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چكيده :هر دوره از زندگی بشري با نامی كه معرف فعاليتهاي آن دوره است مشخص میشود .جامعه كشاورزي ،جامعه صنعتی و جامعه اطالعاتی
عناوينی هستند كه هر كدام ،به يكی از دورههاي زندگی بشري اشاره دارند .دنيل بل معتقد است آن نوع از كار كه همگانیتر باشد به جنبه معرف
آن جامعه خاص تبديل میشود .وي چنين اظهار عقيده میكند كه ،در حالیكه در جوامع ماقبل صنعتی نيروي كار كشاورزي در همه جا به وفور يافت
می شد و در جوامع صنعتی كار در كارخانجات به هنجار تبديل شد ،در جوامع فراصنعتی ،اين كار خدماتی است كه حكمفرما شده است.
با اين اوصاف به نظر می رسد نمود عينی رشد و توسعه علم و دانش و ارتقاي تكنولوژي ،خود را در عرصه كار با برجستگی بيشتري نمايان
میسازد .به همين دليل توليد ،بهرهوري و انباشت سرمايه كه همگی از خروجیهاي كار میباشند تعيينكننده ساخت كلی يك جامعه به حساب
میآيند .از همين روي مطالعه ويژگی هاي فنی و تكنولوژيكی كار در جامعه امروزي و تأثيرات آن بر كار و بيكاري افراد آن جامعه از اهميت ويژهاي
برخوردار است .در اين مقاله سعی خواهد شد به سواالتی چون :چه عواملی بر تحوالت عرضه نيروي كار تاثير میگذارد؟ عوامل شتابدهنده اين
تحوالت در دهههاي اخير چه بوده اند؟چرا در برخی جوامع كه روند توسعه به صورت ناقص انجام شده ،تحوالت حوزه كار با مشكل روبهروست؟
ويژگی هاي كار در عصر حاضر چگونه است و تكنولوژي چه تأثيري بر آن گذاشته است؟ وضعيت بازار كار در يك دهه اخير در ايران چگونه بوده
است؟ به صورت هر چند مختصر به پاسخ داده شود.

كليد واژه  :تكنولوژي ،كار ،نيروي كار ،اقتصاد ،بيكاري ،كار در ايران.

مقدمه
آدمی از دیرباز براي رفع نيازهاي اوليه خویش كار كرده است به
گونهاي كه كار جزو جوهره ذاتی وي گشته است .به تناسب تكامل
بشري و تحوالتی كه در عرصه زندگی انسانها روي داده ،مفهوم
كار ،نوع و ابعاد آن نيز دچار تغيير و تحوالت اساسی قرار گرفته
است .آنچه از همه بيشتر این فرایند تغيير را تحتالشعاع خویش
قرار داده ،تكنولوژي است ،گویا تكنولوژي همانند سایر جنبههاي
زندگی ،كار را نيز بیتأثير از تبعات خویش نگذاشته است و حتی به
جرأت میتوان گفت بيشترین تأثير را بر حوزه كار داشته است ،تا
بدانجا كه اتوماسيون از درون آن بيرون آمده است ،فرایندي كه طی
حركت مستمر خود بسياري از كارهاي یدي و نيروبر را به وادي
فراموشی سپرده و در عوض فعاليتهاي جدید فكري را جایگزین
آن نموده است .این مسأله خود منجر به مناقشات زیادي در بين
طرفداران و منتقدان تأثير تكنولوژي بر كار و بيكاري شده است.
عده اي آن را از عوامل توسعه كار ،اشتغال و كارآفرینیهاي جدید
قلمداد میكنند و در مقابل عده اي دیگر با اشاره به اخراج و بيكاري

هزاران كارگر در اثر ورود دستگاههاي رباتيك به كارخانههاي بزرگ،
از تأثيرات منفی آن سخن میگویند.
آنچه در این بين به نظر میرسد درست باشد توجه به نوع
گذار جوامع به وضعيت جدید است .چرا كه همان گونه كه بسياري
از مدافعان تكنولوژي اشاره دارند رشد و توسعه تكنولوژي اگر به
درستی و منطقی صورت پذیرد عرصههاي جدیدي از كار ،پيش
روي جامعه قرار میگيرد ،در غير این صورت در این گذار
ناهماهنگ ،نه تنها فعاليتهاي گذشته رو به تعطيلی خواهند رفت
بلكه فعاليتهاي جدید نيز مجال تعریف شدن پيدا نخواهند كرد.
رابطه تكنولوژي وكار
درباره رابطه تكنولوژي و كار ،مطالعات و پژوهشهاي
جامعهشناختی و سازمانی متعددي انجام شده است .اما از همه
مهمتر مطالعاتی است كه توسط مانوئل كاستلز انجام شده و
مشخص گردیده كه تكنولوژي به خودي خود علت ترتيبات كاري
كه در محلهاي كار دیده میشود نيست .چرا كه تصميمات
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مدیریتی ،سيستمهاي روابط صنعتی ،محيط نهادي و فرهنگی و
سياستهاي دولتی چنان نقش بنيادینی در كاركرد نيروي كار و
سازمان توليد دارند كه تأثير تكنولوژي را تنها میتوان در چارچوب
تعامالت پيچيده نظام اجتماعی كه در برگيرنده همه این عناصر
است ،درك كرد .عالوه بر این ،فرایند تجدید ساختار سرمایهداري به
گونهاي قطعی شكلها و نتایج استفاده از تكنولوژيهاي جدید در
فرایند كار را تعيين كرده است .ابزار و روشهاي این تجدید ساختار
نيز بسته به توانایی تكنولوژیك ،فرهنگ سياسی و سنتهاي نيروي
كار كشورهاي مختلف همواره با یكدیگر تفاوت داشتهاند.
با این تفاسير ما فقط به بعد تكنولوژیك مسأله خواهيم
پرداخت و این كه با ورود تكنولوژي به عرصه كار و جامعه كارگران
از چه ویژگیهایی برخوردار شدند و ساختار كار دچار چه تحوالتی
شده است.
خود كاستلز به برخی از این ویژگی ها اشاره میكند .در كتاب
عصر اطالعات آمده است هر چه رواج تكنولوژيهاي پيشرفته
اطالعاتی در كارخانهها و ادارات گستردهتر و بنياديتر باشد ،نياز به
كارگران مستقل و تحصيلكرده كه توانایی و ميل به برنامهریزي و
تصميمگيري درباره تمام مراحل كار را داشته باشند بيشتر میشود
(كاستلز ،عصر اطالعات.) 398 :
از طرف دیگر ،تكنولوژيهاي جدید براي شكوفایی پتانسيل
بهره وري خود ،آزادي بيشتر را براي كارگران به ارمغان آورده است.
روابط كاري كه درگذشته در ساختارهاي گسترده صنعتی یا اداري
ميان كارگر و كارفرما یا رئيس و مرئوس برقرار بود اكنون جاي خود
را به روابط به مراتب قابل انعطافتر در محدودهاي با حجم
كوچكتر از حيث شمار افراد تحت اشتغال داده است.
كارمندان و كارگران برخالف گذشته قراردادهاي استخدام
مادامالعمر امضا نمیكنند ،در عوض شيوههاي خود اشتغالی ،كار
پاره وقت ،اشتغال براي یك دوره موقت ،رواج یافته است.
شركتهاي بزرگ در عين كاستن از شمار افراد تحت استخدام
خود ،به مقاطعه دادن پروژهها و طرحها به شركتهاي كوچكتر
گرایش پيدا كردهاند.
تمام این شرایط به گونهاي در اثر تحوالت به وجود آمده در
حوزه تكنولوژي و جایگزینی آن به جاي نيروي انسانی معنا پيدا
كرده است.
طی چند دهه گذشته ،تالشهاي خودكارسازي توليد افزایش
زیادي یافته است و مهارتهاي رایانهاي و آموزش فناوري براي
كارگاهها به سرعت تبدیل به یك ضرورت شده است .تعداد مشاغل
مبتنی بر دانش ـ مشاغلی كه به طور عادي به آموزش حرفهاي،
پس از دبيرستان و دانشگاه نياز دارند ـ در تمام بخشهاي اقتصاد
رو به رشد بوده است .به عنوان مثال ،در كانادا %13 ،از 8ر 1ميليون

مجله صنعت و دانشگاه ،سال اول ،شماره  ،1پائيز 1831

شغل ایجاد شده در فاصله  1999و ( 3002در تمام صنایع) حداقل
به آموزش پس از دبيرستان نياز داشتهاند .بنا به گفته مركز فناوري
پيشرفته بالتيمور بزرگ ـ كه شبكهاي از مدرسههاي عالی حرفهاي
با تمركز بر توسعه نيروي كار است ـ ضربآهنگ تغييرات فناوري
براي تغيير شكل محل كار توليدي رایانه همچنان ادامه دارد.
همچنين گزارش دیگر نشان میدهد كارفرمایان در سراسر
آمریكا به كارگران صاحب دانش و چند مهارتی كه بتوانند با
انعطافپذیري ،با فناوريهاي یكپارچه رایانهاي مبتنی بر اطالعات
كار كنند و در تصميمات مربوط به پردازش و بهسازي توليد شركت
كنند نياز روز افزونی پيدا كردهاند.
این نظر قطعی ،كه افزایش تقاضا براي كارگران تحصيلكردهتر
و از نظر فناوري زرنگتر را در توليد آمریكا یادآور میشود به تأیيد
انجمن ملی توليدكنندگان ) (NAMنيز رسيده است .در حال حاضر
توليدكنندگان به سرمایهگذاري در فناوريهاي طراحی ،توليد ،و
مهندسی به كمك رایانه ،كنترلهاي عددي رایانه ) ،(CNCو
كنترلهاي فرایند آماري ) (SPCبيشتر تمایل دارند .حدود %32
توليدكنندگان براي ایجاد محصوالت جدید از طراحی به كمك
رایانه ) (CADو  %42در فرایند توليد ) (CAMاز رایانه استفاده
میكنند .این وضعيت اهميت خاصی به آموزش داده ،چون
تكنولوژيها دائماً در حال تحول اساسی هستند و كار با آنها
نيازمند آموزش میباشد بر این اساس انجمن ملی توليدكنندگان،
آموزش تمام عمر كاركنان براي موفقيت آتی توليد را ضروري
میداند.
سهم توليدي نيروي كار در توليد رو به كاهش است
در حالی كه به نظر میرسد ایجاد شغل در بخش توليد ادامه یافته
و كمك قابل مالحظهاي به اقتصاد میكند ،مشاغل توليدي به
عنوان درصدي از كل نيروي كار در اقتصاد دانایی رو به كاهش
گذارده است .براي نمونه ،بين سال  1911و  ،1990سهم توليد در
مجموع  %33 -38در تأمين درآمد ناخالص داخلی آمریكا باقی ماند،
در حالی كه تعداد مشاغل توليدي از  %31نيروي كار در سال
 1940به  %14 -11در سال  1990كاهش یافت .تا سال ،3001
مشاغل توليدي  %13نيروي كار پيشبينی شدند .این كاهش غالباً
در شركتهاي بزرگ رخ میدهد .گرچه بخشی از این روند را
میتوان به گرایش توليد خارجی براي استفاده از صرفهجویی در
عوامل مختلف توليد نسبت داد ،اما بخش عمدهاي از این روند
میتواند ناشی از رشد اقتصاد دانایی و تغييرات حاصل از توسعه
تكنولوژي در بخش توليد آمریكا شمالی باشد.
بنابراین آنچه در این فرایند حائز اهميت میباشد این است كه
در شرایط كنونی نيروي كار به دو گروه تقسيم شده است :
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 .1نيروي كار با مهارت باال
 .3نيروي كار با مهارت پایين
بالطبع با توسعه زنجيرهاي فناوري پيشرفته ،تقاضا براي نيروي
كار با مهارت باال نيز افزایش مییابد .در واقع نيروي كار ماهر مكمل
افزایش فناوري است .اما این تأثير بر مجموع تعداد شغلها مبهم
است ،زیرا ميزان تقاضا براي نيروي كار با مهارت پایين نيز هنوز
نامشخص است .دليل این ابهام آن است كه فناوري جدید جاي
نيروي كار با مهارت پایين را میگيرد ،كه خود میتواند منجر به
كاهش تعداد مشاغل گردد .از طرف دیگر افزایش بهرهوري باعث
افزایش تقاضا براي توليد میگردد و در نتيجه این طور به نظر
می رسد كه تقاضا براي نيروي كار با مهارت پایين در زمينههاي
دیگر همچون ،حمل و نقل و تحویل محصول افزایش مییابد.
بنابراین تأثير خالص پيشرفت فناوري بر مشاغل ،مخصوصاً
مشاغل با مهارت پایين مشخص نيست .پتانسيل براي افزایش
مشاغل با مهارت پایين به عنوان مقياس تأثير تكنولوژي در نظر
گرفته میشود و بنابر استنتاج میتواند منجر به افزایش خالص در
مجموع اشتغال در شركت یا صنعتی كه از پيشرفت فناوري استفاده
كرده ،گردد.
در این خصوص فقط تعداد اندكی مطالعه اقتصادي در سطح
خرد در خصوص تأثير تغيير فناوري بر اشتغال انجام گرفته است.
در یكی از مطالعات كه به بررسی تأثير پيشرفتهاي فناوري بر
اشتغال در صنعت تلفن و ارتباطات پرداخته است .نتایج نشان
میدهد كه اشتغال در محدوده مهارتهاي باال با ثبات و حتی
گاهی رو به رشد بوده است .در حالی كه اشتغال در محدوده مهارت
پایين به شدت كاهش یافته است .در این مطالعه مجموع اشتغال به
طور چشمگيري كاهش یافته است .مطالعهاي دیگر به بررسی تأثير
فناوري بر تقاضا براي دانشمندان و مهندسان پرداخته است این
مطالعه نيز نتيجه میگيرد كه حدود  80درصد از تغييرات كه در
كاربرد علم و مهندسی رخ داده ،میتواند ناشی از تغييرات فناوري
باشد .نتيجه این مطالعات نشان میدهد بين پيشرفت فناوري و
تقاضا براي نيروي كار ماهر ارتباطی مستقيم وجود دارد ،اما تصویر
اشتغال براي نيروي كار با مهارت پایين هنوز مبهم باقی میماند
(تأثير فناوري بر اقتصاد ،گزارش  28طرح تاوا).
برخی مطالعات دیگر چنين استدالل میكنند كه تجربه
تاریخی نشان میدهد كه وقتی پيشرفت تكنولوژي ،ابزار توليد
كارآمدتري را جانشين كارگران میكند ،نوع فعاليتها نيز تغيير
میكند .بدین ترتيب در بریتانيا بين سالهاي  1130و 1933
نيروي كار كشاورزي از نظر تعداد به نصف تقليل یافت و از 10
درصد به 3ر 3درصد كل نيروي كار كاهش یافت ،با وجود این
بهرهوري سرانه  43برابر شد و افزایش استفاده از سرمایه و نيروي

كار در بخش توليد صنعتی و سپس بخش خدماتی را ميسر ساخت
و باعث اشتغال بخش فزایندهاي از نيروي كار شد.
سرعت شگفتانگيز تحول تكنولوژیك در اقتصاد آمریكا در
قرن بيستم نيز به بيكاري بسياري از كارگران بخش كشاورزي
انجاميد ،اما مجموعه مشاغل ایجاد شده در اقتصاد امریكا از 31
ميليون در سال  1900به 1ر 132ميليون در سال  1992رسيد
(همان.)802 :
نكته قابل تامل اینكه ،همانقدر كه تعداد مشاغل توليدي در
كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي كاهش
مییابد تعداد اینگونه مشاغل در كشورهاي در حال توسعه به شدت
رو به افزایش است و این افزایش بيش از آن حدي است كه براي
جبران كاهش این مشاغل در سطح جهان الزم است .بنابراین در
چنين وضعيتی در نظر گرفتن ساختار اقتصادي كشورها و نيز
تقسيم كار بينالمللی ،میتواند كليد حل این معما باشد كه چرا در
چنين موقعيت از تقسيم كار بينالمللی ،سنگينی وزنه رشد مشاغل
توليدي به سمت كشورهاي در حال توسعه است كه آن هم با ورود
یك تكنولوژي پيشرفته از هم میپاشد .چنين حالتی خواه ناخواه
اتفاق میافتد چرا كه به عقالنيت نهفته در تكنولوژي مربوط است.
خروج از این بحران فقط بستگی به مدیریت آن و نحوه گذار
به شرایط جامعه صنعتی و فراصنعتی دارد كه در آن ،بخش خدمات
به شدت رشد كرده و مشاغلی نظير حمل و نقل كاالهاي توليد
شده ،پردازش اطالعات و خدماتی از این قبيل فرصت بروز پيدا
میكنند.
اشتغال و بيكاري در ايران
تحوالت بازار كار در اقتصاد ایران در دو بعد عرضه و تقاضا حائز
اهميت است .افزایش نرخ رشد عرضه نيروي كار همراه با كند بودن
نرخ رشد تقاضاي نيروي كار موجب افزایش تعداد بيكاران و نرخ
بيكاري شده است .نرخ رشد چشمگير عرضه نيروي كار در سالهاي
 1811 -1830تقریباً 1ر 1برابر دوره طوالنی  1821 -1811بوده
است .در حالی كه تقاضاي نيروي كار در این دوره به همان نسبت
رشد نكرده است .در سالهاي  1811تا  1811نيز به علت كاهش
قيمت نفت در بازارهاي جهانی و تأثير منفی آن بر نرخهاي رشد
توليد و سرمایهگذاري ،جمعيت شاغل كشور با نرخ رشد بسيار
كندي از حدود  12113هزار نفر به حدود  12134هزار نفر افزایش
یافته است كه به معنی ایجاد حدود  101هزار فرصت شغلی در هر
سال (یعنی  84درصد فرصتهاي شغلی در دوره پنج ساله پيش از
آن) بوده است .در سال  1813با پایان روند نزولی قيمت نفت در
بازارهاي جهانی و آغاز روند صعودي آن ،نرخهاي رشد توليد،
سرمایهگذاري و اشتغال افزایش یافته است .در این سال نزدیك به
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سه برابر ميانگين دو سال قبل از آن یعنی  800هزار فرصت شغلی
و در سالهاي  1819و  ،1830به ترتيب  210و  240هزار فرصت
شغلی ایجاد شده است .ولی با این حال همچنان نرخ بيكاري در
كشور باالست .بر اساس پيشبينی برنامه سوم تعداد فرصتهاي
شغلی ایجاد شده در سالهاي مذكور به ترتيب میبایست به  299و
 431هزار می رسيد .بنابراین ،از مقایسه تعداد اشتغال ایجاد شده
در برنامه با عملكرد مالحظه میشود در هر یك از این سالها
عقبتر از هدف برنامه ایجاد شده بوده است .بدین ترتيب نرخ
بيكاري بر اساس دادههاي مركز آمار ایران طی دوره مورد مطالعه،
افزایش یافته است و از 1ر 9درصد در سال  1811به 3ر 12درصد
در سال  1830رسيده است.
در تحوالت بازار كار از مهمترین عوامل مؤثر بر عرضه نيروي
كار میتوان از رشد جمعيت ،سطح دستمزدها ،هزینه كار ،سطح
تحصيالت و بعد خانوار نام برد .بدیهی است هر یك از این عوامل
خود تحت تأثير عوامل دیگري مانند عوامل اجتماعی و اقتصادي
قرار دارند .با افزایش نرخ رشد جمعيت در دهه 1811 -1841
بهرغم كاهش آن در سالهاي بعد ،انتظار میرفت نرخ رشد نيروي
كار از سال  1813یعنی سن ورود به بازار كار افزایش چشمگيري
یابد ،ليكن به علت گسترش پوشش تحصيلی به ویژه گسترش
آموزش عالی ،تعداد بسياري از آنها جذب مراكز آموزشی شدند .این
امر سبب تأخير ورود افراد به بازار كار شد .غير از عامل ساختار
جمعيت ،مسائل اجتماعی ،اقتصادي دیگري نيز مانند افزایش سطح
تحصيالت ،كوچك شدن بعد خانوار ،افزایش سن ازدواج و افزایش
سطح هزینه زندگی خانوار موجب ورود بيشتر نيروي انسانی ،به
ویژه زنان داراي تحصيالت باالتر از دیپلم ،به بازار نيروي كار گردید.
به تمام این موارد ،باید رشد و گسترش تكنولوژي را هم افزود اما به
دليل كندي این رشد و توسعه و به روز نبودن آن دخالت این عامل
چندان چشمگير به نظر نمیرسد.
در مقابل در بعد تقاضاي نيروي كار ،تحوالت متناسبی با
افزایش عرضه نيروي كار صورت نگرفته است .چنان كه میدانيم
تقاضاي نيروي كار مستقيماً تحت تأثير سرمایهگذاري و توليد،
هزینههاي استفاده از نيروي كار و سرمایه و چسبندگی بازار كار
قرار دارد .سرمایهگذاري نيز به ویژه در بخش رسمی اقتصاد ،به
شدت تحت تأثير عواملی چون امنيت ،مالكيت خصوصی ،ثبات
سياسی و امنيتی ،نبود تنشهاي سياسی در داخل و در سطح
منطقه و جهان و پس از آن تحت تأثير قوانين و مقررات ناظر بر
بازار مانند قانون كار ،قانون تأمين اجتماعی ،قانون مالياتها ،قانون
تجارت و قانون تعزیرات حكومتی است كه سبب میشود هزینه
مبادله سرمایهگذاري را براي بنگاهها افزایش دهد .عوامل یاد شده،
به رغم برخورداري از شرایط بالقوه ایدهآل براي ایجاد فرصتهاي

مجله صنعت و دانشگاه ،سال اول ،شماره  ،1پائيز 1831

شغلی ـ از جمله برخورداري از نيروي انسانی مناسب ،تنوع آب و
هوایی ،موقعيت راهبردي جغرافيایی در سطح منطقه و جهان،
ذخایر عظيم انرژي و معدنی باعث شده است كه كشور از عارضه
بسيار خطرناك بيكاري رنج ببرد.
توزیع نسبی شاغالن بر حسب وضع سواد و سطح تحصيالت
نشان میدهد كه همواره در حدود  30درصد شاغالن كشور را
بیسوادان تشكيل میدهند .اگر چه روند تغييرات این شاخص از
2ر 33درصد در سال  1814به 3ر 13درصد در سال  1830كاهش
یافته است ،ليكن ميزان آن گویاي ساختار سنتی اشتغال در بازار
كار ایران میباشد .اگر این شاخص با سهم شاغالن داراي تحصيالت
ابتدایی در كشور جمع شود ،مشاهده میشود كه تقریباً نيمی از
شاغالن كشور را بیسوادان یا افراد داراي تحصيالت ابتدایی تشكيل
میدهند .سهم شاغالن داراي مدرك تحصيلی دیپلم و آموزش عالی
در حدود 4ر 31درصد در سال  1830گزارش شده است .از منظر
دیگر ،دادههاي موجود نشان میدهد كه سهم بيكاران داراي
تحصيالت ابتدایی و بیسواد در كل بيكاران كشور در سال 1830
(در مقابل سهم شاغالن آنها كه 9ر 23درصد است) فقط  38درصد
بوده است ،در حالی كه سهم بيكاران داراي تحصيالت دیپلم و
باالتر (در مقابل سهم 4ر 31درصدي اشتغال آنها) در همين سال
2ر 21درصد است.
فقدان مهارت و تخصص نزد نيروي كار جوان (حتی
تحصيلكردهها) در به كارگيري آموزههاي خود ،موجب استقبال
نكردن بازار كار در جذب آنها میشود .این امر حاكی از غيركاربردي
بودن و تناسب نداشتن آموزش با نيازهاي بازار كار كشور است ،به
طوري كه بيش از آن كه آموزشها سبب افزایش مهارت نيروي كار
شود ،باعث افزایش توقعات متناسب با مدارك تحصيلی آنها
میشود .از این رو نظامهاي آموزش عمومی ،فنی و حرفهاي و عالی
نيازمند بازنگري متناسب با شرایط بازار كار است .افزون بر آن
چسبندگی و محدودیتهاي ناشی از قانون كار در بخش رسمی
باعث شده است كه بنگاههاي اقتصادي تمایل كمتري به جذب
نيروي كار جدید نشان دهند و به استفاده از نيروي كار قبلی خود
بسنده كنند.
یكی دیگر از وجوه بيكاري ،بيكاري پنهان است كه به مفهوم
اشتغال نداشتن كامل شاغالن كشور ،مسأله بسيار جدي است .این
پدیده از طریق محاسبه بهرهوري نيروي كار قابل سنجش است.
بررسیها نشان میدهد كه شاخص استفاده از تكنولوژي نيروي كار
از  100در سال  1814به 1ر 101در سال  1830افزایش یافته
است .اگر چه روند مذكور افزایش اندكی را در بهرهوري نيروي كار
نشان می دهد ،ولی به حدي نيست كه موجب توسعه و رشد اقتصاد
در حد انتظار شود .به ویژه آن كه به رغم این رشد ،به نظر میرسد
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بررسی جامعهشناختی تأثيرات تكنولوژي بر نيروي كار

هنوز در مقایسه با شاخص بهرهوري سال  ،1811كشور با پدیده
بيكاري پنهان یعنی پایين بودن بهرهوري نيروي كار مواجه است.
بر اساس براوردهاي انجام شده شاخص بهرهوري نيروي كار در
سال.
به طور كلی باید توجه داشت كه تحوالت بازار كار حاصل
تعامل اجتماعی و اقتصادي در جامعه است .بدین ترتيب ،ایجاد
اشتغال متضمن فرایندي است كه از نتيجه كنشهاي متقابل
نهادهاي مزبور حاصل شود و تصور رایج مبنی بر تزریق و تخصيص
اعتبارات به عنوان تنها راه دستيابی به این مهم ،ناشی از نوعی
ساده نگري است كه صورت مسأله را مخدوش می سازد و به حل
آن نظري ندارد.
در وضع يت ایجاد شده تغييرات محسوسی در بيكاري و
انواع متفاوت آن به وجود آمده است و باعث گردیده نگرانی افراد
از آینده شغلی خود و احساس بی ا عتمادي نسبت به آینده در
نزد آن ها رو به فزونی بنهد.
در چنين فضایی كه حاكم بر عرصه كار و بخش توليد شده
هشت روند كليدي را می توا ن نام برد كه هر كدام به سهم خود
معادالت عرصه كار را با تغييرات جدي تر همراه خواهد ساخت.
 .1ادغام اقتصاد جهانی موجب تغييرات ق ابل توجهی در بخش
توليد شده و می شود .جهانی شدن كه از سال هاي  1990رشد
پرشتابی یافته است باعث كاهش رشد تجارت در كشورهاي
جهان سوم از ج مله ایران به دليل ناتوانی در رقابت با
كشورهاي توسعه یافته شده است .عوامل داخلی اقتصادي مثل
ضعف بنيه توليدي ،كاهش سهم فن آوري ،فعال نبودن مراكز
پژوهشی نيز به این مشكالت دامن زده است.
 .3اقتصاد دانایی در حال دگرگون كردن توليد است .یعنی مراكز
تحقيقاتی و پژوه شی و توليدات حاصل از آنها ،به جاي
توليدات صنعتی و دودكش هاي كارخانجات قرن نوزدهم از
شاخص هاي توسعه محسوب می شوند.
 .8ارائه بهترین ارزش ب ه مشتریان بيش از پيش براي
توليد كنندگان مهم شده است این اهميت در چارچوب دنياي
رقابتی سرمایه داري قابل پيگيري است.
 .2توليدكنندگان ،زنجيره ارزش خود را براي تعيين به حداكثر
رساندن منافع و قابليت اصلی شركتشان دنبال می كنند.
 .1فرایندهاي توليد به طور چشمگير ماشينی شده و ماشين آالت
نقش عمده اي در بهره وري ایجاد می نمایند.
 .4خوشه اي شدن توليد صنعتی ،منطقه اي ،و محلی ،شدت یافته
و روابط كاري را متحول ساخته است.
 .1توليد از الگوي مكانيكی متمركز منفرد ،به الگوي سامانه اي با

ویژگی شبكه ها و حلقه ها به صورت بازخورد و خود اصالح
تكامل می یابد.
 .3فناوري هاي نو از جمله نانو و بایو ماهيت توليد را به شدت
تغيير می دهند و چشم انداز تازه ا ي پيش روي كار و بيكاري
قرار خواهند داد.
نتيجه گيري
با توجه به مباحث مطرح شده در این نوشتار تاثيرتكنولوژي بر
عرصه كار و بيكاري در جوامع جدید نمایان شد  ،با مقایسه این
وضعيت با وضعيت كشور خودمان به نكاتی میرسيم كه بسيار حائز
اهميت است .اشتغال در كشور ما در وضعيتی قرار دارد كه كامالً در
مرحله سنتی باقی مانده است چون توليد به سبك و سياق سنتی
انجام میپذیرد و همين مسأله باعث شده بهرهوري در حد بسيار
پایينی باشد .بنابراین در این شرایط كه تكنولوژي نقش چندانی در
توليد ندارد صحبت از نقش آن در بيكاري و اشتغالزایی و
كارآفرینی،غيرمنطقی می باشد .فارغ از وضعيت موجود ،ورود
تكنولوژي به جامعه معاصر و سيطره آن به تمام عرصههاي زندگی،
واقعيتی است كه جهان حاضر درگير آن شده و هيچ گریزي از آن
نيست ،كشورهاي توسعه یافته با مدد جستن از استراتژيهاي
مناسب ،تكنولوژي را به كار میگيرند و مسائل خود را یكی پس از
دیگري حل میكنند ،پس آنچه مسأله آفرین است نه تكنولوژي
بلكه نحوه به كارگيري آن و تكميل چرخه كامل آن در جامعه
است .در این حالت است كه تكنولوژي در ازاي خارج كردن
كارگران از كارخانهها بستر مناسب را در بهكارگيري آنها در مشاغل
خدماتی فراهم میسازد .آنچه اكنون در جامعه ما وجود دارد حالتی
بيمارگونه از به كارگيري تكنولوژي است نه واقعيت ناشی از خود
تكنولوژي.
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