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  دار مکاتبات ی عهده نویسنده * 
  .۱۳۹۲٫۴٫۹: ، پذیرش۱۳۹۱٫۷٫۳: دریافت

تغییرات ساختار جمعیت و تقاضای اجتماعی آموزش عالی در 
  ایران

  و طه نورالهی *محمد شیری
   ی آمار پژوهشکده
انسانی مـاهر و متخصـص بـه مثابـه یکـی از  ی اخیر توجه به سرمایه ی در چند دهه: دهکیچ

 ی تشـکیل سـرمایه .عناصر کلیدی تولید و پیشرفت اقتصادی اهمیـت بسـزایی یافتـه اسـت
انســانی،  ی تــرین بخــش تولیــد ســرمایهگــذاری در محــوریی مســتلزم بهبــود و ســرمایهانســان

توانـد از طریـق آمـوزش عـالی در یـک کشـور مـی ی از ایـن رو توسـعه. آموزش عالی اسـت
اقتصـادی  ی توسـعه ساز پیشرفت کسب و کـار و پرورش نیروهای متخصص و کارآمد زمینه

رو های متفاوتی روبهای پس از انقالب با چالشهآموزش عالی در ایران در طول دهه. گردد
ها تقاضای اجتماعی آموزش عالی است کـه پیونـد نزدیکـی بوده است که یکی از این چالش
هدف اصلی این مقاله پاسخ به این سـوال اساسـی اسـت . با تغییرات ساختار جمعیت دارد

مـوزش عـالی در جمعیتـی چـه نقشـی در تغییـرات تقاضـای اجتمـاعی آ که تحوالت ساختار
  پس از انقالب داشته است؟ ی دوره

منظـور نیـل بـه ایـن هـدف، پـس از  بـه. روش تحقیق این مقالـه روش تحلیـل ثانویـه اسـت
بر اساس اطالعـات  ۱۳۶۲-۹۱ ی بررسی تغییرات تقاضای اجتماعی آموزش عالی در دوره

آمـوزش سازمان سنجش آموزش کشور، نقش تغییرات جمعیتی در روند تحـوالت تقاضـای 
هـای جمعیتـی احتمـال بینـیسپس با اسـتفاده از پـیش. عالی مورد بررسی قرار گرفته است

تغییرات آتی در روند تقاضای اجتماعی آموزش عالی از منظر جمعیتی مـورد کنکـاش قـرار 
  .گرفته است

و سـپس  ۱۳۵۵-۶۵ ی طور کلی نتایج حاکی از این است که افزایش رونـد بـاروری دهـه به
ــاهش آن در ــه ک ــش تعیین ی ده ــر نق ــده اخی ــاهش تقاضــای  کنن ــپس ک ــزایش و س ای در اف

 ی بـه سـنین دوره ۱۳۵۵-۶۵انتقـال کوهـورت موالیـد  .اجتماعی آموزش عالی داشته است
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تحصیلی متوسطه و سنین تقاضای آموزش عالی سبب افزایش چشمگیر تقاضای اجتماعی 
هـای پایـانی ری سـالهمچنـین کـاهش بـارو. شـود ۱۳۷۶-۸۲های آموزش عالی طی سال

  .های اخیر را منجر شده استکاهش تقاضای اجتماعی آموزش عالی در سال ۶۰ ی دهه
تقاضــای اجتمــاعی  ؛گشــتاور جمعیــت؛ ســاختار جمعیــت ؛انتقــال بــاروری: یدیــلکواژگــان 

  .آموزش عالی

   مقدمه -۱
هــا و  گیــری درســت و منطقــی از توانــایی توســعه، بهره ی یکــی از مباحــث اساســی در زمینــه

تـرین  عبـارت دیگـر، منـابع انسـانی از مهم بـه. استعدادهای نیروی انسانی هر جامعه اسـت
بـدون شـک، نیـروی . رودهـر جامعـه بشـمار مـی پایـدار در ی توسـعهی  کننـده عوامل تعیین

تـرین  صـحیح از آن جـزو مهم ی و اسـتفاده اسـتهـای هـر کشـور ترین سرمایهغنی ،انسانی
دار ها و مراکز عـالی عهـدهدانشگاه. شودرشد و توسعه محسوب می ها در رسیدن بهاولویت
هایی هستند که با تولید دانش، تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در جامعه رسالت

. دهنـدهـای اسـتوار رشـد اقتصـادی را شـکل مـیپایه ،و گسترش نوآوری و خالقیت علمی
هـای گـذاریمانـدگی مسـتلزم سیاسـت  باین تحقق اهداف توسعه و پیشگیری از عق بر بنا

  .  آموزش عالی با هدف گسترش تخصص و مهارت است
انسـانی متخصـص بـالقوه  ی سرمایه تقاضای اجتماعی آموزش عالی به مثابه شاخصی برای

در جامعه در بررسی نقش آموزش عالی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی از اهمیـت بسـزایی 
ضـای اجتمـاعی مطلـوب آمـوزش عـالی عـالوه بـر ایجـاد چراکـه وجـود تقا. برخوردار است

تـر جامعـه از نیـروی انسـانی  مندی هرچه بیشپذیری علمی، بهرهبسترهای الزم برای رقابت
تقاضای اجتماعی آموزش عالی در هر کشور از عوامـل . شودمتخصص و ماهر را سبب می

عوامـل اسـت کـه  تغییـرات جمعیـت یکـی از ایـن .متأثر اسـت ، اقتصادیاجتماعیمتعدد 
هـای  هافنر ارتباط بین مؤلفـه. دهدالشعاع قرار می تقاضای اجتماعی آموزش عالی را تحت

تغییرات ساختار سـنی بـه مثابـه پیامـد  .]۱۸[ داندآموزش عالی را دو سویه می جمعیتی و
حجـم جمعیـت در  هـای مهـاجرتی بـا تعیـینومیـر، تحـوالت بـاروری و جریـان کاهش مرگ

در . دهـدرا تحـت تـأثیر قـرار مـی الی، تقاضـای اجتمـاعی آمـوزش عـالیمعرض آموزش ع
گــاهی اجتمــاعی و افــزایش تعــداد  مقابــل، تغییــرات اجتمــاعی ناشــی از گســترش ســطح آ

بـا  .اسـت ۱های پویـایی جمعیتـی کننـده تعیین تـرین التحصیالن دانشگاهی یکـی از مهم فارغ
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تعـددی همچـون بیکـاری، پوشـش وجود اینکه تقاضای اجتماعی آموزش عالی از عوامـل م
تحصیلی دوران متوسطه، موفقیت تحصیلی و غیره تأثیرپذیر است، در این مقالـه سـعی بـر 

باروری و  ی شناختی تمرکز یافته و نقش تحوالت گذشته این است که بر ابعاد کالن جمعیت
ت نگـری تغییـرارشد جمعیت در تقاضـای اجتمـاعی را مـورد بررسـی قـرار داده و بـا آینـده

  . ه دهدیجمعیت، سناریوهای مفروض در تقاضای آتی آموزش عالی ارا

  بیان مسئله -۲
تــرین بخــش تولیــد گــذاری در محــوریانســانی مســتلزم بهبــود و ســرمایه ی تشــکیل ســرمایه

هـای تـرین دروازه که آمـوزش عـالی یکـی از مهم چرا. ، آموزش عالی استی انسانی سرمایه
روی آموزش عالی بـه مثابـه  های پیشاین رو شناسایی چالش از. رودبازار کار به شمار می

شـناخت . ای برخـوردار اسـتالعـادهکارآمـد از اهمیـت فـوق ی انسـانی سـرمایهکانون تولید 
هایی است که شناخت ترین زمینه های نظام آموزش عالی در کشور ایران یکی از مهمچالش

ایی علمـی کشـور از یـک سـو و تـأمین ها زمینه را برای رشـد و شـکوف مند آنجامع و نظام
بـه تـوان می طور کلی به. سازد میپایدار فراهم  ی متخصص را برای توسعه ی انسانی سرمایه
در قالـب مـوارد زیـر اشـاره  ،هایی که نظام آموزش عالی در ایران با آن مواجه اسـتچالش
  :نمود
 یعال آموزش نظام در گذاری سیاست  
 ساختار و تیریمد  
 المللی بین یعلم زکمرا با ارتباط( المللی بین های همکاری(  
 صنعت با دانشگاه ارتباط  
 ت یفکی  
 ۲[ ۲یاجتماع یتقاضا.[  

ریزی  هـا مسـتلزم برنامـه سـاختاری دارنـد و مواجهـه بـا آن ی های مذکور ریشهاغلب چالش
تغییرات کاهشی تقاضای اجتماعی آموزش عـالی، . نهادی و اصالح ساختار آموزشی است

هـای تحصـیلی از حجـم تقاضـای اجتمـاعی رشـته رکیـب جنسـی تقاضـا و تغییـراتتغییر ت
گذاران تقاضای اجتماعی آموزش عالی را در کانون توجه سیاست ترین مسائلی است که مهم

 ی دهنـدهنتـایج آمارهـای رسـمی متقاضـیان آمـوزش عـالی نشـان .آموزشی قرار داده اسـت
طوری که تعداد متقاضیان از یک میلیون  به. تهای اخیر بوده اسدر سال توجه  کاهش قابل
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که از ثبات نسبی برخوردار بوده است، به حدود یـک  ۱۳۷۸-۸۲هزار نفر در دوره  ۴۰۰و 
هـای افـزون بـر ایـن، در سـال. کاهش یافته اسـت ۱۳۹۱هزار نفر در سال  ۱۰۰میلیون و 

ی افـزایش یافتـه اخیر سهم دختران در مقایسه با پسران از تقاضـای اجتمـاعی آمـوزش عـال
التحصیالن،  بر نقش بازدارندگی افزایش بیکاری فارغ در این رابطه، نتایج تحقیقات .است
تقاضـا بـه نفـع دختـران،  ی تحصـیل و سـنگینی کفـه ی هـای پسـران بـه ادامـه گرایش تغییر

کید داشـتهافزایش هزینه افـزون بـر ایـن نقـش . ]۹[و  ]۵[،]۱[ انـدهای تحصیلی و غیره تأ
جمعیتی همچون جنس، ساختار سنی، خاستگاه اجتماعی در تقاضای آموزش عالی عوامل 

 ی مسـئله .]۱۸[و ] ۱۶[ از جمله عواملی است کـه از ذهـن محققـان مغفـول نمانـده اسـت
هـای جمعیـت در اساسی که منجر به تدوین این مقاله شـده اسـت، موشـکافی نقـش مؤلفـه

رو، با تمرکز بر این مهم سئواالت از این. تتحوالت آموزش عالی در گذشته و آینده بوده اس
  :شود اساسی این مقاله در قالب موارد زیر مطرح می

تغییــرات جمعیتــی چــه نقشــی در تقاضــای اجتمــاعی آمــوزش عــالی دارد؟ رونــد تغییــرات 
های جمعیتی قابـل تبیـین اسـت؟ رونـد  تقاضای اجتماعی آموزش عالی تا چه حد با مؤلفه

  های جمعیتی چگونه خواهد بود؟  موزش عالی با تکیه بر مؤلفهآتی تقاضای اجتماعی آ

  تجربی و مفهومی  ی پیشینه -۳
ای و  رشـته های اجتماعی و اقتصادی مسـتلزم پـذیرش رویکـردی میانتبیین تغییرات پدیده

در متون نظری، تقاضـای آمـوزش عـالی از منظـر اقتصـادی، اجتمـاعی و . چندوجهی است
در این مقاله سعی بر ایـن بـوده اسـت کـه ابعـاد جمعیتـی . ه استپردازی شدجمعیتی نظریه

رویکردهـای  ی هیـدر ادامـه بـا ارا. نکاش قـرار گیـردتقاضای اجتماعی آموزش عالی مورد ک
تقاضای اجتماعی آمـوزش عـالی، بـه ابعـاد جمعیتـی ایـن  ی اقتصادی و اجتماعی در زمینه

  . پردازیمموضوع می
مانند هر نـوع کـاال یـا خـدمت دیگـر متقاضـیانی دارد کـه  از منظر اقتصادی، آموزش عالی

تقاضای افراد یا تقاضای خصوصی . گیردها بر اساس الگوهایی شکل می رفتار تقاضای آن
عد قدرت خریـد متقاضـی و گرفته از دو ُب آموزش عالی مانند هر کاال یا خدمت دیگر نشأت

یافته برای توضـیح ایـن  ای بسطه لذا نظریه. مصرف آن است مطلوبیت یا منافع حاصل از
  .گذاریعد سرمایهعد مصرفی و ُبُب: اندرفتار تقاضا در دو محور اساسی شکل گرفته
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گذاری  های یک کـاالی مصـرفی اسـت و هـم ماهیـت سـرمایهآموزش عالی هم دارای ویژگی
گیـری از تحصـیالت، کسـب علـم و دسـتیابی بـه  افـراد، بهره ی عد مصرفی انگیـزهدر ُب. دارد

اسـتاندارد نئوکالسـیک در مـورد رفتـار  ی مطلوبیت قابل طرح است که با استفاده از نظریه
ای از کاالهـا و بسـته، کننده بر اساس ایـن نظریـه، مصـرف. شود الگوسازی می کننده مصرف

، خدمات را بر اساس دستیابی فرد بـه بـاالترین مطلوبیـت ممکـن بـا توجـه بـه قیـد بودجـه
نظریه، تقاضا برای آموزش عالی تابع تغییـرات درآمـد فـرد و قیمـت در این . کندتقاضا می

 ی ترتیب مثبت و منفی است و البته هزینـه خدمات آموزش عالی است که جهت تابعیت به
 هـای شخصـی مسـتقیم و غیـرمندی از خدمات آموزش عـالی طیـف وسـیعی از هزینـهبهره

   .]۱۷[و ] ۱۴[، ]۱۳[ گیردمستقیم را در برمی
در ایـن . ای تلقی گردیـد، آموزش عالی یک کاالی سرمایهی انسانی سرمایه ی نظریهبا بسط 

تر و هر نوع مهارت و آموزش، قابلیت و ظرفیتـی را در فـرد ایجـاد  نظریه، تحصیالت بیش
ای کـه لـذا هزینـه. تر در آینده برای خـود ایجـاد نمایـد تواند جریان درآمد بیشکند که میمی

از . گـذاری اسـتشود در واقـع نـوعی سـرمایهیا مهارت متحمل میبرای کسب این آموزش 
ها و منافع ثر در جریان هزینهؤاین رو رفتار تقاضا برای آموزش عالی تابعی از متغیرهای م

ورد ااین، تقاضای افراد برای آموزش عـالی مسـتلزم بـر بر بنا .]۵[ گذاری استاین سرمایه
بـر ایـن اسـاس تبیـین اقتصـادی تقاضـای . صـیل اسـتتح ی افراد از ادامه ی هزینه و فایده

گرا و ساختاری داشته و به ارزیابی فرد در دستیابی به این خـدمت  افراد، رویکردی عاملیت
کید دارد   . تحت شرایط ساختاری تأ

محور و ساختارمحور  از منظر اجتماعی، تقاضای آموزش عالی در قالب دو رویکرد عاملیت
تی، تقاضای اجتمـاعی آمـوزش عـالی در دو سـطح قابـل بررسـی به عبار. قابل تبیین است

 ی تقاضــای او بــرای ادامــه ی کننــده از منظــر عاملیــت، فــرد و شــرایط فــردی تعیین. اســت
به موفقیـت  آموزان ق دانشیجنسیت، آمال و عال. های آموزش عالی استتحصیل در دوره

 ی م فــرد بــرای ادامــهتــرین عوامــل فــردی اســت کــه تصــمی هــای آموزشــی از مهمو پیشــرفت
از منظــر ســاختاری عــواملی همچــون محــیط خــانواده و مدرســه، . زنــدتحصــیل را رقــم مــی

شـغلی، رشـد  ی امکانات آموزشـی و شـرایط فرهنگـی و اجتمـاعی در جامعـه اعـم از آینـده
توانـد بـر تصـمیم افـراد تحصیل مـی ی ها و هنجارهای ادامهدرآمدهای مورد انتظار و ارزش

   .]۲۲[و ] ۲۰[باشد ثر ؤتحصیل و تقاضا برای آموزش عالی م ی برای ادامه
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ها و باورهای جامعـه نقـش بسـزایی در تقاضـای اجتمـاعی آمـوزش ایفـاء ها، نگرشارزش
رود ودسترسی به در جوامعی که آموزش عالی و تخصص، ارزش واالیی به شمار می. کند می

، شـود لی بـه هنجـار ذهنـی تبـدیل میدرآمد باال و مطلوبیت زندگی با تکیه بر تحصیالت عا
  .]۱۲[یابد ها عمومیت میافزایش تقاضای اجتماعی برای ورود به دانشگاه

  تغییرات جمعیت و تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی       -۴
رود کـه های پویـایی جمعیـت بـه شـمار مـی عنـوان مؤلفـه ومیر و مهـاجرت بـه باروری، مرگ

ــت کشــور  ــرات در رشــد جمعی ــیتغیی ــم م ــدرا رق ــه. زن ــین مؤلف ــاط ب ــی و  ارتب های جمعیت
دو سـویه،  ی در این رابطه. متقابل بوده است ی رابطه یکموضوعات اقتصادی و اجتماعی 

های پویـایی  شناسان بر نقش عوامـل اقتصـادی و اجتمـاعی در تبیـین مؤلفـهاغلب جمعیت
اقتصادی، حجـم جمعیـت در مقابل، در تبیین مسائل اجتماعی و . اندجمعیت اذعان داشته
نگـری به عبارتی، آینده. کندای را ایفاء می کننده هدف، نقش تعیین ی و رشد جمعیت جامعه

هـای اجتمـاعی و اقتصـادی مسـتلزم شـناخت سـاختار جمعیتـی گـذاری در حـوزهو سیاست
تقاضــای  .گــذاری اســتبینــی رونــد تغییــرات جمعیــت در معــرض سیاســتمنطقــه و پــیش

های اجتماعی مذکور است که پیوند تنگاتنگی با تغییـر الی یکی از حوزهاجتماعی آموزش ع
با فرض بهبود و یا ثبـات نسـبی نـرخ مشـارکت در نظـام آموزشـی، . ساختار جمعیتی دارد
تـرین عامـل  مهم آمـوزش عـالی ی تحصـیل در دوره های سنی در معرضحجم جمعیت گروه

سـئوال اساسـی ایـن  .]۱۸[و ] ۱۶[ اسـت تقاضای اجتمـاعی آمـوزش عـالی ی کننده تعیین
طـور  بـه ؟شـود ایجـاد می و چگونـه است که تغییرات حجم جمعیت تحت تأثیر چـه عـواملی

ومیــر،  های پویــایی جمعیــت یعنــی بــاروری، مرگ کلــی، ســهم جمعیــت تحــت تــأثیر مؤلفــه
یک نسل  ی با رویکردی نسلی، جمعیت متولدشده. شود می مهاجرت و ساختار سنی تعیین

سالگی و فرض پوشش  ۱۸سال با در نظر گرفتن احتمال بقاء از تولد تا  ۱۸دود پس از ح
هـای سـنی های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، حجم جمعیتی گروهتحصیلی مناسب در دوره

این با فرض ثبات مهاجرت در جامعـه،  بر بنا. دهنددر معرض آموزش عالی را تشکیل می
ترین علـل جمعیتـی در تعیـین حجـم افـراد در  دین،مهمباروری به همـراه احتمـال بقـاء متولـ

  .رودمعرض تحصیل به شمار می
حال توسعه از دو الگوی متفاوت تبعیت  یافته و در ومیر در کشورهای توسعه های مرگرژیم
ومیـر  ومیـر در سـنین سـالخوردگی بـوده و میـزان مرگ کنند که در اولی سنین تمرکز مرگمی
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در مقابل در کشورهای در حال توسعه، باال بـودن . یینی قرار داردنوزادان در سطح بسیار پا
. ومیر در بین کودکـان و سـالخوردگی شـده اسـت ومیر نوزادان سبب تمرکز مرگ میزان مرگ

ومیر نوزادان در سـطح پـایینی قـرار دارد، سـاختار  این، در کشورهایی که میزان مرگ بر بنا
   .]۱۹[ شود باروری تعیین می ی واسطه به های سنیسنی و تعیین حجم افراد در گروه

با تکیه بر این منطق، تعداد متولدین یک نسـل بـا فـرض الگوهـای متفـاوت سـنی میـزان 
. ومیر، تعداد افراد جمعیت در معـرض تقاضـای آمـوزش عـالی را تعیـین خواهـد کـرد مرگ

قاضـای ومیـر، سـاختار سـنی و جنسـی در تعیـین ت افزون بر ایـن، در کنـار بـاروری و مرگ
سـاختار . کنـداز طریق تعـداد موالیـد ایفـاء مـی ای رااجتماعی آموزش عالی نقش باواسطه

جنسی با تغییر نسبت جنسی و تغییر در میزان تجدیـد نسـل زمینـه را بـرای تغییـر موالیـد 
ثر ؤبـر تعـداد موالیـد مـ ۳ساختار سنی نیز از طریـق گشـتاور رشـد جمعیـت. سازدفراهم می

آورد که با افزایش حجم جمعیت در معرض وجود می یت موقعیتی را بهگشتاور جمع .است
باروری و فرض ثبات باروری تعداد موالید افزایش یافته و منجر به افزایش رشد جمعیـت 

های جمعیتـی در قالـب الگـوی مفهـومی  هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر مؤلفـه. شود می
  . مذکور در تقاضای اجتماعی آموزش عالی است

ثر بر تقاضای آموزش عالی انجام شده است که بـر ؤعوامل م ی تحقیقاتی متعددی در زمینه
کید داشته در  معـدودی هـای اخیـر مقـاالتدر سـال. اندنقش عوامل اجتماعی، اقتصادی تأ

نقش روند تحوالت ساختار جمعیتی بـر تقاضـای اجتمـاعی منتشـر  داخل کشور با موضوع
های اقتصـادی  ساله و سایر مؤلفـه ۱۵-۲۴های جمعیت  مؤلفهبا استناد به . ]۵[ شده است

  . ورد نموده استابر ۱۳۸۰-۸۸های و اجتماعی، متقاضیان آموزش عالی را طی سال
به نقش سالخوردگی جمعیت در کاهش تقاضای اجتماعی آمـوزش عـالی و درصـد  کونسکا
 و معتقــد اســت کــها. ]۱۶[ التحصــیالن دانشــگاهی در کشــورهای اروپــایی اشــاره دارد فارغ

تأثیرپــذیری نظــام آمــوزش عــالی از تغییــر ســاختار جمعیتــی و کــاهش جمعیــت جــوان در 
او رونـد تقاضـای آمـوزش عـالی در کشـورهای اروپـایی . کشورهای اروپـایی نـاگزیر اسـت

در  ٪۱۸-۳۸ کـاهشدانـد و دلیل ساختار سنی سالخورده کاهشـی مـی را به ۴باألخص التیوا
افزون بر ایـن، تحقیقـات مختلـف بـر نقـش . بینی کرده است پیش را ۲۰۲۰تقاضا تا سال 

عـدم تـوازن جـنس  ،]۱۱[تأثیرات کوهورتی سـاختار جمعیـت در حجـم جمعیـت متقاضـی 
کیـد ، ]۲۱[قومیت، ساختار سـنی و بیکـاری ، ]۱۵[ در سـاختار تقاضـای آمـوزش عـالی تأ

  . اند داشته
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  شناسی روش -۵
ش تغییرات جمعیت در تقاضای اجتماعی آمـوزش روش تحقیق مورد استفاده در بررسی نق

اطالعــات مـورد اســتفاده در ایــن مقالــه در دو بخــش اساســی  .اســت ۵عـالی تحلیــل ثانویــه
های سرشماری و اطالعـات در بخش بررسی تغییرات جمعیتی از داده. گردآوری شده است

. ده اسـتاسـتفاده شـ ۱۳۵۵-۸۵روند باروری مرکز آمار ایـران طـی دوره  های زمانیسری
-۸۶ ی هـای تحصـیلی طـی دورهتفکیـک رشـته اطالعات مرتبط با وضعیت دانشجویان بـه

های زمانی مرکز آمـار از سری ۱۳۴۷-۸۶متوسطه طی دوره  ی آموزان دوره و دانش ۱۳۶۷
ایران و اطالعات مرتبط با تقاضـای اجتمـاعی آمـوزش عـالی نیـز از اطالعـات متقاضـیان 

اسـتخراج شـده  ۱۳۶۲-۹۱ ی آمـوزش کشـور طـی دورهشرکت در کنکور سـازمان سـنجش 
هـای جمعیتـی بـا  فرض های جمعیت در معرض تقاضا نیز با تکیه بر پیش بینی پیش. است

های سرشماری و با فرض اثر گشتاوری جمعیت و ثبـات رونـد فعلـی بـاروری تکیه بر داده
  . انجام شده است

  ها یافته -۶
حـاکی از رونـد  ۱۳۶۲-۸۶های دانشجو در سال نتایج بررسی روند تغییرات پذیرش تعداد

عبارتی، در  به. این مهم بر اساس جنس متفاوت بوده است. پذیرش دانشجو است افزایشی
های اخیر پذیرش دانشجویان دختر در مقایسه با دانشجویان پسر افـزایش یافتـه و در سال

د تغییرات توزیـع رون ۱ شکل. توجهی داشته است مقابل سهم دانشجویان پسر کاهش قابل
رونـد . دهـدمـی نشـان ۱۳۸۶تـا  ۱۳۶۷هـای تفکیک جنس در بـین سـال دانشجویان را به

. تفکیک جنس حاکی از روند معکوس دانشجویان مـرد و زن اسـت تغییرات دانشجویان به
سهم دانشجویان پسر کاهش و سـهم دانشـجویان دختـر  ۱۳۷۳ عبارت بهتر، پس از سال به

تالقـی منحنـی رونـد تغییـرات توزیـع دانشـجویان  ی نقطـه ۱۳۸۰ل افزایش داشته و در سا
  . دختر و پسر بوده است
انشـجویان نیـز در طـول های تحصیلی از تعـداد د ، سهم رشته۲ شکلافزون بر این، مطابق 

پزشـکی در مقایسـه بـا  ی سـهم دانشـجویان رشـته. ای داشته اسـت مالحظه قابل زمان تغییر
در . متفـاوت داشـته اسـت یرونـد ۱۳۶۷-۸۶هـای بین سـالدانشجویان علوم انسانی در 

و در  داردهای علـوم انسـانی اختصـاص ترین سهم دانشجویان به رشته های اخیر بیشسال
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مورد بررسـی کـاهش چشـمگیری را  ی مقابل سهم دانشجویان پزشکی برخالف ابتدای دوره
  . دهد نشان می

  

  
  ۸۶-۱۳۶۷روند تغییرات توزیع دانشجویان بر حسب جنس  - ۱شکل 

  
ــع جــنس پذیرفته ــیشــدگان دانشــگاه توزی ــاوت معن ــا حــاکی از تف ــران ه دار پســران و دخت

های فنی و مهندسی و کشاورزی و دامپزشکی در رشته .های تحصیلی استتفکیک رشته به
بـه نفـع زنـان در حـال تغییـر  های اخیراند که در سالتری برخوردار بوده مردان از سهم بیش

ایـن مهـم . ها نیز سهم زنان در مقایسه با مردان در حال افـزایش اسـتدر سایر رشته. است
  . های پزشکی و علوم پایه به خوبی مشهود استدر رشته

هـای آمـوزش عـالی در زیرسـاخت ی گـذاری در توسـعههای اخیـر بـا سـرمایهاگرچه در سال
هـا و مراکـز عـالی بـا پـذیرش الگوهـای متفـاوت، از دانشـگاه شدگان ایران، نسبت پذیرفته

شدگان دانشگاه در مقایسـه  توجهی برخوردار بوده است، ولیکن درصد پذیرفته  افزایش قابل
 برخـوردار بـوده)۱۳۶۲-۷۹ های سـال طـی ٪۱۱( تـری با تقاضـای اجتمـاعی از میـزان کـم

  هـایدر بـین سـال توجـه ابلروند تغییرات متقاضیان آمـوزش عـالی نشـانگر رشـد ق. است
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   ۸۶-۱۳۶۷های تحصیلی  تفکیک رشته ها و مراکز عالی به شدگان دانشگاه روند تغییرات پذیرفته -۲شکل 

  
  

از سوی دیگـر . روند نزولی را طی نموده است ۱۳۸۲بوده و پس از سال  ۱۳۸۱تا  ۱۳۷۶
زمتقاضـیان درصـد ا ۹۰سـال حـدود  ۱۸-۲۴گـروه سـنی  ۱۳۶۲-۸۲هـای سال تمامی در

 ۲۰سهم گروه سنی زیر  ۱۳۸۱-۷۶های اند که در بین سالدادهآموزش عالی را تشکیل می
جمعیتی  ی این مهم بازنمودی از یک پدیده. درصد کل متقاضیان بوده است ۵۵سال حدود 

. های پس از انقالب تحت عنوان انفجار جمعیتی ایـران مطـرح شـددر ایران است که سال
نفجار جمعیتی بر تقاضای اجتماعی در آمـوزش عـالی بـر اسـاس تحلیـل بررسی نقش این ا

در ادامـه پـس از بررسـی رونـد تغییـرات . پذیر است کوهورتی نسل در معرض واقعه امکان
جمعیتی ایران، بـا اسـتفاده از تحلیـل کوهـورتی، نقـش ایـن انفجـار جمعیتـی بـر تغییـرات 

  . گیردتقاضای اجتماعی آموزش عالی مورد بررسی قرار می
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  تحوالت جمعیت و تقاضای اجتماعی آموزش عالی  -۷
 ای سـابقه تحـوالت بی اخیـر قرن یک طول در جمعیتی انتقال فرایند بستر در ایران جمعیت

 ایران جمعیت های بارزویژگی از یکی جمعیتی رشد باالی های آهنگ. است نموده تجربه را
 شده و برابر ۷از  بیش اخیر سال ۸۵مدت  طول در تعدادجمعیت. است بوده قرن این طی
. اسـت یافتـه افـزایش ۱۳۸۵سـال  در میلیون نفر ۷۰ به ۱۳۰۰سال در  نفر میلیون ۱۰از 

. اسـت بـوده همـراه نوسـاناتی بـا جمعیـت افـزایش شتاب و سرعت کلی، روند این علیرغم
 طـی کـه بود، یافته افزایش درصد ۳با آهنگ رشد  ۱۳۳۵-۴۵ ی دهه در که کشور جمعیت

درصـد  ۷/۲میزان رشد جمعیت به  خانواده تنظیمی  برنامه اعمال دلیل به ۱۳۴۵-۵۵ی  ههد
 بعـد سیاسی و اجتماعی بستر و شرایط به باتوجه ۱۳۵۵-۶۵ ی اما طی دهه. یافت کاهش

 تـاریخ طـول در خـود سـطح بـاالترین بـه و یافـت افـزایش مجـددًا جمعیـت انقالب رشد از
 رشـدجمعیت زنـگ بـاالی میـزان ایـن. رسـید درصـد ۴ حدود یعنی ایران تحوالت جمعیتی

 از و بـوده جمعیتـی بـیش مسـائل ظهـور و کشور جمعیت حد از بیش افزایش برای خطری
 تنظـیم سیاسـت احیـاء به ۱۳۶۰ دهه پایانی هایسال از گذاران سیاست و مسئولین این رو
 اجتمـاعی و شـرایط و بسـتر بـودن مهیـا. دپرداختنـ خانواده تنظیم ی برنامه اجرای و موالید

بـه حـدود  کشور جمعیتی رشد کاهش ساز زمینه سیاست، این اجرای برای جامعه اقتصادی
بخـــش ]. ۸[ شـــد ۱۳۷۵-۸۵درصـــد در ســـال  ۱٫۶و  ۱۳۶۵-۷۵درصـــد در ســـال  ۹/۱

های اخیر در نتیجـه افـزایش و سـپس کـاهش بـاروری توجهی از این تغییرات در سال قابل
های موالید دوره انفجـار جمعیتـی شـد کـه زمینـه را کوهورت بوده است که منجر به تشکیل

 ی مرحلـه ۵در بررسـی بـاروری در ایـران . برای افزایش تقاضـای اجتمـاعی فـراهم سـاخت
اساسی قابل شناسایی است که ارتبـاط تنگـاتنگی بـرای تقاضـای اجتمـاعی بـرای آمـوزش 

  : متوسطه و باألخص آموزش عالی دارد
 یبـارور ی از تجربـه یطوالن ی دوره یکبعد از  ۱۳۵۰ ی ههل دیدر اوا یاهش بارورک .۱

  باال
  ۱۳۵۵-۱۳۵۹ ی در دوره یش باروریافزا .۲
  ۱۳۶۳تا سال  یروند نسبتًا ثابت بارور .۳
  ۱۳۶۷تا سال  ۱۳۶۴از سال  یاهش آرام بارورک .٤
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در سـال  ۱٫۷۸به بعد و دستیابی بـه بـاروری  ۱۳۶۸از سال  یر باروریاهش چشمگک .٥
۱۳۸۵ ،]۱۰[.  

هـای موالیـدی کـه در مالحظه در تقاضای اجتماعی آموزش عالی با کوهـورت  قابل افزایش
تغییـرات . پیوند تنگـاتنگی دارد اند،شکل گرفته) ۱۳۵۵-۵۹( دوم افزایش باروری ی دوره

آموزش عالی و متقاضیان  ی آموزان مقطع متوسطه به مثابه متقاضیان بالقوهدر تعداد دانش
ضـای اجتمـاعی آمـوزش عـالی را ت کوهـورتی در رابطـه بـا تقاکنکور به خوبی نقش تغییرا

-۷۷هـای آمـوزان مقطـع متوسـطه بـین سـالبه عبارت بهتـر، تعـداد دانـش. دهدمینشان 
کوهـورت  یعنـوان اعضـا بـه ۱۳۷۳-۸۱و تقاضای اجتمـاعی آمـوزش عـالی سـال  ۱۳۷۰

دایی پـس از هـای ابتـهستند که بازنمودی از انفجار جمعیتی سـال ۱۳۵۵-۶۳موالید نسل 
  .دهدخوبی نشان می این مهم را به ۵و  ۴های  شکل. روندانقالب به شمار می

آموزان متوسطه و میزان تقاضای اجتمـاعی  توان کاهش چشمگیر در تعداد دانشاگرچه نمی
چه مسلم اسـت ایـن  های جمعیتی تبیین نمود، اما آنطور کامل با تحلیل آموزش عالی را به

آموزان و تقاضای اجتماعی آموزش عالی پاسخی به  ی در تعداد دانشاست که کاهش اساس
  .  بوده است ۱۳۶۴های مالحظه در میزان باروری پس از سال کاهش قابل

های اخیر در بـین دو جـنس، سـهم زنـان از رغم کاهش تقاضا برای آموزش عالی در سال به
افـزایش یافتـه  ۱۳۷۶تقاضای اجتماعی آموزش عالی در مقایسـه بـا مـردان پـس از سـال 

  . است
ــی رخ داده در دوره ــاعی، فرهنگ ــهتحــوالت اجتم ــر در زمین ــای اخی ــری جنســیتی،  ی ه براب

تحصــیل افــزایش داده و بســترهای مناســب بــرای حضــور  ی زنــان را بــرای ادامــه ی انگیــزه
. آموزش عـالی و مشـارکت اجتمـاعی را فـراهم سـاخته اسـت ی دختران در عرصه ی فعاالنه

تـرین  های اخیـر یکـی از مهمنام مقطع متوسطه در سال ثبت مگیر سهم زنان درافزایش چش
طوری که سهم زنان از  به. روددالیل برتری تقاضای اجتماعی آموزش عالی زنان به شمار می

  . ارتقاء یافته است ۱۳۸۵در سال  ٪۵۰به  ۱۳۵۷در سال ٪۳۵آموزش متوسطه از 
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  ۸۶-۱۳۴۷موزان مقطع متوسطه آ روند تغییرات تعداد دانش - ۴شکل 

  

    
  ۹۱-۱۳۶۲روند تغییرات تقاضای اجتماعی آموزش عالی  - ۵شکل 
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  ۹۱-۱۳۶۲تفکیک جنس  توزیع تقاضای اجتماعی آموزش عالی به - ۶شکل 

  

کیـد بـر سـاختار  آینده -۸ نگری تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایـران بـا تأ
  جمعیتی

های جمعیتی و بررسـی  عی آموزش عالی عالوه بر تحلیلبینی روند آتی تقاضای اجتما پیش
همچـون نـرخ ارتقـاء، تکـرار و ( های گذر تحصیلیپویایی جمعیت، نیازمند بررسی شاخص

بـا توجـه بـه . شده در بخـش نظـری اسـت و شرایط فردی و اجتماعی مطرح) ترک تحصیل
زش عـالی، نزدیک ساختار سـنی و جنسـی جمعیـت بـا تقاضـای آمـو هدف مقاله و ارتباط
  .نظر است مدنگری تقاضای اجتماعی آموزش عالی  ابعاد جمعیتی در آینده

توجـه بـین مـرد و زن در نـرخ مشـارکت آمـوزش عـالی، پوشـش تحصـیلی  های قابلتفاوت
هـای آموزشـی و تفکیـک گـروه مقطع متوسطه، تقاضای اجتماعی آموزش عالی باألخص بـه

. های مذکور بوده استدر تغییرات شاخصهای تحصیلی حاکی از نقش مهم جنسیت رشته
هـای اول انقـالب و تحـوالت با این وجود، پایین بودن میـزان تقاضـای اجتمـاعی در سـال

 هـای فرهنگـی و اجتمـاعیهای اخیر ریشه در زمینـهتقاضای اجتماعی به نفع زنان در سال
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در آمـوزش و مردان، ترجیح جنسی  ی وظیفه های فرهنگی مبتنی بر جنسیت، نظامدیدگاه(
توجهی در ایـن مهـم  دو جنس در کشور داشـته و حجـم جمعیتـی دو جـنس نقـش قابـل...) 

کـه در سـنین پـایین و بـالقوه تقاضـای اجتمـاعی آمـوزش همـواره تـوازن  چرا. نداشته است
های جمعیتی در آینده حـاکی  بینی اگرچه روند پیش. جمعیتی بین دو جنس حاکم بوده است

است ولیکن، روند تغییـرات نسـبت ) ۱۵-۲۹( در سنین جوانی ۶از افزایش نسبت جنسی
 ۱۰۰است که نسبت جنسی همـواره بـاالتر از رقـم  نشان داده ۱۳۳۵-۸۵های جنسی سال

  ].۸[ بوده و توازن نسبی جمعیتی بین دو جنس حاکم بوده است
 کننده در رونـد آتـی تقاضـای آمـوزش ترین عامل تعیین ترکیب سنی جمعیت در معرض مهم

عنوان جمعیت بالقوه آمـوزش  به) ۱۵-۲۹(های سنی جوان حجم جمعیت گروه. عالی است
و جمعیت در معرض آموزش عالی، تقاضای آتی آمـوزش عـالی را تعیـین ) متوسطه( عالی

سـال  ۱۵-۲۹هـای سـنی جمعیتی ایران در گـروه ی بینی آینده در نتیجه با پیش. خواهد کرد
رونـد ۶شـکل . ی آموزش عالی را مـورد بررسـی قـرار دادتوان دورنمای تقاضای اجتماعمی

کـه مشـاهده  همچنـان. دهـدنشـان مـی ۱۳۷۵-۸۵هـای سـنی را طـی تغییرات سـهم گـروه
سـال اختصـاص  ۰-۱۴که به سـنین  ۱۳۷۵ترین سهم جمعیت ایران در سال  د بیششو می

ش متقاضـی آمـوز ی سال که جمعیـت بـالقوه ۱۵-۲۹به سنین  ۱۳۸۵داشته است در سال 
  . سال کاهش یافته است ۰-۱۴عالی است، انتقال یافته و سهم گروه سنی 

سال بـه مثابـه  ۱۵-۲۹دهند که سهم نسبی جمعیت به خوبی نشان می ۱و جدول  ۸شکل 
رونـدی  ۱۳۸۵سـال  تـا ۱۳۷۵جمعیت بالقوه مقطع متوسطه و آموزش عالی پس از سـال 

ای  مالحظـه  سـنی کـاهش قابـلسهم ایـن گـروه  ۱۳۸۵و پس از سال  صعودی داشته است
 ۱۳۹۰ سـال از ایـران پـس در سنی تغییرات با ارتباط در مهم مسائل از یکی .داشته است

پیامـد ایـن . شـود می مطـرح جمعیتـی گشـتاور عنـوان تحت که است، موالید تعداد افزایش
جمعیتی در تقاضای آمـوزش عـالی، افـزایش نسـبی و محـدود متقاضـیان آمـوزش  ی پدیده

جمعیـت در  رشـد گشتاور جمعیـت بـر اثرحال،   عین در. خواهد بود ۱۴۰۵-۱۵ عالی طی
جمعیتی خواهـد  انتقالی  اولیه مراحل در موالید انفجار اثر از تر کم بسیار مراتب معرض به

  . بود
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  ۸۵-۱۳۷۵تغییرات ساختار سنی  - ۷شکل 

  
  

    
  از جمعیت کشور )سال ۲۹-۱۵(بینی روند تغییرات سهم جمعیت جوان  پیش - ۸شکل 
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های جمعیتی ایران با فرض اثر گشتاوری جمعیت و تـداوم رونـد فعلـی بـاروری بینی شاخصپیش -۱جدول 
۱۳۸۵-۱۴۲۵  

  گروه سنی  امید زندگی بدو  میزان خام  میزان  میزان رشد  سال
  سال ۲۹-۱۵  تولد  میر و مرگ  باروری کل  جمعیت  بینی پیش

۱۳۸۵  ۱٫۲۱ ۱٫۸ ۶٫۵ ۷۰٫۴  ۳۵٫۴۱  
۱۳۹۰  ۱٫۲۹ ۱٫۸ ۶٫۲ ۷۱٫۷  ۲۴٫۳۱  
۱۳۹۵  ۱٫۰ ۱٫۶۹ ۶٫۰ ۷۲٫۸  ۲۰٫۷۵  
۱۴۰۰  ۰٫۶۵ ۱٫۵۸ ۶٫۱ ۷۳٫۹  ۱۷٫۴۹  
۱۴۰۵  ۰٫۳۷ ۱٫۴۶ ۶٫۵ ۷۴٫۹  ۱۸٫۱۳  
۱۴۱۰  ۰٫۲۱ ۱٫۳۵ ۷٫۲ ۷۵٫۹  ۱۹٫۹۴  
۱۴۱۵  ۰٫۱۴ ۱٫۳۵ ۸٫۱ ۷۶٫۸  ۲۱٫۰۴  
۱۴۲۰  ۰٫۰ ۱٫۳۵ ۹٫۱ ۷۷٫۸  ۱۹٫۳۸  
۱۴۲۵  ۰٫۰۲- ۱٫۳۵ ۱۰٫۵ ۷۸٫۵  ۱۷٫۵۹  

  
تـوان نتیجـه گرفـت کـه بـا سـناریو تـداوم رونـد فعلـی بـاروری، تقاضـای مـیبر این اساس 

هـای های آتی پس از یک افزایش نسبی و محـدود در سـالاجتماعی آموزش عالی در سال
  . روندی نزولی خواهد داشت ۱۴۱۵-۱۴۰۵

  گیری نتیجه بحث و-۹
نقـش  ای و رشـد اقتصـادینیروی انسانی متخصص یک کشور در پیشـبرد اهـداف توسـعه

یـک  ی انسـانی سـرمایهدر حقیقت نیـروی انسـانی متخصـص،  .کندای ایفاء می کننده تعیین
ی  سـرمایهتشـکیل . اقتصـادی اسـت ی سـاز شـکوفایی رشـد و توسـعه کشور است کـه زمینه

، ی انسـانی سـرمایهتـرین بخـش تولیـد گـذاری در محـوریمسـتلزم بهبـود و سـرمایه انسانی
پرورش نیروهـای متخصـص  ی هایی که در زمینه مؤلفه ترین یکی از مهم. آموزش عالی است

در . از طریــق آمــوزش عــالی مطــرح بــوده اســت، تقاضــای اجتمــاعی آمــوزش عــالی اســت
حقیقت، ضرورت توجه به تقاضای اجتماعی آموزش عالی، از یک سو در نقش این عامـل 

ایـن  ی کننده عیینو از سوی دیگر در نقش ت آموزش عالی ایگذاری اهداف توسعهدر سرمایه
ای رونــد تغییــرات تقاضــ. هــا نهفتــه اســتظرفیــت ی ها و توســعه گذاری عامــل در ســرمایه

داشـته و  ۱۳۸۲هـای از سـیر صـعودی آن تـا سـال کایـتاجتماعی آموزش عـالی ایـران ح
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عـواملی متعـددی در تغییـرات و . در پیش گرفته اسـت ۱۳۹۱سپس سیر نزولی را تا سال 
تـوان ثر بوده است که از این حیـث مـیؤاجتماعی آموزش عالی م تحوالت نوسانی تقاضای

هـای اجتمـاعی و اقتصـادی افـراد، نـرخ به نرخ مشارکت، انتخاب عقالنی افراد، موقعیـت
ولیکن مسلم این است که در روند تغییرات این . آموزی اشاره کرد های دانشماندگاری دوره

بــه عبــارت بهتــر، . ای داشــته اســت دهکننــ تقاضــا، تغییــرات ســاختار جمعیتــی نقــش تعیین
توجهی بین تغییرات تقاضای آموزش عالی و تحوالت رشد جمعیتی مشاهده  همگرایی قابل

، بازتابی از جمعیـت ۱۳۷۳-۸۱های باال بودن تقاضای اجتماعی در طول سال. شده است
تـرین  اسـت کـه بیش ۱۳۶۳-۱۳۵۵هـای موالیـد بـه کوهـورت در معرضی است که متعلـق

ــه نمودهافــزا ــد و رشــد جمعیتــی را تجرب ــد یش موالی ــزان تقاضــای . ان در مقابــل کــاهش می
کـه کـاهش رشـد  جمعیـت در معرضـی اسـت ی کننـده هـای اخیـر منعکساجتماعی در سال

اگرچـه اظهـارنظر در . انـد تجربـه نموده ۷۰ ی های ابتـدایی دهـهجمعیت و موالید را در سال
اعی آموزش عالی در گرو عوامـل متعـددی اسـت رابطه با تداوم روند کاهش تقاضای اجتم

جمعیتی با فرض تداوم روند فعلی باروری و اثر گشـتاور جمعیتـی حـاکی  بینی ولیکن پیش
در  ۱۴۰۵-۱۵هـای از افزایش نسبی و محدود تقاضـای اجتمـاعی آمـوزش عـالی در سـال

 . طول روند نزولی است

  توضیحات
1. Population Dynamics 
2. Demand for Higher Education 
3. Population Momentum 
4. Latvia 
5. Secondary Analysis 

این شاخص در هنگـام تولـد برابـر بـا . ۱۰۰نسبت تعداد مردان بر تعداد زنان ضرب در عدد  .۶
 .تولد دختر است ۱۰۰پسر در ازاء  ۱۰۵بوده که حاکی از متولد شدن  ۱۰۵
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