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 مقدمه

تبهیي اختوبػی ثب سبلخَسدگی  ثیٌی ثحشاىثحشاًْبی هختلف ایي ًسل ٍ پیص صیبد دس ایشاى. یکبسیثًشخ ثبسٍسی ثبال دس سبلْبی اخیش ٍ هطکل 

ًشخ ثیکبسی صفش ّن هطلَة ًیست، ٍخَد تؼذادی ًیشٍی ثیکبس ثبػث هیطَد  ّبی هحقق ًطذُ اقتصبد ّستٌذ.ًیشٍّبی ثیکبس پتبًسیل ایي ًسل.

 کبس ٍخَد داضتِ ثبضذ.اهکبى تغییش ًیشٍی کن

 مفاهیم پایه

 افشاد ثبالی دُ سبل کِ ضبغل یب دس خستدَی ضغل ّستٌذ.ل: جمعیت فعا

 ًسجت خوؼیت فؼبل ثبالی دُ سبل ثِ کل خوؼیت ثبالی دُ سبل گَیٌذ. نرخ مشارکت اقتصادی:

ّفتِ گزضتِ دس خستدَی اگش فشد دس سِ ق سشضوبسی آهبس اضتغبل ٍ ثیکبسی هطخص هیطَد.اص طشی )یب پٌح سبل( هؼوَال ّش دُ سبل بیکار:

 س است، ٍلی اگش هذتْبست دًجبل کبس ًیست خضء سشخَسدگبى ثبصاس کبس  است ٍ ثیکبس ًیست.ضغل ثَدُ ٍ پیذا ًکشدُ ثیکب

 دسصذ خوؼیت ضبغل ثِ خوؼیت فؼبل. نرخ بیکاری:

 اسار کارب

 .ٍ دستوضد تؼبدلی تبى ػشضِ ٍ تقبضب دس ثبصاس کبساسد [سِ ثبصاس دیگش: سشهبیِ، پَل، کبال] ثبصاس کبس یکی اص چْبس ثبصاس هْن دس دس اقتصبد.

ٌٌذ ٍ ثِ ضکل کٌٌذ تب ثبصاس کبس سا اص حبلت آصاد ٍ سقبثتی خبسج کهیّبی کبسگشی اص طشیق هتحذ کشدى کبسگشاى تالش دس اغلت هَاسد اتحبدیِ

 افتذ.یي اتفبقی هیّب فطبس ثِ دٍلت ثشای تؼییي دستوضد ثبالتش، هؼوَال ّن چٌیکی اص ساُ اًحصبسی دس آٍسًذ.

آهَصش ًیشٍی کبس کشدُ  ای کِ ثٌگبُ ثشایّوچٌیي ّضیٌِ گبّی دادى دستوضد ثیطتش ثِ ًفغ کبسفشهبست. ثب اًسبى طشفین ٍ اًگیضُ اٍ هْن است،

 ًذاسد اص دست ثذّذ.سا دٍست 

 ظبستی ٍ افضایص کیفیت هیطَد چَى ثْبی اص دست دادى ضغلی ثب ایي دستوضد ثبال صیبد است.داستبى دستوضد کبسا: دستوضد ثبال ثبػث خَدً

هَاسد ّبی دس ثٌگبُ ى تَقؼبت.آتَقؼبت ٍ غیشهوکي ثَدى کبّص تبثیش دستوضد ثش اًگیضُ ٍ افضایص  غیشهتقبسى ثَدى دستوضد، ًویطَد کبّص داد.

تَاًذ دستوضد سا کبّص دّذ. دس صَست کبّص، ًیشٍّبی کبّص دسآهذ تشخیح هیذّذ ثخطی اص ًیشٍی کبسش سا اخشاج کٌذ، چَى ػوال ًوی

 خَة هیشًٍذ ٍ ًیشٍی ضؼیف ّن اًگیضُ ًذاسًذ.

 تؼبدلی ثبضذ. قیوت ِ ٍ تقبضب است ٍ ّن هالحظبت اًسبًی صیبدی داسد کِ هؼوَال ثبػث هیطَد قیوت آى ثبالتش اصدستوضد ّن تبثغ هکبًیسن ػشض

 اضکبل دیذگبّی کِ هیگَیذ ثشای افضایص ّضیٌِ اًشطی ثبیذ دستوضدّب ّن هثل سبیش کطَسّب ثبضذ:

 ٍسی ًیشٍی کبس دس ایشاى کوتش اص کطَسّبی تَسؼِ یبفتِ است.ّوچٌیي ًشُ ثْشُ فشقی ثیي کبالّبی قبثل ٍ غیشقبثل هجبدلِ قبئل ًویطَد.
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 گذاری در باسار کارمقزرات

 د:بصاسّبست ٍ دس سِ هحَس هطشح هیطَیطتش اص سبیش ثهذاخالت دس ثبصاس کبس هؼوَال ثثِ دلیل حسبسیت هسبئل اًسبًی، 

 بسیکثیوِ ثی (3ّضیٌِ اخشاج  (2حذاقل دستوضد  (1

دسصذ  55تب  35ٍقت ًشخ ثشای کبسگشاى توبم 2335کطَس ػضَ سبصهبى ّوکبسی اقتصبدی قبًَى حذاقل دستوضد داسًذ. دس سبل  33کطَس اص  22

، دستوضد ییي هیطَد. دسصذ کوی دس ایي ًشخهیبًگیي دستوضد ثَدُ. سٍضي است کِ حذاقل دستوضد قبًًَی ثیطتش اص دستوضد تؼبدلی تؼ

 هیگیشًذ ٍ ًیشٍّبی ثذٍى هْبست ّستٌذ.

هدشد ضشس هیکٌٌذ چَى حبضشًذ ثب ػذد کوتشی کبس کٌٌذ. دس خَاًبى خِ ثِ حذاقل دستوضد ثشای اداسُ خبًَادُ تؼییي هیطَد. اهب ایي ًشخ ثب تَ

 ثؼضی کطَسّب ًشخ حذاقل دستوضد خَاًبى کوتش اص افشاد هیبًسبل تؼییي هیطَد.

دسصذی ثبصای سضذ  4تب  2دادُ آهبس افضایص ثیکبسی ًبضی اص افضایص ًشخ حذاقل دستوضد خیلی ّن ضذیذ ًیست. )ًوًَِ سضذ تحقیقبت ًطبى 

 ذی حذاقل دستوضد(. ضوٌب ثبصاس کبس، ثبصاسی کبهال سقبثتی ًیست.دسص 13

بضب ثشای کبالّْب ٍ خذهبت ٍ ایدبد ضغلْبی ّبی هصشفی ًیشٍّبی ثذٍى هْبست ٍ ثِ طجغ آى افضایص تقیک تَضیح ثشای ایي پذیذُ افضایص ّضیٌِ

 ثیطتش است.

هطبلؼبت دیگش  ٍسی کبس داسد.سالهت ًیشٍی کبس ًقص صیبدی دس ثْشُثب تؼییي حذاقل دستوضد.  ثذٍى هْبست افضایص کبسایی ٍ سالهت ًیشٍی کبس

شهبیِ ّن ًطبى دادُ افضایص ًشخ حذاقل دستوضد هَخت افضایص هطبغل خَة دس اقتصبد هیطَد. ّوچٌیي هَخت ایدبد اًگیضُ ثشای اًجبضت س

 اًسبًی هیطَد کِ پیبهذ آى ایدبد سضذ است.

ثحشاى کیفیت کبس ًیشٍی کبس دس ثخص دٍلتی دس ایشاى ٍ  اهیٌت ضغلی لضٍهب ثشای اقتصبد هفیذ ًیست ٍ هَخت تٌجلی ٍ ثذ کبس کشدى خَاّذ ضذ.

 هتبسفبًِ ثب قبًَى کبس ثِ ثخص خصَصی ّن تسشی پیذا کشدُ.

کبسی دس آهشیکب دس کوتش ثَدى ًشخ ثی هطکل دیگش ّشاس اص استخذام است ٍقتی اخشاج آى سخت ثبضذ ٍ ایي هَخت افضایص ثیکبسی خَاّذ ضذ.

 هقبیسِ ثب اسٍپب ٍ کوتش ثَدى اهٌیت ضغلی دس آهشیکب.

ّب توبیلی ثِ ثضسگ ضذى ًذاضتِ ًفش دس ایشاى اص قبًَى کبس ثشای حل ایي هطکل. الجتِ هٌدش ثِ ایي ضذُ کِ ثٌگبُ 5ّبی صیش قبًَى هؼبفیت ثٌگبُ

 ًفش است. 15ثبضٌذ. دس ایتبلیب ایي ػذد 

 ثکبسم ًیبیذ؟ ثشای سفغ چٌیي الجتِ ًجَد ّیچ اهٌیت ضغلی ّن هطلَة ًیست. چشا ثبیذ هْبستی سا فشا ثگیشم کِ هوکي است ثب اخشاج اص ایي ضغل

 ًگشاًیْبیی دس ثسیبسی اص کطَسّب اخشاج تٌْب ثب پشداخت خشیوِ ًقذی ًسجتب سٌگیي هیسش است.

 ثیوِ ثیکبسی است. ًجَد ثیوِ ثیکبسی خَة دس ایشاى ثبػث کبثَش ضذى اخشاج ضذُ. ٍخَد ثیوِ ثیکبسی هٌدش ثِهَسد هذاخلِ دیگش دس ثبصاس کبس، 

 اًتخبة ضغل ثْتش هیطَد. سًٍذ ًضٍلی ثشای تشغیت خستدَی کبس. لضٍم اثجبت ًجَدى کبس ثشای فشد ثیکبس ضذُ.
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 ، ثبیذ ًشخ هبلیبتی ثبال ثبضذ.ّبی اختوبػی دس اسٍپبحوبیتایي تش اص آهشیکبست. ثشای افضایص پشداخت ثیوِ ثیکبسی دس اسٍپب سخبٍتوٌذاًِ

 اقسام بیکاری

هیتَاى ثب استفبدُ اص  ثشای استخذام. ستدَ ٍ ...خثِ دلیل ػذم اطالع فشد ثیکبس ٍ کبسفشهب اص ّن ٍ ٍخَد فشایٌذ هصبحجِ ٍ  بیکاری اصطکاکی:

هطکل سبصگبس کشدى ضغل ثب هْبستْبی فشد دس خَاهغ هذسى هؼٌب پیذا کشدُ ٍ دس  کشد.ایٌتشًت ٍ هشاکض کبسیبثی ایي ًَع ثیکبسی سا ًب حذی کن 

 ئلِ هطشح ًجَدُ.قذین کِ ضغلْبیی هثل کطبٍسصی هْبست صیبدی ًویخَاستِ ایي هس

ثِ دٍسُ سکَد دستوضد ّن کن هیطذ ایي ثیکبسی ًجَد، اهب دستوضد چسجٌذُ ٍ  اگش ثب ٍسٍد افضایص ثیکبسی دس دٍسُ سکَد. بیکاری ادواری:

 غیشهٌؼطف است.

گزاسی دٍلت. ػشضِ ثیطتش اص تقبضب ثبضذ یب هیبى هْبست ًیشٍی کبس ٍ هْبست اقتصبد ٍ ًَع هقشسات ثیکبسی ثِ دلیل سبختبس بیکاری ساختاری:

 است.تشیي ػبهل ایدبد ثیکبسی سبختبسی دبد هیطَد. سضذ تکٌَلَطی هْنضتِ ثبضذ، ثیکبسی سبختبسی ایهَسد ًیبص ثٌگبُ سبصگبسی ٍخَد ًذا

ثب فشض صفش ثَدى ًَسبًبت ادٍاسی، خوغ ثیکبسی اصطکبکی ٍ سبختبسی ًشخ طجیؼی ثیکبسی خَاًذُ هیطَد. دس ّش اقتصبدی، ثستِ ثِ سبختبس 

ًشخ طجیؼی ثیکبسی ٍخَد داسد کِ دس دٍساى سکَد ٍ سًٍق ثیي حَل ایي ػذد ًَسبى هیکٌذ. اگش قشاس ثبضذ ًشخ طجیؼی ثیکبسی تغییش کٌذ  آى، یک

 بد تغییش کٌذ.بختبس آى اقتصثبیذ س

 باسار کار در ایزان

 خوؼیت فؼبل ثِ سوت آهَصش سفتٌذ فؼال ٍ ّوچٌیي سشخَسدگبى ثیکبس ّن صیبد داسین.

 )هبضیي آالت( ٍ ًیشٍ اًسبًی هٌدش ثِ اًتخبة تَسط کبسفشهب ثیي ایي دٍ هیطَد.ّضیٌِ سشهبیِ 

ثشای ایدبد سضذ اقتصبدی ّن سشهبیِ  دس افضایص سضذ اقتصبدی است، چَى دسآهذ سشاًِ ٍ تقبضب دس اقتصبد ثبال هیشٍد.کلیذ افضایص ًشخ اضتغبل 

ّوچٌیي ٍصل ضذى اقتصبد ایشاى ثِ دًیب ّن ثبػث افضایص سوت تقبضب ثشای کبالّبی  گزاسی خبسخی دس ایي ساستب.الصم داسین، ًقص هْن سشهبیِ

 ّب خَاّذ ضذ.تَلیذی ثٌگبُ

ثبػث خَاّذ ضذ تب ًشخ اضتغبل ثتَاًذ کبّص ّضیٌِ اخشاج  .یتَاى ًشخ اضتغبل سا ثْجَد ثخطیذدس حبل حبضش ّن ثب هٌؼطف کشدى ثبصاس کبس ه

 هتٌبست ثب تحَالت اقتصبدی تغییش کٌذ.

 قبًَى کبس ثِ ًفغ ًیشٍّبی ضبغل ٍ ثِ صیبى ًیشٍّبی ثیکبس ٍ خَیبی کبس است. )توبیل کن کبسفشهبّب ثِ خزة ًیشٍی خذیذ(

 گزاسی خبسخی الصم ثشای کبّص هیضاى ًشخ ثیکبسی. هحبسجبت ػذدی خَة ثشای ًشخ سشهبیِ

ثیکبسی ّن لضٍهب ثذ ًیست، هٌدش ثِ ثبصتَصیغ ًیشٍی  تش است.پزیش ثبضذ. صشفِ اقتصبدی هْناضتغبلی هطلَة است کِ ثِ لحبظ اقتصبدی تَخیِ

 کبس دس هطبغل پشسَدتش ٍ تخصیص ثْیٌِ هٌبثغ )ًیشٍی کبس( خَاّذ ضذ.
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