
 

  
  آموزي در ايران با نگاهي به آينده  تحوالت جمعيت دانش

 
  1حسين ضرغامي

  16/07/1392 :تاريخ دريافت
  10/12/1392 :تاريخ پذيرش

  :چكيده
اين مهم . آموزي است آموزشي مستلزم آگاهي يافتن از آينده جمعيت دانش ريزي بخش بزرگي از برنامه

و ديگر اهداف سياستگذاران از جمله جذب بيشترين خود بستگي زيادي به روندهاي جمعيتي در آينده 
هاي  بيني در اين مقاله تالش شده تا با توجه به آخرين پيش. آموز بازمانده از تحصيل دارد تعداد دانش

آموز  ي دانش بيني، تعداد جمعيت بالقوه جمعيتي سازمان ملل به عنوان يكي از منابع معتبر پيش
براي . روي به تفكيك مقاطع مختلف تحصيلي مشخص شود مدرسهدر سنين ) التعليم جمعيت الزم(

شناختي و پوشش تحصيلي  ي جمعيت رسيدن به اين هدف وضعيت موجود آموزش و پرورش در حوزه
سال گذشته مورد بررسي قرار گرفته است و با در نظر گرفتن دو فرض ادامه وضع موجود و  15در 

نبود . آموزي ارايه شده است ندهاي آينده جمعيت دانشتر، تحليلي از رو رسيدن به يك وضع مطلوب
اي از  آمارهاي جامع و دقيق در اين زمينه مشكالتي را پديد آورده، در عين حال بر اساس مجموعه

در آموزش ابتدايي در حال حاضر وضعيت مطلوبي وجود . هايي صورت پذيرفته است ها، تحليل فرض پيش
بيني شده در فرض  التعليم پيش آموزي همان جمعيت الزم ورد دانشرسد بهترين برآ دارد و به نظر مي

در آموزش راهنمايي نيز وضعيت موجود اندكي . ترين فرض قابل تحقق باشد متوسط به عنوان محتمل
تفاوت با وضع مطلوب مد نظر دارد كه در صورت دستيابي به آن وضع مطلوب اندكي به حجم 

در آموزش متوسطه وضعيت جاري مطلوبيتي ندارد و بخش زيادي از اما . آموزي افزوده خواهد شد دانش
خارج از ) درصد 30در نبود آمارهاي رسمي و طبق آمارهاي غيررسمي بيش از (التعليم آن  جمعيت الزم

گذاري مضاعفي  كننده، بايد سرمايه نظام آموزشي هستند كه در صورت تالش براي دستيابي به وضع قانع
ي تحصيلي  آموزي در اين دوره ن صورت حجم نسبتا قابل توجهي به جمعيت دانشانجام شود كه در اي
  . افزوده خواهد شد

هاي  نام، نرخ بيني جمعيت، پوشش ثبت روي، پيش آموزش و پرورش، سنين مدرسه :هاي كليدي واژه
  .آموزي، باروري، مرگ و مير و مهاجرت دانش
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  له    طرح مسأ
سخن بسيار گفته شده و مطالب بسياري به رشته  در مورد اهميت آموزش و پرورش

 ي تك افراد و نيز رشد و توسعه آموزش بر رشد فردي و اجتماعي تك تأثير. تحرير درآمده است
گذاري  آموزش كليد توسعه و نوعي سرمايه. كلي جامعه شناخته و كامال پذيرفته شده است

زش و رشد و توليد اقتصادي ثابت شده رابطه مثبت معنادار بين آمو. رود بلندمدت به شمار مي
   )5: 2003 1سازمان ملل(است 

آموزش در تمام طول تاريخ وجود داشته است اما امروزه كامال ي  يهاتي از ناحتأثيرچنين 
در اغلب جوامع امروزي، نهادهاي آموزش و پرورش ابزارهاي مهم تحقق . پررنگ گشته است

عالوه بر آن، آموزش به عنوان يكي از حقوق اساسي . درون اهداف و مقاصد اجتماعي به شمار مي
بر اساس اين واقعيات است كه مردم و . گيرد قرار مي تأكيدشهروندان در جوامع مختلف مورد 

، اقدامات زيادي در جهت سياستگذاري و تامين منابع مورد نياز آموزش و پرورش انجام ها دولت
مند  بهره) دستكم در سطح آموزش عمومي(ز آموزش كنند تا تمام افراد، ا دهند و تالش مي مي

بسياري از جوامع امروزي، آموزش و پرورش عمومي را براي افراد به صورت رايگان و . گردند
ش قرار آموز شنمايند با اين هدف كه تمام افراد واجد شرايط تحت پوش اجباري عرضه مي

  . گيرند
عامل  3ار گيرند تا حد زيادي توسط در هر زمان تعداد افرادي كه بايد تحت آموزش قر

آموزشي تعيين هاي حاكم بر نظام نام و سياستمهم يعني عوامل جمعيتي، پوشش ثبت
ي مختلف، متفاوت است اما امروزه كه ها هر كدام از اين موارد در زمان تأثيرگو اين كه . شود مي

عوامل جمعيتي  آموزش بيش از هر زمان ديگري در دسترس عموم مردم قرار دارد، نقش
اكنون عوامل جمعيتي و تغييرات آن به طور مستقيم اثرات خود را بر . تر شده است برجسته

هاي آموزشي، بايد توجه  سازد و به همين خاطر در طراحي برنامهآموزش و پرورش تحميل مي
و پرورش آموزش ي  زهنگري در حو ريزي و آينده شود به طوري كه، هر گونه برنامه اي به آن  ويژه

  . ها و شناحت روندهاي آتي جمعيت دارد بيني اتكاي زيادي به پيش
هاي اخير تغييرات جمعيتي گسترده و شديدي را تجربه كرده و  كشور ما ايران نيز در دهه

رشد جمعيت در . ساخته است تأثري جامعه از جمله نهاد آموزش و پرورش را مها شتمام بخ
 ها سالدر اين . ل آن رشدي بسيار باال و منحصر به فرد بودو به طور خاص نيمه او 1360دهه 

برخي اين روند شتابان افزايش . رسيد ميليون نفر هم مي 2تعداد مواليد نورسيده فراتر از 
اين رشد سريع، پيامد . اندترين رشد طبيعي تاريخ بشر خواندهها را سريعجمعيت در اين سال

                                                            
1. United Nations  
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روند مذكور دوام . جه مرگ و مير نوزادان و كودكان بودافزايش نسبي باروري و كاهش قابل تو
يكي از مهمترين وقايع  1360 ي بعد مطابق با اواخر دهه ي زيادي نياورد و كمتر از يك دهه

اجتماعي كشور يعني كاهش شديد باروري و باز هم به طرز منحصر به فردي در سطح جهان 
اين كاهش سطح . جمعيتي كشور پديد آورد اي در وضعيت اتفاق افتاد و دگرگوني قابل مالحظه

هاي ات خود را بر بخشتأثيرباروري تا كنون همچنان ادامه پيدا كرده است و ابعاد مختلف 
اكنون سوال اساسي اين است . مختلف جامعه از جمله آموزش و پرورش تحميل ساخته است

ر و روندهاي آموزش و اي بين تحوالت جمعيتي كشوات چگونه بوده و چه رابطهتأثيركه اين 
 تأثيرعالوه بر آن، آينده آموزش و پرورش كشور چگونه از اين تغييرات . پرورش وجود دارد

ساله، وضعيت جميعت  15زماني ي  زهدر اين مقاله سعي بر آن است تا در دو با. خواهد پذيرفت
بتدا، تحوالت و ا. آموزي در مقاطع مختلف آموزش و پرورش، مورد بررسي بيشتر قرار گيرد دانش

مورد  1390-91تا سال تحصيلي  1375-76آموزان، از سال تحصيلي  روندهاي جاري دانش
سال  15آموزان كشور در  بيني و تحليلي از تعداد بالقوه دانش مطالعه واقع شده و سپس پيش

يه ، ارااستساله كشور  20انداز  كه تقريبا مطابق با سال آخر سند چشم 1405بعد يعني تا سال 
شود، اما قبل از آن الزم است برخي اصطالحات مورد استفاده در اين مقاله به طور مختصر  مي

ذكر اين نكته ضروري . آشنايي داشته باشد ها آن توضيح داده شده تا خواننده هنگام مطالعه با
ظر هاي تحصيلي محاسبه كرد يا با در ن توان به تفكيك مقاطع و يا پايه را مي هااست كه شاخص

هر  ي بديهي است كه محاسبه. را بر حسب جنس اختصاصي نمود ها آن گرفتن عامل جنسيت،
  . شاخصي، عامل مكان و زمان را در خود خواهد داشت

توان  شود كه مي به جمعيت واقع در سنين رسمي آموزش اطالق مي: التعليم جمعيت الزم
ال، در اين مقاله به جمعيت براي مث. آن را به تفكيك سطوح تحصيلي و جنسيت بيان كرد

التعليم ابتدايي گفته  ، جمعيت الزم)آموز باشند يا نه فارغ از اينكه دانش(ساله  7-11سنين 
  . شود مي

از : 1نام يا نسبت ناخالص ثبت) درصد اشتغال به تحصيل ظاهري(پوشش تحصيلي ظاهري 
. آيد ا آن به دست ميتحصيلي به جمعيت گروه سني متناظر بي  رهآموزان هر دو نسبت دانش

تر از سن رسمي آموزش و نيز تكرار پايه  آموزان باالتر يا پايين نسبت به خاطر تحصيل دانشاين 
آموزان ابتدايي به جمعيت گروه  براي مثال، از تقسيم مجموع دانش. بيشتر شود 100تواند از مي

  .دآي مي نام آموزش ابتدايي به دست  ساله نسبت ناخالص ثبت 7-11سني 

                                                            
1 . Gross enrolment ratio 
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:  1نام يا نسبت خالص ثبت) درصد اشتغال به تحصيل واقعي(نرخ پوشش تحصيلي واقعي 
از نسبت افراد مشغول به تحصيل در سن رسمي هر سطح تحصيلي به كل جمعيت سنين 

براي نمونه، . بيشتر نخواهد شد 100اين نسبت از . آيد تحصيلي به دست ميي  رهرسمي آن دو
ساله، نسبت  7-11ساله ابتدايي به جمعيت گروه سني  7-11ن آموزا از تقسيم تعداد دانش

  .آيد نام در آموزش ابتدايي به دست مي خالص ثبت
اول هر مقطع تحصيلي، بدون ي  يهمجموع افراد واردشده به پا:  2نسبت ناخالص جذب

. گردد كه به عنوان درصد جمعيت در سن رسمي ورود به آن مقطع بيان مي ها آن توجه به سن
تر از سن رسمي ورود به هر مقطع  نام افراد باالتر و پايين تواند به خاطر ثبت ن نسبت مياي

  . بيشتر شود 100تحصيلي از 
هر مقطع تحصيلي در سن ي  يهتعداد افراد جديدي كه در اولين پا:  3نرخ خالص جذب

بيان  اند كه به عنوان درصد افراد از جمعيت همان سن رسمي ورود به آن مقطع وارد شده
است كه    ساله 7براي مثال، نرخ خالص جذب در آموزش ابتدايي بيانگر درصد افراد . شوند مي

  .  اند نام كرده در سال اول ابتدايي ثبت
تحصيلي هر ي  يهالتحصيالن آخرين پا مجموع فارغ:  4نسبت ناخالص فراغت از تحصيل

سن نظري فراغت از تحصيل  كه به عنوان درصد جمعيت در ها آن مقطع، بدون توجه به سن
تر از سن  نام در اولين دفعه افراد باالتر و پايين تواند به خاطر ثبت اين نسبت مي. گردد بيان مي

  .بيشتر شود 100رسمي ورود به هر مقطع تحصيلي و نيز به خاطر تكرار پايه از 
ده از يك كر تحصيل  شده يا ترك آموزان خارج از تقسيم تعداد دانش:  5نرخ ترك تحصيل

  .آيد آموزان همان مقطع به دست مي مقطع تحصيلي بر مجموع دانش
آموزان مردود مشغول به تحصيل در  از تقسيم تعداد دانش:  6 )مردودي(نرخ تكرار پايه 

  . آيد آموزان همان مقطع به دست مي يك مقطع تحصيلي بر تعداد دانش
تحصيلي هر مقطع، بدون ي  يهپامجموع واردشدگان جديد به آخرين :  7نرخ اتمام دوره

كه به عنوان درصد كل جمعيت در سن نظري ورود به آن پايه در نظر گرفته  ها آن توجه به سن
يك مقطع ي  يهاين مورد همچنين به عنوان شاخص نرخ ناخالص جذب به آخرين پا. شود مي

                                                            
1. Net enrolment rate  
2. Gross intake ratio 
3. Net intake rate 
4. Gross primary graduation ratio 
5. Drop-out rate 
6. Repetition rate 
7. Completion rate 
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ر از سن رسمي ورود به ت تواند به خاطر ورود افراد باالتر و پايين اين نسبت مي. شود شناخته مي
  .بيشتر شود 100هر مقطع تحصيلي و نيز به خاطر تكرار پايه از 

مجموع افرادي كه در سن آموزشي هر :  1]هر مقطع[افراد جا مانده از تحصيل در سن آموزش 
نام  هاي آموزشي آن مقطع يا مقاطع ديگر ثبت مقطع قرار دارند و در هيچكدام از برنامه

  .كنند  اين تعداد را به صورت درصد هم بيان ميمعموال. اند نكرده
  

  مباني نظري
توان تقسيم  عوامل موثر بر روندهاي كمي آموزش ابتدايي را به طور كلي به دو دسته مي

و عامل پوشش ) باروري، مرگ و مير، مهاجرت و رشد جمعيت(شناختي  عوامل جمعيت. كرد
  . تحصيلي

تركيب سني جمعيت . استيب سني يك جمعيت ترك  ي باروري عامل اصلي تعيين كننده
شود تا مرگ و مير، كه اين تغييرات هم بر تقاضا  باروري گذشته تعيين ميي  به وسيلهبيشتر 

استمپر  (گذارد  براي آموزش و هم بر توانايي جامعه براي برآورده ساختن اين تقاضاها تاثير مي
تقاضا در ظرفيت جذب مدارس در حدود  به عبارت ديگر، افزايش در زاد و ولد با )34: 1972

شود و اگر افزايش در باروري سريع و شديد باشد ممكن است فشارهاي  سال بعد برابر مي 18-7
تعداد اطفالي كه هر سال  )47: 1975فاگستد (سنگيني را بر آموزش و پرورش تحميل سازد 

مواليد حدود هفت سال  بايد در حول و حوش هفت سالگي به مدرسه بروند تابع سطح باروري و
نام با تأخير صورت  در حقيقت، تاثير كاهش باروري بر ثبت )72: 1377اماني (گذشته است 

در ) 75: 1975جونز (شوند  پذيرد زيرا كودكان اساساً تا سن شش سالگي وارد مدرسه نمي مي
باال و ساله را ندارند، رشد  5-7ان آموز شاي كه مدارس ظرفيت الزم جهت جذب دان جامعه

ناگهاني باروري ممكن است دربردارنده فشار زيادي بر ظرفيت موجود مدارس باشد، در اين 
فاگستد (كند  صورت مشكالت متعددي را براي نظام آموزشي و حتي سيستم اداري ايجاد مي

1975 :97(  
گذار بر روندهاي جمعيتي تأثيرتواند عاملي يك جامعه نيز مي 2وضعيت مرگ و مير

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

 .ريزي آموزشي عامل مهم همين روند مرگ و مير كودكان و نوزادان است است كه براي برنامه

                                                            
1. Out-of-school children of [each level] school age 
2. Mortality 
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واقع، كاهش مرگ و مير كودكان و نوزادان، پايه هرم سني را گسترش  در )81: 1975جونز (
: 1975جرارد (گردد  روي مي دهد و به دنبال آن منجر به افزايش جمعيت در سن مدرسه مي
روي مورد توجه قرار گيرد، اگر چه  تواند در سنين مدرسه وضعيت مرگ و مير حتي مي )26

سنين ديگر است، اما در وضعيت مرگ و مير باال،  مرگ و مير در اين سنين عموماً كمتر از
اي به  بنابراين بايد توجه داشت كه ارتقاء يك گروه از كالس و مرتبه .تواند اثرگذار باشدمي

اي باالتر فقط نتيجه مساعي فراگيري بهتر دروس و موفقيت در امتحانات نيست  كالس و مرتبه
اماني (باالتر نقش مهمي در اين زمينه دارد  بلكه احتمال بازماندگي و بقاء از سني به سن

1377 :72(   
در . تأثيرات مهاجرت بر روندهاي جمعيتي آموزش و پرورش نيز بايد مد نظر قرار گيرد

عموم . گذارند ابعاد داخلي مهاجرتها تاثيرات شديدي بر تحوالت جمعيتي آموزش و پرورش مي
تر است كه باعث  تراكم به مناطق متراكم مشهري و يا از مناطق ك-به صورت روستا ها رتمهاج

از آنجا كه هدف اصلي  )49: 1975فاگستد (گردد  تغييراتي در روندهاي آموزشي دو منطقه مي
وستايي در آموزش و پرورش ر -هاي آموزشي آنست كه نابرابريهاي شهري ريزي بسياري از برنامه

حتي با سرعتي بيشتر نسبت به (يي تسهيالت آموزشي در نواحي روستاي  عهتوسي  به وسيلهرا 
بيني  هاي آموزشي پيش ريزي كاهش دهند، يكي از نتايج آن اين است كه برنامه) نواحي شهري

ي  به وسيلهها  بيني شده در هزينه نام و روندهاي پيش شده بر مبناي افزايش ثابت ميزان ثبت
در  )57: 1975جونز (خورد  ميقابل توجهي به هم   ي باالي مهاجرت به شهرها به گونهها انميز

هاي آموزشي به وجود آيد كه در نتيجه  رود كه گراني در هزينه انتظار مي) شهرها(اين مناطق 
ي درس ها سيابد، ظرفيت كال شود، مدارس شهري توسعه مي فشار زيادي بر بودجه تحميل مي

: 1380شني فومني گل( شود يابد و در نتيجه از كيفيت آموزش و پرورش كاسته مي افزايش مي
المللي معموالً تاثير كمي بر روندهاي آموزشي دارند به علت آنكه  در سطح بين ها رتمهاج )187

، همچنين اكثر 1ي خارجي نظارت داشته و سعي در كنترل كامل آن دارندها رتدولتها بر مهاج
قرار ) داييبه ويژه سنين آموزش ابت(روي  مهاجرين خارجي افرادي هستند كه در سنين مدرسه

المللي زماني خواهد بود كه به صورت  ي بينها رتبديهي است تاثير قابل توجه مهاج. ندارند
  . صورت پذيرد  انبوه

تاثير   هاي گوناگون آموزش را تحت رشد جمعيت به عنوان برآيند سه مؤلفه باال، از جنبه
هاي آموزشي،  ي، هزينهدهد، از جمله بر تقاضاي آموزشي، دستيابي به اهداف آموزش قرار مي

                                                            
، ترجمه سيد محمد سيد )جلد اول( جمعيت جهان، )1378(نگاه كنيد به شستلند، ژان كلود و ژان كلود ژنه  -1

  .46- 49انتشارات دانشگاه شيهد بهشتي، صفحات : ميرزايي، تهران
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هر زمان اهداف آموزش و پرورش با توجه به نسبت . موثر است... امكانات موجود آموزشي و 
از قبيل دستيابي به آموزش ابتدايي همگاني يا ميزان (گيرد  جمعيت مورد تاكيد قرار مي

ت يا زماني كه اين اهداف به عنوان شواهدي از نسب) درصدي به كالس اول 100 1ورودي
براي نمونه افزايش ميزان گذار از پايه چهارم به (شود  التعليم در نظر گرفته مي جمعيت الزم

التعليم يك عامل عمده از امكان دستيابي  رشد جمعيت الزم) درصد 60درصد به  30پنجم از 
التعليم عامل اصلي امكان  رشد جمعيت الزم  )30: 1990جونز (به آموزش همگاني است 

اهداف آموزشي است كه خود منتج از رشد جمعيت است به ويژه هنگامي كه دستيابي به 
اند هنگامي  مطالعات نشان داده. شود پوشش تحصيلي كامل باشد مهمترين عامل محسوب مي

هاي  تواند عامل افزايش دهنده هزينه ها مشخص شده باشد، رشد جمعيت مي كه سقف هزينه
  . دستيابي به اهداف آموزشي باشد

شناختي آموزش و پرورش  يگر از عواملي كه به طور مستقيم بر روندهاي جمعيتيكي د
هنگامي . استنام  رود، پوشش ثبت شناختي به شمار مي ذارد و يك عامل غيرجمعيتگ مي  تأثير

رشد جمعيت صرفا ي  له، مسأهستندكه تنها نسبت كمي از كودكان يك كشور در مدرسه 
به آموزان  ست كه تأثير رشد جمعيت در افزايش تعداد دانشاستنباط آن ا. اهميت ثانوي دارد

نكته بديهي  )70: 1975جونز (شود  نام محدود مي ي ثبتها انتأثير افزايش شديد ميزي  وسيله
يابد به صورتي كه وقتي پوشش  نام تاثير آن كاهش مي آنست كه با باال رفتن پوشش ثبت

به عبارت ديگر با مساعي سوادآموزي نزد . گردد اثر مي نام كامل شد اين عامل عمدتاً بي ثبت
رفته از تعداد بيسوادان كاسته  نام كامل شده و رفته پوشش ثبت] التعليم الزم[كليه سنين 

شود و در نهايت يعني وقتي كه عمالً ديگر بيسوادي در كشور وجود نداشته باشد، رشد  مي
ه سرشماري بعدي مساوي رشد تعداد از يك سرشماري ب] آموزان يعني تعداد دانش[باسوادان 

  )106: 1377اماني (گردد  التعليم مي كل جمعيت الزم
توان يك مدل تحليلي ساده و در عين حال مفيد در   از مجموع مباحث مطرح شده، مي

  .شناختي آموزش ابتدايي به دست داد گذار بر روندهاي جمعيتتأثيري عوامل  زمينه
  

  
  كننده روندهاي كمي آموزش و پرورش تعيين مدل تحليلي عوامل: 1نمودار 

                                                            
1 . Intake Rate 
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مهاجرت، (شناختي  شود؛ دو عامل ياد شده يعني عوامل جمعيت همانگونه كه مالحظه مي
 تأثيرو سطح پوشش تحصيلي بر امكانات و نيازهاي آموزش ابتدايي ) مرگ و مير و باروري

اين عوامل مواردي . داردعوامل كيفي به صورت مستقيم و جدا از اين دو عامل اثر . گذارند مي
آموز در كالس و مدرسه، افزايش استفاده از  چون استانداردهاي كالسي، كاهش تراكم دانش

  .شود گيرد كه به طور عمده توسط سياستگذاران تعيين مي را در بر مي... هاي جديد و  فناوري
  

  آموزي در ايران وضعيت موجود جمعيت دانش
هاي  در طول تاريخ، افراد و خانوده. بوده است تأكيدريم و آموزش در ايران همواره مورد تك

اند و كسب علم چه از نظر ديني و اعتقادي و  ايرانيان تمايل زيادي به كسب علم و دانش داشته
اگر چه در گذشته . چه از نظر فرهنگي و اجتماعي جايگاه خاصي بين ايرانيان داشته است

يسر نبود اما با همگاني شدن آموزش تعداد روزافزوني امكان سوادآموزي براي همگان فراهم و م
يي براي تعميم سوادآموزي ها شقبل از انقالب، تال. از افراد وقت خود را صرف اين كار نمودند

قانون آموزش و پرورش رايگان،  1322مرداد سال 6اي كه در تاريخ  به گونه ؛صورت گرفت
شرايط خاص آن زمان، پوشش  دليلبه اما  ؛اجباري و يكسان به تصويب مجلس وقت رسيد

به آموزش و پرورش افراد بيش از گذشته  ها بعد از انقالب نيز توجه. ين بودنام بسيار پاي ثبت
قانون اساسي، دولت موظف شد وسايل آموزش و پرورش رايگان  30از جمله در اصل  .جلب شد

قانوني و تالش براي  ي ظيفهاين و. متوسطه فراهم آوردي  رهملت تا پايان دو ي را براي همه
و تداوم آن  1350تحت پوشش قرار دادن همه افراد به همراه رشد باالي جمعيت از اواخر دهه 

اي را پديد  در دهه بعد، فشار سنگيني را بر آموزش و پرورش وارد ساخت و مشكالت عديده
ريج به ديگر مقاطع دت بهآمده، قبل از همه در مقطع ابتدايي نمايان گشت و مشكالت پديد. آورد

 18با تعداد بيش از ( 1377-78آموزان كشور در سال تحصيلي  تعداد كل دانش. انتقال يافت
با اين وجود، به . 1به باالترين حد خود در طول تاريخ آموزش و پرورش كشور رسيد) ميليون نفر

كل  ، جمعيت1360واسطه كاهش سريع و منحصر به فرد رشد جمعيت كشور از اواخر دهه 
آموزي  شدت كاهش جمعيت دانش. ريج روند كاهشي به خود گرفتتد بهآموزي كشور نيز  دانش

اي كه بر مبناي آمارهاي رسمي آموزش و  بسيار قابل مالحظه بود به گونه 1380كشور در دهه 
                                                            

بيشترين تعداد . آموز در مقاطع مختلف تحصيلي با اين زمان يكي نيست بديهي است بيشترين تعداد دانش -  1
ميليون نفر، در آموزش راهنمايي  10با حدود  1371-72تدايي كشور در سال تحصيلي آموز در آموزش اب دانش

با  1379- 80آموز و در آموزش متوسطه در سال تحصيلي  شميليون دان 5.3با حدود  1377-78در سال تحصيلي 
    .ميليون نفر بوده است 4اندكي بيش از 



  1393و تابستان  بهار/  5شماره / سومدوره  / ريزي آموزشي مطالعات برنامهفصلنامه دو
111   

 

 
 

 14.5به حدود  80آموزان در نيمه دهه  ، تعداد دانش)هاي آموزش و پرورش آمارنامه(پرورش 
حتي به  80كاهش بيشتر نيز اتفاق افتاد و رقم مذكور در اواخر دهه . فر تقليل يافتميليون ن

در واقع، طي يك دهه، كاهش يك سوم جمعيت . ميليون نفر هم رسيد 12.5كمتر از 
گذاري در  آموزي كشور را شاهد بوديم كه اين امر فرصت مناسبي را جهت سرمايه دانش
هاي كيفي و رساندن پوشش تحصيلي مقاطع  يژه جنبههاي ديگر آموزش و پرورش به و جنبه

  .مختلف به يك حد قابل قبول در اختيار گذاشت
التعليم همواره يكي از  اين موضوع اخير يعني تحت پوشش قرار گرفتن تمام افراد الزم 

در طول سالياني كه از شروع . رفته است ي عمده آموزش و پرورش كشور به شمار ميها شچال
گذرد، هميشه بخش نسبتا زيادي از افرداي كه انتظار  ورش رسمي در ايران ميآموزش و پر

در . اند رفته در مدرسه حضور يافته و مشغول تحصيل شوند، از اين امكان مهم محروم بوده مي
گذشته ممكن بود اين موضوع به داليلي قابل توجيه باشد اما امروزه و در عصر نوين كه نقش 

گردد  تر مي افراد و در پيشرفت و تعالي جامعه روز به روز پررنگي  رهروزمسواد و علم در زندگي 
عالوه . دارد تأملو نيز آموزش و پرورش بيش از هر زمان ديگري در دسترس قرار گرفته، جاي 

تواند عامل پديدآورنده  آموز بالقوه بازمانده از تحصيل مي بر آن، وجود تعداد زيادي دانش
  .ي بيشماري باشدها مشكالت و ناهنجاري

انداز  جهت آنكه مسايل مطرح شده صورت عيني به خود گيرد و عالوه بر آن چشم
آموزان  آموزي در چند سال اخير به دست آيد، آمارهاي دانش دقيقتري از روند جمعيت دانش
در نمودار . آورده شده است 1ي  رهدر جدول شما 1375-91ي  رهمقاطع مختلف تحصيلي در دو

آموزان در مقاطع مختلف و سنين متناظر با هر مقطع  اي بين تعداد دانش نيز مقايسه 1ي  رهشما
آموزان  چرا كه تعداد زيادي از دانش يستصورت گرفته است هر چند اين مقايسه كامال دقيق ن

در حال تحصيل در ... نام ديرهنگام و  در هر مقطع به داليل مختلفي همچون تكرار پايه، ثبت
تواند  با اين حال، مقايسه مذكور مي. هستنداز سنين اصلي آموزشي هر مقطع  سنيني باالتر

آموزان  آموزي و تعداد دانش ات رشد جمعيت كشور بر جمعيت دانشتأثيرانداز كلي از  چشم
  .اي كه خارج از نظام آموزشي هستند به دست دهد بالقوه

  
هاي  ك جنسيت در سالآموزي در مقاطع مختلف تحصيلي به تفكي جمعيت دانش :1جدول 

  1375-91تحصيلي 
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  ي مربوطهها سالهاي آموزش و پرورش در  آمارنامه: ماخذ

  

  
هاي  آموزي متناظر با آن در سرشماري التعليم و جمعيت دانش مقايسه جمعيت الزم: 1نمودار 

90 -1375  
  طهي مربوها سالهاي آموزش و پرورش و نتايج سرشماريها در  بر مبناي آمارنامه: ماخذ

  
ابتدا آنكه، جمعيت . توان استنباط نمود در جدول و نمودار مذكور چند نكته را مي تأملبا 
روندهاي متفاوتي را پشت سر ره آموزي در مقاطع مختلف تحصيلي در طول اين دو دانش

در آموزش ابتدايي، از ابتداي دوره روند كاهشي داشته و در اواخر روند افزايشي پيدا . اند گذاشته
در نهايت . شود ه است اما در آموزش راهنمايي در طول دوره روند كاهشي مداوم ديده ميكرد

ابتدايي ي  رهآموزان آن برعكس دو دانشگاهي روند جمعيتي دانش متوسطه و پيشي  رهدر دو
. افزايش و در انتها روند كاهشي را تجربه كرده استي  رهاست به اين صورت كه در ابتداي دو

   )به نمودار توجه كنيد( استالتعليم در هر مقطع  ق با تغييرات جمعيت الزماين روند مطاب
التعليم و جمعيت  اي است كه بين تعداد جمعيت الزم نكته دوم در اين نمودار، فاصله

آموزي در هر مقطع وجود دارد كه با تسامح، تقريبي از همان جمعيت بازمانده از تحصيل  دانش
ابتدايي اين فاصله بسيار اندك است و تقريبا ي  رهه نمودار، در دوبا توجه ب. استدر هر مقطع 
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در واقع، كشور ما امروزه به . التعليم آن تحت پوشش تحصيلي قرار دارند تمام جمعيت الزم
هدف آموزش ابتدايي براي همه دست يافته است و تعداد كودكان محروم از تحصيل آن 

شناختي آموزش ابتدايي از اين پس  والت جمعيتبا توجه به آنكه تح. استاندك ] ابتدايي[
ريزي دقيق  توان با برنامه روندهاي جمعيتي كشور خواهد بود، لذا مي تأثيربيش از پيش تحت 

كيفي  ي عالوه بر تأمين امكانات و نيازهاي آموزش ابتدايي در حد مطلوب و استاندارد، در جنبه
  )1383ضرغامي، ( ريزي كرد برنامه, استآن كه بسيار حايز اهميت 

در آموزش راهنمايي اين شكاف كمي بيشتر است كه به احتمال زياد شامل آن دسته از 
ابتدايي در محل زندگي برايشان مهيا ي  رهشود كه امكان ادامه تحصيل بعد از دو افرادي مي

آموزان مناطق روستايي محروم كه در محل سكونتشان مدرسه  عمدتا دانش(نبوده است 
به عبارتي، بخش زيادي . شود شكاف عمده در آموزش متوسطه ديده مي )داير نيست راهنمايي

كه خارج از نظام آموزشي ) ساله 7-18در اينجا منظور جمعيت (التعليمي  از جمعيت الزم
تواند متفاوت باشد همچون ترك  داليل آن مي. ، در سنين آموزش متوسطه قرار دارندهستند

بايد در جاي خود بحث شود ولي بايد تالش كرد تا حد ممكن  تحصيل يا ازدواج دختران كه
. متوسطه فراهم آيدي  رهاين شكاف پر گردد و امكان ادامه تحصيل براي همگان تا پايان دو

ساله تقريبا  15ي  رهنمودار نيز بيانگر همين نكته است كه شكاف ياد شده در طول اين دو
  . يا زياد شده است تغييري پيدا نكرده و صرفا تعداد جمعيت كم

  
  هاي آموزشي شاخص

در اينجا جهت آشنايي بيشتر و بهتر با وضعيت آموزش و پرورش كشور در حال حاضر 
 2ي  رهجدول شما. نگاهي به برخي از مهمترين و جديدترين شاخصهاي آموزشي خواهيم داشت

آمارهاي سازمان  اين نرخها از آخرين. آورد اي از مهمترين شاخصها را به تصوير درمي خالصه
برخي از شاخصهاي ديگر در اين گزارش وجود ندارد و از منابع معتبر . يونسكو گرفته شده است

اين نكته به ويژه در مورد شاخصهاي آموزشي مربوط به . و متقن ديگر نيز قابل دسترسي نبود
شود   طرح ميها م برخي از شاخصهاي اين دوره در رسانه. آيد متوسطه كامال به چشم ميي  رهدو

  . نيز بسيار زياد است ها آن كه قابليت استناد كامل ندارد ضمن آنكه تفاوت بين
ابتدايي است و معموال از اين دوره به ي  رهدر جدول مذكور، بيشتر شاخصها مربوط به دو

شاخصهاي آموزشي اين . شود حياتي و مهم در آموزش افراد نام برده ميي  رهعنوان يك دو
آل شاخص پوشش تحصيلي كه يكي از شاخصهاي مهم  وضعيت مطلوب و ايده مقطع نشانگر

درصد رسيده و در جدول، شاخص خالص  99آيد، در ايران به باالي  آموزشي به حساب مي
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توان مدعي در واقع، با توجه به اين آمارها و شاخصها مي. نام نيز كامال مطلوب است ثبت
  . تدايي كشور شددر آموزش اب) از نظر كمي(وضعيت مطلوب 

تحصيلي تعداد و درصد ي  رهدر اين دو. در آموزش راهنمايي وضعيت اندكي متفاوت است
اين مورد با مطالب ياد شده در . برند، نسبتا زياد است افرادي كه خارج نظام آموزشي به سر مي

به آموزش  زيادي راي  ينهنرخ تكرار پايه در اين دوره باالست و هز. مباحث قبلي همخواني دارد
راهكارهايي براي كاهش اين نرخ در حال اجراست كه احتماال . سازد راهنمايي كشور متحمل مي

  . در آينده شاهد كاهش بيشتر رقم شاخص باشيم
ي  يههمانطور كه قبال نشان داده شد مشكل عمده در آموزش و پرورش كشور از ناح

تفاوت زياد آن را با مقاطع ديگر  هاي جدول نيز آموزش متوسطه وجود دارد، جايي كه شاخص
درصد قرار دارد كه تفاوت بارزي بين دو  86نام در حد  در اين مورد، خالص ثبت. دهد نشان مي

تحصيلي عمومي ي  يهعالوه بر آن، تكرار پايه در سال اول دبيرستان كه پا. شود جنس ديده مي
. رسد درصد مي 10ه به حدود هم هست، در حد بااليي قرار دارد، به ويژه در مورد پسران ك
تحصيلي و به طور خاص ي  رهبيشترين ترك تحصيل در آموزش و پرورش هم در همين دو

متاسفانه نرخ ترك تحصيل و شاخص پوشش تحصيلي . دهد اغلب در سال اول دبيرستان رخ مي
توان  ل ميتري در مورد آن اظهار نظر كرد اما در هر حا واقعي وجود ندارد تا بتوان به طور دقيق

ي كه بايد در مدرسه حضور داشته ها سال 15-18استنباط كرد كه درصد زيادي از جمعيت 
در نمودار قبلي نيز اين مورد (باشند، خارج از نظام آموزشي و به دور از تحصيل رسمي هستند 

   )شد ديده مي
  

   ها  يا شاخصهاي آموزشي مقاطع مختلف تحصيلي در ايران برخي از نرخ: 2جدول   
 سال مرجع   زن  مرد  دو جنس  شاخص  مقطع

  ابتدايي

  2007 5.51  5.78 5.65 نرخ ترك تحصيل
  2010 115.05  113.57 114.29 نامنسبت ناخالص ثبت

  2009 10.56  107.42 107.49 نسبت ناخالص جذب
  2007 94.08  95.4 95 نسبت ناخالص فراغت از تحصيل

  
  شاخصهاي آموزشي مقاطع مختلف تحصيلي در ايران ها  يا برخي از نرخ: 2جدول ي  ادامه
 سال مرجع   زن  مرد  دو جنس  شاخص  مقطع
  2007 99.9  99.05 99.46 نامنسبت خالص ثبت  ابتدايي

  2007 97.29  97.8 97.55 نسبت خالص جذب



  1393و تابستان  بهار/  5شماره / سومدوره  / ريزي آموزشي مطالعات برنامهفصلنامه دو
115   

 

 
 

  2007  -   -  23888 تعداد افراد خارج از نظام آموزشي
  2007  -   -  /.435 درصد افراد خارج از نظام آموزشي

  2009 1.59  2.41 2.01 )هاهمه پايه(نرخ تكرار پايه
  2010 103.59  103.54 103.56 نرخ اتمام دوره

  راهنمايي

  2010 95.41  100.41 97.97 نامنسبت ناخالص ثبت
  2009 90.77  69.88 80.06 نسبت ناخالص فراغت از تحصيل
  2010  -   -  88099 تعداد افراد خارج از نظام آموزشي

  2009 2.29  6.09 4.29 )هاهمه پايه(نرخ تكرار پايه
  2010  -   -  2.6 درصد افراد خارج از نظام آموزشي

تمام (متوسطه 
  )ها دوره

  2010 83.81  97.62 90.89 نامنسبت ناخالص ثبت
  2010 80.18  91.66 86.06 نامنسبت خالص ثبت

  2010 3.26  9.45 6.54 نرخ تكرار پايه در سال اول
   Unesco 2012:ماخذ

  
آموزان بالقوه خارج از نظام آموزش و پرورش  موضوع كه دقيقا چه تعداد از دانشاين 

ضمن اينكه در مورد برآورد آن نيز بايد نكات زيادي را مد نظر . كشور قرار دارند مشخص نيست
فر در ميليون ن 4/3با وجود آنكه جمعيتي حدود "در اين رابطه ذكر شده است كه . داشت

ميليون نفر از آنان 4/1متوسطه و پيش دانشگاهي به تحصيل اشتغال ندارند، اما حدود ي  رهدو
پيش ي  رهاند و برخي از گذراندن دو تر تحصيلي مشغول به تحصيل بوده در سطوح پايين

پيش دانشگاهي اجباري نيست ي  رهبا توجه به اينكه گذراندن دو. كنند دانشگاهي صرف نظر مي
ضرورتي به گذراندن آن نيست، در مورد  اصوال ،هاي تحصيلي و به خصوص براي برخي از شاخه

ها  به طور كلي با اين بررسي. "پوشش تحصيلي اين دوره بايد با احتياط بيشتري سخن گفت
مستقيم  ساله به طور14 -17درصد از جمعيت  70گيري كرد كه حدود  توان چنين نتيجه مي

مشغول به تحصيل بوده و بخشي نيز پس از  ،تر ي تحصيلي پايينها در اين دوره يا ساير دوره
آنان نيز نبايد در اين  پيش دانشگاهي نداشته اند كه عمالي  رهاخذ ديپلم نيازي به گذراندن دو

  .1شاخص منظور شوند
ي ابتدايي دهه اه سالتوان گفت اكنون و در  در مجموع، با توجه به آنچه گذشت مي

اي از نيازها و  آموزي كشور و به تبع آن، بخش عمده ، تغيير و تحوالت جمعيت دانش1390

                                                            
ي  ينهاي با عنوان بررسي قوانين و مقررات موجود در زم در مقاله 1391خردادماه  2روزنامه شرق در تاريخ  - ١

  .به برخي موارد ديگر نيز اشاره كرده است بر اين مورد عالوه پوشش تحصيلي
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تحوالت جمعيتي كشور قرار گرفته و از آنجا كه  تأثيرامكانات آموزش و پرورش كشور تحت 
معموال بعيد است سطح پوشش تحصيلي در مقاطع مختلف در آينده كاهش يابد، جهت 

التعليم در  بيني جمعيت الزم آموزي، بايد اتكاي هر چه بيشتر به پيش معيت دانشبيني ج پيش
  .اين موضوعي است كه در بخش بعد مورد بحث قرار خواهد گرفت. سنين مربوطه داشته باشيم

  
  بيني جمعيت درسن تحصيل به تفكيك مقطع تحصيلي پيش

ريزي  رمخاطره در هر برنامهي پركاربرد و جذاب و در عين حال پها شبيني يكي از بخ پيش
معناست اما انجام يك  ريزي براي آينده بي بيني و برآوردي از آينده، برنامه بدون يك پيش. است
بيني  از آنجا كه هر پيش. بيني درست و دقيق نيز در عين حال كار بسيار مشكلي است پيش

وضات محقق نشود، اي از مفروضات و اطالعات است كه ممكن است اين مفر متكي بر مجموعه
تر  بيني طوالني پيشي  لهمساله به ويژه هنگامي كه فاص. تواند با خطا همراه گردد بيني مي پيش
ريزي طوالني  در واقع، همانگونه كه جونز معتقد است براي برنامه. دهد شود، بيشتر رخ مي مي

تري مورد بررسي قرار  طوالنيي  رهبيني كمتر دقيق است، به علت آنكه بايد دو مدت، اساساً پيش 
گيرد، احتمال كمتري وجود دارد كه فرضيات باروري، مرگ و مير و مهاجرت به طور دقيق، 

هاي  بيني در مورد پيش )91: 1975جونز (بيني گردد  افتد، پيش آنگونه كه واقعاً اتفاق مي
را بسيار  سال را مناسب ندانسته و امكان خطا در آن 20بيش از ي  لهجمعيتي نيز عموما فاص

بيني را در نظر گيرند،  شناسان جهت آنكه اين احتمال خطاها در پيش جمعيت. بينند زياد مي
دهند تا به اين  پايين، متوسط و باال انجام ميي  يهفرض 3هاي خود را در  بيني معموال پيش
يج ها در هر زمان تشكيل دهند، گو اين كه نتا بيني اطميناني در مورد پيشي  لهوسيله فاص

  . دهند فرضيات متوسط را مبنا قرار مي
بيني جمعيت  ريزي و سياستگذاري آينده آموزش و پرورش، اهميت و نقش پيش در برنامه

بيني جمعيت در  ي پيشها روش: گويد موهسام در اين رابطه مي. كامال روشن و قابل درك است
به صورتي كه روندهاي ، استاي بين جمعيت و آموزش  روي بر مبناي وجود رابطه سن مدرسه

: تواند به صورت زير خالصه شود روش عمل مي. استجمعيتي علت و بخشي از اثرات آموزش 
مهاجرت به (تعداد مواليد در هر سال، بعد از كسر مرگ و مير كودكان و نوزادان و برون كوچي 

روي  سهكودكان، تعداد جمعيت جوانتر در سن مدر 2)مهاجرت به داخل(و درون كوچي  1)خارج

                                                            
1. Out‐Migration 
2. In‐Migration 
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اين موضوع تقاضاي اجتماعي براي خدمات آموزشي . نمايد ي اندكي تعيين ميها سالرا بعد از 
   )2: 1975موهسام (نمايد  از قبيل تعداد مدارس، معلمين، اهداف آموزشي و غيره را تعيين مي

آن بتوان ي  به وسيلهي آينده هست تا ها سالبيني جمعيت در  به اين ترتيب، لزوم پيش 
هاي الزم را انجام  ريزي التعليم در هر مقطع را به دست آورد و بر مبناي آن برنامه عيت الزمجم
گيرد كه مهمترين و  بيني جمعيت مورد استفاده قرار مي ي مختلفي جهت پيشها روش. داد

از همين روش  ها انو اغلب افراد و سازم استروش تركيبي كوهورتي  ها آن پركاربردترين
هاي خود همين روش را به كار  بيني بخش جمعيت سازمان ملل نيز در پيش. نندك استفاده مي

صورت گرفته و  20101هاي بخش جمعيت سازمان ملل در سال  بيني آخرين پيش. گيرد مي
التعليم كشورمان استفاده  بيني جمعيت الزم نتايج آن در مورد فروض مختلف باروري در پيش

كننده تحوالت  اروري در ايران امروز، مهمترين عامل تعييندانيم كه تغييرات ب مي. شده است
جمعيتي كشورمان در آينده است چرا كه اكنون ايران در مراحل پاياني انتقال چمعيت خود 

بيني  عالوه بر آن، در پيش. قرار گرفته است و در اين مراحل نقش باروري بسيار پررنگ است
ات تأثيرگذار است و تأثيرري بيش از ساير عوامل ساله، عامل بارو 7-18التعليم  جمعيت الزم

  . مرگ و مير و مهاجرت بسيار اندك است
 2010با توجه به بخش جمعيت سازمان ملل، وضعيت باروري در سال پايه يعني سال 

فرزند براي هر زن  1.77، مساوي TFR2بر اساس ميزان باروري كل يا ) 1389همزمان با سال (
در فرض  است) 1405همزمان با ( 2026براي سال پاياني كه سال  .در نظر گرفته شده است

در . تغيير خواهد داشت 1.87و در فرض باال به  1.34، در فرض متوسط به /.84به  TFRپايين 
شود، نيز  مورد وضعيت مرگ و مير كه عمدتا به شاخص اميد زندگي در بدو تولد ارجاع داده مي

به اين ترتيب، در . افزايش اميد زندگي ديده شده است در مجموع بهبود وضعيت مرگ و مير و
بوده است، فرض افزايش  73.9و  71.1سال پايه كه اميد زندگي براي مردان و زنان به ترتيب 

وضعيت مهاجرت هم كه معموال نامشخص و . در نظر گرفته شده است 77.9و  73.9آن به 
متذكر شديم فرضيات مرگ و مير و  البته همانگونه كه. گردد خالص مهاجرت صفر مفروض مي

  .كننده ندارد ساله اثر تعيين 7-18التعليم  بيني جمعيت الزم مهاجرت در پيش

                                                            
1. World Popula on Prospects, The 2010 Revision 

باشد هاي وضعيت باروري يك جامعه مييكي از مهمترين شاخص Total Fertility Rateميزان باروري كل  -  2
فرزند را  2.1برابر با  TFR .ي باروري خود به دنيا خواهد آورد بيانگر متوسط فرزنداني است كه يك زن طي دورهو 

  . شودنامند و باروري كمتر از آن در طوالني مدت منجر به كاهش جمعيت ميسطح جانشيني مي



  آموزي در ايران با نگاهي به آينده تحوالت جمعيت دانش

118  
 

نشان داده شده  3ي  رهها تحت فروض مختلف باروري در جدول شما بيني نتايج پيش
ن التعليم بر اساس فرض متوسط به عنوا  نيز تغييرات جمعيت الزم 2ي  رهدر نمودار شما. است

همانگونه كه در جدول مشخص است روند كلي تغييرات . شود ترين سناريو مالحظه مي محتمل
و تفاوتها تنها در حجم جمعيت سنين مختلف  استدر هر سه فرض مختلف همانند يكديگر 

داليل متعددي براي ادامه روند كاهشي . در فرض متوسط نيز باروري روند كاهشي دارد. است
به طور مبسوط داليل آن را مورد بحث قرار ) 2009(عباسي شوازي . ستباروري ارايه شده ا

اي كه حتي در  در مجموع همه چيز بيانگر كاهش باروري در آينده است به گونه. داده است
در اينجا ذكر . فرزندي لحاظ شده است/. 1فرض باالي باروري سازمان ملل هم تنها افزايش 

ها اساسا  بيني گفته شد كه تمام پيش. رسد به نظر مي اي كه قبال مطرح شده بود الزم نكته
نامتقن و احتمالي هستند و هر چند كه بايد تالش نمود تا تمام موارد موثر در نظر گرفته شود 

ناممكن  ها آن  بيني كنند و پيش ولي همواره عواملي هستند كه از حدس و گمان پيروي نمي
هاي جمعيتي است، اين موضوع صادق  بيني پيش در مورد باروري نيز كه عامل موثر در. است
در حال حاضر صحبت از تغيير سياستهاي جمعيتي كشور به ويژه با تمركز بر باال بردن . است

سطح باروري وجود دارد و به احتمال زياد سياست افزايش مواليد جايگزين سياستهاي جاري 
سياستها ترديد جدي وجود دارد  اين تأثيرگو اينكه در مورد نقش و . جمعيت كشور خواهد شد

و به تجربه ثابت شده است كه اين سياستها كارآيي چنداني ندارند ولي در هر صورت بر آينده 
رسد كه فرضيات باالي  به همين علت به نظر مي. نخواهد بود تأثير باروري و تعداد مواليد بي

  . باروري را بايد به طور جدي در نظر داشت
در نمودار . غالب و مورد انتظار استي  يهشده، فرض متوسط، فرضبه رغم موارد مطرح 

ديده  ها آن التعليم در سنين مختلف مقاطع تحصيلي و نيز مجموع جمعيت الزم 2ي  رهشما
 7-18التعليم   همانگونه كه به روشني مشخص است روند كاهشي كل جمعيت الزم. شود مي

رسي وجود داشته است در آينده نزديك معكوس مورد بري  رهكه از ابتداي دو) خط باال(ساله 
اين . خواهد شد و دوباره شاهد افزايش تعداد افراد واقع در سنين آموزش و پرورش خواهيم بود

روند افزايشي تا اوايل قرن آينده ادامه خواهد يافت و پس از آن سرعت افزايش كند شده و با 
ي از ابتداي قرن آينده كاهش خواهد يافت، ابتدايي  رهالتعليم دو توجه به اينكه جمعيت الزم

اين انتظار منطقي (ريج كاهش پيدا كند تد بهالتعليم هم  رود كه كل جمعيت الزم انتظار مي
التعليم را به خاطر گروه  التعليم ابتدايي بيشترين حجم جمعيت الزم است چرا كه جمعيت الزم

جمعيت اين گروه سني به مرور زمان دهد و عالوه بر آن، كاهش  سني بزرگتر در خود جاي مي
هاي راهنمايي  التعليم در دوره رو در جمعيت الزم هاي پيش روند )يابد ها انتقال مي به ديگر گروه
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ي قبل كاهش داشته ها سالساله كه از  12-14جمعيت . و ابتدايي تقريبا عكس يكديگر است
افت و سپس روند افزايشي را همچنان كاهش خواهد ي) 1390دهه (رو  است تا اواسط دهه پيش

. شود دهد و احتماال بعد از آن با كاهش مواجه مي تا اواخر دوره به صورت ثابت خواهد ادامه مي
التعليم  در جمعيت الزم) راهنماييي  رهطول دو(ساله  3بديهي است كه اين روند با تاخيري 

ابتدايي كه همواره توجه ي  رهالتعليم دو جمعيت الزم. دبيرستان مالحظه خواهد شدي  رهدو
روند  1390شود و در ساليان اخير با ثبات نسبي همراه بوده است، در دهه  مي ها آن اي به ويژه

بجز (التعليم آن در هر صورت و با هر فرض باروري  كامال افزايشي خواهد داشت و جمعيت الزم
توان به  ضوع را مياين مو. قابل توجهي رشد خواهد داشتي  نهبه گو) در حالت كاهش شديد

هرم سني سال ي  يهپا 3ي  رهنمودار شما. استنباط نمود 1390هرم سني سال ي  يهراحتي از پا
ساله به عنوان افراد  7شود جمعيت زير  همانگونه كه مالحظه مي. كشد را به تصوير مي 90

ها است كه  هآموز، از چند سال گذشته رو به فزوني بوده و تنها جمعيت زير يكسال بالقوه دانش
اين روند افزايش و كاهشي . 1دهد مينسبت به جمعيت سن قبل خود روند كاهشي را نشان 

شناخته  2شناختي با نام گشتاور جمعيت اي است كه در ادبيات جميعت  مربوط به پديده
به هر حال، كاهش . بيني است اي قابل انتظار و پيش نكته آنكه گشتاور جمعيت پديده. شود مي

دهنده يك كاهش مجدد آتي در  ي قبل از آن، نشانها سالنسبت به  90در سال  مواليد
اين  تأثير 2ي  رههاي مختلف تحصيلي خواهد بود كه نمودار شما  التعليم دوره جمعيت الزم

در . 3دهد التعليم آموزش ابتدايي نشان مي ساله در جمعيت الزم 9كاهش را با تاخيري حدودا 
، 90روندهاي جمعيتي آموزش و پرورش طي دهه  ،1390هاي سرشماري   واقع، با توجه به داده

جالب آنكه هنگامي كه به نتايج . قطعي است) التعليم جمعيت الزم(از منظر صرف جمعيتي 

                                                            
هاي تصحيح نشده سرشماري ترسيم شده و به همين علت  توجه داشته باشيد كه اين هرم بر مبناي داده - ١

شد نظم  شده در ترسيم نمودار استفاده مي هاي تسطيح اگر از داده. شود نظمي در سنين مختلف ديده مي اندكي بي
  .شد بهتري بين روند جمعيتي در سنين مختلف ايجاد مي

بيانگر اثر ساخت سني جمعيت بر باروري  Population Momentumگشتاور يا نيروي محركه جمعيت  -  ٢
رسند به باروري خود ميي  رهواي كه جمعيت نسل زمان باروري باال به دبعد از كاهش باروري و در دوره. است

شوند و اين موضوع حتي با سطح هاي پس از خود، باعث افزايش تعداد مواليد ميخاطر حجم باالتر نسبت به نسل
اند و باروري خود رسيدهي  رهبه دو 1355-65براي مثال، در حال حاضر متولدين دهه . دهدپايين باروري رخ مي
  . ايمبوده 80هد افزايش مواليد از اواسط دهه ، شاها آن به خاطر تعداد باالي

ساله  7- 11ساله روي خواهد داد ولي چون در اينجا كل جمعيت  7دقت داشته باشيد كه كاهش با تاخيري  -  ٣
  .سال خواهد شد 9مد نظر است بنابراين، ميانگين اين سنين حدود 
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را  90كنيم، تفاوت اندك در نتايج دهه  هاي جمعيتي در فروض ديگر نگاه مي بيني پيش
  .بينيم مي
  

  
-1405هاي  التعليم در مقاطع مختلف تحصيلي در سال ت الزمروند تغييرات جمعي: 2نمودار 

1375  
  .3ي  رهبر مبناي جدول شما: ماخذ
ها و بعد از آن بر مبناي نتايج فرض متوسط سازمان ملل  بر مبناي نتايج سرشماري 1390روندها تا سال : توجه
ها  كه بايد در مقايسه بين دورهساله نيست  3به صورت  1375-90ي  رهدر دو ها سالهمچنين، فاصله بين . است

  .مد نظر داشت
  

فرض ديگر را در روندهاي آتي باروري نيز مد نظر قرار  2سازمان ملل هاي بينيپيش
و در كنار يكديگر آورده شده است تا  3ي  رهها نيز در جدول شما بيني نتايج اين پيش. داده است

هاي جمعيتي همواره نتايج فرضيات مختلف  بيني در پيش. امكان مقايسه بهتر نتايج فراهم گردد
تر شدن  بيني تفاوت چنداني با هم ندارند و تنها  با طوالني در فواصل نزديك به سال پايه پيش

بيني جمعيت  در مورد پيش. گردند بيني است كه نتايج بيشتر از يكديگر متمايز مي زمان پيش
سال آينده صورت  15براي فاصله بيني  پيش. كند التعليم نيز همين موضوع صدق مي الزم

ها تنها به وسطه تفاوت در  بيني عالوه بر آن تفاوت پيش. پذيرفته كه فاصله نسبتا كمي است
به اين . اند فرضيات باروري است و از جهت مهاجرت و مرگ و مير يكسان در نظر گرفته شده

جمعيت الزم التعليم بيني  ترتيب، همانگونه كه قبال توضيح داده شد تفاوت در نتايج پيش
ساله و در آموزش  12سال، در آموزش راهنمايي با تاخيري  9آموزش ابتدايي با تاخيري حدود 

بر اين اساس، قابل درك است كه . دهد سال خود را نشان مي 16متوسطه با تاخيري بيش از 
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ان در آمده با يكديگر يكس ها سالهاي مختلف باروري در برخي  ها در فرض بيني چرا نتايج پيش
توان گفت آنست كه روند كلي تغييرات  ها مي بيني در مجموع، آنچه در مورد نتايج پيش. است

كه آن هم  استو تفاوت تنها در تعداد يا حجم هر گروه  استههاي مختلف سني مشابه  در گرو
  .1چندان زياد نيست

  

تلف تحصيلي به تفكيك هاي مخ دوره) به هزار نفر(التعليم  بيني جمعيت الزم پيش: 3جدول 
  1390 - 1405هاي  جنسيت و فروض مختلف باروي در سال

  
  . هاي خالي با فرض متوسط همان سال يكسان است اعداد خانه: توجه

                                                            
ي  رهسال آينده، در دو 15اروري طي خالصه اين بحث بايد مشخص ساخته باشد كه اثر فروض مختلف ب -١

  . ابتدايي تا حدي خواهد بودي  رهراهنمايي، اندك و در دوي  رهدبيرستان بسيار ناچيز، در دو
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  كل كشور 1390سال ) ساله به صورت منفرد 18تا  0سنين (ي هرم سني  پايه: 3نمودار 

  
ي آينده آن صحبت شد كه بدون التعليم و روندها تاكنون در مورد تعداد جمعيت الزم

آموزي كشور و به تبع آن امكانات و نيازهاي  شك عامل بسيار مهمي بر روندهاي جمعيت دانش
عوامل ديگري . ولي بايد توجه داشت كه تنها عامل موثر نيست استآموزش و پرورش كشور 

كه چه تعداد از اين. گذار استتأثيرآموزان هر مقطع تحصيلي  جدا از اين نيز بر تعداد دانش
جمعيت در سنين آموزش در مدرسه حضور يابند يا اينكه چه تعداد دچار تكرار پايه گردند و 

گيرند، همگي  آموزي مورد بررسي قرار مي ي دانشها  خمواردي از اين دست كه تحت عنوان نر
يلي در يك به عنوان يك نمونه، اگر پوشش تحص. آموزان اثرگذار باشند توانند بر تعداد دانش مي
درصد برسد، اين مورد به خودي خود و فارغ  90درصد به  60زماني افزايش يابد مثال از ي  رهدو

  . آموزان خواهد گذاشت افزايشي بر تعداد دانش تأثيراز روندهاي جمعيتي 
همانگونه كه قبال مطرح شد در آموزش ابتدايي وضعيت موجود با وضعيت مطلوب 

و اطالعات موجود آموزش ابتدايي كشور در وضعيت مناسبي  ها  خبه نر اي ندارد و با توجه فاصله
. آل و افراد خارج از نظام آموزشي بسيار اندك است  پوشش تحصيلي در حد ايده. برد به سر مي

نرخ تكرار پايه هم در حد پاييني است و با توجه به تغيير رويكرد آموزشي از آموزش كمي به 
رسد آينده آموزش ابتدايي تقريبا به  ين حد تكرار پايه، به نظر ميكيفي و رساندن به پايينتر

در نمودارهاي قبلي هم مالحظه شد . التعليم آن دارد طور كامل بستگي به وضعيت جمعيت الزم
به عبارتي ديگر، . التعليم بسيار اندك بود آموزان و تعداد جمعيت الزم كه تفاوت بين تعداد دانش

آموزان ابتدايي در آينده به همان اندازه جمعيت  ان گفت تعداد دانشتو با اندكي مسامحه مي
ريزي آينده آموزش ابتدايي كشور مناسب است  بنابراين براي برنامه. التعليم آن خواهد بود الزم

  .   بيني صورت گرفته در فرض متوسط معيار قرار گيرد كه همان پيش
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التعليم و  تفاوت بين جمعيت الزم 1390در مورد آموزش راهنمايي ديديم كه در سال 
راهنمايي چيزي در ي  رهآموزي دو درصد بود يعني جمعيت دانش 6آموزان حدود  تعداد دانش

در كنار آن درصد افراد خارج از نظام . التعليم آن دوره بود درصد كمتر از جمعيت الزم 6حد 
ش راهنمايي هستند و آموزشي در اين دوره يعني درصدي از افرادي كه در سنين رسمي آموز

پوشش واقعي تحصيلي اين . درصد بود 2.6اند در حدود  نام نكره آموزشي ثبتي  رهدر هيچ دو
با توجه به اين آمارها،  )طبق اخبار غيررسمي(درصد بايد باشد  90دوره نيز چيزي در حد 

تواند  ميراهنمايي ي  رهآموزان بالقوه دو افزايش سطح پوشش تحصيلي و دربرگرفتن همه دانش
اما از طرف ديگر، اگر كاهش نرخ تكرار . اندكي فشار وارد بر آموزش راهنمايي را افزايش دهد
آموزان از  تواند منجر به خروج بيشتر دانش پايه در حد نرخ مطلوب مد نظر باشد اين عامل مي

ر د. اين مقطع گردد و اثر معكوس از نظر فشار بر آموزش و پرورش راهنمايي داشته باشد
التعليم آموزش  درصد از جمعيت الزم 10صورتي كه روند موجود ادامه يابد، چيزي در حد 
با در نظر گرفتن اين درصد، به طور ساده . راهنمايي در هر سال خارج از اين دوره خواهند بود

التعليم جامانده از آموزش راهنمايي را محاسبه  آموزان الزم توان براي هر دوره تعداد دانش مي
 600بيني و با توجه به نتايج فرض متوسط، چيزي نزديك به  مثال، در سال پاياني پيش. ردك

بديهي است كه بر اساس (راهنمايي وجود خواهد داشت ي  رههزار نفر جامانده از تحصيل در دو
جنسيت اين عدد به طور مساوي پخش نخواهد شد و دختران به نسبت پسران تعداد بيشتري 

تالش براي تحت پوشش قرار دادن اين تعداد، ما را به وضعيت مطلوب در  )شدرا شامل خواهند 
  . آموزش راهنمايي نزديك خواهد ساخت

به  ها  ختحصيلي ديگر، تالش براي رساندن نري  رهدر آموزش متوسطه برخالف دو دو
. آموزي در اين مقطع گردد تواند منجر به افزايش قابل توجه جمعيت دانش سطح مطلوب مي

از اي پوشش تحصيلي اين دوره، در ايران حاكي از فاصله زياد بين دختران و پسران و نشانه  رخن
اي بايد صورت پذيرد تا شاخص مذكور براي   تالش ويژه. نابرابري آموزشي بين دو جنس دارد

آموزان به  درصد برسد كه اين به معني افزايش قابل توجه تعداد دانش 90دختران نيز به باالي 
تحصيلي سال اول به ويژه براي ي  يهيك مشكل مهم ديگر نيز تكرار پا. يژه دختران استو

مورد  آموزان و افزايش بي تواند از نگهداشت بيشتر دانش كاهش نرخ تكرار پايه مي. پسران است
آموزي را تا حدي تعديل  ها در آموزش و پرورش جلوگيري نمايد و افزايش جمعيت دانش هزينه
صورتي كه وضعيت كنوني آموزش متوسطه در آينده تغييري نكند، اندكي بيش از در . نمايد

متوسطه مشغول تحصيل نخواهند بود ي  رهالتعليم آن همچنان در دو يك چهارم جمعيت الزم
آموزاني كه در حال  با در نظر گرفتن اين نكته كه بخشي از دانش. كه درصد بسيار بااليي است
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ول تحصيل هستند، در سنين اصلي اين دوره نيستند و در مقابل مشغ ها انحاضر در دبيرست
توانيم با  اند، مي  بوده ديگر در اصل بايد در اين دوره مشغول ميي  رهآموزان دو بخشي از دانش

درصد در نظر  25كم  فرض برابري اين دو گروه، درصد افراد خارج از نظام آموزشي را دست
دانشگاهي در برخي  پيشي  رهالبته بايد توجه داشت كه دو. بگيريم كه درصد بسيار بااليي است

شود كه  ها اجباري نيست و به طور طبيعي بخشي از درصد مذكور شامل همين عده مي رشته
  . بايد در مسايل مطرح شده در نظر گرفت

  
  گيري نتيجه

جمعيت ايران رخ داده است مطالعات ي  زهاي كه در حو گسترده هاي دگرگونيتغيير و 
اين تغييرات تمام . ي زيادي حول آن صورت گرفته استها متعددي را برانگيخته و بحث

. قرار داده است و پيامدهاي زيادي را به بار آورده است تأثيري جامعه را تحت ها شبخ
از خود ساخته  تأثررا م ها آن گذار بوده وتأثيرپيامدهاي جمعيتي حتي بر روندهاي آينده نيز 

آموزش ي  زهي جامعه كه به سرعت تغييرات جمعيتي را به خود ديده، حوها شيكي از بخ. است
تنها به فاصله يك  60و اويل دهه  50رشد شديد جمعيت در اواخر دهه . و پرورش بوده است

العاده باروري در  دهه بعد، آموزش و پرورش را در حالت فشار شديد قرار داد اما كاهش فوق
شاهد  80وزش و پرورش را از اين فشار رهانيد و طي دهه آم 70و طي دهه  60اواخر دهه 

با اين وجود، روندهاي جمعيتي كشور . آموزي بود كاهش بيش از يك سوم جمعيت دانش
پديده گشتاور جمعيت ناظر بر همين پويايي است و با توجه . همچنان بسيار پويا و متغير است

. آموزي خواهد بود شد جمعيت دانشبه همين پديده آينده آموزش و پرورش باز هم شاهد ر
نخواهد  70آموزي هرگز به مانند دهه  البته بايد در نظر داشت كه افزايش مجدد جمعيت دانش

  . استهاي صورت گرفته نيز مبين همين موضوع  بيني بود و پيش
سازمان   بيني روي در اين مقاله برگرفته از آخرين پيش بيني جمعيت سنين مدرسه پيش

فرض در مورد باروري انجام شده  3ها با توجه به  بيني چنانكه مرسوم است اين پيش و استملل 
ها كاهش بيشتر  بيني و عمده پيش استباروري در ايران در حال حاضر در سطح پاييني . است

و ) 1390مطابق با ( 2011بيني در اين مطالعه سال  سال پايه پيش. گيرند باروري را در نظر مي
در سال پايه، شاخص . بوده است) 1405مطابق با ( 2026سال بعد يعني  15سال پاياني 

فرضي  3در مورد . فرزند قرار داشته است 1.77زير سطح جانشيني با مقدار  TFRباروري يعني 
كه در تغييرات باروري مورد انتظار بوده در فرض پايين و متوسط، كاهش بيشتر باروري و در 

فرض متوسط، فرض مورد انتظار است، به رغم آن، . شده استفرض باال، افزايش اندك ديده 
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هاي سياستي نسبت به فرض باالي باروري نيز بايد به طور جد مورد توجه باشد، چرا كه رويكرد
موضوع رشد جمعيت، نسبت به گذشته در حال تغيير است و برنامه افزايش جمعيت در دستور 

آموزي در مقاطع مختلف روند  ، جمعيت دانشبا توجه به فرض متوسط .كار قرار گرفته است
قطعي  90آموزي در مقطع ابتدايي طي دهه  افزايش جمعيت دانش. متفاوتي را طي خواهند كرد

توان  نيز مي 1390با كمك هرم سني در سال . شود اكنون ديده مي هاي آن از هم است و نشانه
ي  رهود روندهاي جمعيتي كه در دور به طور طبيعي انتظار مي. به راحتي اين مورد را دريافت

شود به مرور در مقاطع ديگر تحصيلي نيز به وقوع پيوندد البته نه دقيقا با  ابتدايي تجربه مي
متوسطه، بخش ي  رههمان اندازه و گستردگي چرا كه در مقاطع تحصيلي ديگر به ويژه در دو

رس حضور ندارند به عبارتي ي دها ها در كالس التعليم اين دوره قابل توجهي از جمعيت الزم
البته اين وضعيت موجود يك وضعيت آرماني . افراد بازمانده از تحصيل به تعداد زياد وجود دارد

آل براي آموزش و پرورش كشورمان نيست و براي مثال وضعيت كشوري همچون كشور  و ايده
است بسيار بهتر از  هاي توسعه را به طور همزمان با ايران شروع كرده جنوبي كه برنامهي  رهك

آموزش ابتدايي و تا حدي راهنمايي وضعيت در حد مطلوب هست و ي  زهدر حو. استكشورمان 
بايد تالش شود كه اين استانداردها باقي بماند و همان تعداد كمي از كودكاني كه تحت 

ش مشكالت اصلي آموز.  ش ابتدايي و راهنمايي قرار ندارند نيز جذب مدارس شوندآموز شپوش
كه عالوه بر تعداد  استنام عمدتا متوجه آموزش متوسطه  و پرورش كشور ما از نظر پوشش ثبت

طبيعي . استزياد افراد بازمانده از تحصيل، نرخ ترك تحصيل و نرخ تكرار پايه در آن نيز باال 
ساله كشور، وضعيت آموزش متوسطه بهبود  20انداز  است اگر بخواهيم تا سال پاياني سند چشم

گذاري و توجه بيشتري به آن صورت پذيرد و جذب بازماندگان از  خشيده شود، بايد سرمايهب
اين موضوع به خودي خود افزايش بيشتر حجم جمعيت . تحصيل در اولويت قرار گيرد

  .، به دنبال خواهد داشتالتعليمجمعيت الزم  بيني آموزي را فراتر از پيش دانش
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