارکت( الف•
163ص . توجه همزمان به مالحظات فنی و سازمانی( ب•
164ص . فا کردتاکید بر اینکه نباید فقط به تغییر شرایط محیط یا مقررات استخدامی اکت( ج•



اغلبوراینازاست؛موثرومفیدشغلیزندگیبهبوددرونظرموردهموارهارگونومیروشهای•
بهنیزورمذکهایرشتهدربارهخود،تخصصیزمینهبرعالوهکاربهسازیایحرفهمتخصصین

164ص.پردازندمیآزمایشومطالعه
نیازهاید،رومیانتظارشغلیزندگیکیفیتارتقایطرحهایازکهاجتماعیمنافعازاینمونه•

استآمدهزیرشرحبهنروژدر1960دههدرکهاستشغلیروانشناختی



یاری و ( مشارکت در تصمیم گیری ، د( یادگیری مداوم درباره شغل، ج( معنای کار و تنوع آن ب( الف•
آینده ( ارتباط معنی دار بین شغل و سایر زمینه های زندگی اجتماعی، و( حمایت متقابل همکاران ، هـ 

165ص . مطلوب شغلی که به معنی ارتقای مقام نیست
غلی حاصل شده دراین بخش فهرستی از پیشرفتهایی که در چند طرح ارتقای کیفیت زندگی ش. روشها•

165ص . است ارائه می شود
ند، کارگر دچار وقتی سرعت کارگر را ماشین یا خط مونتاژ تعیین ک. کاهش بستگی اپراتور به ماشین•

رعت کارش او مجبور است وظایف معین را بارها تکرار کند و قادر نیست س. دلسردی و تشویش می شود
165ص . را با خستگی موقت یا فعالیت روزانه خود هماهنگ کند 

قعی که یک روش ساده برای افزایش تنوع در کار به جا به جا کردن کارگران است در موا. چرخش کار•
.  کار نیستمراحل کار ساده است، آموزش پرسنل هزینه چندانی ندارد و نیازی به تغییر تجهیزات در روند

166و 165ص 
هر فرد افزوده چنانچه تکالیف و فعالیتهای جدید، و از لحاظ ماهیت متفاوت، به کار. توسعه محتوای کار•

166ص . شود بسیاری از اهداف اجتماعی مورد نظر دست یافتنی خواهد شد



ابعاد کیفیت زندگی شغلی

ازرخیباستالزمدهیم؛دستبهعملیتعریفی«شغلیزندگیکیفیت»ازبخواهیماگر•
.کنیمرسیبرومطرحراآنکیفیتوشغلیزندگیبهمربوطملموسومعینمسائلوموضوعات

166ص



ابعاد کیفیت زندگی شغلی

قبیلازملیعوابرابردرکارکنانمحافظتوکارگاهدرایمنیرعایت.کاربهداشتوایمنی.1•
یتفعالنوعهراولیهاصولازارتعاشوغبارگردوسمی،گازهایدود،سروصدا،سرما،گرما،

166ص.استصنعتی
ازبیشادندانجامبهکارگرانتشویقعدموکارساعاتتعیین.کارینوبتوکارساعات.2•

167ص.شدخواهدجسمیوعصبیبیماریهایمانعکارشیفتیک
وگیردمیتصورمالکهاییچهاساسبرکارکنانارتقای.کاردرپیشرفتوشغلیامنیت.3•

167صشود؟میاجراچگونهوضوابطیچهاساسبراخراجوتنبیه



ترعای.استاهمیتاولدرجهدرکارگرانبرایشغلثباتوشغلیامنیتکهاستواضح•
نایبررسیواخراجواستخداممورددرارگانهادیگروکاروزارتسویازشدهوضعمقررات

کارترکازاگزیرنیااخراج-مستقیمغیریامستقیم–غیراصولیهایشیوهبهکارگرانکهنکته
167ص.استضرورینشوند



.سازماندرکارکنانجذبمیزانوکارگاهدرعادالنهبرخورد.4•
168ص.شودمیگروههاشاملوافرادشاملعادالنهبرخورد

تصمیمدرکارکنانمشارکت.گیریتصمیمدرکارکنانمشارکت.5•
روحیهارکنانکبهمیکند،خنثیرابیگانگیوقدرتفقداناحساسگیریها

168ص.کندمیانسانیراکارمحیطودهدمی
ایندرتهنکمهمترین.کارکنانکاریظرفیتهایتحققوکارمحتوای.6•

یکهنفسفیکههستآنچنانکارگربهشدهمحولآیاکهاستآنمورد
168صدهدکتشکیلاوبرایراواحدکل

تمشالکارسازمانجدیدشکلهایاعمال.کارسازماندرتغییرات.7•
دزائرامشاغلازبرخیاستممکنتغییراتاین.داردهمراهبهفراوانی

168ص.آوردپدیدموسسههردروندرجدیدیمشاغلوسازد



یفیتککهمسألهاینرواینازاست؛معاشکسبکارعمومیانگیزه.عادالنهوکافیپاداش.8•
یامراستحصولقابلحدچهتاهدفاینوپذیردمیتاثیرعواملاینازحدچهتاکاریزندگی
169ص.استبنیادی

برایست؟اکافیآنهازندگیتامینبرایکارکنانوقتتمامکارازحاصلدرآمدآیا.درآمدبسندگی•
ص.استروریضکارگرانخانوادگیتعهداتوزندگیهزینهباآنمقایسهدستمزد،بودنبسندهتعیین
169

بانحوهچبهصنعتی–اقتصادیواحدهایتابعشرکتهایکهمسألهاین.اجتماعیمسئولیت.9•
169ص.داردبسیاراهمیتشوندمیروبرواجتماعیمسائلقبالدرخودمسئولیتهای

آنهاگیفرهنارتقایوکارکنانفراغتایامبهنسبتاقتصادیواحدهای.فراغتخانواده،کار،.10•
ص.شودیبررسبایدکارکنانفراغتایامگذاراننحوهوفراغتنوعومیزان.دارندمستقیممسئولیت

169
170ص.استخویشخاصمنزلتدارایشغلیهر.قشربندیوشغلیمنزلتهای.11•



متمرکزآنبرراتحقیقتوانمیارتقاسنجشبرایکهاستایعمدهمحورهایازیکیافرادرفاه•
170ص.باشدمندعالقهپیشرفتبهکهاستایجامعههرعمدههدفافرادزندگیارتقای.کرد



کیفیت زندگی شغلی از دیدگاه کارگر.1•
رضایت شغلی به طور کلی و رضایت از جنبه های خاص شغل و محیط کاری-•
کیفیت زندگی شغلی از دیدگاه جامعه. 2•
171تولید ناخالص ملی ص -•
کیفیت زندگی شغلی از دیدگاه کارفرما. 3•
برد تکنیکها بهره وری، شامل کیفیت و کمیت محصول، رفتارهای نوآورانه کارکنان، ابداع و کار-•

172ص . یا رویه هایی که بهره وری را افزایش می دهد



غیرواستیاپیچیدهبسیارامرکارازرضایتموضوععملیونظریبررسیکهبپذیریمباید•
172ص.کنیمبررسیراآنابعادتمامیمختصرایندربتوانیمکهاستممکن

ندادانجاموتنوعایجادکار،درتحرکوشخصیرشدشغل،کردندارمعنیشغلی،غنای•
وانسانینبتعاملبررسیطریقازشغلکارآییبرتأکیدوتنوعایجادبرایمختلفکارهای

ضایتربهتواندمیکارگریگروههایبهوکارگربهمسئولیتواگذاریباالخرهوماشین
173ص.کندکمکتولیدوضعبهبودوکارگران



جمعیت فعال و نظریه اشتغال: فصل ششم



سپس.استپرداختهکارگرانمجموعساختمطالعةبهکهاستدانشینخستیناقتصادعلم•
اموروادارینیازهایدلیلبهکاراینمعموالًو–پردازندمیجمعیتسرشماریبهکهسازمانی
175ص.اندکردهدنبالرااقتصادیونکار–گیردمیصورتاجتماعی



آنشکل اشتغال و صور طبقه بندی 

ظر شغلی ابتدا الزم است یادآور شویم که در وضع حاضر ساخت جمعیت از ن: طبقه بندینظامهای •
هایی است که در بسیار پیچیده تر از طبقه بندی( ساده و مرکب)و اجتماعی حاصل طبقه بندیهایی 

ص. معمول بوده است–یعنی در آغاز کار جمعیت شناسها و آماردانها –یک یا دو قرن پیش 
176و 175

« الوازیه». فته استدر اینجا مالکهای بسیار متفاوتی در یک فهرست با یکدیگر آمیخته و تداخل یا•
:تری کردطبقه بندی دیگری از طبقة کارگر به عمل آورد و به جزئیات توجه بیش1791در سال 

کان نوکران؛ باغداران؛ کارگران کارخانجات؛ معدنچیها؛ گاریچیها؛ صیادان و مالحان؛ خرده مال•
ص . ن دهاتروستاها؛ شخم زنان؛ خدمتکاران مزارع؛ مزدبگیران روستاها؛ فروشندگان و صنعتگرا

177



رکارگجمعیتازکهخواستکنگرهازآزاد،آمریکایجمهوررئیسجفرسن،1800سالدر•
:دهدقرارنظرموردرازیرطبقاتآندروآوردعملبهعمومیسرشماری

ی اشخاصی که دارای مشاغل آزاد هستند یا تحصیل کرده اند از جمله روحانیون، وکال.1•
177ص . مدافع، پزشکان، هنرمندان، معلمان و نویسندگان

نعتگران، فروشندگان و بازرگانان از جمله بانکداران، بیمه گران و وام دهندگان، مالحان، ص.2•
معینی ندارند و مزدبگیران کشاورزی، سایر مزدبگیران، خدمتکاران خانه، فقرا و اشخاصی که وضع

177ص . از درآمد خود امرار معاش می کنند



180ص.استکارمزدیصورتبهغالباًاشتغالشکلمتحول،صنعتیجوامعدر•
.شوندمیمخلوطهمبادهیبهرهحتیوفعالیتاشتغال،صورتهایهمةرویهبیمطالعاتازبسیاریدر•

ص.شوندریفتعابهامبدونیکهرآنکهشرطبه،استمشروعاینهامیانتشابهوتمایزکهدانستباید
180

کارباهموارهاشتغالصورتهربهاماکرد؛بررسیمتعددصورتهایبهرااشتغالتوانمیبحقبنابراین•
رابطة»عنوانتحتتوانمیراروابطاین.ماستتوجهمورداینجادرمسألههمینوداردمشخصیروابط

ارضایایبرایوسیلهخودکهکرد،تعریف(خدماتییاجنسیپولی،)درآمدکسببرایسودبخش
181ص.استاحتیاجاتازبرخی

ومشاغلعنوباغیرهوبیکاریدورانبازنشستگی،دوران(اعیادوتعطیالت)فراغتزمانسان،بدین•
مفهومازگرایشرتیب،تاینبه.میکندپیدانزدیکیبسیاروابستگیاشتغال،عدمواشتغالشکلباهمچنین

182و181ص.شودمیمالحظهاشتغالدقیقترمفهومبهشغل



182ص . جوامع جدید، اشتغال یکسره با کار و درآمد پیوند نداردعکسدر این جوامع، ب•



مولدمولد و غیر 

طالعات دربارة این مطلب همواره م« اسمیت»و « پتی »زمانی که علم اقتصاد به وجود آمد، یعنی از دورة از •
183و 182ص . عمیقی صورت گرفته؛ اما جامعه شناسی خیلی کم به آن توجه نشان داده است

می است؛ زیرا مستلزم تولید و بازتولید دائ( و حتی در جوامع کشاورزی)بعالوه تولید درجوامع صنعتی •
باید هر ( یدو بازتول)درغیر این صورت بزودی به تنزل و انحطاط خواهید گرایید، ازاین رو جریان تولید 

183ص . روز در مقیاس وسیعتری انجام پذیرد
ر این مسأله را در صنایع هواپیمایی مطالعه کرد و این موارد را در شمار کارهای مولد ذک1950در سال •

185و 184ص : کرد
(دستی و ماشینی)کارهای یدی .1•
دیل یا ، به شکل تب( محصوالت نیمه تمام یا تمام شده)کارهایی که روی مواد خام انجام می شود .2•

(الحاقات قطعات)بسته بندی 
.کارهایی که برای کمک به رشد فعالیت انجام می گیرد.3•



اینازیکهر.تاسشدهشناختهتولیدیغیرکارعنوانبهشد،گفتهآنچهجزدیگرکارهایکلیه•
درمعین،لحظةدرکهجاییحسببریاوهدفلحاظاز)مولدیامولدغیرکارهایبهگروهها

:شودمیحاصلزیرنسبتهایکهروستهمینازشودمیتقسیم(کنندمیپیداتولیدجریان

امرواقعدرمولدبرتقسیمهدفنظرازمولد•
امرواقعدرمولدغیربرتقسیمهدفلحاظازمولدغیر•
مولدبرتقسیممولدغیر•



اشتغالنظریه 

راآنکرده،متنظیرااشتغالبرحاکمعمومیقوانینکههستندکسانینخستین،اقتصاددانان•
توصیفیهایجنبهبهتنهاتاکنونشناسانجامعهکهدرحالیاند؛کردهخالصهعلمینظریةدریک

اینکهدونباند،دادهنشانراآنکیفیومتفاوتتحوالتمعنایوکردهتوجهاشتغالناکاملو
187ص.کننداستخراجآنازاجتماعیمقیاسدراینظریهشوندموفق

قانونیکهبیافتندستباکهکردندمیتصوردیگر،افرادازبسیاریاوازپسو«مالتوس»•
ازسریعتر(تاسدموگرافیکواقعیتیکه)جمعیتآنها،نظربهاند؛دریافتهراآنتوجیهطبیعی

ومصرفکاالهایازسریعترکلیطوربهودرآمدمنابعازسریعترکلیطوربهودرآمدمنابع
188ص.کندمیرشدتولید



بهآنبایمذهبواخالقیاصولوانسانیتاصولنامبهوکردندمخالفتمالتوسافکارباایعده•
مورددررااوتیمتفکامالًنظریةوآوردندواردآنبهعلمیانتقاداتیدیگربرخی.پرداختندستیزه

واقعیتکیرااشتغالعدموونهادفراترپامالتوسازسیسموندی.ساختندآنجانشیناشتغال
گذاریهاییهسرمایوفنیتوسعهمرجوهرجحاصلپدیدهایناونظربه.طبیعینهخواند،اجتماعی

189ص.داشتخوددنبالبهآزادرقابترژیمکهبود



یامکفیغیراشتغال)بیکاریبهدائمیگرایشکهایاساسیروابطجستجویضمنمارکس•
ارکسمنظربه.کردتالشمطلباینکردنسادهبرایکندمیتبیینرا(اضافیجمعیت

روابطاینسمارک.دهندمیتشکیلراانازایویژهتظاهرتنهابرشمردیمکهمختلفیصورتهای
درکهاستمنافعیمیزانبهوابستهخودکه)سرمایهتراکممیزان(1:داندمیوابستهعاملسهبهرا

190صاشتغالحجم(3دستمزد،نسبیسطح(2،(گیردمیقراراستفادهموردمجددتولید



در.دکردنروزموضوعراکاملاشتغالدوبارهپیروانشازدستهیکو(1942)کینزهنگامایندر•
داددیماصورتجدیدگرایشاینبهکاملاشتغالمورددربوریژطرحدومجهانیجنگپایان

191ص.
بهکهخریدییتظرفیعنی؛«نهاییتقاضای»بهمارکسمانندبخصوصومالتوسمانندابتداکینز•

191ص.دادنشانتوجه«شاغلجمعیت»بههمچنینوشودمیزدهتخمینپولیصورت



نیستییمدلهاپاسخگویکاملطوربهگرچهکهآمدوجودبهموقعیتیجهانیدومجنگازپس•
192ص.نیستآنروشنگرنیزکینزهاینظریهوبودساختهنوزدهمقرناواسطدرمارکسکه

تولیداتشدنتعاونیوسایل،اینشدندولتیصنعتی،تولیدوسایلخصوصیمالکیتلغو•
اصلیکصورتبهدستمزدهاومتفاوتاشتغالتولید،وسایلوهدفهاریزیبرنامهکشاورزی،

193ص.ساختمیمنتفیظاهراًرااشتغالعدمبهمربوطمسألهنوعهرمتعارف،



.  فا می کنیمرده است، اکتبنابراین در اینجا بدون اینکه مدعی بررسی عمیق نظریة اشتغال باشیم، به ذکر چند مسأله که نظریة اشتغال در این ممالک طرح ک•
194ص 

194ص . از اشتغال ممکن تا اشتغال واقعی، مرز انعطاف پذیر بسیار گسترده ای وجود دارد: مسائل مربوط به حد و حدود( الف•
194ص . مسائل حد و حدود درداخل مسائل دیگر، بخصوص در داخل مسأله نقل و انتقال جای می گیرد( ب•
ه اند و می توان به جمعیت ذخیره را جمعیتی که به صورت ناصحیحی به اشتغال پرداخت. این مسأله خود ناشی از مسائل قبلی است: جمیعت ذخیره( ج•

194ص . که خود را برای شغلی آماده می کند، تعریف کرده اند( جوان)صورت نافذ و موثرتری آنها را شاغل ساخت و یا جمعیتی 
194ص ...( به صورت پولی یا جنسی، درآمد تعاونی یا دستمزدها و )شکل درآمد بر حسب نوع شغل ( د•
ی تدریجی تحول موالید، مرگ و میر، باروری، پیر)مسألة مربوط به آینده نگری جمعیت که در طرحهای آینده و درازمدت، باید به آن توجه شود( هـ•

194ص ...( جمعیت و 
ی تدریجی تحول موالید، مرگ و میر، باروری، پیر)مسألة مربوط به آینده نگری جمعیت که در طرحهای آینده و درازمدت، باید به آن توجه شود ( و•

194ص ...( جمعیت و 
ص . حظه شده استاشتغال هر یک از دو جنس؛ رشد نسبی اشتغال زنان از چند سال پیش تغییر کرده، به نحوی که رشد نسبی عدم اشتغال در زنان مال( و•

195و 194
195ص . که حجم آن بتدریج کاهش می یابد...( مانند بزهکاران محکوم به کار، اردوی کارهای تنبیهی و )صورمختلف کارهای اجباری ( ز•



فعالیت و اشتغال در ایران: فصل هفتم

196ص.ردازدپمیآننظایروروندهابینیپیشوشاخصهاساختبهبیشترکارشناسیجمعیت•
.آوریممیکارنیرویزمینةدرشناختیراجامعهتحلیلهایازاینمونهبحث،شدنروشنبرای•

درردازد،پمیاقتصادیگانةسهبخشهایدرشاغلنیروهایتوزیعبهکههنگامیشناسجامعه
میکاهشبهروخانوادگیکارکنانتعدادوقتییااستتحولوتغییرایناجتماعیعواملپی

196ص.استسنتیاقتصادقلمروکاهشازاینشانهشناسجامعهبرایگذارد



غیرجمعیتوشودمیشاملراکارجستجویدروبیکارشاغل،افرادمجموعهجمعیتبخش•
198ص.است...وسربازان(فعالیتسندر)محصلیندار،خانهزنانشاملفعالی

جمعیتزیادرشد.استآنباالیرشدوجمعیتجوانیکنندهمنعکسایرانجمعیتسنتیهرم•
هرمنپاییکهشدهموجبعاملدواین.استمیرومرگکاهشوموالیدافزایشازناشیایران،
سندرواقعگروههایافزایشبهبتدریجپایینسنینجمعیتوکندپیدابیشتریگسترشسنتی

199ص.بیانجامدفعالیت



رشد جمعیت و تاثیر آن بر اشتغال

میلیون نفر 6یعنی نخستین سرشماری نفوس و مسکن، حدود 1335شاغل ایران درسال جمعیت •
ص . میلیون نفر رسیده است12و 9، 7به ترتیب به1365، 1355، 1345بود که این رفم در سالهای 

206



میلیون نفر 13، تعداد شاغلین کشور به حدود 1370بر اساس نتایج مقدماتی طرح آمارگیری سال •
206ص . افرایش یافته است( درصد جمعیت3/22یعنی )
درصد و افزایش زیاد رشد جمعیت به 3/2کاهش رشد شاغلین به میزان « 1365-1355»در دهه •

207ص . درصد، شکاف این دو را بیشتر و عمیقتر کرده است9/3میزان 
اغل، گسترش می توان تصور کرد که اثر طبیعی این روند فشار کاری و روانی بر نیروی انسانی ش•

بهره وری، از و به دنبال آن کاهش اوقات فراغت، ایجاد خستگی و کاهش( کار سیاه)چند پیشگی 
یشتر دست رفتن امکان و فرصت ارتقای مهارت و سطح آموزش نیروی انسانی، مصرف هر چه ب

منابع به عنوان یکی از)درامد و عدم امکان پس انداز فردی و تأثیر آن در کاهش پس انداز ملی 
208ص . خواهد بود( مهم در امر توسعه



ساخت سنی و اشتغال

افرادبتنسوجمعیتسنیترکیبایرانفعالجمعیتدرموثرعواملازیکیخالصه،طوربه•
میباروریخنرآمدنپایینوجمعیتسنیساختاصالحوتغییربا.استمختلفسنیندرشاغل
210ص.کاستزیادیمیزانبهعمومیفقرازتوان



ساخت جنسی و اشتغال

اختالفاساسیعواملازیکیاقتصادیفعالیتهایدرآنانمشارکتوزنانفعالیتمحدودیت•
اموردرزنانعالیتفمیزان.استصنعتیپیشرفتهکشورهایوتوسعهحالدرکشورهایبینفعالیت

اشتغالامکاناتبهدیگرسویازوتحصیالتدرجه،تأهلوضعسن،بهسویکازاقتصادی
215ص.داردبستگیکشور



تی وجود دارد و در ثابت شده است که بین اشتغال زنان و کاهش تعداد فرزندان رابطة مستقیم و مثب•
و ده سال اخیر تا حدی روشن شده است که کاهش فعالیت زنان در امور اقتصادی، اجتماعی

216ص . فرهنگی توأم با ازدیاد نفوس بوده است



اندلیل کم اشتغالی جوانان، زنان و سالخوردگ

راواقعیتایناست،آمدهعملبهدولتیدستگاههایانسانینیرویوضعیتدرموردکهایمطالعه•
بهمایلمسنرادافازبیشترجوانانتر،پایینتخصصیدرسطوحمطالعهاینطبق.کندمیثابت

219ص.انددولتیدستگاهازخروج



زنها . ودبنابراین نیروی کار زنان همواره ممکن است بدون هیچگونه هزینه اضافی از دور خارج ش•
220ص . نندهنوز به عنوان بیکار  یا متقاضی کار در دفاتر اشتغال و کاریابی ثبت نام نمی ک

عی اشتغال به طور کلی آمار و ارقام در مورد میزان بیکاری زنان به هیچ وجه دقیق نیست و رقم واق•
220ص . و بیکاری آنان را مشخص نمی کند



مهاجرت و آٍثار آن بر اشتغال در شهر و روستا

مناطقدرغالاشتاقتصادی،نظامساختوسیاستگذاریهابرداشتها،نوعدلیلبهاخیرسالهایدر•
درآمدورزیکشاوجاذبهرفتنازبین.استبودهافزایشبهروروستاییاشتغالزیانبهشهری
موجبند،مواجهکشاورزیوسایلوآبزراعیفزمینکمبودباکهروستانشینانبرایآناندک

ادهاآبحلبیواقماریشهرکهایآمدنوجودبهوشهرهابهروستاهاازمهاجرتروندگسترش
221ص.استبودهساختمانیکارگربخصوصیدیخدماترواجوبزرگشهرهایاطرافدر



سرمایه بحران بیکاری را می توان در این جریان کلی خالصه کرد که به دالیل مختلف میزان•
. ایجاد شدو در نتیجه فرصتهای محدودی در زمینه اشتغال. گذاری در کشور رو به کاهش گذاشت

مینه را از طرف دیگر رشد جمعیت بر افزایش نیروی جوان و فاقد تخصص دامن زد و این عوامل ز
227ص . برای گسترش مشاغل کاذب غیر رسمی و غیرمولد هموار ساخت

1/20درصد در بخش خدمات و 6/23درصد شاغلین در بخش کشاورزی و 3/56، 1335در سال •
سهم بخش کشاورزی در اشتغال به 1345در سال . درصد در بخش صنعت به کار مشغول بوده اند

.  نددرصد کاهش می یابد؛ اما هم چنان نقش مسلط خویش را در زمینه اشتغال حفظ می ک5/47
درصد 5/26درصد شاغلین را بخود اختصاص داده ، سهم بخش خدمات به 26بخش صنعت نیز 

230ص . ارتقا می یابد



درصد آن را خدمات عمومی و اجتماعی تشکیل می 5/78هزار شغل خدماتی مذکور 1950از  •
عمده »بخشهای . به خدمات مالی و ملکی مربوط می شود( درصد7/0)دهد و بخش اندکی از آن 

ی را در هریک ده درصد از فرصتهای جدید شغل« فروشی و خرده فروشی حمل و نقل و ارتباطات
234ص . بر گرفته است

درصد آنان 4/49درصد کل شاغلین ارتقا می یابد که 8/61سهم شاغلین باسواد به 1365در سال •
درصد در سطح 6/7درصد در سطح متوسطه و 8درصد در سطح راهنمایی، 15درسطح ابتدایی، 

درصد رسید که هم معرف افزایش میزان 3/74به 1370این نسبت در سال . عالی قرار گرفته اند
تقریباً 65از باسوادان است و هم افزایش شتاب در حرکت راهنمایی است که نسبت به سالهای قبل

236ص . برابر شده است4



رشد جمعیت و آینده اشتغال

اقتصادیهتوسعبرایوضروریالزمابرازهرکشور«انسانینیروی».اشتغالآیندهوجمعیترشد•
.استممکنیرغامریتوسعه،بهدستیابیمتخصصوکارآمدانسانینیروهایداشتنبدونواست

گرفتننظردرباهککندبینیپیشطوریرااشتغالالگویبایدکشوراقتصادیرشدسیاستهای
همراهبهکارنیرویدرراباروریوبازدهحداکثرواقتصادیسیاسیفرهنگی،اجتماعی،عوامل
فراهموندشمیکاربازارواردسالههمهکهجدیدیافراداشتغالبرایراالزمشرایطوباشدداشته

237و236ص.کند



. مولد استاستراتژی توسعة کشور در میان مدت، ناگزیر از توجه به اشتغال و خصوصاً اشتغال»•
لی نیروی کار بدیهی است که برنامه ریزیهای کوتاه مدت چاره ای جز تلفیق عرضه و تقاضای فص

237ص . ندارد



ری در جامعه عدم تناسب افزایش ساالنة جمعیت و ایجاد مشاغل جدید باعث گسترش طیف بیکا•
238ص . شده است

239ص . تنرخ اشتغال در حال حاضر نسبت به چهار دهة اخیر به پایین ترین میزان خود رسیده اس•



دورنمای اشتغال و بیکاری با توجه به رشد جمعیت

سال آینده 10اگر خوشبینانه به مسألة رشد جمعیت نگاه کنیم و بپذیریم که در طی . فرض اول•
کاهش دهیم و در 3/3درصد در سال به 9/3می توانیم رشد جمعیت را از حدود ( 1367-1377)

یت عوض با امکانات سرمایه گذاری و راه اندازی چرخهای صنایع و تولیدات کشور، رشد جمع
: درصد باال بریم، در این صورت مفروضات زیر را خواهیم داشت5/3/0فعال و شاغل را حدود 

239ص 
درصد؛3/3نرخ رشد جمعیت درحدود . 1•
؛0/3نرخ رشد جمعیت فعال در حدود . 2•
؛7/2نرخ رشد جمعیت شاغل در حدود . 3•
درصد18/14ثابت ماندن نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال . 4•



دورنمای اشتغال و بیکاری با توجه به رشد جمعیت

73بهنزدیکجمعیتیدارای1377سالدرسال،هردردرصد3/3بهجمعیترشدنرختعدیلبا•
نفوسکاهشنفرمیلیون5ازبیشحاضروضعبهنسبتصورتدراینبود؛خواهیمنفرمیلیون

بهاگر.تهویداسفرهنگیواجتماعیاقتصادیشئونکلیهبرآنمثبتاثرکهداشتخواهیم
همینبهوبرسانیمدرصد3بهفعلیدرصد7/2ازرافعالجمعیترشدنرخنفوسکاهشموازات
هبنسبتتوانیممیبرسانیم،درصد7/2بهفعلیدرصد3/2ازنیزراشاغلجمعیترشدنرخترتیب

بهآنسبتنلحاظبهبیکارجمعیتافزایشوکنیمحفظفعلیحدهمیندررابیکارجمعیت
77سالدرونفرمیلیون2/2حددربیکارجمعیت72سالدربنابراین.باشیمنداشتهفعالجمعیت

جمعیترشدوجمعیترشدفعلینسبتهایبامقایسهدروشدخواهدکنترلنفرمیلیون6/2حددر
خواهیمبیکارکمترنفرهزار1377،190سالدرونفرهزار1372،1317سالدرشاغل،وفعال

240ص.داشت



ورای آمارها و مفاهیم معمولی و رسمی

مردعهدةربمعاشوزندگیتأمینکهاصلاینبه،ایراننظیرمسلمانجوامعتاکنونحالهربه•
بهچهودیاقتصالحاظبهچهمردبرای«بیکاریمشکل»دلیلهمینبه.اندبودهبندپایاست
243ص.داردبیشتریاهمیتوکندمیجلوهوخیمتراجتماعیوفرهنگیلحاظ

محسوبکاربینبایدشوندمیسرشماریغیرفعالجمعیتجزءکهسربازانیادانشجویانهمچنین•
اینگونهتغالاشمبحثدرکهمفاهیمیازیکی.نیستندمولدومزدبگیرکهاستمسلماماشوند؛

از(دارخانهنانزوضعیتمانند)دلخواهانهومولدوابستگیمفهومتفکیکشودواردبایدکشورها
244ص.است(پدربهوابستهبیکار،فرزندانوابستگیمانند)ناخواستهومولدغیروابستگیمفهوم



یر آن بر اشتغالبخش نوین  و بخش غیر متشکل فعالیت و تاث: فصل هشتم



وکوچکودستیصنایعدربیشترایرانصنعتیکارگرانهجریچهاردهمقرناوایلدر•
خصوصیوکوچکهایکارخانهایراندراستبدیهی.داشتنداشتغالکاربهسنتیکارگاههای

چندکهداشتوجودهاییزرادخانهبخصوصوبرقکارخانهچاپخانه،نساجی،کارخانهمانند
245ص.بودکردهجذبخودبهراکارگرصد



ازبیشابکارگاههاییدر(صنعتیکارنیروی⅓تقریباً)کارگرهزار30حدود1320دهةآغازدر•
درانسانیینیروکلبهنسبتفصلیکارگرانسهمدورههماندر.بودندکارمشغولکارگر500

246و245ص.یافتتقلیلدرصد5/6بهدرصد15ازصنعت
صنایعوزارتپوششزیرتولیدیواحدهزار25کشورصنعتیواحدهایکلازحاضرحالدر•

درقیقیداطالعواحدهااینفعالیتکیفوکمازآماریجامعهبهمربوطاطالعاتجزکههستند
247ص.نیستدست



تعدادکهدهدمینشان1370و66سالهایدرصنعتیبزرگکارگاههایشاغالنتعدادمقایسه•
درصد2ساالنهمتوسططوربهورسیدهنفر630760بهنفر700211ازمدتاینطیشاغالن
247ص.استداشتهکاهش



نقش بخش غیر متشکل در اشتغال

ناشیبعضاً)النکگذاریهایسرمایهباجدیدصنایعتوسعهوشهرنشینیتوسعةجمعیت،سریعرشد•
صادیاقترشدمواهبازجمعیتازبخشیماندنبهرهبیوکنارگذاشتنموجب(نفتدرآمداز

بهاشتغالواقتصادیفعالیتهایتقسیمقالبدرعمدتاًامراین.استتوسعهحالدرکشورهایدر
خصلتوالًاصمتشکلبخش.شودمیظاهرمتشکلغیرومتشکلیا«سنتی»و«مدرن»بخشدو

249ص.استجهانیسطحدرصنعتوداریسرمایهرشدازناشیوداشتهزابرون



رااینیافتهازمانسیانشدهثبتفعالیتهایمتشکل،غیربخشکهمعتقدندصاحبنظرانازبرخی•
اقتصادیمایسیوجمعیتیتحوالتازناشیویابدمیتکویندرشهرهابیشترکهشودمیشامل
251ص.استکشور

اشتغال:استویژگیهایندارایصنعتدرفعالیتمتشکلغیربخشستورمنتعریفحسببر•
محلاری،کثابتروزهایوکارساعاتنبودنثابتفامیلی،کارکناناشتغالنفر،10تاحداکثر

سمی،رمالیموسساتازومالیاعتباراتازاستفادهعدممتحرک،وموقتیاثابتنیمهکار
طوربه...ونکارکنابرایباالدرسطحآموزشنبودنتولید،ازکنندهمصرفمستقیماستفاده
راافرادرآمددازقسمتیآنحاصلکهاستفعالیتهاییمجموعهشاملمتشکل،غیربخشخالصه
250ص.دهدمیتشکیل



:ویژگیهای عمده روابط آنها در مجموع از این قرار است•
راهم معیشت روستایی مواد خام و غذایی را که در بخش غیررسمی و سرمایه داری خرده پا مصرف می شود، ف. 1•

شود و در عوض تولیدات صنایع سرمایه داری حاصل از پس اندازهای متراکم وارد مناطق روستایی می. میکند
253ص . مورد استفاده آنها قرار می گیرد

این . ی کندرا تهیه م...( مانند تخم مرغ ، مرغ و )فعالیتهای خرده پا و معیشتی شهری نیز برخی مواد خام و غذایی . 2•
ص . داردفعالیتهای شهری بیشتر در حومه و حواشی شهرها جریان دارد و امکان تحقیق کافی در مورد آن وجود ن

253
ن خرده پا در بخش غیر متشکل و کارگاههای کوچک غالباً صاحبان سرمایه و کارخانه های بزرگ از کارگرا. 3•

254ص ( نندمانند قالیبافی که از خود سرمایه ندارند و برای سرمایه داران بزرگ کار می ک)بهره کشی می کنند 
هره برداری بخش سرمایه گذاری شهری به صورتهای گوناگون از بخش غیر متشکل و سرمایه های کوچک ب. 4•

قوق بگیر که گاهی خود یک ح–گاه به طور مستقیم بخشی از درآمد کارگر به صاحب سرمایه اولیه . می کند
254ص . منتقل می شود–است 

را هر کس در شهر باالخره، منافع کارگر به طور غیر مستقیم نیز به بخش سرمایه داری شهری منتقل می شود؛ زی. 5•
254ص . می تواند کاالها و خدماتی را که کارگاههای کوچک تولید می کنند خریداری کند



ملیناخالصتولیدواشتغالدرمتشکلغیربخشنیافته،توسعهکشورهایدیگرازبسیاریمانندایراندر•
بیندرتیحوخصوصیبخشمشاغلکلیهدرتقریباًمتشکلغیربخشفعالیتهای.داردزیادیسهم

شود،میتحصیلآنطریقازافراددرآمدازقسمتیواستدومشغلصورتبهعمومی،بخشکارکنان
ص.شودنمیمشخصآسانیبهآنهادرآمدمیزاناستناشناختهونشدهثبتآنهافعالیتغالباًچونولی
256

کوچکواحدهزار127وکنندمیکارمجوزبدونکهداردوجودایزیرپلهاصطالحبهواحدهزار29•
اکتفاآنهاولیدتبرآوردبهتنهاونیستایوزارتخانهیاسازمانهیچپوششتحتکهاستموجودصنعتی

257ص.شودمی
ها،هرداریشمانند)اجراییدستگاههایسویازدستفروشهابامبارزهبرایکهدالیلیاجتماعیلحاظاز•

معبر،دس:استقبیلاینازشود،میعنوان(...،اسالمیانقالبکمیتهتهران،استاناجتماعیشورای
258صکاالها،بودننرخیچندوکسبجوازعدمواختاللایجادتردد،مشکل

عمومیعیتوضمورددرراتحقیقاتیطرحیکهاییافتهتحلیلازحاصلنتایجخالصهقسمتایندر•
.دهیممیارائه.استگرفتهصورت1367سالدرکهتهرانشهرکوچککارگاههای



259ص.آنکارکنانوسرپرستانویژگیهایوکارگاههایعمومیخصوصیات.1•
تنسبواستکردهتأسیسخصوصیبخشراکوچککارگاههای(درصد96)اتفاقبهقریباکثر-•

260صدارد؛تعلقتعاونیبخشبهآنهاازناچیزی
یناسومدوبهنزدیک.استکمتریاچهارنفرکوچککارگاههایازدرصد80تقریباًکارکنانتعداد-•

260ص.شودمیادارهنفردویایکباکارگاههانوع
خاصایرفهحباآنهاسرپرستآشناییسبببهیادرآمدکسبانگیزةباکوچککارگاههایاکثر-•

چهارمیکدودحتأسیسسببخاصحرفةیکباکارگاهسرپرستقبلیآشنایی.استشدهتأسیس
26ص.استبودهکارگاهها

هکلیدر.دانندمیپذیرادامهراخودفعالیتکوچککارگاههایسرپرستان(درصد5/85)اکثر-•
کارگاههااینرپرستانسعمدةمشکل.هستیمروبرواکثریتیچنینباتفاوتیاندکبااقتصادیفعالیتهای

بهدستآنباشخصیواجتماعیخدماتوصنعتیکارگاههایبیشترکهاستاولیهموادکمبودوگرانی
260ص.گریبانند



کوچکمشکالت توسعه کارگاههای 

کار،کمبودلمحتهیةکاال،واولیهموادکمبودوگرانی:قرارنداینازاهمیتترتیببهعمدهمشکالت.2•
262صکاال،جوازتهیةمشکلوسرمایهکمبودماهر،ومتخصصوکارنیروی

نیزصادیاقتفعالیتهایکلیةدر.باسوادندتهرانکوچککارگاههایکارکنان(درصد1/91)اکثر-•
بهبقیهستند،همتوسطهدومواولدورةتحصیالتدارایباسوادکارکنانازنیمیازبیش.استچنینوضع

262ص.دارندعالیسطحدرتحصیالتوابتداییتحصیالتترتیب،
بیشترراخیدهةدر–خدماتیوبازرگانیفعالیتهایدربویژه–کوچککارگاههایمالحظةقابلرشد•

تغالاشکاربهکارگاههاازدستهایندرکارنیرویازعظیمیبخشواستخصوصیبخشمدیون
265ص.دارند

نظرموردفةحرباآنهاسرپرستقبلیآشناییکوچک،کارگاههایتأسیساصلیهایانگیزهاز-•
ومتخصصارکنیرویکارگیریبهتجهیزات،وابزارازگیریبهرهنحوهدرسویکازانگیزهاین.است
265ص.داردبسزاییتاثیرخدماتوتولیدکیفیتبردیگرسویازماهر

متولدشورکاستانهایسایر(روستاییاشهر)درتهرانشهرکوچکسرپرستانازنیمیازبیش-•
265ص.اندشده



جوانانازکوچکدرگارگاههایمتوسطهدورةآموختهدانششاغلیناتفاقبهقریباکثر-•
درفعالکارینیروفیاضمنبعمثابةبهرامتوسطهدورةآموختگادانشتوانمیرواینازهستند؛

266ص.آوردشماربهاقتصادیفعالیتهایتوسعهوادامه



صنعتی و آینده کارتحوالت : فصل نهم



تحوالت صنعتی و آینده کار

دیگرنقاطدرسسپوبریتانیادرابتدانوزدهمقرنازکهایکارخانهتولیدنظامبامزدبگیرینظام•
.267ص.داشتمالزمتشدمستقر

آنهاترینمشخصکهبودتولیدابتداییهایدرشیوهچندتغییراتیحاصلای،کارخانهتولید•
267ص.بودکارگراناجتماعیوضعیتدردگرگونی

موادبودند؛ودکارخمحلوابزارمالک(ایکارخانه)صنعتیکارگرانبرخالفمستقلصنعتگران•
.فروختندمیواسطهبیومستقیمراشدهساختهکاالیوخریدندمیشخصاًراخودنیازموردخام
268ص



کاالکاملساختوآنرساندناتمامبهیاکارنفسازکهدرونیرضایتایکارخانهنظامدر•
خانگییزندگازبسرعتاشذاتیمحرومیتهایباکاریزندگیویافتکاهششودمیحاصل

268ص.شدجدارفتمیانتظارآنازکهفراغتیو
ارگران،کصنعتیبزرگهایاتحادیهوشدمطرحکارگرخودبیگانگیازبحثعصرهمیندر•

وکراتیکبوروعظیمسازمانبرابردرراکارگرانازحمایتکارگریاعتصاباتویافتسازمان
269ص.ساختپذیرامکانشخصیغیر

هر.بودنعتیصهایاتحادیهرشدتأثیرتحتچیزهرازبیشکارفرماوکارگرروابطدیگرازسوی•
ص.رسدمیصنعتیانقالبازپیشبهایاتحادیهشکلبهکارگرانجمعیفعالیتسابقهچند
270



تحوالتشاهدلیدتوترپیچیدهاشکالوصنعتیکشورهایدربیکاریرشدواتوماسیونتوسعهبا•
پیشرفتاثردرهککارگرانیاکثر.هستیمکارفرماوکارگردرروابطناپذیریبرگشتوسریع

دهةدرانکهچن.پیوندندمیدولتبگیراناعانهصفوفبهشوند،میکاربیکارازتکنولوژی
ازیاتولیدیهایکارخانهشدنبستهپیدرخارجیکارگرمیلیونیکازبیشبریتانیادر1970

ص.پیوستند«انبگیراعانه»صفوفبهجدید،تولیدیجریاناتدلیلبهقدیمیمشاغلرفتنبین
271



رپردازشگاین.استسیلیکونچیپستولیدواختراع1970دهةپیشرفتانگیزترینشگفت•
وکنترلدایتهامکانوایجادکردهخودکارهایشوندهتنظیمدرتحولیتاکنونریزالکترونیکی

فوق(وعیمصنآدم)روبوتهایودستگاههاطریقازرامونتاژوتولیدمراحلترینپیچیدهانجام
272ص.استردهکفراهمشوند،میکنترلپیشرفتهبسیارکامپیوترهایتوسطکهدقیقالعاده

میمانجاکارشرایطیچهتحتکرد؟کارخواهدکسیچهچیست؟کارآیندةصورتایندر•
روبوتهازاجمعیتدرصددوآندرکهکنیممیسیر«دنیاهابهترین»نوعیسویبهماآیا»شود؟

273ص«کردخواهداستفاده



ظیمعجمعیتبرایباراینلیواستیافتهایالعادهفوقسرعتاداریمشاغلشدنخودکار•
کرد؟واهدختغییرچگونهکارشد؟خواهدایجادجدیدیمشاغلچگونه،«سفیدهایقه»کارمندان،

تهگذشدرکهرامعناییهمان«بیکاری»و«کاربرد»هایواژهآیاولیزدحرفشودمیشغلاز
273صداشت؟خواهنداند،داشته



وداشتخواهدآیندهقدرتدروتولیددرعظیمیسهمداناییودانشامروزهکهاستمسلم•
جاییحتوکردبازخواهندآدمیانبینراخودجایسرعتبهخودکارماشینهایوکامپیوترها

273ص.گرفتخواهندراآنها
آدامزمانبهمتعلقمفهوماین.استاعتباربیمفهومیداریمسردرماهمهکهکارسنتیمفهوم...»•

رایت.سیمازمانبهنزدیکترخودبیگانگی،ازوکارتقسیمپردازاننظریه.استمارکسواسمیت
274ص.استاداریکارسرشتدربارهتحقیقاتشومیلز

ومشابهحصولممیلیونهاسریتولیدیعنی«طوالنیدور»بربودمبتنیدومموجکارخانهدرتولید»•
تولیدنییع«کوتاهدور»براستمبتنیسومموجصنعتتولیدمقابلدر.دورهردراستاندارد
«طوالنیورد»قالبدرراصنعتیتولیدهنوزمردمعامه.سفارشیکامالیاسفارشینیمهکاالهای

تولیدوریتکبالمپ،پارچه،مترمیلیونهاسیگار،میلیاردهاتولیدبههمچنانوکنندمیتصور
274ص.شودمیدادهادامهکاالهاسایرسری



راآنهکدموکراسینوعیبرد؛میناماستدیدهکههاییکارخانهکاریدموکراسیازتافلر•
کهدهدمیارائهتصویریکارخانهازسومموجکتابدراو.داندمیآیندهکارینظامبهمتعلق

کارحیطمدریکجاگزینیظاهری،اختالفاتمطلق،کاریساعاتاساسبرکاریروابطآنجادر
هرندارد،یمحدودیتکارساعتآنجادربلکهنیست،...وصمیمیتعدمومحیطخشکیطبعاًو

275ص.بپردازدکاربهتواندمیکارخانهکجایهردرومیدهدانجامراکارازمقدارهرکس
توانندنمیافتهیتوسعهوغنیکشورهایکهکردذکربایدکاالهاتولیدشیوهدگرگونیبحثدر•

شوندتبدیل«ماتیخدجوامع»بهصرفاوبرچینندراتولیدیصنایعاقتصادیواستراتژیکدالیلبه
276ص.



نانکارکوکارمندانازدعوت.میرودبیناز«عملوفکرجدایی»کهاستایناست،مهمآنچه•
فقطاریروزگکهاستقدرتیدزشدنسهیممعنایبهمقرراتتدوینفراینددرمشارکتبرای

277ص.بودروساانحصاردر
وسومموجدرهاینک.استامروزیمفهومبهکارگرطبقهمحوآینده،مهمبسیارمسالهتافلرنظربه•

نخواهندوجودامروزیناجتماعی–اقتصادیپایگاههایبااجتماعیمختلفطبقاتآیندهجامعه
اینکهواستداناییمیزاندرکهخشونتدرنهوثروتدرنهدیگرقدرتزیراداشت،

ایندهدردارند،اختیاردررادانایییعنیقدرتجدیدابرازکهکسانیقدرت،سردمداران
داشتهبحثایجاینجادرکهنیستامریبود،خواهدچگونه(نفوذانتحت)سایرینباارتباطانشان

277ص.باشد



بزرگطنزهایازیکیاین.کنیممیتجزیهکارمحلدرراقدرتدربعدیجاییبهجاماامروزه•
راتولیدارابزواقعدرکهاستنوپیداییحالدرخودمختارکارمندازایتازهنوعکهاستتاریخ

278ص.داردخودمالکیتدر
وجهتبا.داشتخواهیمبیسواددنیادرنفرمیلیون900ازبیش2000سالتاکهاستشدهبینیپیش•

ایاهستند،ومسموجبهگذرحالدرکهیافتهتوسعهکشورهایازبسیاریدرجمعیتمنفیرشدبه
آنهاوندکمبارزه«نادانیها»اینباتواندمیچگونهرسیده،راهازتازهقدرتاینسوم،موجدانایی

279صدهد؟سوقپیشرفتسویبهرا
چهار،کنیرویازبزرگیبخش»سومجهانکشورهایدراستشدهمتذکروادبارباراچنانکه•

اساسییازهاینبرآوردنتکافویوباشداتکاقابلکههستنددرآمدیفاقدروستاییچهوشهری
280ص«بنمایدراوابستگانشانوخود



وانیرودیدگاهازراانسانجوامع،همهدراوکهاستایناست،واردتافلربرکهبزرگیایراد•
ونسانهاا«فردیاختالفات»بهتوجهیکهآنجاازتافلر.بیندمییکسانموجودیفرهنگی

،تریکامپیو«افزارهاینرم»همچوننیزراانسانهاندارد،مختلفجوامع«فرهنگیاختالفات»
281ص.انگاردمییکسان


