
 پرسش ها ی همراه با پاسخ درس هشت کتاب نونگاشت اقتصاد

 تهیه وتنظیم : حمیدرحیمی )استان اصفهان(

هرگاه دربازار تقاضای کافی برای کاال وخدمات نباشدو مفهوم رکود اقتصادی را توضیح دهید:  -1

کود ر تولیدکنندگان مجبور به کاهش تولید شوند واز منابع تولید استفاده مناسب نداشته باشند

اقتصادی به وجود می آید. )یکی از این منابع تولید نیروی کار است که با کاهش تولید بیکاری 

 افزایش می یابد.(

مرز امکانات تولید دارد؟ با رکود  تاثیری بر منحنی چه منظور از منابع غیرفعال تولید چیست؟  -2

ر، تجهیزات و سایر ظرفیت های اقتصادی وکاهش تولید از  امکانات  تولید مانند نیروی انسانی کا

منابع غیر فعال به حساب می آیند. وجود منابع ، ومنابع استفاده نشده  استفاده می شودتولید کمتر 

غیرفعال در جامعه نشان دهنده تولید زیر منحنی مرز امکانات است. )یعنی از منابع وامکانات به 

 خوبی استفاده نشده وتولید کمتر از حد انتظار است.(

ال به اچرا وقتی یک اقتصاد منابع غیرفعال دارد،احتیاجی به انتقال منابع  از تولید یک ک -3

تولید کاالی الف  از حداکثر امکانات درحال استفاده  در  زیرا اگرمثال تولید کاالی دیگری ندارد؟ 

 لفاتولید  در بخش امکانات موجود  مقداری از  باید  اضافه کنیم،باشیم  وبخواهیم تولید ب را هم  

ه نیازی بداشته باشیم ، ولی درصورتی که منابع غیر فعال   نتقال دهیم ا بتولید  بخش  به را 

ارد را وموجود  می توانیم منابع غیر فعال  نیست و  ب الف به بخش انتقال امکانات تولید از بخش 

  باشیم.داشته الف را هم درکنار تولید  ب   بخش تولید کاالی ب کنیم وتولید

در ازای کاری که انجام می دهند دستمزد یا حقوق  کسانی کهشاغل کیست؟ از نظر اقتصادی  -4

 می گیرند.)به صورت تمام وقت یا پاره وقت(

سال که درجستجوی کار باشند وکاری نیابند  15افراد باالی بیکار به چه کسانی گفته می شود؟  -5

 خانه دار را جزء بیکاران به حساب نمی آورند.( . ) دانش آموزان، دانشجویان،بازنشستگان  زنان

بیکاری فصلی: به دالیل تغییرات فصلی به صورت  -1انواع بیکاری را توضیح دهید ومثال بزنید:  -6

بیکاری  -2موقت اتفاق می افتد مانند کارگران کشاورزی و ساختمانی در ماه های خیلی سرد سال . 

دد ه درصشغلی اتفاق می افتد مثال سبزی فروشی کبیکاری موقتی که در جابه جایی اصطکاکی:

 -3ورود به شغل فست فود است و مدتی بیکار می ماند تا شرایط ورود به شغل جدید را فراهم کند.

بیکاری که به علت ناهماهنگی بین  نهادهای اقتصادی و آموزشی به وجود می آید بیکاری ساختاری:

ود دارد ودر فعالیت دیگری کمبود نیروی کار  وجود فعالیت صدها نیروی کار وج برای یک مثال 

بیکاری دوره ای: بیکاری موقتی که در دوران رکود پیش می آید. مثال با کاهش  -4داشته باشد.

 تولید کارخانه ای بخشی از نیروی کار خود را اخراج می کند.



سال   65تا  15به جمع شاغلین و بیکاران گروه سنی  جمعیت فعال اقتصادی را توضیح دهید. -7

 جمعیت فعال می گویند.

سال که  15جمعیت افراد باالی جمعیت غیر فعال اقتصادی  به چه کسانی گفته می شود؟  -8

 شاغل وبیکار به حساب نمی آیند) مانند دانشجویان ودانش آموزان(

 نرخ بیکاری اساسی ترین شاخص ارزیابی اشتغال کشور چه نام دارد؟ -9

 ساله وبیشتر11جمعیت بیکار      می شود؟ نرخ بیکاری چگونه محاسبه  -11

 نرخ بیکاری = ------------------------*111                                   

 ساله وبیشتر 11جمعیت فعال                                                            

، نیروی فعال،نیروی است 1398سالکه مربوط به    با توجه به اطالعات مرکز آمار ایران -11

نفر،جمعیت 21418222سال: 15میلیون نفر،جمعیت کمتر از 83) جمعیت غیر فعال ونرخ بیکاری  

 (  را محاسبه کنید: ،نفر2894222بیکاران نفر،24751222شاغلیننفر،61582222سال 15باالی 

 0005111+05011111=00051111 الف( نیروی فعال :

 01100111-00051111=33030111ب( نیروی غیر فعال:

 0005111                                            :ج( نرخ بیکاری 

 -------------* 111درصد= 50/11                      

                                                      00051111 

در سنجش  -1زیرا  می کنیم؟چرا بیکاری رابیشتر از آنچه اعالم می شود ،احساس  -12

شاغلین -2اقتصادی تعدادبیکاران افرادی که از جستجوی کار دلسرد شده اند حساب نمی شوند. 

یکاران پنهان شاغل حساب می شوند.) کسانی که به فعالیتی ب -3خودرا شاغل نمی دانند.پاره وقت 

 به کار می گیرند تناسب غیر تخصص خودشان مشغولند یا سود ودستمزد شغل شان با امکاناتی که

 اعالم کردن  اشتغال برای گرفتن بیمه بیکاری -4ندارد.(

یک اقتصاد سالم نیز با بیکاری فصلی یا اصطکاکی روبه آیا نرخ بیکاری صفر هم داریم؟  -13

 روست بنابراین هیچگاه نرخ بیکاری صفر نمی شود.

نده کار یعنی کارگر) فضای جامعه که درآن عرضه کنمنظور از بازار نیروی کار چیست؟  -14

 ساده ، نیمه ماهر و متخصص( و متقاضی نیروی کار) کارفرما( با یکدیگر روبه رو می شوند.

از  افزایش فقر درجامعه)-1بیکاری و رکود اقتصادی چه پیامدهایی به دنبال دارد؟  -15

هکار و بد،ازبین رفتن پس انداز خانوار،ازدست دادن بیمه خدمات درمانی،دست دادن درآمدخانوار

 -3و جنایت(گسترش جرم  ،ایجاد اختالفات خانوادگی آسیب های اجتماعی ) -2 (مقروض شدن



 - 4بیمه بیکاری وکمک به نیازمندان،   افزایش هزینه های دولت )جهت مقابله با جرم،افزایش

 کاهش درآمدهای مالیاتی دولت 

نسبت به وضعیتی که ما در فقر نسبی تعریف فقر منظور از فقر نسبی وفقر مطلق چیست؟ -16

مان ومکان های مختلف، متفاوت است و هرفرد نسبت به درآن هستیم صورت می گیرد و در ز

 کسانی که زیر خط فقر هستند دچار فقر مطلق هستند.  دیگرافراد ممکنست دچار فقر باشد.

 افرادی که توانایی تامین حداقل احتیاجات  اولیه زندگی خودمنظور از خط فقر چیست؟  -17

)مانند غذا و سرپناه و پوشاک و... ( را نمی توانند فراهم کنند زیر خط فقر قرار دارند.) میزان 

وشاخص خط فقر در جوامع مختلف متفاوت است . فقر با تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه 

 کشورها ارتباط دارد.(

ورود کاالهای قاچاق به  -1 ؟چه عواملی موجب رشد بیکاری درجامعه می شود  -10

مشکالت  -4سنگین بودن بازپرداخت وام های بانکی -3نبود فضای مناسب کسب وکار-2کشور

اختالل در بازارهای  -5ادرای گرفتن مجوز واحد اقتصادی )قوانین دست وپاگیر و متناقض اجرایی( 

 ی یا بهداشتی مانند کرونابحران های زیست محیط -6انرژی جهان 

جلوگیری از ورود  و بیکاری چه وظیفه ای برعهده دارد؟ ابر مشکل فقردولت دربر -19

کاالی قاچاق، اجرای سیاست های فقر زدایی وبرقرار کردن عدالت ،حمایت از شرکت های تولیدی 

 ومبارزه با فساد، فراهم ساختن زمینه های خود اشتغالی افراد

اجتماعی برعهده مردم در برابر مشکالت اقتصادی بیکاری وفقر چه مسئولیت  -22

ایجاد نهادهای توانمد سازی ،خیریه و کمک های مردمی ،تاسیس صندوق های قرض دارند؟ 

 الحسنه وفعالیت های جهادی و....

01-  
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 .حالت تعادلی نیروی کار یعنی میزان عرضه نیروی کار با میزان تقاضا برای نیروی کار یکسان باشد

رابطه عرضه وتقاضای نیروی کار همانند رابطه عرضه وتقاضا برای کاالست . : مازاد عرضه دربازار کار 

بیشتر از دستمزد تعادلی باشد با مازاد عرضه نیروی کار مواجه می نیروی کار دستمزد دربازار یعنی اگر 

 وبخشی از نیروی کار بدون کار می مانند وبیکاری افزایش می یابد.  شویم

دراین حالت چون نیروی کار بیشتر از میزان مورد تقاضاست دستمزد ها رو به کاهش خواهند گذاشت چون 

درصدی از نیروی کار بیکاراند و با دستمزد کمتر هم حاضرند به کار بپردازند.واین قدر دستمزد کاهش می 

 کسان شود.)تعادل یابد(یابد و نیروی کار کاهش می یابد تا مقدار عرضه وتقاضا برای نیروی کار ی

اگر دستمزد نیروی کار کمتر از دستمزد تعادلی باشد با افزایش تقاضای نیروی  مازاد تقاضا دربازار کار:

چون برای کارفرما به صرفه است که دستمزد کمتری ).وبه رو می شویمکار وبا کمبود عرضه نیروی کار ر

 کند.( خود داریممکنست  بدهد ولی درعوض برای کارگر به صرفه نیست و از عرضه کار 



دراین حالت چون نیاز به نیروی کار بیشتر از میزان عرضه آن است به تدریج دستمزد ها بیشتر می شود تا  

تعداد بیشتری حاضر به کار شوند و نیروی روبه افزایش می رود تا به سطح تعادلی )برابری میزان عرضه 

 وتقاضای نیروی کار( برسد.

 

 

 


