
 به نام خداوند جان و خرد

 تهیه کننده: فرزاد ورزند                                                                       درسنامه و جزوه درس هشتم اقتصاد پایه دهم

 عنوان درس : رکود، بیکاری و تورم

 

 :نقشه راه 

 رکود چیست و علل ایجاد آن کدام است؟ 

  بیکاری کدام است؟بیکاری چیست؟ علل 

 نرخ بیکاری چگونه محاسبه می شود؟ 

 پیامدهای رکودو بیکاری کدامند؟ 

 علل ایجاد بیکاری :

 تغییرات در فناوری های صنعتی و رویه های تولید 

 ضعف ساختاری اقتصاد 

 قاچاق و واردات بی رویه و تحریم اقتصادی  

 رکود، منابع غیر فعال و منحنی مرز امکانات تولید :

 

رکود یعنی زمانی که تولیدات کشور به هر دلیلی کاهش یابد به این معنی است  درحالت

که عده ای از کار بیکار می شوند بنابراین با کاهش تولید منابع کمتری ) مثل نیروی 

ود که منابع انسانی یا سرمایه ( مورد استفاده قرار می گیرد و اقتصاد دچار وضعیتی می ش

بیکار می شوند. وجود این منابع بیکار و غیر فعال سبب می شود که کشور درزیر مرز 

  قرار گیرد .  (  PPF  ) امکانات تولید

 

 

 اشتغال و بیکاری :

 . جمعیت شاغل : کسانی که در ازای کاری که انجام می دهند دستمزد می گیرند 

  دارند و در جستجوی کار هستند اما کاری پیدا نمی کنندسال سن  51جمعیت بیکار : کسانی که باالی. 

       



  جمعیت فعال : مجموع تعداد افراد شاغل و بیکار جامعه جمعیت فعال را تشکیل می دهند  یعنی بخشی از جمعیت

 جامعه که یا شاغل هستند یا در جستجوی کارند.

  یکار نیستند.سال دارند ولی شاغل یا ب 51جمعیت غیر فعال : افرادی که باالتر از 

 رخ بیکاری :ن

نرخ بیکاری است و از نسبت تعداد بیکاران به کل جمعیت فعال کشور ضربدر صد  مهمترین شاخص ارزیابی وضعیت اشتغال کشور

    به دست می آید.

                                                                                                      

نرخ بیکاری =
جمعیت بیکار پانزده سال و باالتر

 جمعیت فعال پانزده سال و باالتر
× 100 

                        

 چرا بیکاری بیشتر از آنچه هست احساس می شود ؟

 کسانی که از یافتن شغل دلسرد شده اند در نرخ بیکاری محاسبه نمی کنند . .5

 کنند .مشاغل پاره وقت را شاغل محسوب می  .2

 افرادی که در مشاغل غیر تخصصی شان مشغول به کارند شاغل محسوب می گردند . .3

 ت برخی افراد در بیان شاغل بودن.                                                                                           عدم صداق .4

 

 :بازار نیروی کار 

بازار است. در بازار نیروی کار قیمت نیروی کار که به آن دستمزد گفته می  در اقتصاد دارایمانند کاال ها و خدمات نیروی کار نیز 

  شود، با میزان عرضه و تقاضای نیروی کار ارتباط دارد.

 .خود محصول تولید می کنند  فکرییا  بدنی نیروی با عرضه کننده : کارگران و کارمندان و بطور کلی نیروی انسانی که

 ه نیروی کار را استخدام می کنند.شرکتها و کسب و کارها و کارفرمایان کتقاضا کننده : صاحبان  

 در بازار نیروی کار دستمزد ) قیمت نیروی کار ( با میزان عرضه و تقاضای نیروی کار ارتباط دارد .نکته: 

 



 

 دالیل ایجاد : انواع بیکاری بر اساس

 بیکاری بر اساس دالیل ایجاد به چند دسته تقسیم می شوند ؟ 

بیکاری اصطکاکی : افرادی که مشاغل خود را به امید یافتن شغل بهتر ترک کرده اند یا به تازگی در حال ورود به  -1

 این نوع بیکاری کوتاه مدت است . .بازار کار هستند 

بیکاری فصلی ) موسمی ( : مشاغلی که به دالیل تغییرات فصلی در آنها بیکاری اتفاق می افتد مانند بیکاری  -2

 ان در فصل زمستان .کشاورز

 بیکاری ساختاری : به دلیل عدم تطبیق مشاغل موجود با افراد جویای کار مثال به دالیل عدم انطباق مهارتها . -3

 در زمان رکود اقتصادی رخ می دهد.بیکاری دوره ای : بیکاری که  -4

 نرخ بیکاری طبیعی :

که   دبیکاری فصلی و بیکاری ساختاری همیشه در جامعه وجود دارنرخ بیکاری هیچگاه صفر نخواهد بود زیرا بیکاری اصطکاکی و 

 به آن نرخ بیکاری طبیعی گویند .

 پیامدهای رکود و بیکاری :

 از دست رفتن درآمد خانوار    

 از دست رفتن بیمه خدمات درمانی        

 از دست رفتن پس انداز خانوارها      

 ناتوانی در تامین معیشت 

  وتبعات اجتماعی بیکاریاختالفات خانوادگی 

 تاثیر منفی بربودجه دولت 

 کاهش درآمدهای مالیاتی دولت 

 ( مطلق زندگی می کنند از جمعیت ایران در زیر خط فقر  بخش بزرگیمیلیارد نفر در جهان و  4/1ایجاد فقر) 

 فقر نسبی و فقر مطلق :

 طبق تعریف بانک جهانی ( روز در دالر 9/1    ) درآمد کمتر از  عدم توانایی تامین حداقل معیشت  ←فقر مطلق 

 مقایسه نیازمندیهای افراد و خانوارها با توانمندیهای آنان ) درآمدها ( برای دستیابی به آن نیازها ←فقر نسبی

 



 دولت بیکاری و فقر :

 :  پای دولت در میان است کهعوامل ایجاد بیکاری 

 مشابه داخل دارند .بی رویه کاالهایی که   قاچاق کاالها و واردات 

  عدم توانایی تولید کنندگان در باز پرداخت وامهای کالن بانکی 

 فضای نا مناسب کسب و کار 

 قوانین دست و پا گیر در شروع یا توسعه کسب و کار 

 قوانین دولتی بی ثبات متعدد و گاهی متناقض 

 بی ثباتی و نا امنی فضای کسب و کار 

 تورم وبی ثباتی قیمت ها 

 

 :لت در مبارزه با فقر و بیکاری وظیفه دو

 اجرای سیاست های فقر زدایی و برقراری عدالت از طریق حمایت از تولید کنندگان و مبارزه با فساد . 

 مسئولیت اجتماعی مردم در رابطه با فقر و بیکاری  :

 ایجاد نهادهای توانمند سازی خیریه و کمک های مردمی 

 تاسیس صندوقهای قرض الحسنه 

 فعالیتهای جهادی 

  58 فحهفعالیت در کالس ص

 ت ؟کاال به تولید کاالی دیگر نیسنیازی به انتقال منابع از تولید یک چرا وقتی یک اقتصاد منابع غیر فعال دارد تحلیل کنید 

می توان  نیستند بنابراینوقتی کشوری منابع غیر فعال یا منابع بیکار دارد به این معنی است که برخی از منابع کشور فعال جواب : 

این منابع را به منابع فعال تبدیل کرد و توسط آنها تولید کشور را افزایش داد بدون آنکه نیازی به انتقال منابع از تولید یک 

 محصول به تولید دیگری باشد .

 68 فحهفعالیت فردی ص

از  یریآمارگ ۀویش ۀنه؟ دربار ایهستند  کاریشود که مردم ب یآمارها را دارد از کجا متوجه م نیاستخراج ا ۀفیکه وظ رانیمرکز آمار ا

سال  یارا بر یکاریمرکز آمار، نرخ ب یبا توجه به داده ها دیتوان یم ای. آدیو آن را در کالس ارائه کن دیکن قیتحق یکاریاشتغال و ب

 د؟یکن همحاسب 89



از آمارگیری های رسمی و نیز از طریق نمونه گیری آماری در  آمار بیکاری را بر اساس داده های استخراج شدهجواب: مرکز آمار، 

 پژوهش های آماری محاسبه می کند یعنی یک جامعه بزرگ آماری را بررسی و آن را به کل جامعه تعمیم می دهد.

 68 فحهصگروهی فعالیت 

 یتومان ونیلیبازار کار، نشان داده شده است. در دستمزد پنج م کیدر  ی)دستمزد( تعادل متیمقدار و ق ر،یدر نمودار ز

که مازاد عرضه و تقاضا  دیکن لیبازار  تحل ،یتومان ونیلیدو م متیمازاد عرضه است و در ق یهر ماه(، بازار دارا ی)برا

 یباز م یدر بازار کار به حالت تعادل متیروبه روست. اوال چگونه مقدار و ق تقاضادر بازار کار به چه معناست؛ ً با مازاد 

 ؟گردد یباز م یدر بازار کار به حالت تعادل متیچگونه مقدار و ق ایگردد. ًثان

 

 

  ساعت نیروی کار –نفر  55555میلیون تومان) ماهانه( و  5/3نقطه تعادل دستمزد 

  دستمزد ماهانه باشد بازار دچار کمبود عرضه یا میلیون تومان  5/3مازاد تقاضا : اگر دستمزد زیر نقطه تعادل یعنی زیر

 مازاد تقاضا می شود . یعنی عرضه نیروی کار کمتر از تقاضای نیروی کار خواهد بود .
  بازار دچار مازاد عرضه یا کمبود تقاضا  ود، میلیون تومان باالتر ر 5/3مازاد عرضه : اگر دستمزد از نقطه تعادی یعنی

 خواهد شد .

  به تعادل :دستیابی مجدد 

در حالت مازاد تقاضا یا کمبود عرضه برخی از کارفرمایان قادر به استخدام نیروی کار نخواهند بود بنابراین دستمزد افزایش داده و 

 بازار با افزایش دستمزد عرضه نیروی کار افزایش یافته و تقاضای نیروی کار کاهش می یابد و بازار نیروی کار به تعادل می رسد .

الت مازاد عرضه برخی از عرضه کنندگان نیروی کار موفق به کاریابی نمی شوند بنابراین حاضرند با دستمزد پایین تری در ح

استخدام شوند بنابراین دستمزد کاهش می یابد . با کاهش دستمزد عرضه نیروی کار کاهش یافته و تقاضای نیروی کار افزایش می 

 ادل می رسد .یابد و پس از مدتی بازار مجددا به تع



 19صفحه  نیتفکر و تمر 

کارگاه  یدیاز واحد تول یمجبور شود بخش یمحمد یباعث شد تا آقا ،یکشاورز زاتیتجه یۀرو یآمده و واردات ب شیپ طیشرا 

رخ داد.  زیمنطقه ن یها یدیاز کارگاه ها و تول یاریاتفاق در بس نیکند. هم لیبود، تعط یستیخود را که مربوط به سموم ز

در  یکاریکه نرخ ب دیاست. لطفا محاسبه کن افتهیدست  ریخودش به اطالعات ز ۀمنطق یکارینرخ ب ۀحاسبم یبرا یمحمد  ًیآقا

 .چقدر است یمحمد یآقا یزندگ ۀمنطق

 1905555: کل )نفر( تیجمع

 305555سال )نفر(:  15 ریز تیجمع 

 255555:فعال )نفر( ریغ تیجمع

 1555555 :شاغل منطقه )نفر( تیجمع 

جمعیت کل − جمعیت زیر 𝟏𝟓 سال − جمعیت غیر فعال =  جمعیت فعال

212222 -302222  -5002222 = 5212222  

جمعیت فعال − جمعیت شاغل =  جمعیت بیکار

5222222 - 5212222= 212222  

نرخ بیکاری =
جمعیت بیکار پانزده سال و باالتر

 جمعیت فعال پانزده سال و باالتر
× 100 

نرخ بیکاری =
250000

1250000
 × 100 =    درصد20

 

 19صفحه  تحلیل کنید

 کمتر است؟ م،یکن یما تصور مه اعالم شده، از آنچ یکاریشود و چرا معموال نرخ ب یدر کشور چگونه محاسبه م یکارینرخ ب 



نرخ بیکاری =
جمعیت بیکار پانزده سال و باالتر

 جمعیت فعال پانزده سال و باالتر
× 100 

 زیرا:

 . کسانی که از یافتن شغل دلسرد شده اند بیکار محسوب نمی شوند 

 . شاغلین مشاغل پاره وقت بیکار محسوب نمی شوند 

 . شاغلین مشاغل غیر تخصصی بیکار محسوب نمی شوند 

 عدم صداقت برخی در بیان بیکاری و شاغل بودن  . 

 ست؟یو فقر چ یکاریمقابله با ب یراهکار برا نیاز نظر شما مهم تر

 و عدم برقراری عدالت اجتماعی است . بیکاری و فساد و رانت خواری فقر،مهمترین دالیل 

 راهکارهای مقابله با بیکاری وفقر :برخی از 

 انطباق تحصیالت با واقعیت ها و نیازمندیهای بازار کار 

  و رانت خواری اقتصادی  نظام با فسادمبارزه واقعی 

 ی معیوب که منجر به پدیده رکود استاصالح بنیان های اقتصادی و ساختارها 

 مصالحه با دنیا و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی 

 قوانین و آسان سازی شرایط ایجاد کسب و کارها  ثبات رویه ای 

 اصالح قوانین دست و پا گیر اداری و ثبات قوانین و رویه های رقابت بازار کار 

 اجرای سیاست های فقر زدایی توسط دولت 

 شرکتهای تولیدی و کارآفرینان حمایت از 

 

 

  

 

 

 

 


