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 مقدمه  .1

های  های مقایسه اقتصاد و گسترش پیوندهای اقتصادی کشورها با یکدیگر، آمارها، داده ها و شاخصبا جهانی شدن 

المللی اقدام به گردآوری بین کشوری اهمیتی بیش از پیش یافته است. بر همین اساس برخی سازمانهای معتبر بین

 نمایند.  و انتشار آمارها و شاخص های مقایسهای بین کشوری می

گذاران و  های سرمایه تواند نقشی به سزاء در تصمیم گیری ها می آخرین وضعیت کشورمان در این شاخصاطالع از 

داند با انتشار مستمر و  فعالین تجاری و دیگر ذینفعان داشته باشد. لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه خود می

افیت در فضای کالن اقتصادی کشور، ها در کشور، ضمن کمک به ایجاد شف فراگیر اینگونه آمارها و شاخص

دسترسی فعاالن اقتصادی به اطالعات مذکور را تسهیل نماید. در همین راستا، معاونت طرح و برنامه با هدف 

های مهم اقتصادی مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت، تهیه  شناسایی و باز نشر اقالم آماری و شاخص

را در دستورکار خود قرار داده است. این گزارش که بصورت ادواری « المللی های بین آمارها و شاخص»گزارش

المللی بوده و فارغ از هرگونه تحلیل تخصصی،  های اطالعاتی معتبر بین منتشر می شود شامل آمار و اقالم پایگاه

 صرفاً در قالب آمارهای توصیفی ارائه می گردد. 

های مرتبط با فضای کسب کار را فراهم  گذاری سیاست ها و ها زمینه بهبود تصمیم امید است این سری گزارش

توانند نظرات خود در زمینه موضوعات گزارش و ساختار آن را به دفتر آمار و فرآوری  سازد. همکاران محترم می

 باشد. برداری می ها از طریق پورتال وزارتخانه نیز قابل بهره ها ارائه نمایند. این سلسله گزارش داده
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 1 توسعه انسانيمعرفي شاخص  .2

اینن شناخص روشنی را بنرای     منتشر می نماید.  0991برنامه توسعه سازمان ملل گزارشات توسعه انسانی را از سال 

بر اساس درآمد می باشد. دستیابی یک کشنور   "رتبه بندی کشورها ارائه می دهد که گسترده تر از دسته بندی صرفا

 این سه بعد عبارتند از: .مورد ارزیابی قرار می گیرد HDI توسط شاخص ،به سه بعد اساسی در توسعه انسانی

 امید به زندگی در هنگام تولد اندازه گیری می شود.   از طریقطول عمر و سالمتی که  -0

انندازه   یآموزشن دوره دوم و سنوم   ،آموزش که از طریق میزان سواد بزرگساالن و میزان ثبت نام در مقاطع اول -2

 گیری می شود.

 سرانه تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می گردد. از طریقکه  مطلوبی استاندارد زندگ -3

ثبنت ننام در   ، میزان سواد بزرگسناالن توسط چهار شاخص فوق شامل امید به زندگی،  "توسعه انسانی"در واقع 

 .شودمی  سنجیدهسرانه تولید ناخالص داخلی ی و آموزشدوره دوم و سوم  ، مقاطع اول

وسعت یافتن انتخناب هنای افنراد     ،که توسعه دیدگاهاین  ( اولین گزارش توسعه انسانی با0991)سال  سال پیش 22

 قندرت زنندگی انسنانها فراتنر از     کیفینت و بطور گسترده ای روی این موضوع متمرکز شده بود که ، شروع می باشد

 . استاقتصادی 

شنده تنا    نهادینه بیشتر در بخش اقتصاداین مفهوم  لیکن زیر بنای اصلی غنای اقتصادی و زندگی انسانی است ،کار

 2102و بنر اسناس اطالعنات سنال      2102سنال  که در گزارش توسعه انسانی آخرین  .در اصطالحات توسعه انسانی

 زندگی انسانی پیوند زده است.   کیفیترا مستقیما با  "کار" ،فراتر از عرف معمولمنتشر شده، 

 .         "چگوننه کنار منی توانند توسنعه انسنانی را ارتقناء بخشند         "، این گزارش با یک سوال زیر بنایی شروع منی شنود  

کار بدون مزد، کنار خنالق و کنار    مانند  زتری از کار ترسیم شده و فراتر از شغل به مواردیردر این گزارش تصویر با

 در غنای زندگی انسانی سهم دارند اشاره می نماید.داوطلبانه که همه اینها 

                                                           
2
 Higher education and training 
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        بخش اول به ارائنه آمارهنای مربنوه بنه شناخص هنای توسنعه انسنانی         .تهیه شده استاین گزارش در دو بخش 

می پردازد که هر ساله توسط سازمان ملل منتشر می گردد و سری زمانی این شاخص ها را برای کشورهای منطقنه  

 .در اختیار خواننده قرار می دهدو منتخب 

، منورد  تهیه شنده اسنت   2102بطور خاص در سال  که انسانی از نگاه توسعه "کار"شاخص های زیر در بخش دوم 

 .  بررسی قرار می گیرد

چند کشور ینک   "می باشد و بعضا یکسانالزم به ذکر است که رتبه برخی از کشورها به دلیل برابر بودن امتیاز آنها 

 رتبه را کسب نموده اند.

 ن دو شاخص ارائه می شود.ای یتعاریف مربوه به اجزا  2و  0در جداول شماره 

 

  "توسعه انساني"اجزای شاخص  .1 جدول

 توضيح شاخص عنوان شاخص ردیف

0 
 امید به زندگی از بدو تولد

Life expectancy at birth 

 

سالهایی که فرد در بدو تولد انتظار می رود عمر کند با فرض ثابت بودن الگوی مرگ ومیر در 

 سراسر زندگی او.

تظارسنوات تحصیلی مورد ان 2  

Expected years of 

schooling 

سال های تحصیلی که  انتظار می رود  یک کودک از سن ورود به مدرسه داشته باشد البته در 

 صورت ثابت بودن الگوهای غالب نرخ ثبت نام در طول  دوره تحصیل آن فرد.

  میانگین سنوات تحصیلی 3

Mean years of schooling 

سال و باالتر  صرف تحصیل می شود و  22یت واقع در سنین متوسط سالهایی که توسط جمع

 مدت زمانی که فرد برای انتقال از یک سطح تحصیلی به سطح دیگر صرف می نماید.

2 

 درآمد سرانه ناخالص ملی

دالر در سال  -)برابری قدرت خرید

2100)  

Gross national income 

(GNI) per capita 

برعوامل تولید بدست می آید، منهای درآمد های پرداخت  کل درآمدی که از تولید و مالکیت

برابری قدرت خرید(  شده برای مصرف عوامل تولید )با تبدیل به قیمت دالر و بر اساس نرخ 

 تقسیم بر جمعیت در اواسط سال

 

 

 

 

 



` 

6 

 

 

 "کار"شاخص  یاجزا .2 جدول

 توضيح شاخص عنوان شاخص ردیف

0 
 نسبت اشتغال به جمعیت

Employment to population ratio 
.و باالتر که شاغل هستند 02درصد جمعیت واقع در سنین   

 میزان مشارکت نیروی کار 2
Labor force participation rate 

می باشند،   درصد جمعیت واقع در سن کار که در بازار کار مشغول به کار

فعال این شاخص اندازه نیروی کار موجود برای  .(اعم از شاغل و جویای کار)

 در تولید کاال و خدمات را نشان می دهد. دنش

 سهم اشتغال در بخش کشاورزی 3

Employment in agriculture 
.سهم کل شاغلینی که در بخش کشاورزی اشتغال دارند  

 سهم اشتغال در بخش خدمات 2

Employment in services 
.سهم کل شاغلینی که در بخش خدمات اشتغال دارند  

2 
ح آموزش عالینیروی کار در سط  

labor force with tertiary education 

که با توجه به استاندارد های جهانی تحصیالت عالی  یدرصد نیروی کار

 .دارند

6 
 اشتغال آسیب پذیر

Vulnerable employment 

ا      مدرصد شاغلینی که درگیر مشاغل بدون مزد خانوادگی و خویش فر

 باشند.می

 نرخ بیکاری 7

Unemployment rate 

و باالتر که فاقد شغل دارای درآمد بوده و  02ع در سن واق درصد نیروی کار

و یا خود  آمدکار و یا درجستجوی کار با دربه خود اشتغال باشند، اما آماده یا 

 .اشتغالی باشند

8 
 نرخ بیکاری طوالنی مدت

Long-term unemployment rate 

ماه   02حداقل  رکه به مدتو باالت 02درصد نیروی کارواقع در سن 

شغلی را که درآمد داشته یا خود  نددرجستجوی کار بوده ولی نتوانسته ا

 اشتغال باشد را پیدا نماید.

 نرخ بیکاری جوانان 9

Youth unemployment rate 

هستند که درآمد داشته  که فاقد شغل 02-22درصد نیروی کار واقع در سن 

به کار و یا درجستجوی کار با درآمد و یا خود  اما آمادهیا خود اشتغال باشند 

 اشتغالی باشند.

ل به تحصیل اغیا غیر ش افراد جوان بیکار 01  

Youth not in school or employment 

       که شاغل یا در حال تحصیل  02-22درصد نیروی کار واقع در سن
 .نمی باشند

 بازدهی نیروی کار 00

Output per worker 

 نرخ به، عنوان سرانه تولید ناخالص داخلی واحد از نیروی کار، به خروجی هر

با نرخ برابری قدرت خرید. ودر سال مرجع دالر ثابت   

02 
گیهفت یساعات کار  

Hours worked per  
week 

        که افراد شاغل )حقوق بگیر و خود اشتغال( در هفته کار تعداد ساعتی
.می کنند  



` 

7 

 

 عرفي مرجعم .3

شود. کلینه جنداول اینن     تهیه و به صورت سالیانه منتشر می UNDP2 توسط رد استفاده در این گزارش،آمارهای مو

عات از طریق مراجعه به الو دسترسی به اط شدهاستخراج   www.undp.orgگزارش از سایت این سازمان به آدرس

 پذیراست.سایت برای عموم امکان 

 توسعه انسانيجایگاه ایران در شاخص  .4
زارش جایگاه ایران در توسعه انسانی به تنهایی و در قیاس با کشورهای منطقه و منتخب دینده منی شنود.    در این گ

و رتبنه   2102مربوه به سال  69 رتبه در نوسان بوده که 88تا  69رتبه ایران بین   2102لغایت  2101طی سالهای 

  بدست آمده است. 2100در سال  88

تعینین منی گنردد و     اساس امتیاز کسب شده در اجزای هر یک از  شاخص هنا رتبه هر کشور بر  قابل ذکر است که

شناخص   انندازه  و امتیناز   2101از سال   نزدیک تر باشد رتبه آن بهتر خواهد بود. 0هرچه امتیاز یک کشور به عدد 

 .  بوده است 16766 برابر در بهترین شرایط بهبود داشته و ایران  توسعه انسانی

در طنی سنالهای   در ردیف دهمین کشور قرار گرفتنه و   2102ایران بر پایه اطالعات سال  ،قهکشور منط 23در بین 

 مورد بررسی توانسته است جایگاه خود را در بین کشورهای منطقه حفظ نماید.

در  دارد.رتبه ایران در مقایسه با کشورهای منتخب نیز حکایت از روند بهبود پایدار در طنی سنالهای منورد بررسنی     

در توسنعه   مناسنبی بهبنود  آلمنان و روسنیه   کشورهای  مواجه بوده اند،افت رتبه با  ی منتخبکشورها بیشتره حالیک

 .داشته اندانسانی 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 United Nations Development Program 
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 2214لغایت  2212 دورهطي  توسعه انسانيایران در وضعيت .3 جدول

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
دی

ر
 

شاخص  توسعه انساني و زیر 

 شاخص های آن

         2212سال  
 161)از 

 کشور(

           2211سال 
 کشور( 181)از 

      2212سال  
 کشور( 186) از 

 2213سال 
 کشور( 181) از 

   2214سال 
 188)از 

 کشور(

رتبه ایران در شاخص توسعه 

 انساني
12 88 16 17 61 

 20166 20141 20142 20121 20122 شاخص توسعه انساني امتياز

 1704 14 1302 13 1101 اميد به زندگي از بدو تولد 1

 1701 1702 1404 1201 14 سنوات تحصيلي مد نظر 2

 802 108 108 103 102 ميانگين سنوات تحصيلي 3

 درآمد سرانه ناخالص ملي 2
117164     

قدرت خرید  ی)برابر

 (2118دالر در سال 

127164      
قدرت خرید  ی)برابر

 (2112دالر در سال 

127617     
قدرت خرید  ی)برابر

 (2112دالر در سال 

137471    
قدرت خرید  ی)برابر

 (2100دالر در سال 

177442   
قدرت خرید  ی)برابر

 (2100دالر در سال 
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 ایران در شاخص توسعه انساني در مقایسه با کشورهای منطقه وضعیت .4.1
 

  توسعه انساني رتبه ایران و کشورهای منطقه در شاخص .4 جدول

 2214لغایت  2212طي دوره 

 

ف
دی

ر
 

 قهکشورهای منط
         2212سال  

 کشور( 161)از 

           2211سال 
 کشور( 181)از 

      2212سال  
 کشور( 186) از 

 2213سال 
 کشور( 181) از 

   2214سال 
 کشور( 188)از 

 18 11 16 11 17 فلسطين اشغالي 1

 32 31 36 31 38 قطر 2

 31 34 71 76 77 عربستان 3

 41 42 41 32 32 امارات 4

 47 44 48 42 31 حرینب 7

 48 46 74 63 41 کویت 6

 72 76 84 81 - عمان 1

 76 12 61 68 66 قزاقستان 8

 61 67 12 11 - لبنان 1

 61 17 16 88 12 ایران 12

 12 61 12 12 83 ترکيه 11

 16 11 12 17 14 گرجستان 12

 18 16 82 11 61 آذربایجان 13

 82 11 122 17 82 اردن 14

 87 81 81 86 16 انارمنست 17

 128 112 112 113 121 مصر 16

 114 116 114 117 122 ازبكستان 11

 122 127 127 126 121 قرقيزستان 18

 121 122 131 132 - عراق 11

 121 133 127 121 112 تاجيكستان 22

 141 146 146 147 127 پاکستان 21

 162 174 162 174 133 یمن 22

 111 161 117 112 177 افغانستان 23
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 2214توسعه انساني در سال  های شاخصزیر ایران و کشورهای منطقه در  وضعيت .7 جدول

 

 

 هکشورهای منطق ردیف
امتياز شاخص 

 توسعه انساني 

اميد به زندگي از 

 بدو تولد
 )سال(  

سنوات 

مورد تحصيلي 

        انتظار
 )سال(

ميانگين 

سنوات 

 تحصيلي 
 )سال(

درآمد سرانه 

 ناخالص ملي
قدرت خرید  ی)برابر

 (2211دالر در سال 

 327616 1207 16 8204 20814 فلسطين اشغالي 1

  1237124 101  1308 1802 20872 قطر 2

 727821  801 1603 1403 20831 عربستان 3

 627868  107  1303 11 20837 امارات 4

 387711  104  1404 1606 20824 بحرین 7

  837161 102  1401 1404 20816 کویت 6

 347878 8 1306 1608 20113 عمان 1

 227861  11.4 17 6104 20188 قزاقستان 8

 167721  101 1308 1103 20161 لبنان 1

 177442  802 1701 1704 20166 ایران 12

 187611 106 1407 1703 20161 ترکيه 11

 17164  1201 1308 1401 20174 گرجستان 12

 167428  1102 1101 1208 20171 آذربایجان 13

 117367 101 1307 14 20148 اردن 14

 87124  1201 1203 1401 20133 ارمنستان 17

 127712  606 1307 1101 20612 مصر 16
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 2214توسعه انساني در سال  های شاخصزیر ایران و کشورهای منطقه در  وضعيت .)ادامه(7جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هکشورهای منطق ردیف
شاخص  امتياز

 توسعه انساني 

اميد به زندگي از 

      بدو تولد
 )سال(

سنوات 

مورد تحصيلي 

          انتظار
 )سال(

ميانگين 

سنوات 

   تحصيلي
 )سال(

درآمد سرانه 

 ناخالص ملي

قدرت خرید  ی)برابر

 (2211دالر در سال 

 77761 1201 1107 6804 20617 ازبكستان 11

 37244 1206 1207 1206 20677 قرقيزستان 18

 147223 604 1201 6104 2674 عراق 11

 27711 1204 1102 6104 20624 تاجيكستان 22

 47866 401 108 6602 20738 پاکستان 21

 3711 206 102 6308 20418 یمن 22

 17887  302 103 6204 20467 افغانستان 23
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 ای منتخبایران در شاخص توسعه انساني در مقایسه با  کشوره وضعیت .4.2

رتبه کشورمان در این   7 و 6ولاتر از جایگاه کشورمان در شاخص توسعه انسانی در جدبرای ارائه تصویری دقیق

 شاخص با برخی کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای تازه صنعتی شده مورد مقایسه قرار گرفته است. 

                   هطي دور توسعه انساني در شاخصو کشورهای منتخب رتبه ایران  .6 جدول

 2214 لغایت 2212

 کشورهای منتخب ردیف
         2212سال  

 کشور( 161)از 

           2211سال 
 کشور( 181)از 

       2212سال  
 کشور( 186) از 

 2213سال 
 کشور( 181) از 

   2214سال 
 کشور( 188)از 

 6 6 7 1 12 آلمان 1

 8 7 3 4 4 آمریكا 2

 11 17 12 17 12 کره جنوبي 3

 22 11 12 12 11 ژاپن  4

 22 22 22 22 14 فرانسه 7

 21 26 27 24 23 ایتاليا 6

 72 71 77 66 67 روسيه 1

 62 62 64 61 71 مالزی 8

 61 17 16 88 12 ایران 1

 12 11 121 121 81 چين 12

 132 137 136 134 111 هندوستان 11

 

توسعه انسانی کسب نموده است. رتبه یک را در شاخص نروژ کشور 2102تا  2101ضمنا طی سال های 
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 2214در سال توسعه انسانيهای ایران و کشورهای منتخب در زیر شاخص وضعيت .1 جدول

 
 

 

 

 

ف
دی

ر
 

 کشورهای منتخب
شاخص  امتياز

           توسعه انساني

اميد به زندگي از 

               بدو تولد
 )سال(

سنوات تحصيلي 

               مورد انتظار
 )سال(

ميانگين سنوات 

          تحصيلي
 )سال(

درآمد سرانه 

               ناخالص ملي
قدرت خرید  ی)برابر

 (2211دالر در سال 

 437111  1301 1607 8201 20116 آلمان 1

 727141 1201 1607 1101 20117 آمریكا 2

 337812  1101 1601 8101 20818 کره جنوبي 3

 367121 1107 1703 8307 20811 ژاپن  4

 387276 1101 16 8202 20888 فرانسه 7

 337232 1201 16 8301 20813 ایتاليا 6

 227372 12 1401 1201 20118 روسيه 1

 227162 12  1201 1401 20111 مالزی 8

 177442  802 1701 1704 20166 ایران 1

 127741  107 1301 1708 20121 چين 12

 77411  704 1101 68 20621 هندوستان 11



` 

14 

 

 جایگاه ایران در شاخص کار در مقایسه با کشورهای منطقه و منتخب .5

به عنوان عاملی اثر گذار در توسعه انسانی مورد مطالعه قرار گرفته است.  "کار"شاخص  2102در گزارش سال 

 ت.زیر شاخص مرتبط با کار با کشورهای منطقه و منتخب مقایسه شده اس 02وضعیت ایران در 

 وضعيت ایران و کشورهای منطقه در زیر شاخص های کار .8 جدول

ف
دی

ر
 

کشورهای 

 منطقه

ص
اخ

ش
ر 

زی
 

اشتغال به 

 جمعيت

ميزان مشارکت 

 نيروی کار

سهم 

اشتغال در 

 کشاورزی

سهم اشتغال 

 در خدمات

نيروی کار 

تحصيل کرده 

 دانشگاهي

اشتغال آسيب 

 پذیر

ش
ج

سن
د 

اح
و

 

 17)درصد سني 

سال و بيشتر(      

2213 

 17)درصد سني 

سال و بيشتر(      

2213 

)درصد ازکل 

شاغلين( 

2212 

)درصد ازکل 

شاغلين(   

2212 

 ) درصد(
2212-2221 

)درصد ازکل 

 شاغلين(
2213-2228 

 102 71 1101 101 6304 7104 اشغالي فلسطين 1

 202 - 4608 104 8601 8602 قطر 2

 - - 1201 401 7401 7108 عربستان 3

 1 1107 1301 308 1101 1601 امارات 4

 2 - 6204 101 1202 67 بحرین 7

 202 1804 16 201 6804 6603 کویت 6

 - - 7101 702 6701 7101 عمان 1

 2806 - 7701 2707 1207 6801 قزاقستان 8

 2108 2207 - - 4106 4404 لبنان 1

 42 - 4607 2102 4701 3102 ایران 12

 3103 11.2 7204 2306 4104 4407 ترکيه 11

 6206 - 3602 7304 67 7708 گرجستان 12

 7604 1407 48 3101 6601 6207 آذربایجان 13

 101 - 8207 2 4106 3603 اردن 14

 2108 2201 4404 3801 6304 7302 ارمنستان 17

 2604 - 4101 2102 4101 4201 مصر 16

 - - - - 6106 7701 ازبكستان 11

 4103 107 47.3 34 6107 62 قرقيزستان 18

 - - 7803 2304 4203 3707 عراق 11

 4101 - 2602 7707 6101 6201 تاجيكستان 22

 6301 2406 3702 4401 7404 7106 پاکستان 21

 2106 1103 7602 2401 4808 4203 یمن 22

 - - - - 4101 44 افغانستان 23
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کاروضعيت ایران و کشورهای منطقه در زیر شاخص های   .)ادامه(8جدول   

ف
دی

ر
 

کشورهای 

 منطقه

ص
اخ

ش
ر 

زی
 

 بيكاری کل

 

 

 

بيكاری 

طوالني 

 مدت

 

 

بيكاری افراد 

 جوان

 

 

افراد جوان 

بيكار یا غير 

به  شاغل

 تحصيل

 
 

 

بازدهي نيروی 

 کار
 

 

 

 یساعت کار

 گيهفت

 

 

ش
ج

سن
د 

اح
و

 

) درصد از کل 

نيروی کار(  

2213-2228 

) درصد از کل 

نيروی کار(      

2213-2228 

-17سني  )درصد

24             )

2214-2228 

-17)درصد سني 

24) 

 2213-2228 

)برابری قدرت 

خرید دالر در سال 

2227   )2212-

2227 

)هر نفر 

ساعت(     

2212-2223 

فلسطين  1

 اشغالي

601 208 1207 1701 677127 3601 

 - 167231 104 101 201 203 قطر 2

 - 187118 1806 2107 101 706 عربستان 3

 7608 777761 - 1201 - 402 امارات 4

 - 417317 - 703 2203 102 بحرین 7

 - 82,112 - 1406 - 306 کویت 6

 - - - - - - عمان 1

 - 247281 - 301 - 702 قزاقستان 8

 - 377744 - 2201 - 1 لبنان 1

 - 377432 3404 2801 - 1204 ایران 12

 3701 417373 2707 1801 101 101 ترکيه 11

 - 117632 - 3706 - 1406 گرجستان 12

 - 187178 - 1308 - 7 آذربایجان 13

 - 227221 - 2103 403 1202 اردن 14

 3704 147121 - 36 101 1804 ارمنستان 17

 - 117727 2101 3403 1101 1302 مصر 16

 - - - - - - ازبكستان 11

 - 47138 2102 1304 - 803 قرقيزستان 18

 - 117261 - - - 1703 عراق 11

 - - - 1601 - 1107 تاجيكستان 22

 3301 17361 - 101 101 7 پاکستان 21

 - 17271 3301 4 1108 2106 یمن 22

 - 77411 - - - 802 افغانستان 23
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 در زیر شاخص های کار تخبوضعيت ایران و کشورهای من .1 جدول

 

  

 

 

 

ف
دی

ر
 

کشورهای 

 منطقه

ص
اخ

ش
ر 

زی
 

اشتغال به 

 جمعيت

 

ميزان 

مشارکت 

 يروی کارن

 

سهم 

اشتغال در 

 کشاورزی

 

سهم 

اشتغال در 

 خدمات

 

نيروی کار 

تحصيل کرده 

 دانشگاهي

 

اشتغال آسيب 

 پذیر

 

ش
ج

سن
د 

اح
و

 

)درصد سني  

 سال و بيشتر(17

2213 

)درصد سني 

سال و  17

 بيشتر(

2213 

)درصد ازکل  

شاغلين( 

2212 

)درصد ازکل 

   شاغلين(
2212 

 ) درصد(

2212-2221 

ل )درصد ازک

 شاغلين(

2213-2228 

 607 3208 1202 107 7101 7601 آلمان 1

 - 6101 8102 106 6207 7108 آمریكا 2

 2408 31 1604 606 61 7101 کره جنوبي 3

 1207 3107 6101 301 7102 7608 پناژ 4

 1 3401 1401 201 7701 7201 فرانسه 7

 1101 1801 6807 301 4101 4301 ایتاليا 6

 701 7401 6203 101 6301 62.1 روسيه 1

 2202 1801 71 1206 7104 7107 مالزی 8

 42 - 4607 2102 4701 3102 ایران 1

 - - 3701 3408 1103 68 چين 12

 8208 - 2801 4102 7402 7202 هندوستان 11
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 وضعيت ایران و کشورهای منتخب در زیر شاخص های کار . )ادامه(1جدول 

 

ف
دی

ر
 

کشورهای 

 منطقه

ص
اخ

ش
ر 

زی
 

 بيكاری کل

 

 

بيكاری 

طوالني 

 مدت

           

بيكاری افراد 

 جوان         

 

افراد جوان بيكار 

به  شاغلیا غير 

 تحصيل

بازدهي نيروی 

 کار

 

 یساعت کار

                گيهفت

 

ش
ج

سن
د 

اح
و

 

) درصد از کل 

نيروی کار(  

2213-2228 

) درصد از کل 

نيروی کار(      

2213-2228 

-17رصد سني )د

24             )

2214-2228 

-17)درصد سني  

24) 

 2213-2228 

)برابری قدرت 

خرید دالر در 

(   2227سال 

2212-2227 

)هر نفر ساعت(     

2212-2223 

 2601 127232 603 101 203 703 آلمان 1

 3404 117112 1607 1304 101 801 آمریكا 2

 4202 717211 - 103 2 302 کره جنوبي 3

 3306 647383 301 601 106 403 اپنژ 4

 2804 147114 1102 2301 4 101 فرانسه 7

 3301 617181 2202 42 601 1202 ایتاليا 6

 3801 217114 12 1308 101 707 روسيه 1

 4302 377236 - 1204 - 3 مالزی 8

 - 377432 3404 2801 - 1204 ایران 1

 - - - - - 201 چين 12

 - 87821 - 1201 104 306 هندوستان 11

 


