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بطور كلي تحت كار امري است كه شما . از ديدگاه سرمايه داري نوين كار يك ضرورت  الزم براي بقاست 
آموزش ديگران با هدف كسب پول به اجرا در مي آوريد تا از طريق آن ملزومات و وسايلي را خريداري نماييد كه 

.ت سساخته ا ماقتصاد فراه

 

  

مشاهده نموديم، اقتصادهاي پويا و فعال در جستجوي پرسش سوالي دررابطه با اهميت  ۳ل صهمانگونه كه ما درف
ر كانونش رشد و ميزان مصرفي را دارا بوده و اين بطور اجتناب ناپذيري رويكردهايشان به يك اقتصاد هستند كه د

ماهيت كار در اقتصاد سرمايه اي ،برگرداندن منابع اوليه به اجناس با اهميت يا . سمت كار را تحت تاثير قرار  مي دهد
عملكردها ، . يك فروشگاه مي باشدبكار گيري منابع براي ايجاد خدمات هم اجناس و هم خدمات عرضه شده در 

چگونه اطمينان مي يابيم كه اين بهترين بهره مندي از منابع .اين ديدگاه را از هر نقطه نظر مورد سوال قرار داده اند 
سياره اي  است؟ فرايند تبديل  مي بايست به چه صورت سازمان يابد ؟ تجربه ي  افراد به كار گرفته شده در تغييرات 

ونه اين امر به روشهايي كه عملكردهايشان مديريت مي گردد پيوند خورده است ؟و چگ چيست

 

  

و شايد  از همه با اهميت تر ، صحيح است كه توانايي براي برآورده ساختن ملزومات پايه اي كسي  بدون وارد شدن 
.تقليل يابد به يك ارتباط كاري بطور پيوسته اي همچون اقتصاد صنعتي كه پيشرفت و گسترش داشته  است 

 

  

اوقات گروههاي كنترلي دارند كه نشانگر عاليق نيروي كاري است؛ در  ياهگكراسي هاي مدرن بسياري  از دمو
uk  در واقع نقش برجسته ي اين  حزب است كه براي كار مبارزه نموده . اين گروه حزب كارگر ناميده  مي شود

يكي از برجسته ترين . حمايت قرار داده و راه پيمايي هايي را براي مشاغل سازمان دهي مي نمايد  آن را تحت
اگر . افتخارات يك چنين دولتهايي اين است كه نسبت بسيار بااليي از اشتغال نسبت به گذشته فراهم گرديده است 

ت كه ما به هنگام بررسي كار داشتيم ما در چه از جانب يك ديدگاه فعال نتيجه كيفيت با اهميت تر از آن كميتي اس
اينجا مي بايست نه تنها سوالي را در رابطه با اينكه به چه صورت يك شغل شخصي را كه نيازمند انجام دادن آن 
است تحت تاثير قرار مي دهد مطرح مي سازيم بلكه اين سوال را هم بايد پرسش نمائيم كه سود آن به تنهايي براي 
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