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مفاىيمو تعاريف   

  GDP))داخليمحصول ناخالص  -1
Gross Domestic Product 

کاالها پولي کليه عبارت است از جمع ارزش داخلي محصول ناخالص 
 زمانيدوره طي يک شده در داخل کشور در نهايي توليد و خدمات 

 (يکسالمعموالً )معين 

 Economic Growthاقتصادي رشد  -2
در محصول ناخالص تغيير عبارت است از درصد اقتصادي رشد 

رشد (. يکسالمعموال )زماني معين دوره طي يک در داخلي 
 .استاقتصادي و اقتصادي مفهومي کمي 

 



 Factors of Productionعوامل توليد  -3

                                     Labour Forceکارنيروي -

 Capitalسرمايه                                           -

                  Natural Resourcesطبيعي       منابع -

 Entrepreneurshipکارآفريني                             -

 

 Labour Forceکار                           نيروي  -4

بوده کارفيزيکي يا ذهني است که شامل هاي توليد از نهاده يکي کار نيروي 
 .شودمي به کار گرفته فرايند توليد کاالها و خدمات در توليد و به منظور 



 Workکار                                        -5

است که به ايجاد کاال يا  –جسمي يا فکري  –کار هر نوع فعاليت انسان 

 .خدمت قابل مبادله در بازار مي انجامد

 

 Labour Economicsاقتصاد کار               -6

.  اقتصاد کار چگونگي عملکرد بازار کار را مورد مطالعه قرار ميدهد  - 

 :گستره موضوعات مورد مطالعه در اقتصاد کار شامل



 تخصيص زمان بين کار و اوقات فراغت-

 چگونگي تعيين دستمزد-

 استخدام و اخراج نيروي کار -

 ميزان مشارکت افراد در بازار کار-

 تبعيض در بازار کار-

 سرمايه گذاري در سرمايه انساني -

 ميزان و نوع بيکاري-

 نقش اتحاديه ها در بازار کار-

 قوانين و مقررات بازار کار-

 



 
 

              Labour Marketبازار کار -7 
 بازار کار از عرضه و تقاضاي نيروي کار تشکيل ميشود -      

       Labour Supplyکار نيروي عرضه  -8
و قادر به مايل که ميشود در سن کار را شامل   کار افرادنيروي عرضه -

 .هستنددستمزدهاي رايج کار کردن در سطح 

 فعال استجمعيت کار همان نيروي عرضه. 

 متفاوت است شاخص ديگر ساعات کار هر فرد با افراد اينکه با توجه به
 .کار کل ساعات کار هر فرد استنيروي محاسبه عرضه 



 عوامل مؤثر بر عرضو نريوي کار -9
 دستمزد واقعي -الف

 توليد ناخالص داخلي سرانه -ب

 ميزان پوشش تحصيلي -ج

 درآمدهاي بدون کار -د

 بيکاري -ه

 پوشش تأمين اجتماعي -و

 ساير موارد  -ز

 



 :مىحىي عرضه ويريي کار

0 L1 L2 L3 

W1 
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W3 

 دستمزد

SL 

(ساعت) عرضٍ ويريي کار  

عرضٍ ويريي کار رابطٍ  
 مستقيم با سطح

دستمسد دارد بٍ ايه معىا   
 کٍ با افسايش

دستمسد افراد اوگيسٌ   
 بيشتري براي اوجام

 .کار ي فعاليت دارود 



              
 

10-             تقاضاي نيروي کارLabour Demand 
دستمزدهاي معين که در افرادي کار عبارت است از تعداد تقاضاي نيروي -

 .و قادر به کارکردن هستندمايل 

 شاغل است جمعيت کار همان تقاضاي نيروي 

 

11- عوامل مؤثر بر تقاضاي نيروي کار 
دستمزد نيروي کار -الف 

قيمتهاي نسبي کارو سرمايه -ب 

بهره وري نيروي کار -ج 

توليد ناخالص داخلي واقعي -د 

 ساير هزينه هاي نيروي کار -ه 



 کار نيروي تقاضاي منحني

 رابطه کار نيروي تقاضاي

 دستمزد سطح با معکوس

 با که معنا اين به دارد

 دستمزد سطح افزايش

 کارکنان تعداد کارفرمايان

       استخدام را کمتري

 .کنند مي

 دستمزد 
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 تعادل در بازار کار
Labor Market Equilibrium               
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 Unemployedبيکاران در جستجوي کار  -12
بيکاران بخشي از عرضه نيروي کار است که اگر چه بطور بالقوه فعالند -

 .ولي بالفعل مورد تقاضا قرار نگرفته اند

 

 

dLsLU 

 بيکاران= عرضه نيروي کار  –تقاضاي نيروي کار 



 Active Populationجمعيت فعال                 -13

که در هفته تقويمي قبل از ( حداقل سن تعيين شده)تمام افراد در سن کار 

هفته آمارگيري طبق تعريف کار، در توليد کاال و خدمات مشارکت داشته 

جمعيت فعال ( بيکار)و يا از قابليت مشارکت برخوردار بوده اند ( شاغل)

 .محسوب مي شوند

       Inactive Populationجمعيت غير فعال -14
تمام افرادي که در طول هفته مرجع طبق تعريف در هيچ يک از دو گروه 
 .شاغالن و بيکاران قرار نمي گيرند جمعيت غير فعال محسوب مي شوند



 

 Employed Population شاغل جمعيت -15

 آمارگيري، هفته طول در که (شده تعيين سن حداقل) کار سن در افراد تمام

 طور به داليلي به بنا يا و کارکرده ساعت يک حداقل کار، تعريف طبق

 .شوند مي محسوب شاغل باشند کرده ترک را کار موقت



 Unemployedبيکاران در جستجوي کار  -16
 :اطالق مي شود کو( حداقل سن تعيني شده)بيکاران بو متام افراد در سن کار 

 .در ىفتو آمارگريي فاقد کار باشند -الف
 .در ىفتو آمارگريي و يا ىفتو بعد از آن آماده براي کار باشند -ب
 .در ىفتو آمارگريي و يا سو ىفتو قبل از آن جوياي کار باشند -ج
 



 جمعيت ، ويريي اوساوي ي بازار کار

جمعيت بيکار    
 جًياي کار

سال 10جمعيت کمتر از  سالٍ ي بيشتر 10جمعيت    

 جمعيت فعال جمعيت غيرفعال

 داوش آمًز جمعيت شاغل

 کل جمعيت

 خاوٍ دار
 بيکاران
 ارادي

 داوشجً ساير



 طبقه بىدي سىي جمعيت از وظر بازار کار
 

(طبقه بىدي استاودارد بيه المللي)   

 

 
(غير فعال) سال  0-14جمعيت   

 
(غير فعال+ فعال )سال  15-64 -جمعيت در سه کار   

 
(غير فعال) سال ي بيشتر  65جمعيت   



 طبقه بىدي سىي جمعيت از وظر بازار کار 

 
(طبقه بىدي مًرد عمل در ايران)  

(غير فعال)سال  10جمعيت کمتر از   
 

(غير فعال+ فعال ) ي بيشتر ( سالٍ 15يا )سالٍ  10جمعيت در سه کار  

 



 شاخص ىاي بازار کار

 (نرخ فعاليت)نرخ مشارکت اقتصادي  -1

Participation Rate 
               

 (ساله و بيشتر 15يا )ساله و بيشتر 10جمعيت فعال                

 نرخ فعاليت=                                                                        ×100

 (ساله و بيشتر 15يا )ساله و بيشتر  10جمعيت                

 



 (نرخ فعاليت ويژه سني)نرخ مشارکت اقتصادي ويژه سني  -2

 

 سني معينفعال در گروه جمعيت           

 ويژه سني                           نرخ مشارکت =                                                 ×100

 سنيهمان گروه جمعيت                

 

 Employment Rateنرخ اشتغال   -3
 شاغلجمعيت                         

 نرخ اشتغال=                                  ×100            

 فعالجمعيت                          

 

 



 نرخ اشتغال ويژه سني -4

           

 سني معيندر گروه جمعيت شاغل      

 ويژه سني                           نرخ اشتغال =                                          ×100

 سنيفعال همان گروه جمعيت             

 

 Unemployment Rateبيکاري   نرخ  -5
 جمعيت بيکار                             

 بيکارينرخ =                            ×100               

 فعالجمعيت                                



نرخ بيکاري ويژه سين -6  
 جمعيت بيکار در گروه سني معين             

 نرخ بيکاري ويژه سني                           =                                                    ×100

 جمعيت فعال همان گروه سني                

 

 Employment Ratioنسبت اشتغال     -7
 (ساله و بيشتر 15يا )ساله و بيشتر  10جمعيت شاغل       

 نسبت اشتغال=                                                                          ×100

 (ساله و بيشتر 15يا )ساله و بيشتر  10جمعيت         



 Dependency Burdenبار تکفل  -8
 جمعيت غير فعال                              

                                                           =D. B 

 جمعيت فعال                              

 

 Real Dependency Burdenبار تکفل واقعي   -9

                               

 جمعيت غير شاغل                     

                                                         =R.D. B 

 جمعيت شاغل                        

 

 



 حرکت ريي مىحىي عرضه ي جابجايي مىحىي عرضه ويريي کار
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 حرکت ريي مىحىي تقاضا ي جابجايي مىحىي تقاضاي ويريي کار
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 جابجايي در مىحىي هاي عرضه ي تقاضاي ويريي کار
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