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 يو نظام روابط اجتماع يانسان يرويت، نيجمع

 1 يهٌزادكابوالفضل 

 

 چكيده: 

عوامدل و   ماندد  يمد  يكه از جامعه حذف شود، آنچه باق يشور است و در صورتكركن در هر  ترين مهم يانسان يروين

قابدل اسدتفاده    خدود  يخدود  بده ن و    است كده  يابزار و ادوا ، زم زا ،يتجه ،آال  نيماش ،ها ساختمانر ينظ يامكانات

قدت  ين حقيد شده است ، امدروزه ا  يجامعه مدرن تلق” ال كعالج همه مش“ ينوع عنوان به يه اجتماعيست و سرماين

ع روند توسعه يجهان سوم موجن تسر يبه كشورها يو ماد يكيزيف يها سرمايه يادير زيق مقاديمسلم شده كه تزر

و متخادص   ياجتمداع  يانسدان  هداي  سدرمايه ك جامعده كارآمدد و   يد كده از   ييآنها نشده است ، بلكه تنها كشدورها 

 رند يرا به كار گ آنع روند رشد، يرا به نحو مناسن جذب و در تسر يو ماد يكيزيه فيسرما اند توانستهبرخوردارند، 

 ييهدا  ثدرو  ن يتوسدعه چند   يشور دارد و همه افراد بدرا ك آن يها ثرو شرفت وابسته به يتوسعه و پ يشوركدر هر 

 كيودكد و  ين نوجدوان ين اتفاق از سنيد ايبا حتما ع سعاد  برسد يرف يها قلهبه  ي  اگر قرار باشد ملتكنند ميتال  

 آغاز شود  

شرفت در علم و يرغم پيعل ها غربيشذا  شود ميانسان  جانبه همهرشد  ه باعثكاست  يا رابله ترين مهمن نوع رابله يا

ه يحا  خدود هسدتند و سدرما   يجاد نزاع در جهدان و فدرو  تسدل   يا يصنعت، به خاطر عدم ارتباط با خدا، مدام در پ

   كنند يم يشبرد اهداف خود به اسم مهاجر  طيپ يشورها را براكگر يد يانسان

 

نده، جامعه مدرن، فرهنـگ آمـوزش، سـالمت و    ي، آي، نظام روابط اجتماعينانسا يروي: نواژگان كليدي

 ، ملتياخالق يها ارزش

 

 ها  و عناوين بخشمقدمه  .16

 ، يسدودآور  بده  يدي اجرا نهداد  يابيدسدت  يهدا  راه از و شود يم محسوب جامعه كي تيموفق پشتوانه يانسان يروين

  است ا  يانسان يروين از نهيبه استفاده

                                                           

 kohzadi_abolfazl@yahoo.comكارشناسي فناوري اطالعا   -1
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  دانند يم يكيتكن شرفتيپ و موجود يها هيسرما رشد كار، يروين را كشور كي يقتاادا رشد عامل سه

 و شدود  يم محسوب كشور هر در ياقتااد و يانسان توسعه فقرا  ستون يانسان هيسرما كه باورند نيبرا كارشناسان

  برند ينم ييجا به راه امروز جهان در ، باشند توجه يب خود يانسان يغن منابع به كه يياقتاادها

 موجدن  سوم جهان يكشورها به يماد و يكيزيف يها هيسرما ياديز ريمقاد قيتزر كه شده مسلم قتيحق نيا امروزه

 متخادص  يانسدان  يها هيسرما و كارآمد سازمان كي از كه ييكشورها تنها بلكه ، است نشده آنها توسعه روند عيتسر

  رنديگ كارب را آن رشد، روند عيتسر در و جذب مناسن نحو به را يماد و يكيزيف هيسرما اند توانسته برخوردارند،

 بهدره  شيافزا ياساس و ياصل يراهها و ها نهيزم از يكي كار يروين تيفيك ياعتال و يانسان يروين در يگذار هيسرما

  است ياقتااد رشد عيتسر و يور

  : ترازمان.  ييتوانا

 يهايژگيو واقع در و است ياقتااد كامل طور به مفهوم كي يانسان هيسرما كه دهد يم نشان ياقتااد يها يبررس

  شود رفاه و درآمد د،يتوش ،يور بهره شيافزا موجن تواند يم ها يژگيو نيا كه رايز است، هيسرما ينوع انسان، يفيك

 بده  د،دهد  قدرار  جامعده  اريد اخت در يفكدر  و يكيزيف شحاظ به را خود يها ييتوانا تواند يم يانسان يروين د،يترد يب

  شود يم محسوب يخارج و يداخل يها عرصه در ركن نيمهمتر يانسان يروين كه است ليدش نيهم

 د،يد توش رندده يبرگ در و شدود  يمد  اطدالق  مشدخص  ييايجغراف منلقه كي در ياقتااد نظام كي به ترازمان اي اقتااد

 معدامال   ارز  كدل  مجمدوع  قتاادا كي  باشد يم كشور اي منلقه آن در خدما  و كاالها مارف و تجار  اي عيتوز

  ملتهاست يحت و سازمانها گروهها، افراد، رينظ ياقتااد فعاالن انيم

 ،ياجتمداع  سازمان خ،يتار ،يكيتكنوشوژ تكامل آموز ، فرهنگ، ارزشها، كه است ييندهايفرا هيكل نديبرآ اقتااد كي

 محتدوا  نه،يزم عوامل نيا  رديگ يم دربر را يعيطب مواهن و ايجغراف نلوريهم و يقانون يستمهايس و ياسيس ساختار

 وجود به را يموشدتر ياقتاادها فرهنگها يبرخ  ندينما يم نييتع را كند يم عمل آن در اقتااد كي كه را يليشرا و

  كنند يم ديتوش را يشتريب GDP اي ارز  شذا و آورند يم

 :توسعه شاخص

 دهدد،در  يمد  نشدان  را ياقتاداد  توسدعه  و يانسدان  هيماسر ليتشك نيب مثبت يهمبستگ كه يانسان توسعه شاخص

 سدالمت،  و آمدوز   بداالتر  اسدتاندارد  به واكنش در را يانسان هيسرما ليتشك از يباالتر نرخ ابد،ي شيافزا كه يصورت

  دهد يم نشان
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 سازد يم فا  يانسان توسعه شاخص  ابدي يم شيافزا زين ملل درآمد ابد،ي رشد يانسان توسعه شاخص اگر نيهمچن

  شود يم ملت درآمد شدن بزرگتر باعث آموز ، و سالمت خوب استاندارد سبن به يانسان هيسرما بودن باالتر كه

  است يطوالن يزمان دوره يبرا ملت كي ياقتااد توسعه مستمر روند يقو انيبن ،يانسان توسعه نديفرآ

 يغند  مندابع  شحداظ  بده  نده  كشورها نيا ، دده يم نشان دوم يجهان جنگ از پس آشمان و ژاپن يكشورها به ينگاه

 يرويد ن بلكده  دهندد،  قدرار  جهدان  ياقتادادها  نيتر ملرح زمره در را خود يكشورها اند توانسته ثرو  اي و يعيطب

  كند نشيچ گر،يكدي كنار در را رشد يها نهيزم توانست كشورها نيا در توانمند يانسان

 كده  رود يمد  انتظدار  ، گرفدت  دهيد ناد تدوان  ينمد  را ملل مد  بلند ياقتااد توسعه جاديا در يانسان هيسرما تياهم

   شود متمركز ياقتااد توسعه و يانسان توسعه سمت به ها ملت همه كالن اقتااد يها استيس

 : ديتول

 كيد نزد انسان مارف به را عتيطب از يعناصر اي عنار كه( يانرژ صرف) كار و تيفعاش هرگونه از است عبار  ديتوش

 [2 تكند

 از يا رشدته  د،يد توش حدال  نيعد  در دانندد؛  يمد  افدراد  يهدا  خواسدته  يار دا  يبدرا  تيمللوب و دهيفا جاديا را ديوشت

 را افدراد  ازيد ن مدورد  خددما   و كاالهدا  و شده نيترك گريكدي با آنها توسط ديتوش عوامل كه است يانسان يها تيفعاش

 هيكل شامل كاالها، رييتغ انيجر بر عالوه د،يتوش مفهوم  ديجد ياقتااد ديفوا جاديا يعني كردن ديتوش  كند يم فراهم

 دكننددگان يتوش  رندد يگ يمد  قدرار  افدراد  دسدترس  در ازين هنگام به و بوده مثثر كاال دهيفا بهبود در كه است يخدمات

 روندد  نيهمچند   كنندد  يمد  نيد ترك گريكدي با مناسن يا گونه به را يديتوش عوامل شتريب سود كسن يبرا ياقتااد

  دارد دنبال به يمشخا ديتوش سلح كي يبرا را يديتوش يها نهيهز نيكمتر كه است چنان آنها يديتوش يها تيفعاش

 فدا يا ياقتااد يها تيفعاش در يمهم نقش زين ديتوش يها نهيهز آن، به مربوط مباحث و ديتوش بر عالوه ن،يترت نيا به

 ياقتاداد  ارز  و دا يتوش زانيم  دهد يم ليتشك را اقتااد علم از يا عمده يها بخش د،يتوش مباحث[ 3تكنند يم

 Jean Baptiste) يس ستيبات ژان نظر به  كشوهاست ياقتااد يها تيموفق يريگ اندازه ابزار نيتر مهم از يكي آن

Say: 1767-1832 ،)يهدا  نده يهز يمسداو  مارفكننده يبرا آن ارز  كه شود، يم يتلق ديتوش يهنگام ييكاال هر 

 نكدرده  ديد توش يزيد چ قدت يحق در نباشدد،  آن فدرو   بده  قادر و كند ديتوش را ييكاال كه يا دكنندهيوشت  باشد ديتوش

 عوامدل  ايد  مندابع  شوند، يم خدما  و كاالها جاديا موجن كه يعوامل مجموعه اقتااد علم در: ديتوش منابع[ 4تاست

 ديد توش يمتندوع  يكاالهدا  توان يم د،يتوش لعوام تيمز يريرپذييتغ تيقابل و يريپذ انعلاف نيترك از  دارند نام ديتوش
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 و بدوده  فدراوان  هدوا  در موجود ژنياكس مانند منابع، يبرخ  اند معروف زين ياقتااد يديتوش منابع به منابع نيا  كرد

 ؛يانسدان  مندابع  ؛يعد يطب مندابع : از عبارتندد  ياقتاداد  ديد توش منابع  كنند ينم پرداخت يپوش آنها افتيدر يبرا افراد

 يهدا  نسدبت  در محادول  از يمتفداوت  ريمقاد د،يتوش يبرا ريمتغ عامل كي با ديتوش( 1 ديتوش انواع[ 5ت ؛يادم هيسرما

 كده  اسدت؛  مدد   كوتاه دوره م،يريگ يم نظر در كه يا دوره  دارد وجود ريمتغ عامل كي كه ميكن يم فرض متفاو ،

 ديد توش آن، در كده  شود يم ميترس ريز صور  به تابع، نيا شكل  شود يم گرفته نظر در ثابت يكي جز به عوامل، تمام

 محادول  حداكثر از عبار  كل ديتوش  شود يم داده شينما MP با يينها ديتوش و AP با متوسط ديتوش و TP با كل

 محادول  و كدارگران  تعدداد  بدر  كل ديتوش ميتقس از عبار  كار، يروين متوسط ديتوش كارگر، تعداد هر از حاول قابل

 بهكدار  ثابدت  كارخانده  كي با كه ر؛يمتغ عامل مقدار در يكمّ شيافزا به منتسن يا اف محاول از است عبار  يينها

 شيافزا ابتدا يينها ديتوش  ميآور يم دست به واحد كي مقدار به ريمتغ رييتغ با غاشبا  را يينها محاول  شود يم گرفته

 يمنفد  را مقدار  و دهد يم كاهش را كل ديوشت شود، يم ا افه كارگر كه يهنگام تا ينها و ابدي يم كاهش سپس و

 كسدان ي ديد توش يمنحند   اسدت  معروف كساني ديتوش به ريمتغ عامل چند اي دو با ديتوش كسان؛ي ديتوش[ ( 6 تدينما يم

 دهد يم دست به را محاول از ينيمع سلح كه است هيسرما و كار ريمقاد تمام يهندس مكان

 : يانسان ي هيما سر تياهم

 باال توشد نرخ ليدش به عتأيطب كشورها نيا  است تياهم زيحا كار مازاد يها كشور در نسبتا  يانسان ي هيسرما مفهوم

 يانسدان  منبدع ( يانسان يروين) كشور نيا مازاد كارگران  هستند ياديز كار يروين صاحن نيمع يمياقل طيشرا تحت

  است ملموس و دسترس قابل يانسان منابع از تر فراوان موجود،

 ليتبدد  ياخالقد  يهدا  ارز  و سدالمت  آموز ، مثثر يها يورود با يانسان ي هيسرما به تواند يم يانسان منبع نيا

 ي هيسدرما  ليتبدد  ندد يفرا هدا  يورود نيد ا بدا  سدود  پر اشعاده فوق يانسان منابع به يفيرد يانسان منابع ليتبد  شود

 ندرخ  عيتسدر  توسدط  تواندد  يمد  كدار  يروين زادما يها كشور در ملموس ي هيسرما يابي كم ي مسئله  است يانسان

 صدور   بده  سدالمت  و آمدوز   يهدا  بخدش  در يعمدوم  و يخاوصد  يذارګ هيسدرما  بدا  يانسا ي هيسرما ليتشك

 يانسدان  ي هيسدرما   باشد يم كشور ياقتااد رشد يترق در يابزارمثثر ملموس يماش ي هيسرما  شود حل ياشملل نيب

 يانسدان  ي هيسدرما  كه علت نيا به باشد يم ملل جامع ي توسعه رشد يبرا يابزار رګيد يطرف از شمس، قابل ريغ

 يكمد  شدرفت يپ دارد، وجدود  يانسدان  ي توسدعه  كده  يامد ګهن است مرتبط يانسان ي توسعه به يميمستق طور به

  است ريناپذ اجتناب ملل يفيوك
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 : يريگ جهينت

 ، يسدودآور  بده  يدي اجرا نهداد  يابيدسدت  ياهد  راه از و شود يم محسوب جامعه كي تيموفق پشتوانه يانسان يروين

  است ا  يانسان يروين از نهيبه استفاده

  دانند يم يكيتكن شرفتيپ و موجود يها هيسرما رشد كار، يروين را كشور كي ياقتااد رشد عامل سه

 و شدود  يم محسوب كشور هر در ياقتااد و يانسان توسعه فقرا  ستون يانسان هيسرما كه باورند نيبرا كارشناسان

  برند ينم ييجا به راه امروز جهان در ، باشند توجه يب خود يانسان يغن منابع به كه يياقتاادها

 ييهدا  ثدرو   نيچند  توسدعه  يبرا افراد همه و دارد كشور آن يها ثرو  به وابسته شرفتيپ و توسعه يكشور هر در

 يكدودك  و ينوجوان نيسن از اتفاق نيا ديبا ماحت برسد سعاد  عيرف يها قله به يملت باشد قرار اگر  كنند يم تال 

   شود آغاز

 در شدرفت يپ رغميد عل هدا  يغرب شذا شود يم انسان جانبه همه رشد باعث كه است يا رابله نيمهمتر رابله نوع نيا

  هستند خود حا يتسل فرو  و جهان در نزاع جاديا يپ در مدام خدا، با ارتباط عدم خاطر به صنعت، و علم

 

 : منبع

   295صفحه1373 نگاه، و شبرديپ  ياقتااد فرهنگ  ر ايعل و او يس ،ينوروز و يديمر

   817 ص1385 رايانه، جهان  اقتااد تشريحي فرهنگ  حسن فرد، ييتوانا

   103ص اول چاپ1386 تهران، دانشگاه انتشارا   تهران، اقتااد، علم ا يكل  محمود قنادان،

    1367بهشتياد ،يدوشتشاه محتشم طهماسن ترجمه  اقتااد بزرگ تفكرينم زندگي و ها نظريه  نيورگي هوفمان،

   108تا105 ص1386 تهران، دانشگاه انتشارا   نيشيپ  محمود قنادان،

 دانشدگاه  انتشدارا    يجدان يكم اكبر ترجمه ،"خرد اقتااد" كاربرد و هينظر ياقتااد ليتحل  پسيليف او، س،يمور  چ

  287 و 286ص ،1نهم،ج چاپ1384 تهران،

 ،1ج سدوم،  چداپ  ،1385 ،يبازرگدان  نشدر  و چداپ  تهران، پناه، زداني احمد ترجمه خرد، اقتااد ك؛ينيدوم ساشواتوره،

 يوغالمعلد  يميصدم  يجعفر احمد نيمترجم كالن، و خرد اقتااد مقاال  مجموعه سندگان؛ينو از يجمع و 255ص

  [127ص اول، چاپ ،1378 ،يوثق مازندران، دانشگاه نشر ،يفرجاد
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