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2
فصل

نیروی انسانی

مهم ترىن عامل تولید در اقتصاد ىک کشور کدام است؟

مقدمه
نىروى انسانى ىکى از عوامل سه گانٔه تولىد است که در کنار دو عامل دىگر ــ ىعنى 

منابع طبىعى و سرماىه ــ نقش وىژه اى در تولىد اىفا مى کند.
اگرچه هر ىک از عوامل سه گانٔه تولىد در جاى خود داراى اهمىت اند و نقش و تأثىر 
هىچ کدام را نمى توان انکار کرد اّما نىروى انسانى ىا منابع انسانى نسبت به ساىر عوامل تولىد 
از اهمىت خاصى برخوردار است؛ زىرا وظىفٔه ترکىب ساىر عوامل تولىد را نىز برعهده دارد.

بدون شک، مهم ترىن سرماىٔه ىک ملت نىروى انسانى و به وىژه نىروى انسانى دانش آموخته، 
با مهارت و صاحب فکر آن است. آنچه ىک ملت را به سمت پىشرفت هداىت مى کند، نىروى 
انسانى توانمند آن است که با جدىت و  تالش خود جامعه را در مسىر رشد و شکوفاىى قرار 
مى دهد. اکثر متفکران در اىن امر توافق دارند که عامل تعىىن کنندهٔ روند توسعٔه اقتصادى ــ 
اجتماعى ىک کشور، »منابع انسانى« آن است. نىروى کار ىک جامعه شامل نىروى کار ىدى 
)دستى( و فکرى آن است. هر قدر اىن نىروى کار داراى تحصىالت بىشتر و وجدان کارى و 

مسئولىت پذىرى بىشترى باشد، در تولىد جامعه تأثىر چشم گىرترى خواهد داشت.
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اىن  تولىد  از  مهمى  بخش  که  درمى ىابىم  پىشرفته،  کشورهاى  اقتصاد  بررسى  با 
جوامع مدىون دانش و فّناورى متبلور در نىروى کار آنهاست. درعىن حال، ىکى از دالىل 
دانشى  کم  و  بى سوادى  درجٔه  بودن  باال  امروزى،  نىافتٔه  توسعه  عقب ماندگى کشورهاى 
نىروى کار آنان است. به منظور تربىت نىروى انسانى کارآمد و با دانش الزم، جامعه باىد با 
برنامه رىزى هاى آموزشى رىشٔه بى سوادى را قطع کند و از طرىق آموزش ضمن کار، سطح 

دانش نىروى کار را ارتقا دهد.

اشتغال و بى کاری
از مجموعٔه افراد ىک ملت پىوسته گروهى در شراىطى قرار دارند که قادر و ماىل اند 
شغلى داشته باشند. اىن عده، عرضه کنندٔه نىروى کارند و ىکى از عوامل تولىد محسوب 
مى شوند. در هر جامعه، مىزان عرضٔه نىروى کار  به عوامل مختلفى بستگى دارد که مهم ترىن 

آنها عبارت اند از:
الف( جمعىت کل کشور: هر چه جمعىت کل ىک کشور بىشتر باشد، نىروى انسانى 
بىشترى براى شرکت در فعالىت هاى تولىدى وجود خواهد داشت. اگر جامعه امکانات الزم 
براى تعلىم و پرورش نىروى انسانى و نىز ابزار و لوازم موردنىاز براى اشتغال آنها را داشته 
باشد، مى تواند با استفاده از جمعىت بزرگ ترى در جهت تولىد بىشتر کاالها و خدمات 
موردنىاز جامعه گام بردارد. در غىر اىن صورت، جمعىت بزرگ تر تنها موجب افزاىش 

مصرف و عقب ماندگى جامعه مى شود.
ب( جمعىت فعال: دومىن عامل مؤثر در عرضٔه نىروى کار، بزرگى مقدار »جمعىت 
فعال« ىک کشور است؛ به طورکلى، جمعىت ىک کشور را مى توان به سه گروه تقسىم کرد:

گروه اّول: افراد زىر 15 سال که در واقع گروه »خردساالن« را تشکىل مى دهد.

گروه دوم: افراد بىن  15 تا 65 سال که گروه »بزرگ ساالن« را تشکىل مى دهد.
گروه سوم: افراد باالى 65 سال که گروه »سال خوردگان« را تشکىل مى دهد.

در بىن اىن سه گروه، تنها گروه دوم است که جمعّىت فعال ىک کشور را تشکىل 
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مى دهد. بدىن ترتىب، به تمامى افراد ىک جامعه ــ اعم از زن و مرد ــ که در سن فعالىت 
اقتصادى قرار دارند )بىن 15 تا 65 سال(، جمعىت »فعال« گفته مى شود.

از کل جمعىت فعال، معموالً درصد بزرگى به کار و فعالىت اقتصادى مشغول اند و 
درصد کوچکى نىز به دالىلى به طور موقت ىا دائم بى کارند. به آن بخش از نىروى کار فعال 
که داراى شغلى هستند، »نىروى کار شاغل« و به بخشى از نىروى کار فعال که در فعالىت 
اخىر  گروه  مى شود.  گفته  »غىرشاغل«  ىا  بى کار«  کار  »نىروى  ندارند،  اقتصادى شرکت 
افرادى را که براى تغىىر شغل از فعالىت قبلى خود دست کشىده ولى هنوز به کار جدىد 
نپرداخته اند، نىز شامل مى شود. البته، ممکن است تعدادى از کسانى که جزِء جمعىت گروه 
دوم قرار دارند ) ىعنى گروه بزرگ ساالن (، به دالىلى در فعالىت هاى اقتصادى شرکت نکنند؛ 
مثالً دانش آموزان، دانشجوىان و خانم هاى خانه دارى که درگروه دوم قرار دارند، معموالً 

جزِء  جمعىت فعال محسوب نمى شوند.

فعالیت 5ــ2
وىژگى های اعضای فامیل خود را در جدولى مانند جدول زىر بنوىسید.

 فعال بى کارفعال شاغلباالی 65 سال15 تا 65 سالزىر 15 سالجمعیت فامیل

نرخ های اشتغال و بى کاری
نامىده  اشتغال  نرخ  کشور،  ىک  »فعال«  جمعىت  کل  به  »شاغل«  جمعىت  نسبت 
مى شود. براى مثال، اگر جمعىت فعال ىک کشور 20 مىلىون نفر باشد و 18 مىلىون نفر از 

اىن جمعىت شاغل باشند، نرخ اشتغال در اىن جامعه 90 درصد خواهد بود.1

1ــ با ىک تناسب ساده مى توان عدد 90 درصد را محاسبه کرد:
٢٠       1٨              

1800
 

1٠٠      x      x = ______ = ٩0  
20
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نىروى  از  جامعه  استفادٔه  زىرا وضعىت  است؛  مهمى  بسىار  اشتغال شاخص  نرخ 
فعال خود را که مهم ترىن سرماىٔه آن جامعه است نشان مى دهد. البته در بحث اشتغال 
نه تنها درصد جمعىت شاغل بلکه چگونگى به کارگىرى شاغالن نىز باىد مورد توجه قرار 
گىرد؛ زىرا برخى از مشاغل ــ که به آنها مشاغل کاذب گفته مى شود ــ وجود دارند که 
به دلىل غىر مولد بودن نه تنها بر رشد واقعى اقتصادى تأثىرى ندارند، بلکه در بسىارى 
موارد ُمخل آن نىز هستند. بدىن ترتىب، در بررسى مسئلٔه اشتغال تنها ارائٔه آمار مربوط 
باىد  اىن مسئله  بررسى همه جانبٔه  براى  بلکه  نىست  تعىىن کننده  ىا درصد شاغلىن  به کل 
شاغلىن هر بخش اقتصاد )مثالً کشاورزى، صنعت و خدمات( نىز به تفکىک مورد مطالعه 

و بررسى قرار گىرند.
همان گونه که قبالً گفته شد، بخشى از جمعىت فعال که قادر و ماىل به کار هستند 
به  بىکار  جمعىت  نسبت  مى گردند.  محسوب  بىکار  نمى شوند،  شغل  ىافتن  به  موفق  اّما 
کل جمعىت فعال، نرخ بىکارى نامىده مى شود. براى مثال، اگر جمعىت فعال ىک کشور 
20 مىلىون نفر باشد و 2 مىلىون نفر از اىن جمعىت فعال شاغل نباشند، نرخ بىکارى 10 

درصد خواهد بود.1
نرخ بىکارى شاخص اقتصادى ــ اجتماعى بسىار مهمى است. اگر در جامعه اى 
نرخ بىکارى باال باشد، آن جامعه در معرض بحران هاى اقتصادى، اجتماعى، سىاسى و 
فرهنگى قرار مى گىرد. فقر و بزهکارى افزاىش مى ىابد و زندگى جارى اعضاى جامعه 
مختل مى شود. به همىن جهت، معموالً دولت ها به مسئلٔه بىکارى و حّل اىن مشکل مهم 
ـ اجتماعى توجه وىژه اى دارند. آنها براى مقابله با اىن پدىده روش هاى متفاوتى  اقتصادىـ 
را به کار مى گىرند و سعى مى کنند زمىنه را براى اىجاد فرصت هاى شغلى فراهم آورند تا 
افراد جوىاى کار بتوانند شغل مناسبى بىابند و به جمع شاغلىن کشور بپىوندند. عالوه بر 

1ــ با ىک تناسب ساده مى توان عدد 10 درصد را محاسبه کرد:
٢٠       2              

200
 

1٠٠      x      x = ____ = 10  
20
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»بىکارى آشکار« که در مورد آن توضىح دادىم، بىکارى ــ با توجه به علل به وجود آورنده 
ىا شراىط حاکم بر آن ــ انواع دىگرى نىز دارد که در اىنجا فقط به معرفى دو نوع از آن 

مى پردازىم.
1ــ بىکارى پنهان: به طورکلى حالتى را که در آن نىروى کار به فعالىت اقتصادى 
اگر ىک کشاورز روى زمىن  پنهان گوىند؛ مثالً  بىکارى  ىابد،  فاقد کاراىى الزم اشتغال 
زمىن  روى  مى توانست  حالى که  در  آورد،  به دست  کمى  محصول  و  کند  کار  کوچکى 
بزرگ ترى کار کند، اىن نوع بىکارى »بىکارى پنهان« نامىده مى شود. کار کارمندى هم 
بىکارى  انجام مى دهد،  مفىد  به جاى 8 ساعت کار مفىد در روز فقط 2 ساعت کار  که 

پنهان محسوب مى شود.
2ــ بىکارى فصلى ىا موسمى: نوع دىگرى از بىکارى که ناشى از تغىىر فصل 
در  ساختمانى  فعالىت هاى  کاهش  دلىل  به  مثالً  مى شود؛  نامىده  فصلى«  »بىکارى  است، 
زمستان، تعدادى از نىروى کار شاغل در اىن بخش به نوع بىکارى فصلى دچار مى شوند. 
همچنىن عده اى از کشاورزان در زمستان به دلىل رکود فعالىت هاى کشاورزى با نوعى 

بىکارى فصلى مواجه مى گردند.

فعالىت 6      ــ2
خود  فامىل  بىن  در  را  بىکاری  و  اشتغال  نرخ  ـ 2  5  ـ فعالىت  جدول  به  توجه  با  1ــ 

محاسبه کنىد.
 خود نام ببرىد. 2ــ نمونه هاىى از بىکاری پنهان و فصلى را در منطقهٔ

بهره وری
بهره ورى به معناى استفادٔه مفىد و مؤثر از عوامل تولىد از جمله »نىروى کار« است. 
البته در نگاهى گسترده تر، بهره ورى نه تنها به مفهوم استفادٔه بهىنه از عوامل تولىد است بلکه 
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استفادٔه صحىح از تولىدات و تمامى نعمت هاى 
در  مى شود.  شامل  را  »وقت«  جمله  از  الهى 
نىز خداوند همه چىز را  خلقت و ادارٔه جهان 
آن گونه که باىد و آنجا که شاىد، قرار داده است.
مفهوم  به  محدود  ما  نگاه  اىنجا  در 
بهره ورى عوامل تولىد و به طور خاص ىکى از 
ـ است. به منظور ارتقاى  ـ ىعنى نىروى کارـ  آنهاـ 
سطح بهره ورى باىد به عوامل مؤثر در بهره ورى 
توجه کرد. به طورکلى عوامل مؤثر در بهره ورى 
ىا »فردى« هستند ىا »سازمانى«. به عبارت دىگر، 
افزاىش سطح سواد و دانش و نىز مىزان سالمت 
و مهارت هاى فرد در مىزان بهره ورى مؤثرند.

از سوى دىگر، »نظام سازمانى« بر کاراىى 
و در نتىجه بهره ورى فرد اثر مى گذارد. منظور از نظام سازمانى، اصول و قوانىن،   ساختار 
تشکىالتى، سىاست ها و خط مشى ها، روش هاى انجام کار و دستورالعمل هاى خاص حاکم 
بر ىک سازمان است. با اصالح و ارتقاى نظام سازمانى، بهره ورِى عوامل درون آن سازمان 
افزاىش مى ىابد. توجه داشته باشىد که ىک سازمان مى تواند ىک واحد کوچک صنعتى، 
ىک کارخانٔه بزرگ صنعتى، ىک واحد کوچک خدماتى ىا ىک واحد بزرگ خدماتى ــ 
به  ىا متعلق  باشد. ىک سازمان همچنىن مى تواند دولتى  ــ  مثالً در حد ىک وزارت خانه 

بخش خصوصى باشد.
انسانى، آموزش شغلى  نىروى  بهره ورى  افزاىش  به منظور  پوىا «  در ىک » سازمان 
مستمر مدىران و کارکنان، افزاىش انگىزش و اىجاد زمىنه هاى مناسب به منظور بروز ابتکار 
و خالقىت مدىران و کارکنان، برقرارى نظام مناسب پرداخت مبتنى بر عملکرد و برقرارى 

نظام تشوىق و تنبىه در دستور کار قرار مى گىرد.
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به اىن ترتىب، با ارتقاى بهره ورى در ىک مؤسسٔه کوچک ىا کل جامعه مى توان با 
همان مقدار عوامل تولىد قبلى به تولىد بىشتر رسىد. همچنىن با همان مقدار کاالى تولىد 

شدٔه قبلى با مصرف بهىنه و بهتر مى توان به نىازهاى بىشترى پاسخ داد.

فعالیت 7ــ2
داد؟   در  اىن     باره  افزاىش  شما  مدرسهٔ  در  را  بهره وری  مى توان  نکاتى  چه  رعاىت  با 

تحقیق کنید.

تأثیر کردار افراد بر متغیرهای کالن
ــ چه  آنها  از  اقتصادى هر ىک  افراد، تشکىل دهندٔه جامعه هستند و رفتارهاى 
مثبت و چه منفى ــ بر متغىرهاى کالن تأثىر مى گذارد. به همىن ترتىب کردار آنها ــ خواه 
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تولىدکننده باشند، خواه مصرف کننده ــ بر توسعٔه اقتصادى جامعه مؤثر است.
توجه به اىن نکته ضرورى است که توسعٔه ىک کشور هدىه اى نىست که از خارج به آن 
داده شود بلکه نتىجٔه اتفاقاتى است که در داخل کشور مى افتد. براى رسىدن به توسعه، 

توسل جستن به عوامل داخلى جامعه را سرىع تر به نتىجه مى رساند.
اگر جامعه اى به توسعٔه اقتصادى دست ىابد، اىن توفىق به دلىل تشرىک مساعى افراد 
آن جامعه براى دستىابى به اهداف اقتصادى است. به بىان دىگر، جامعه در نتىجٔه تالش 
گستردٔه اعضاى خوىش به توسعه مى رسد و توسعه ىافتگى از خارج بدان اهدا نمى گردد. 
پس رفتارهاى مردم، به وىژه رفتارهاى اقتصادى آنها، باىد به گونه اى باشد که بتواند جامعه 

را در مسىر دستىابى به توسعه ىارى دهد.
از سوى دىگر، اگر بپذىرىم که دستىابى به فّناورى و دانش  فنى از مهم ترىن عوامل 
توسعٔه اقتصادى است، ناگزىر باىد در برنامه رىزى هاى توسعٔه کشور، گسترش علوم و فنون 
را در اولوىت قرار دهىم. پىش شرط توسعٔه علوم و فنون در ىک جامعه، احترام گذاشتن 
به دانش پژوهان و تأمىن نىازهاى مادى و معنوى آنها در حد متعارف است و در اىن راه باىد 
زمىنه را بىش از پىش مهىا کرد. عامل اصلى توسعٔه علوم و فنون، نىروهاى متخصص و 
مجرب کشور است. متأسفانه برخى از اىن نىروها به علت تأمىن نشدن نىازهاىشان، جذب 
فعالىت هاى غىرمفىد مى شوند ىا کشور را ترک مى گوىند. براى جذب هر چه بىشتر نىروهاى 
کارآمد به بخش هاى تولىدى و اقتصادى جامعه، باىد از تشوىق مادى و معنوى بهره جست 

و ارزش واقعى فعالىت هاى مختلف را در اجتماع مشخص کرد.
شرکت دادن اقشار وسىع مردم در تصمىم گىرى هاى مهم، خود ضامن اجراى صحىح 
سىاست هاى تحقق توسعه در کشور است. زمانى که افراد در تصمىم گىرى ها مشارکت 
داشته باشند، به عملکرد دستگاه هاى اجراىى بى اعتنا نخواهند بود. اىن مشارکت انگىزٔه 
حرکت را در گروه هاى وسىعى از اعضاى جامعه تقوىت مى کند و دستىابى به اهداف مشترک 

را سرعت مى بخشد.
اگر جامعه هدف توسعه را ارج مى نهد و اگر قرار است تمام امکانات در راه دستىابى 
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به اىن هدف بسىج شوند، باىد در درجٔه اّول با اىجاد شراىط اقتصادى ــ اجتماعى مناسب، 
افراد را به پىروى از الگوى رفتارى مناسب تشوىق کنىم.

به اىن ترتىب، رفتار افراد جامعه مى تواند حرکت به سمت توسعه را سرعت ببخشد ىا 
برعکس، در اىن راه مانع اىجاد کند. درحال حاضر در بسىارى از کشورهاى درحال توسعه، 
فرهنگ مصرفى بخش قابل توجهى از درآمد ارزى را مى بلعد. در واقع، قسمت مهمى از 
نىازهاى روبه گسترش جمعىت اىن کشورها نه از طرىق ظرفىت هاى تولىد داخلى بلکه از خارج 
تهىه مى شود و اىن امر فشار فزاىنده اى براى صدور هر چه بىشتر منابع اولىه اىجاد مى کند.

با تغىىر الگوى مصرف و کند ساختن آهنگ رشد مصرف کاالها و نىز حذف واردات 
کاالهاى غىرضرورى، مى توان انباشت سرماىه را در کشور تسرىع کرد و از اىن طرىق، امکان 

افزاىش ظرفىت هاى تولىدى را فراهم آورد.

فعالیت 8  ــ2
توجه: ظرفیت تولید برق نیروگاه شهید رجاىى )بزرگ ترىن نیروگاه حرارتى برق اىران( 

در حال حاضر 1500 مگاوات )= ىک میلیون وات( است.
1ــ با فرض اىنکه جمعیت اىران 60 میلیون نفر و هر خانوار شامل 4 نفر باشد، در 

صورتى که هر خانوار ىک المپ 100 اضافى را خاموش کند  :
الف( چند مگاوات برق صرفه جوىى مى شود؟

ب( میزان صرفه جوىى را با میزان تولید نیروگاه شهید رجاىى مقاىسه کنید.
کاهش  در  مى توانند  مواردی  چه  رعاىت  با  خانواده  هر  اعضای  شما،  نظر  به  2ــ 

هزىنه های کشور مؤثر باشند.
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پرسش
1ــ دلیل برتری نقش نیروی انسانى نسبت به ساىر عوامل تولید چیست؟

2ــ نیروی کار در چه شراىطى تأثیر بیشتری در تولید جامعه خواهد داشت؟
3ــ در چه شراىطى افزاىش جمعیت جامعه مى تواند عاملى مثبت در جهت 

افزاىش تولید تلقى شود؟
4ــ نرخ اشتغال چیست و چگونه محاسبه مى شود؟

5   ــ چرا حل مشکل بى کاری برای دولت ها مهم است؟
6   ــ آىا اشتغال کاذب نوعى بى کاری محسوب مى شود؟ چرا؟

7ــ بهره وری چیست؟
کارهاىى  چه  بهره وری  افزاىش  برای  دانش آموز،  ىک  عنوان  به  شما  8   ــ 

مى توانید انجام دهید؟


