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 1420آموزي تا افق دانش التعليم الزمتحليل و پيش بيني جمعيت 

    1395 و 1390اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكنبر
  

  3عليرضا كياو  2شيرين جعفري، 1علي الهيار تركمن
 

  چكيده

آموزان در چند سال  ريزي آموزشي بدون هيچ شكي نيازمند شناخت و آگاهي از آمار دانش برنامه
هاي  باشد، زيرا جمعيت ايران به دليل سياست است، البته اين امر تا حدي پيچيده ميآينده 

جمعيتي متفاوت در ادوار مختلف از روندهاي موجي برخوردار بوده كه همين امر مستقيما بر 
آموزي اثر گذار است و بايد مورد توجه دقيق قرار گيرد. در اين مقاله  جمعيت الزم التعليم دانش

المللي و با استفاده از فرضيات مختلف، جمعيت  هاي بين بيني است با توجه به پيش تالش شده
در يك  1420هاي تحصيلي تا سال آموزان الزم التعليم يا در سن مدرسه به تفكيك دوره دانش

هاي سرشماري عمومي  سناريو محتمل محاسبه و تحليل گردد، مبناي تحليل و سال پايه، داده
  باشد. مي 1395 و 1390ي نفوس و مسكن سالها

التعليم به تفكيك سال در كل  بيني جمعيت الزم هاي صورت گرفته عالوه بر پيش در تحليل
نام نيز با توجه به نرخ بازماندگي از تحصيل برآورد شده است، اگرچه   هاي ثبت بيني كشور، پيش

دهد.  ا افزايش مياين نرخ عمدتا در دوره تحصيلي متوسطه دوم ميزان اريبي آمار مربوطه ر
هاي تحصيلي (ابتدايي،   التعليم به تفكيك دوره دهند جمعيت الزم ها نشان مي بيني بنابراين پيش

كند، لذا   طي مي 1420متوسطه اول و متوسطه دوم) روند سينوسي با شيب كاهشي را تا سال 
  ريزي در اين سالها، با توجه به اين روند صورت بگيرد.  ضروري است برنامه

  

  آموزان، نرخ بازماندگي التعليم، پيش بيني دانشالزم جمعيتواژگان كليدي: 

   

                                                
  دكتري و رييس امور دفتر آموزش و پرورش در سازمان برنامه و بودجه - 1

  كارشناس دفتر آموزش و پرورش در سازمان برنامه و بودجهفوق ليسانس و  -  2

  فوق ليسانس آمار و كارشناس دفتر آموزش و پرورش در سازمان برنامه و بودجه -  3
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  مقدمه

هاي سالمت و رفاه اقتصادي از فاكتورهاي اصلي شاخص  شاخص تحصيالت در كنار شاخص
جمعيت هر كشور منجر به  ) به شمار مي رود. بهبود اين شاخص درHDI(1توسعه انساني

 1990چه از سال  ارتقاي سطح زندگي است. ايران كشوري است كه اگرتوانمندي افراد در جهت 
جهان قرار دارد و ضروري است  69رشد خوبي در اين شاخص داشته، اما هنوز در رتبه  2014تا 

تحصيالت، مرتبه خود را به لحاظ توسعه   و   هاي مرتبط، بويژه شاخص سواد با ارتقاي شاخص
يت و مهمتر از آن جمعيت با كيفيت، نقش مهمي در توسعه يافتگي ارتقا دهد، بنابراين جمع
  يافتگي كشورها خواهند داشت. 

كيفيت حاصل ارتقاي آموزش عمومي در هر كشوري است، در واقع آموزش  جمعيت با      
هاي  ريزي نياز برنامه باشد. پيش ريزي براي توسعه نيروي انساني مي عمومي گام نخست در برنامه

بيني و برآورد جمعيت الزم  آموزش و بطور خاص آموزش و پرورش، نيازمند پيش توسعه در حوزه
هاي الزم در بسياري از جوامع در حال توسعه،  بيني التعليم در سالهاي آتي است، زيرا نبود پيش 

هاي اقتصادي و  گذاري الزم را براي زير ساخت ها نتوانند سرمايه باعث شده است كه دولت
  ايند.اجتماعي فراهم نم

مستقيم  رابطه سه مولفه،دهد كه بين اين  نشان ميو آموزش توسعه  ،ها در مورد جمعيت بررسي
هاي  ريزيافزايش يابد و به طور همزمان برنامهمعنا كه اگر جمعيت  دينوجود دارد. بو معناداري 

توسعه از بين  الزم به منظور آموزش، اشتغال، رفاه اين جمعيت صورت نپذيرد، بستر الزم براي
مناسب  ريزيشود و براي اشتغال و ساير نيازهاي جمعيت برنامه رود، نيروي انساني تربيت نمي مي

گيرد. در واقع امروزه بيشتر از هر زمان ديگري نقش عامل جمعيت در آموزش نمايان  نمي صورت
  شده و الزم است به آن توجه ويژه گردد.

يم تحت پوشش آموزش و پرورش، به طور مستقيم از مدل التعل افزايش و يا كاهش جمعيت الزم
كند و عدم توجه به اين موضوع  هاي جمعيتي تبعيت مي جمعيت كل كشور و از سياست

نگري در حوزه  ريزي و آينده دهد. هرگونه برنامه هاي آموزشي را تحت شعاع قرار مي ريزي برنامه
هاي آتي جمعيت است، در واقع  خت روندها و شنا بيني آموزش و پرورش بسيار وابسته به پيش

التعليم  سوال اساسي در اين پژوهش اين است كه تحوالت جمعيتي چه تاثيري بر جمعيت الزم 
  دارد و روند آن چگونه است؟

بايد توجه داشت، فرزندان امروز در نظام آموزش و پرورش، جوانان و آينده سازان كشور هستند  
ريزي بر اساس آن از رويكردهاي اهش جمعيت اين گروه و برنامهو پرداختن به مساله رشد يا ك

  نگري است و ضامن آينده بهتر نسلهاي فعلي خواهد بود. مهم آينده
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  تعاريف و مفاهيم

آموزش و پرورش به دو بخش كلي ، ) قانون اهداف و وظايف آموزش و پرورش3مطابق ماده (
 شود:آموزش عمومي و آموزش نيمه تخصصي تقسيم مي

شامل ايجاد مهارت الزم در امر خواندن و نوشتن، آموزش مباني اعتقادي، : آموزش عمومي-الف
 باشد. اخالقي، اجتماعي، علمي و هنري در حدي كه هر فرد به طور عام به آن احتياج دارد، مي

به شرح ذيل ) ايفني و حرفه( عملي -  آموزش نيمه تخصصي به دو بخش علمي و علمي -ب
 است:

هاي دوره  هايي كه با توجه به اهداف آموزش آموزش علمي، عبارت است از آموزش )1
هاي هاي عمومي با فراهم آوردن مباني و زمينه متوسطه، ضمن تكميل آموزش

فراگيري علوم نظري، فرد را از طريق تقويت روحيه استدالل و تفكر با مبادي علوم و 
 سازد. ده ميفنون آشنا و او را براي طي مدارج عاليه آما

هايي كه فرد را  ، عبارت است از آموزش)ايفني و حرفه( عملي -آموزش علمي )2
هايي كه جنبه كاربردي و عملي دارند، جهت احراز شغل و يا  برمبناي تعليم مهارت

 افزايد. اي افراد شاغل مي حرفه معيني آماده و يا بر كارآيي و توانايي فني و حرفه

ساله كه به ترتيب  15-17ساله و  12-14ساله،  6-11د گروه سني افراالتعليم: جمعيت الزم
هاي ابتدايي، متوسطه اول و متوسطه دوم مشغول به تحصيل باشند. (مركز آمار  بايد در دوره

  )1390 - ايران 

التعليم  ها در مدارس از كل جمعيت الزم نامي عبارت است از مقدار ثبت نرخ پوشش تحصيلي:
  باشد.واقعي و ظاهري مي كه شامل پوشش تحصيلي

منظور از كودك بازمانده از تحصيل، آن گروه سنى از جمعيت است كـه  بازماندگي از تحصيل: 
تحصيلى و در چرخه سال هاى  ، ولي در ماه)سال قرار دارندهفده بين شش تا ، (در سنين مدرسه

به هـر   وس هستند يعنى در زمان ساعات كار مدارس، خارج از مدار .آموزشى كشور حضور ندارند
كـه   اند. مسئله مهمـي  اند يا بعد از مدت كوتاهى از آن خارج شده وارد چرخه آموزش نشدهدليلي 

در رابطه با اين كودكان وجود دارد، اين است كه در مورد تعداد اين كودكان آمار مشخصى وجود 
 )1395ارديبهشت  -شوند. (نشريه بهروزي و به طور نسبي اين افراد محاسبه مي ندارد

  مباني نظري

التعليم هستند. نگري در مورد جمعيت الزم ناگزير به آينده ،ريزان آموزش گذاران و برنامه سياست 
آموزي متاثر از سه  توان ادعا كرد، مدل تحوالت جمعيت دانشمي ،اساس تحقيقات گذشته بر
  غير باروري، مرگ و مير و مهاجرت به شرح زير است:مت
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  باروري
باشد. تركيب سني جمعيت  تركيب سني يك جمعيت مي عامل اصلي تعيين كننده باروري   

شود تا مرگ و مير، كه اين تغييرات هم بر تقاضا براي  بيشتر بوسيله باروري گذشته تعيين مي
(استمپر  گذار استبرآورده ساختن اين تقاضاها تاثيرآموزش و هم بر توانايي جامعه براي 

). به عبارت ديگر، افزايش در زاد و ولد با تقاضا در ظرفيت جذب مدارس در حدود 34: 1972
ممكن است  ،شود و اگر افزايش در باروري سريع و شديد باشد برابر مي، با هم سال بعد 18-7

). تعداد اطفالي كه 47: 1975زد (فاگستد فشارهاي سنگيني را بر آموزش و پرورش تحميل سا
تابع سطح باروري و مواليد حدود  ،هر سال بايد در حول و حوش هفت سالگي به مدرسه بروند

با  ،نام ). در حقيقت، تاثير كاهش باروري بر ثبت72: 1377هفت سال گذشته است (اماني 
شوند (جونز  د مدرسه نميزيرا كودكان اساساً تا سن شش سالگي وار ،پذيرد تأخير صورت مي

ساله را  5- 7آموزان  اي كه مدارس ظرفيت الزم جهت جذب دانش). در جامعه75: 1975
بردارنده فشار زيادي بر ظرفيت موجود  ممكن است، در و ناگهاني باروري ندارند، رشد باال

  ).1975:97مدارس باشد (فاگستد 
  

  مرگ و مير   
ملي تاثيرگذار بر روندهاي جمعيتي آموزش و تواند عايك جامعه نيز مي وضعيت مرگ و مير

در مرگ و مير كودكان است. كاهش مرگ  ،باشد. مهمترين تأثير مرگ و مير بر آموزش پرورش 
التعليم است كه براي  و مير نوزادان و كودكان به معناي باال رفتن جمعيت بالقوه الزم

(جونز  باشد مير كودكان و نوزادان عامل مهم همين روند مرگ و مي ،ريزي آموزشي برنامه
دهد  ). در واقع، كاهش مرگ و مير كودكان و نوزادان، پايه هرم سني را گسترش مي81: 1975

). 26: 1975گردد (جرارد  روي مي  و به دنبال آن منجر به افزايش جمعيت در سن مدرسه
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گيرد، اگر چه مرگ و روي مورد توجه قرار   تواند در سنين مدرسه وضعيت مرگ و مير حتي مي
تواند  مير در اين سنين عموماً كمتر از سنين ديگر است، اما در وضعيت مرگ و مير باال، مي

اي به كالس و  يك گروه از كالس و مرتبه ياثرگذار باشد. بنابراين بايد توجه داشت كه ارتقا
احتمال  بلكه ،تاي باالتر فقط نتيجه فراگيري بهتر دروس و موفقيت در امتحانات نيس مرتبه

  ).72: 1377مهمي در اين زمينه دارد (اماني  به سن باالتر نقش سني بازماندگي و بقاء از
  

  مهاجرت     
تأثيرات مهاجرت بر روندهاي جمعيتي آموزش و پرورش نيز بايد مد نظر قرار گيرد. در ابعاد 

گذارند. عموم  ميها بر تحوالت جمعيتي آموزش و پرورش تاثيرات شديدي  داخلي مهاجرت
كه باعث  ،تر است تراكم به مناطق متراكم شهري و يا از مناطق كم -ها به صورت روستا مهاجرت

). هدف اصلي بسياري از 49: 1975(فاگستد  شود تغييراتي در روندهاي آموزشي دو منطقه مي
رش را روستايي در آموزش و پرو -هاي شهري ست كه نابرابريا هاي آموزشي آن ريزي برنامه

بوسيله توسعه تسهيالت آموزشي در نواحي روستايي (حتي با سرعتي بيشتر نسبت به نواحي 
بيني شده بر  هاي آموزشي پيش ريزي كه برنامه اين است ،شهري) كاهش دهند، يكي از نتايج آن

هاي  ها بوسيله ميزان بيني شده در هزينه نام و روندهاي پيش مبناي افزايش ثابت ميزان ثبت
). در اين 57: 1975خورد (جونز  قابل توجهي به هم مي  باالي مهاجرت به شهرها به گونه

هاي آموزشي به وجود آيد كه در نتيجه فشار  رود كه گراني در هزينه مناطق (شهرها) انتظار مي
يابد، ظرفيت كالسهاي درس افزايش  شود، مدارس شهري توسعه مي زيادي بر بودجه تحميل مي

). 187: 1380شود (گلشني فومني  در نتيجه از كيفيت آموزش و پرورش كاسته مييابد و  مي
كه  به علت آن ،المللي معموالً تاثير كمي بر روندهاي آموزشي دارند ها در سطح بين مهاجرت
همچنين اكثر  ،هاي خارجي نظارت داشته و سعي در كنترل كامل آن دارند ها بر مهاجرت دولت

(به ويژه سنين آموزش ابتدايي) قرار   هستند كه در سنين مدرسه مهاجرين خارجي افرادي
المللي زماني خواهد بود كه به صورت  هاي بين تاثير قابل توجه مهاجرت ندارند. بديهي است

  .صورت پذيرد  انبوه
تاثير قرار   آموزش را تحت ،هاي گوناگون رشد جمعيت به عنوان برآيند سه مؤلفه باال، از جنبه

هاي آموزشي، امكانات  از جمله بر تقاضاي آموزشي، دستيابي به اهداف آموزشي، هزينهدهد،  مي
ليم عامل اصلي امكان دستيابي به اهداف التع رشد جمعيت الزمموجود آموزشي و ... موثر است. 

به ويژه هنگامي كه پوشش  ،است كل كشور آموزشي است كه خود منتج از رشد جمعيت
  شود.  رين عامل محسوب ميمهمت ،تحصيلي كامل باشد
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 بررسي تاريخي تحوالت جمعيتي در ايران   

شويم كه نرخ شديد رشد جمعيت كشور كه  با نگاهي به تاريخ تحوالت جمعيت ايران متوجه مي
) شروع شده بود، در سالهاي اخير تا حد 1357در سالهاي نخست پس از انقالب اسالمي (

  زيادي كاهش يافته است.
 60دهد، حدود  نشان مي 1395تا  1335سرشماري هاي نفوس و مسكن در سالهاي نتايج 

است كه علت عمده آن كاهش مرگ و   ميليون نفر طي اين مدت به جمعيت كشور اضافه شده
تشويق مواليد را   هاي مير و افزايش اميد زندگي است. پس از انقالب اسالمي دولت سياست

هاي  سياست 68سيد، اما اين رشد نگران كننده شد و از سال درصد ر 3,91اتخاذ كرد و رشد به 
هاي تنظيم خانواده به مرحله اجرا درآمد و رشد جمعيت كاهش يافت.  كنترل مواليد و برنامه

هاي فرهنگي از جمله افزايش سواد، تحصيالت و  هاي جمعيتي، رشد پديده عالوه بر سياست
چنين تمايل به كاهش تعداد فرزندان از عوامل موثر اشتغال زنان با كاهش باروري روبرو بود، هم

، در جهت جبران كاهش نرخ رشد جمعيت و نرخ باروري در سالهاي 93تلقي شده بود. در سال 
رود در چند سال آينده رشد هاي كلي جمعيت  ابالغ گرديد و انتظار مي گذشته، سياست

  جمعيت كاهشي باشد.  
  تفكيك  عيت ايران بهتحوالت درصد رشد ساالنه جم -1جدول

  1335 - 95مناطق شهري و روستايي طي سالهاي 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .1335-95هاي هاي عمومي نفوس و مسكن در سال ريمأخذ: مركز آمار ايران، نتايج سرشما
 

تواند در مباحـث پـيش بينـي مـوثر     متوسط رشد در استانهاي كشور متفاوت است و روند آن مي
استان است كه بايد به آن توجـه  التعليم نيز دقيقا متاثر از رشد جمعيت باشد، رشد جمعيت الزم

 كرد.

   

  كل  مناطق روستائي  مناطق شهري  سرشماري

45- 1335    02/5 13/2 13/3 

55- 1345  93/4 11/1 71/2 

65- 1355  41/5 39/2 91/3 

75- 1365  95/2 28/0 96/1 

85- 1375   74/2 44/0 - 61/1 

90- 1385   14/2  67/0 -  29/1  

95- 1390   97/1  73/0 -  24/1  
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  1395متوسط رشد ساالنه جمعيت كشور به تفكيك استان بر اساس نتايج سرشماري  -2جدول 

  1390-1395  1385-1390  1375-1385  استان

  24/1  29/1  62/1  كل كشور

  17/1  66/0  81/0  آذربايجان شرقي

  97/0  40/1  42/1  آذربايجان غربي
  35/0  33/0  50/0  اردبيل

  97/0  37/1  51/1  اصفهان
  37/2  04/3  -  البرز
  80/0  43/0  13/1  ايالم

  41/2  11/3  77/1  بوشهر
  72/1  44/1  64/2  تهران

  15/1  86/0  20/1  چهارمحال بختياري

  02/3  81/0  74/1  خراسان جنوبي
  43/1  40/1  71/1  خراسان رضوي
  -11/0  35/1  03/1  خراسان شمالي

  78/0  17/1  33/1  خوزستان

  81/0  04/1  69/0  زنجان
  16/2  37/1  64/1  سمنان

  83/1  05/1  40/3  سيستان و بلوچستان

  08/1  17/1  28/1  فارس
  17/1  00/1  67/1  قزوين 
  33/2  93/1  07/2  قم

  42/1  73/0  68/0  كردستان

  49/1  07/2  84/2  كرمان
  07/0  69/0  55/0  كرمانشاه

  60/1  76/0  54/1  كهگلويه و بوير احمد
  01/1  90/1  26/1  گلستان
  40/0  62/0  70/0  گيالن
  07/0  44/0  80/0  لرستان

  33/1  02/1  17/1  مازندران
  22/0  91/0  95/0  مركزي
  39/2  37/2  83/2  هرمزگان

  -23/0  64/0  15/0  همدان
  17/1  63/1  03/2  يزد
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  المللي هاي بينتوسط سازمان ،التعليمبيني جمعيت الزم مطالعات پيش

هاي جمعيتي  مطالعات صورت گرفته، بخش جمعيت سازمان ملل با استفاده از دادهاساس  بر
بيني جمعيت  نمايد، البته اين مطالعات با هدف پيش بيني جمعيت مي كشورها اقدام به پيش

توان از گردد، اما ميكل جمعيت كشورها در آن لحاظ مي گيرد و عمدتاً التعليم صورت نمي الزم 
شود، نرخ مالحظه مي 3آموزان بهره جست. در جدول  بيني دانش  دف پيشاين مطالعات با ه

كند كه بيانگر  باروري كل در كشورهاي منتخب طي سال مشخصي روند نزولي را طي مي
هاي جمعيتي اتخاذ شده  باشد. اما با توجه به سياست حركت به سمت سالخوردگي جمعيت مي

هد افزايش نرخ باروري در سالهاي آتي براي برخي بيني سازمان ملل، شا در اين كشورها و پيش
  از كشورهاي مورد مطالعه خواهيم بود.

  مقايسه نرخ باروري كل كشورهاي مختلف -3جدول 
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 1.63 1.60 1.57 1.52 1.46 1.40 1.32 1.23 1.17  1.21 كره جنوبي

 1.62 1.59 1.55 1.52 1.50 1.53 1.62 1.75 1.79  1.97 ايران

 1.78 1.84 1.92 2.02 2.14 2.29 2.48 2.72 3.22  3.65 عربستان سعودي

 1.95 1.95 1.95 1.96 1.96 1.97 1.97 1.98 1.98  1.88 فرانسه

 1.63 1.61 1.59 1.57 1.54 1.51 1.47 1.43 1.36  1.35 آلمان

 1.63 1.62 1.61 1.61 1.62 1.65 1.70 1.78 1.86  2.13 برزيل

 1.91 1.91 1.91 1.90 1.90 1.89 1.89 1.88 2.05  2.04 آمريكا

  منبع: سازمان ملل متحد

بهداشتي  - هاي پزشكي دهد، ارتقاي آموزش و سياست براي كشورهاي منتخب نشان مي 4جدول 
اميد زندگي در سالهاي آتي به همراه خواهد داشت، كه با توجه به مرحله گذر از دوران افزايش 

رسد.   هاي در حال توسعه، امري بديهي به نظر مي كمبود مواد غذايي و سطوح بهداشتي در كشور
البته كشورهاي توسعه يافته همواره از شاخص اميد زندگي بيشتري نسبت به كشورهاي در حال 

بوده و هستند. از طرفي به دليل باال بودن مقاومت بدني زنان نسبت به مردان و  ردارتوسعه برخو
دور بودن جامعه زنان از حوادث مانند جنگ، زنان از شاخص اميد زندگي باالتري نسبت به مردان 

  باشند. برخوردار مي
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  مقايسه اميد زندگي در بدو تولد به تفكيكي جنسيت در كشورهاي مختلف -4جدول

/ كشور
  سال
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 كره
 جنوبي

 90.03 89.33 88.60 87.84 87.05 86.23 85.35 84.43 82.69  80.59  زن

 84.22 83.51 82.78 82.02 81.23 80.38 79.33 77.87 76.01  73.58 مرد

 ايران

 82.78 82.02 81.23 80.38 79.48 78.50 77.43 76.22 74.58  72.33  زن

 80.85 79.90 78.95 78.01 77.05 76.08 75.07 73.98 71.03  69.98 مرد

 عربستان
 سعودي

 81.01 80.38 79.70 79.01 78.25 77.46 76.59 75.64 74.84  74.64  زن

 78.00 77.24 76.49 75.74 74.99 74.25 73.50 72.72 71.90  71.48 مرد

 فرانسه

 89.52 88.91 88.28 87.65 87.01 86.36 85.67 84.98 84.28  83.12  زن

 83.94 83.32 82.68 82.04 81.40 80.69 79.89 78.76 77.35  75.78 مرد

 آلمان

 87.30 86.69 86.08 85.47 84.85 84.22 83.57 82.91 82.37  81.46  زن

 84.13 83.50 82.81 82.01 81.04 79.98 78.95 77.94 76.99  75.59 مرد

 برزيل

 84.41 83.68 82.92 82.12 81.27 80.37 79.41 78.35 76.72  74.98  زن

 79.21 78.04 76.90 75.72 74.55 73.39 72.20 70.99 69.17  67.30 مرد

 آمريكا

 85.43 84.87 84.29 83.70 83.11 82.50 81.88 81.25 80.62  79.73  زن

 82.76 81.90 81.00 80.06 79.14 78.24 77.33 76.47 75.64  74.54 مرد

  منبع : سازمان ملل متحد
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(سناريو  باشدساله كشورهاي منتخب مي 19تا  5بيانگر چگونگي روند رشد جمعيت  1نمودار 
رده سني با شيب قابل بجز آمريكا كه داراي روند صعودي در اين  2050سازمان ملل). تا سال 

باشد، كشورهاي فرانسه و عربستان داراي روند صعودي اين رده سني، اما با شيب  توجه مي
بسيار كم و ماليم هستند، ساير كشورها از جمله ايران سير نزولي دارند كه در اين ميان برزيل 

  داري شيب نزولي چشمگيرتري است.

  
   2050سال كشورهاي مختلف تا افق  5- 19تعليم ال مقايسه روند جمعيت الزم - 1نمودار 

 

  بررسي وضعيت جمعيت الزم التعليم در ايران

هايي براي تعميم  قبل از انقالب، تالشآموزش در ايران از ديرباز مورد تكريم بوده است. 
قانون آموزش و پرورش رايگان، اجباري  1322اي كه در سال سوادآموزي صورت گرفت به گونه

نام  اما به واسطه شرايط خاص آن زمان، پوشش ثبت ،تصويب مجلس وقت رسيدو يكسان به 
. بعد از انقالب نيز توجه به آموزش و پرورش بيش از گذشته صورت ه استبسيار پايين بود

قانون اساسي، دولت موظف شد وسايل آموزش و پرورش رايگان را  30از جمله در اصل  ،گرفت
تا پايان دوره متوسطه فراهم آورد. اين وظيفه قانوني و تالش براي تحت پوشش  افرادبراي همه 

و تداوم آن در دهه بعد،  1350قرار دادن همه افراد به همراه رشد باالي جمعيت از اواخر دهه 
اي را پديد آورد. مشكالت  فشار سنگيني را بر آموزش و پرورش وارد ساخت و مشكالت عديده

  همه در مقطع ابتدايي نمايان گشت و به تدريج به ديگر مقاطع انتقال يافت. پديد آمده، قبل از
ميليون نفر) به  18(با تعداد بيش از  1377- 78آموزان كشور در سال تحصيلي  تعداد كل دانش 

باالترين حد خود در طول تاريخ آموزش و پرورش كشور رسيد. با اين وجود، به واسطه كاهش 
آموزي كشور  ، جمعيت كل دانش1360شد جمعيت كشور از اواخر دهه سريع و منحصر به فرد ر

آموزي كشور در دهه  نيز به تدريج روند كاهشي به خود گرفت. شدت كاهش جمعيت دانش
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اي كه بر مبناي آمارهاي رسمي آموزش و پرورش  بسيار قابل مالحظه بود به گونه 1380
ميليون  5/14به حدود  80ن در نيمه دهه آموزا هاي آموزش و پرورش)، تعداد دانش (آمارنامه

تا ميليون نفر رسيد. 5/12به كمتر از  كاهش و 80نفر تقليل يافت. رقم مذكور در اواخر دهه 
در واقع، طي يك ميليون نفر شد.  13آموزي نزديك به جمعيت دانش 1395- 96اينكه در سال 

اين امر فرصت مناسبي را  آموزي كشور را شاهد بوديم كه دهه، كاهش يك سوم جمعيت دانش
هاي كيفي و رساندن  هاي ديگر آموزش و پرورش به ويژه جنبه گذاري در جنبه جهت سرمايه

  .پوشش تحصيلي مقاطع مختلف به يك حد قابل قبول در اختيار گذاشت

بر اساس  1395تا  1390آموزان به تفكيك دوره تحصيلي از سال  بررسي آماري دانش

  موزش و پرورشآمارهاي ثبتي وزارت آ

 دوره ابتدايي: -الف

هزار نفر بوده است كـه   5,270بالغ بر  1390آموزان دوره ابتدايي دولتي در سال تعداد دانش
بـا   1391رسيده است. از سال  1391هزار نفر در سال  5,217هزار نفر كاهش،  به حدود   53با 

آمـوزان بـا افزايشـي     عداد دانـش تغيير نظام آموزشي و افزايش پايه ششم به اين دوره تحصيلي، ت
-95هـزار نفـر در طـول سـالهاي      1,299چشمگير همراه بوده است، چنانكه با افزايشي بالغ بـر  

  افزايش يافته است.  1396هزار نفر در سال  6,687، به حدود 1391
درصد  6/48آموزان دختر در اين دوره تحصيلي به ميزان  ، شاخص سهم دانش1390در سال 
  درصد رسيده است. 5/48به 1396سال  است كه  در

  دوره متوسطه اول: -ب

هزار  3,987آموزي دوره متوسطه اول در سال اول برنامه پنجم، به تعداد  جمعيت دانش      
آموزان متأثر از اجراي نظام آموزشي جديد  ، تعداد دانش1391- 93نفر بوده است. طي سالهاي 

از دوره ابتدايي به اين دوره تحصيلي به دليل حذف پايه آموزان  و تأخير يكساله در انتقال دانش
هزار نفر در سال  1,885هزار نفر، به  1,102اول راهنمايي، با روند كاهنده و كاهش حدود 

رسيده است، اما در سال پاياني برنامه پنجم و با انتقال دانش آموزان پايه ششم ابتدايي  1394
هزار نفر،  2,799آموزان اين دوره تحصيلي به بيش از  انشبه پايه هفتم، مجدداً افزايش تعداد د

هزار نفر رسيده  2,834به  1396باشد. اين جمعيت در سال  مي  قابل مالحظه 1395در سال
 3/12با  1390درصد در سال  6/35آموزان دختر نيز در اين دوره تحصيلي از  است. سهم دانش
  ه است.رسيد 1396درصد در سال  9/47درصد افزايش، به 

 

  دوره متوسطه دوم: -ج

هزار نفر بوده است كه طي  3,092آموزان متوسطه دوم بالغ بر  ، تعداد دانش1390در سال       
رسيده است. همچنين در  1396آموز در سال  هزار نفر دانش 1,944روند نزولي و كاهشي، به 

مه، نشان از افزايش سهم بررسي نسبت دانش آموزان دختر در اين دوره تحصيلي طي سالهاي برنا
  باشد.  درصد مي 8/49درصد به  5/48دختران از 
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  تا  1390التعليم به تفكيك سن، جنس شهري و روستايي در سالهاي  آمار جمعيت الزم

  بر اساس سرشماري نفوس و مسكن 1395
 التعليم از طريق آمارهاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن نيز قابل احصاء است. جمعيت الزم 

هاي سرشماري بر اساس داده 95و  90آموزي سالهاي التعليم دانش جمعيت الزم  5جدول 
  دهد.نفوس و مسكن به تفكيك دوره تحصيلي، جنسيت شهري و روستايي را نشان مي

  

  بر اساس سرشماري نفوس و مسكن 95و  90آموزي سالهاي التعليم دانش جمعيت الزم -5جدول

  
در مدارس ثبت نام  1395تعداد دانش آموزاني كه در سال تحصيلي مقايسه بين  6در جدول
را نشان  ،بدست آمده است 1395التعليمي كه در سرشماري سال  اند با جمعيت الزم كرده
گردد كه در دوره  باشد. مالحظه مي دهد. اين آمار با خطاهايي بويژه دوره ابتدايي همراه مي مي

التعليم سرشماري بيشتر است، اين بدان معنا نيست  يت الزمها از جمع نامي ابتدايي تعداد ثبت
است، بلكه در اين سال با توجه به آمارهاي آموزش و  100نرخ پوشش دوره ابتدايي برابر 

درصد است. داليلي منجر به اين مسئله شده است كه به برخي از  17/2پرورش، نرخ بازماندگي 
  شود:آنها اشاره مي

 زودتر ازموعد دانش آموزان ثبت نامي �

 6اين افراد كودكاني هستند كه به داليل كمبود امكانات، هوش باال و ... زودتر از سن 
توان از  كنند. اگرچه تعداد اين افراد باال نيست اما نمي سال به دوره ابتدايي ورود مي

  آن صرفه نظر كرد.
 ها مردودي �

كمبود امكانات آموزشي، اين افراد كساني هستند كه با توجه به داليلي همچون 
كاهش بيش از حد كيفيت آموزش در برخي مناطق محروم، كودكان كار و ... در 

  اند. دوره ابتدايي مردود شده اند و تجديد دوره شده
 خطاي سن در سرشماري �
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اين نوع خطا كه ناشي از محاسبه سن صحيح و يا سن اعالمي است، از خطاهاي رايج 
شود، مامور آمارگير موظف است از فردي از خانوار  يها محسوب م در همه سرشماري

كند اطالعات ساير اعضا را دارد، پاسخ ها را دريافت كند، در برخي از  كه اعالم مي
سالگي كه زمان ورود به مدرسه است به درستي  6جمله سن  هاي خاص از موارد سن

دد، اين خطا گر هاي قبل و بعد ثبت مي شود و اطالعات در ستون تشخيص داده نمي
زمان بيشتر مامور  و دقت و بودن حجم كار  گيري به دليل كم هاي نمونه در طرح

  شود. آمارگير، كمتر از سرشماري مشاهده مي
 

  95هاي سرشماري التعليم داده مقايسه جمعيت الزم - 6جدول 

  95و آمار نامه آموزش و پرورش در سال 

  

 1395سرشماري  شرح
 آمارنامه آموزش و پرورش

1395  

 890,790  1,326,874  پيش دبستاني -ساله 5

 7,648,765 7,463,363 ابتدايي -ساله 11-6

 3,112,243 3,309,424  متوسطه اول -ساله 14-12

 2,188,159 3,253,010 متوسطه دوم -ساله  17-15
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  1395التعليم در سرشماري و آمارنامه آموزش و پرورش سال  مقايسه جمعيت الزم –2نمودار
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پيش دبستاني -سال 5

ابتدايي -سال 6-11

متوسطه اول -سال 12-14

متوسطه دوم -سال 15-17
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  التعليم آموزش عموميبيني جمعيت الزم فرضيات پيش

هايي به شرح زير  التعليم، نياز به دادهبر اساس نظريات مطرح شده براي پيش بيني جمعيت الزم
  است:

  
ساله   15-17ساله و  12-14ساله،  6- 11حداقل وجود دوسري داده افراد گروه سني   �

 از سرشماري 

 نرخ باروري �

 نرخ مرگ ومير �

 مهاجرت و تغييرات آن �

هاي فرضيات داخلي كه توسط  هاي مربوط به فرضيات سازمان ملل و داده در اين بخش داده .1
سري فرضيه سه  ي شوند، در هر دواساتيد جمعيت شناسي ايران تدوين شده است، ارايه م

سناريو وجود دارد كه طبق مطالعات صورت گرفته در پروژه حاضر، سناريو اول از فرضيات 
هاي كلي  سناريو اول با فرض احتمال توفيق سياست"داخلي به عنوان محتمل ترين سناريو 

 انتخاب و بر اساس آن ،كه داراي حد متوسط است "جمعيت و ادامه روند طبيعي
 در بخش بعدي انجام شده است.   ها بيني پيش

  الف: داده ها و فرضيات سازمان ملل

در قالب سه سناريو تهيه كرده است كه تا سال  )7سازمان ملل جداولي به شرح زير (جدول 
  بر اساس اين سناريوها اقدام به پيش بيني كرد.  توان مي 2050

  
 داده ها و فرضيات پيشنهادي سازمان ملل براي پيش بيني جمعيت –7جدول

 شاخص
ميزان 

  باروري كل

نسبت 

جنسي در 

  بدو تولد

  اميد زندگي
نرخ مهاجرت 

  بين المللي

  زن/مرد  مرد  زن  زن/مرد  زن/مرد  جنسيت

2000 - 2005  1.97 1.04 72.33 69.98 -0.2 
2005 - 2010 1.79 1.05 74.58 71.03 -1.5 
2010 - 2015 1.75 1.05 76.22 73.98 -1 

2015 - 2020 1.62 1.05 77.43 75.07 -0.7 
2020 - 2025 1.53 1.05 78.50 76.08 -0.5 
2025 - 2030 1.5 1.05 79.48 77.05 -0.5 

2030 - 2035 1.52 1.05 80.38 78.01 -0.4 
2035 - 2040 1.55 1.05 81.23 78.95 -0.4 
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  و فرضيات داخل كشور ها دادهب: 

عالوه بر اين برخي از جمعيت شناسان كشور از جمله آقاي دكتر زنجاني و ديگران در سال 
اند كه بيشتر  هاي جمعيتي در كشور انجام داده اساس سياست ي را بريها بيني پيش 1388

بوده است. ها  بيني ها بسيار نزديك به اين پيش نزديك به واقعيت است، زيرا نتايج سرشماري
  اين مطالعات داراي سه سناريو مي باشد:

افزايش باروري به هاي كلي جمعيت و سياستنسبي ، با فرض احتمال توفيق سناريو اول
  1420تا سال  2,2حدود 

  براورد ميزان باروري كل - 8جدول

  كل كشور  دوره زماني

  1,92  1395تا  1390

  1,97  1400تا  1395

  2  1405تا  1400

  2,07  1410 تا 1405

  2,13  1415تا  1410

  2,19  1420تا  1415

 

  اميد زندگي در بدو تولد  –9جدول 

  كل كشور  دوره زماني

  زن  مرد
  74,3  71,1  1395تا  1390
  75,6  72,9  1400تا  1395
  76,9  74,2  1405تا  1400
  77,5  74,6  1410تا  1405
  78,2  75  1415تا  1410
  79  75,4  1420تا  1415

  
ايران در مجموع كشوري مهاجرفرست است. آمار دقيق وجود ندارد، اما برآورد  هاي مهاجرت:داده
هزار را  100نزديك به عدد  1395هزار نفر در سال است. نتايج سرشماري  100هزار تا   70بين 

  دهد.نشان مي
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تا  2,6حدود هاي كلي جمعيت و افزايش باروري به با فرض احتمال توفيق سياست سناريو دوم
  1420سال 

  برآورد ميزان باروري كل -10جدول

  كل كشور  دوره زماني
  1,93  1395تا  1390
  1,97  1400تا  1395
  2,06  1405تا  1400
  2,19  1410تا  1405
  2,36  1415تا  1410
  2,57  1420تا  1415

 
هاي كلي جمعيت و افزايش باروري سياست بسيار زياد با فرض احتمال توفيقسناريو سوم، 
  1420تا سال  2,9به حدود 

  برآورد ميزان باروري كل - 11جدول          

  كل كشور  دوره زماني
  2,11  1395تا  1390
  2,25  1400تا  1395
  2,40  1405تا  1400
  2,56  1410تا  1405
  2,72  1415تا  1410
  2,91  1420تا  1415

 

  كل كشور 1420آموزي به تفكيك مقطع تا سالالتعليم دانشپيش بيني جمعيت الزم 

آموزي كشور التعليم دانش ها و فرضيات سناريو اول، جمعيت الزم در اين مقاله با توجه به داده
بيني شده است. به جهت يافتن  پيش Spectrum4 با استفاده از نرم افزار 1420تا سال 

ايم تا به كمك نتايج  را سال پايه قرار داده 1390كمترين خطاي پيش بيني سرشماري سال 
بيني را محاسبه  بتوان خطاي پيش 1395و سال  1390واقعي بدست آمده از سرشماري سال 

ساله متوسطه  15-17ساله متوسطه اول و  12-14ساله ابتدايي،  6-11كرد. سه گروه سني 
بيني  گردد، خطاي پيش ه ميهاي زير مالحظ اند. در تمامي بخش بيني قرارگرفته دوم مورد پيش

هاي تحصيلي خطاي پيش بيني تقريبا درصد و حتي در تفكيك جنسيت در دوره 5كمتر از 
  باشد. صفر مي
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كنيد، روند رشد جمعيت الزم التعليم به شكل سينوسي  مالحظه مي 3همانطوركه در نمودار
افزايش  1402يي تا سال التعليم در دوره ابتدا  باشد. تعداد جمعيت الزم  همراه با كاهش مي

باشد. از  ها را در سي سال آينده دارا مي ساله 6-11يابد و اين سال بيشترين تعداد جمعيت  مي
با  1416به بعد با توجه به نرخ باروري كاهشي برآورد شده مركز آمار، تا سال  1402سال 

يت افزايش كاهش اين گروه جمعيتي مواجه خواهيم شد، بعد از آن بطور ماليم اين جمع
هاي ابتدايي به دوره باالتر يعني متوسطه را يابد. بديهي است اين گروه سني با گذراندن دوره مي

ساله در دوره  12-14شاهد باالترين جمعيت  1405كنند، بدين شكل كه در سال  پيدا مي
ر شود. جمعيت مذكور د متوسطه خواهيم بود، لذا اين روند باز هم به دوره بعدي منتقل مي

به دوره متوسطه دوم منتقل شده و شاهد بيشترين تعداد نفرات در اين گروه  1408سال 
به آموزش  1420آموزشي خواهيم بود. اين نكته حائز اهميت است كه اين جمعيت، بعد از سال 

  كنند، لذا بعد از اين سال، شاهد افزايش رشد نخواهيم بود.  عالي راه پيدا مي
  

  1420التعليم به تفكيك گروه هاي سني آموزشي تا افق  الزم روند جمعيت  - 3نمودار

  
درصد در  6/2بيني كه در ذيل آمده است، شاهد خطاي پيش بيني  با توجه به جداول پيش

درصد در گروه  3/3سال و  12- 14درصد در گروه آموزشي  3/1سال،  6-11گروه آموزشي 
  صرفه نظر كرد.توان از آن  سال خواهيم بود كه مي 15-17آموزشي 

با توجه به محاسبه نرخ بازمانده از تحصيل توسط وزارت آموزش و پرورش، افرادي كه در گروه 
  اند، نيز پيش بيني شده است.سني آموزشي قرار دارند و در مدارس ثبت نام كرده

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

1390 1395 1400 1405 1410 1415 1420

نوآموزان - ساله 5 ابتدايي - سال 11- 6

متوسطه اول - سال 14- 12 متوسطه دوم - سال 17- 15



  
  
  
  
  
  

  ٩٥                                                                                                                تحلیل  و پیش بیR جمعیت الزم التعلیم    ...

 

  دوره ابتدايي –ساله  6-11التعليم   پيش بيني جمعيت الزم –12جدول 
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  دوره متوسطه اول –سال  12-14التعليم  پيش بيني جمعيت الزم  -13جدول 
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  دوره متوسطه دوم –سال  15- 17پيش بيني جمعيت الزم التعليم  –14جدول 
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  گيري: نتيجه

ريزي است. بدون  بيني جمعيت يك بخش پركاربرد و در عين حال پر مخاطره در هر برنامه پيش
بيني متكي به يك  معنا است. هر پيش ريزي بي عيت آينده، برنامهبيني و برآوردي از وض پيش

شناس سرشناس  باشد. جونز جمعيتسري مفروضات است كه داراي درصدي خطا نيز مي
سال با خطاي زيادي مواجه  20بيني جمعيتي بيش از  پيش ،) معتقد است91:1975امريكايي (

انجام شود، همچنين معتقد است در  سال برآورد 20داند بيش از  خواهد شد و مناسب نمي
  بيني، بهتر است فرضيات متوسط مد نظر قرار گيرد. هاي محتمل پيش سناريو

اشاره شد امروزه، اكثر كشورهاي جهان بر بهبود و توسعه كمي و كيفي نظام آموزش تاكيد 
آموزش و پرورش، ريزي و سياستگذاري آينده  دانند. در برنامه دارند و آن را رمز اصلي توسعه مي

ريزي مناسب و  بديهي است برنامه .بيني جمعيت كامال روشن و قابل درك است نقش پيش
شود كه در گام اول شناخت و تصويري از آينده  بهينه در آموزش و پرورش زماني محقق مي

ها  بيني ها، بر اساس پيش آموزان بدست آيد و درگام بعدي امكانات و محدوديت جمعيتي دانش
  منظور تحقق اهداف تعيين گردد.به 

  باشند: در تعيين بودجه، نيازها و امكانات آينده نظام آموزش و پرورش، سه عامل زير موثر مي
 ميزان رشد ساالنه جمعيت و تركيب سني و جنسي �

 پوشش ثبت نام �

 بهبود كيفيت آموزش �

گيرد، آموزش و هاي جامعه كه به سرعت تحت تاثير تغييرات جمعيتي قرار مييكي از بخش
بر افزايش و  هاي متفاوت جمعيتي و تغييرات رشد جمعيت مستقيماً باشد. اثر سياست پرورش مي

سال قبل، تعداد  10نسبت به  1370آموزي اثر گذاشته است. در سال كاهش جمعيت دانش
سهم ميليون نفر رسيد و به علت مشكالت مالي كشور،  15آموزان تقريبا دو برابر شد و به دانش

ميليون نفر رسيد 5/19آموزان به  جمعيت دانش 1375آموزي كاهش يافت. در سال سرانه دانش
كاهش و مجدد در سال  85هاي جمعيتي و كنترل مواليد در سال  كه پس از اعمال سياست

رو  1390دهد كه تا پايان دهه  ها در اين تحقيق نشان مي بيني ميليون نفر و پيش 13به  1395
  است.به افزايش 

بيني جمعيت ثبت نامي بر اساس نرخ بازماندگي، در اين  التعليم و پيش بيني جمعيت الزم پيش
جمعيت  1420طرح برگرفته از مفروضات محتمل در ايران است. با توجه به اين فرض تا سال 

  .آموزي در مقاطع مختلف روندي سينوسي با شيب كم رو به پايين طي خواهد كرد دانش
اهتمام بر اين باشد كه در جهت كاهش نرخ بازماندگي از تحصيل، اقداماتي موثر در صورتيكه 

بيني جمعيت  هاي تحصيلي بويژه متوسطه دوم اين نرخ را كاهش داد، پيش انجام داد و در دوره
شود و با اختالف بسيار ناچيز روند مشابهي طي نامي نزديك مي  التعليم به جمعيت ثبت الزم
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ها به تفكيك دوره تحصيلي، تغييرات جمعيت  بيني نتايج بدست آمده از پيشكنند. مطابق  مي
  التعليم به شرح زير است: الزم

 ساله 11تا  6التعليم  جمعيت الزم  -دوره ابتدايي �

 1403آموزي صعودي و در سال  رشد جمعيت دانش 1403تا سال  1396از سال 
  روند كاهشي مي باشد. 1420تا  1403حداكثر مقدار خود را دارد و از سال 

 ساله 14تا 12التعليم  جمعيت الزم  -متوسطه اول �

 1405 سال آموزي صعودي و در جمعيت دانش رشد1405 سال تا 1396 ازسال
  .باشدروند كاهشي مي 1420 تا 1405 حداكثر مقدار خود را دارد و از سال

 ساله 17تا  15التعليم  جمعيت الزم  �

 آموزي صعودي و در سال جمعيت دانشرشد  1408 سال تا 1396 ازسال
  .باشدكاهشي مي روند 1420 تا1408 حداكثر مقدار خود را دارد و از سال1408

بيني شده، ضروري است در تخصيص اعتبار و  ريزان كشور با توجه به روندهاي پيش برنامه
عمومي تا  التعليم آموزش بيني جمعيت الزم  امكانات الزم اهتمام ورزند. اما الزم است، پيش

به تفكيك استانها بر اساس نرخ مهاجرت بين استاني انجام شود، اين امر مستلزم  1420سال
  وجود آمارهاي مهاجرت بين استاني است.
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