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مقدمه
در عصر حاضر ارتقای سواد و اطالعات افراد جامعه بهعنوان یکی از مؤلفههای مهم توسعه جوامع مطرح است .بهبود متوازن،
کمی و کیفی شاخصهای سواد و تحصیالت بهعنوان یکی از اجزای اصلی شاخص توسعه انسانی(  ،1)HDIمنجر به تسریع در
فرآیند توسعه و کاهش چالشهای منطقهای مربوط به آن خواهد شد .از طرف دیگر برابری فرصتهای آموزشی برای همگان
نهتنها به افزایش درآمد سرانه و رشد اقتصادی منجر میشود بلکه زمینهساز بهبود توزیع درآمد نیز میگردد .بررسی روند تغییرات
باسوادی ،ساختار و ویژگیهای جمعیت باسواد و دارای تحصیالت عالی 2که بیانگر چگونگی پیشرفت و توسعه نیروی انسانی در
آن جامعه است برای برنامهریزان و سیاستگذاران از اهمیت بسزایی برخوردار است .یکی از شاخصهای مهم در این زمینه
نسبت باسوادی است ،که تأثیر قابل توجهی بر متغیرهایی همچون اشتغال ،کسب درآمد و رشد جمعیت در جوامع گوناگون
داشته است.
از اینرو با توجه به اهمیت بررسی دقیق وضعیت سواد ،جهت استفاده در برنامهریزیها و تصمیمگیریها از یک سو و نیز
گستردگی مطالب از سوی دیگر تالش شده است مطالب در دو بخش ارائه شود .در فصل اول ویژگیها و روند تغییرات جمعیت
باسواد در کشور و استان گیالن بر حسب نقاط شهری و روستایی 3طی سالهای  1385تا  1395بررسی شده است .بخش دوم
به بررسی ویژگیها و برخی شاخصهای اجتماعی و اقتصادی جمعیت دارای تحصیالت عالی کشور و استان گیالن طی سالهای
 1385تا  1395میپردازد .بخش پیوست نیز به تعاریف ،مفاهیم و شاخصهای بکار رفته در این نشریه اختصاص دارد.

Human Development Index
 2منظور از افراد دارای تحصیالت عالی ،کلیه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی است .همچنین افراد با تحصیالت
حوزوی در سطوح یک ،دو  ،سه علوم دینی و دوره اول و دوم خارج نیز در گروه افراد با تحصیالت عالی قرار دارند.
3

1

جمعآوری اطالعات سرشماری بر حس وضع سکونت شامل جمعیت ساکن و غیر ساکن است با توجه به اینکه حجم گروه غیر ساکن در کل جمعیت

کم و همچنین بیشتر جمعیت غیر ساکن را جمعیت عشایر و کوچ رو تشکیل میدهند که از لحاظ ویژگیهای جمعیتی به جمعیت روستایی نزدیک است
لذا جمعیت غیر ساکن نیز در جمعیت روستایی در نظر گرفته شده است.

فصل 1
تحلیل وضعیت سواد و تحوالت آن در کشور و استان گیالن
1385-95
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 -1-1بررسی تغییرات نسبت باسوادی کشور و استان گیالن 1385-95
وضع سواد در بین افراد جامعه یکی از معیارهای مهم در تعیین میزان توسعهیافتگی کشورها محسوب میشود .بررسی این
شاخص در سال های بعد از انقالب حاکی از روند افزایشی آن و توجه به مسئله آموزش عمومی در برنامهریزیها و سیاستهای
کشور است .شکل  1-1نشان میدهد اختالف نسبت باسوادی کشور و استان طی سالهای  1385-95روندی کاهشی داشته
است .بر این اساس نسبت باسوادی کشور و استان در سال  1385بهترتیب برابر  84/6و  83/1درصد بوده است .این شاخص در
سال  1390بهترتیب به  84/8و  84/3درصد رسیده است و در سال  1395بهترتیب به  87/6و  87/3درصد افزایش یافته است.
یکی از مواردی که میتواند نشاندهنده نابرابری در مسئله آموزش در بین جوامع باشد تفاوت نسبت باسوادی است .هر چقدر
این نابرابری و همچنین نرخ بیسوادی به صفر نزدیک شود بیانگر عدالت بیشتر در امر آموزش است .بر اساس شکل  1-1اختالف
نسبت باسوادی کشور و استان از  1/3درصد در سال  1385به  0/3درصد در سال  1395کاهش یافته است که نشان از کاهش
نابرابری در این زمینه دارد.
نسبت باسوادی کشور و استان در نقاط شهری و روستایی نیز روندی صعودی داشته است .همانگونه که در شکل  1-1مشاهده
میگردد نسبت باسوادی نقاط شهری استان در ادوار گذشته همواره از متوسط کشور باالتر بوده است .طی سالهای 90-1385
نسبت باسوادی کشور از  88/9درصد به  88/6درصد کاهش یافته است .اما نسبت باسوادی استان از متوسط کشور باالتر بوده و
از  90/3درصد به  90/5درصد افزایش یافته است .در دوره  1385-95نسبت باسوادی کشور و استان افزایش یافته و بهترتیب
در کشور و استان از  88/6و  90/5درصد به 90/8و  92/5درصد رسیده است .سالهای  1390-95این شاخص در نقاط شهری
کشور و استان بهترتیب به  90/8و  92/5درصد رسید .هر چند طی ادوار گذشته شکاف بین مناطق شهری و روستایی در زمینه
آموزش کاهش یافته است اما همچنان تفاوتهای زیادی در وضعیت باسوادی نقاط شهری و روستایی شاهد هستیم.
نسبت باسوادی نقاط روستایی استان و کشور طی سالهای  1385-95همگرا بوده دارد و این مسئله در کاهش اختالف نسبت
باسوادی کشور و استان اثربخش بوده است .همانطور که در شکل  1-1مشاهده میشود نسبت باسوادی نقاط روستایی کشور و
استان در سال  1385بهترتیب برابر  75/1و  74/7درصد بوده است .این میزان بهترتیب به  75/1و  74/8درصد در سال 1390
رسید و در سرشماری بعدی این میزان با صفر شدن نابرابری همراه بوده و نسبت باسوادی نقاط روستایی استان و کشور به 78/5
درصد رسید.
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شکل -1-1نسبت باسوادي کشور و استان گیالن بر حسب وضع سکونت1385-90-95 :

همانطور که در شکل  1-2مالحظه میگردد بررسی روند تغییرات نسبت باسوادی کشور و استان طی سالهای 1385-90و
 ،95-1390دو دوره متفاوت را نشان میدهد بهنحوی که در دوره اول رشد نسبت باسوادی کل استان گیالن نسبت به دوره دوم
پایینتر ولی نسبت به رشد نسبت باسوادی دوره اول کشور  1درصد بیشتر بوده است .در دوره دوم میزان رشد باسوادی کل
استان گیالن نسبت به دوره اول بیش از دو برابر شده است .بر این اساس نسبت باسوادی کشور و استان طی سالهای1385-90
بهترتیب  0/2و  1/2درصد رشد داشته است اما این شاخص طی سالهای  1390-95بهترتیب  2/8و  3درصد رشد کرده است.
نسبت باسوادی نقاط شهری کشور و استان در دوره اول یعنی از سال  1385تا 1390بهترتیب با  -0/3و  0/2درصد رشد همراه
بوده است اما در دوره دوم یعنی از سال 1390تا سال  1395این رشد بهترتیب معادل  2/2و  2درصد بوده است .نسبت باسوادی
نقاط روستایی کشور و استان نیز وضعیت تقریباً مشابهی داشتهاند بهطوری که در دوره اول این شاخص بهترتیب  0و  0/1درصد
رشد داشته است و در دوره دوم یعنی طی سالهای  1390-95این شاخص بهترتیب رشدی معادل  3/4و  3/7درصد داشته
است .به نظر میرسد در دوره پنج ساله دوم(  )1390-95اقدامات مثبت و مؤثری نسبت به دوره پنج ساله اول در زمینه افزایش
نسبت باسوادی صورت گرفته است .نکته دیگری که حائز اهمیت است رشد بیشتر نسبت باسوادی نقاط روستایی نسبت به نقاط
شهری در کشور و استان طی سالهای  1390-95است بهطوری که طی سالهای  1385-90این رشد تقریباً نزدیک و در
مقایسه با دوره پنج سال بعدی( )1390-95بسیار کمتر بوده است.
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شکل -1-2تغییرات نسبت باسوادي کشور و استان گیالن بر حسب وضع سکونت1385-90-95 :

 -1-2بررسی سهم جمعیت  6ساله و بیشتر ،باسواد و بیسواد استان گیالن از کل کشور 1385-95
بر اساس شکل  1-3سهم جمعیت  6ساله و بیشتر استان از کل جمعیت  6ساله و بیشتر کشور از  3/5درصد در سال 1385
به  3/4درصد در سال  1390و  3/3درصد در سال  1395کاهش یافته است .همانطور که در شکل  1-4مشاهده میگردد طی
سالهای  1390 ،1385و  1390سهم جمعیت باسواد استان از جمعیت باسواد کشور بهترتیب  3/4 ،3/4و  3/3درصد بوده است.
طی سه دوره سرشماری اخیر ،سهم استان گیالن از جمعیت بیسوادان کشور نیز بهترتیب  3/6 ،3/8و  3/4بوده است(شکل -5
 .)2بر همین اساس در دوره اول یعنی از سال  1385تا سال  ،1390سهم جمعیت  6ساله و بیشتر ،جمعیت باسواد و جمعیت
بیسواد بهترتیب  0 ،0/1و  0/2درصد کاهش داشته است و در دوره دوم یعنی از سال 1390تا  1395نیز تقریباً وضعیت مشابهی
را شاهد هستیم .همچنین در دوره دوم سهم جمعیت  6ساله و بیشتر ،جمعیت باسواد و جمعیت بیسواد بهترتیب  0/1 ،0/1و
 0/2درصد کاهش داشته است .علیرغم اینکه طی هر دو دوره با کاهش سهم جمعیت  6ساله و باالتر و جمعیت باسواد مواجه
هستیم اما نکته حائز اهمیت ،بیشتر بودن قدر مطلق میزان کاهش سهم بیسواد از قدرمطلق میزان کاهش جمعیت  6ساله و
بیشتر و جمعیت باسواد طی هر دو دوره بوده است.
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شکل -1-5سهم جمعیت بیسواد استان گیالن از کشور 1385-95 :شکل -1-4سهم جمعیت باسواد استان گیالن از کشور 1385-95 :شکل -1-3سهم جمعیت 6ساله و بیشتر استان گیالن از کشور1385-95 :

 -1-3بررسی روند توزیع جمعیت باسواد بر اساس سطوح تحصیلی و تغییرات آن در کشور و استان گیالن
1385-95
روند توزیع جمعیت طی دهه اخیر نشان می دهد سهم جمعیت باسواد دوره تحصیلی ابتدایی و دوره تحصیلی عالی کشور نسبت
به استان همواره بیشتر بوده است در حالی که سهم باسوادان دوره تحصیلی راهنمایی و متوسطه اول و دوره تحصیلی متوسطه
دوم کشور نسبت به استان طی این مدت همواره کمتر بوده است .در شکل  1-6مشاهده میشود سهم باسوادان دوره تحصیلی
ابتدایی از جمعیت باسواد کشور و استان در سال  1385بهترتیب برابر  30/4و  27/9درصد بوده است .این سهم در سال 1390
با کاهش مواجه بوده است و در کشور و استان بهترتیب به  27/9و  25درصد تقلیل یافته است .علیرغم اینکه طی سالهای
 95-1390سهم این گروه در کشور افزایش داشته است اما در استان گیالن با کاهش مواجه بوده است.
بر اساس سرشماری  1395سهم باسوادان این دوره در کشور و استان بهترتیب به  29/1و  24/9درصد رسید .طی دهه اخیر
تفاوت سهم باسوادان دوره ابتدایی در کشور و استان در حال افزایش است بهطوری که قدرمطلق تفاضل سهم این گروه در کشور
و استان از  2/5درصد در سال  1385به  4/2درصد در سال  1395افزایش یافته است.
همانطور که در شکل  1-6مشاهده میگردد طی دهه اخیر سهم باسوادان دوره تحصیلی راهنمایی کشور و استان از کل باسوادان
نسبت به دوره تحصیلی ابتدایی کمتر بوده و روندی کاهشی داشته است .سهم باسوادان دوره راهنمایی کشور و استان بهترتیب
از  23/1و  24/6در سال  1385به  21/5و  23/1درصد در سال  1390رسیده است .بر اساس سرشماری  1395سهم این گروه
در کشور و استان بهترتیب به  18/1و  19/9درصد کاهش یافته است .طی این مدت تفاوت سهم باسوادان دوره راهنمایی کشور
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و استان در حال افزایش بوده است بهطوری که قدرمطلق تفاضل سهم این گروه در استان با متوسط کشور از  1/3درصد در سال
 1385به  1/8درصد در سال  1395افزایش یافته است.
بیشترین سهم باسوادان کشور و استان طی سالهای  1390-95به گروه متوسطه دوم ،دیپلم و پیشدانشگاهی اختصاص داشته
است .بر اساس شکل  1-6طی سالهای  ،1385-95سهم باسوادان این گروه در استان از متوسط کشور بیشتر است .سهم این
گروه در کشور و استان گیالن در سال  1385بهترتیب  30/8و  33درصد بوده که در سال  1390بهترتیب به  30/4و  33درصد
رسیده است .بر پایه نتایج سرشماری  ،1395سهم باسوادان این گروه در کشور و استان بهترتیب به  30/7و  33/6درصد رسیده
است.
تفاوت سهم باسوادان این دوره تحصیلی نیز در استان گیالن با کشور روندی افزایشی داشته است بهطوری که قدر مطلق تفاضل
سهم آن در کشور و استان از  2/2درصد در سال  1385به  2/9درصد در سال  1395افزایش یافته است.
طی دهه اخیر سهم باسوادان دورههای تحصیلی عالی بیش ترین افزایش را تجربه کرده است .سهم باسوادان این دوره تحصیلی
طی سالهای  1390 ،1385و  1395در کشور بهترتیب معادل  18/3 ،12/7و  21/7درصد بوده و در استان بهترتیب معادل
 17/5 ،12/1و  21/3درصد بوده است .تفاوت سهم باسوادان این دوره استان با کشور تغییرات زیادی نداشته است .قدر مطلق
تفاضل این سهم از  0/6درصد در سال  1385به  0/8درصد در سال  1390افزایش یافت و مجدداً به  0/6درصد در سال 1395
رسید.

سهم سایر دورههای تحصیلی نامشخص و اظهار نشده نیز طی این مدت روندی کاهشی داشته بهطوری که در کشور و استان
بهترتیب از  2/9و  2/4درصد در سال  1385به  0/4درصد در سال  1395رسیدهاند.

بررسی وضعیت سواد و تحصیالت عالی کشور و استان گیالن 1385-95

33.6

30.7

35
33

30.4
27.9

25

21.3

30.8

27.9

24.6

ابتدايی ،سوادآموزي-کشور
راهنمايی و متوسطه اول -کشور
متوسطه دوم ،ديپلم و پیش دانشگاهی-کشور
عالی-کشور
ابتدايی ،سوادآموزي-گیالن
راهنمايی و متوسطه اول-گیالن
متوسطه دوم ،ديپلم و پیش دانشگاهی-گیالن
عالی-گیالن

25

23.1

21.5
20

19.9
18.1

30

درصد

23.1
21.7

33

30.4

29.1

24.9

11

18.3
17.5
15
12.7
12.1
10

1395

1390

1385

شکل  -1-6روند توزيع جمعیت باسواد کشور و استان گیالن بر حسب سطوح تحصیلی1385-90-95 :

تغییرات سهم باسوادان دورههای تحصیلی مختلف طی دهه اخیر روند یکسانی نداشته است .همانطور که در شکل  1-7مشاهده
میشود سهم باسوادان دوره تحصیلی ابتدایی طی سالهای  1385-90در کشور و استان بهترتیب  -2/5و  -3درصد رشد داشته
است بهطوری که طی سالهای  1390-95این رشد بهترتیب به  1/2و  -0/1درصد رسیده است .سهم باسوادان دوره راهنمایی،
متوسطه اول کشور و استان در دوره  5ساله اول  -1/6درصد رشد داشته است اما در دوره  5ساله دوم یعنی از سال  90تا 95
رشد این سهم بهترتیب معادل  -3/4و  -2/3درصد بوده است .بر همین اساس از سال 1385تا  1390سهم باسوادان دوره
متوسطه دوم ،دیپلم و پیشدانشگاهی در کشور و استان بهترتیب  -0/4و  0درصد رشد است اما طی سالهای  ،1390-95رشد
سهم جمعیت باسواد این دوره تحصیلی بهترتیب برابر  0/3و  0/6درصد بوده است.
بر اساس شکل  1-7سهم باسوادان دوره تحصیلی عالی طی سالهای 1385-90رشد بیشتری نسبت به سالهای 1390-95
داشته است .بر این اساس سهم باسوادان این دوره تحصیلی در  5سال اول در کشور و استان برابر  5/6و  5/4درصد بوده است
اما سهم این گروه در  5سال دوم برای کشور و استان بهترتیب  3/4و  3/8درصد رشد را نشان میدهد .سهم سایر دورههای
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تحصیلی نامشخص و اظهار نشده کشور و استان بهترتیب در دوره اول  -1/1و  -0/9درصد و در دوره دوم نیز بهترتیب  -1/4و
 -1/2درصد رشد داشته است.

7
6

5.6
5.4

5

3.8

4
ابتدايی ،سوادآموزي -کشور

3.4

راهنمايی ،متوسطه اول -کشور
متوسطه دوم ،ديپلم و پیش دانشگاهی -کشور
عالی -کشور

1.2
0.6
0.3
-0.1

2

درصد

ابتدايی ،سوادآموزي -گیالن

3

راهنمايی ،متوسطه اول -گیالن
متوسطه دوم ،ديپلم و پیش دانشگاهی -گیالن

1

عالی -گیالن

0

0

-0.4
-1
-1.6
-1.6
-2.5

-3.2

-3

-2
-3

-3.4
-4

1390-95

1385-90

شکل  -1-7درصد تغییرات سهم سطوح تحصیلی افراد باسواد کشور و استان گیالن1385-90 ،1390-95 :

فصل 2
تحلیل شاخصهای اجتماعی و اقتصادی جمعیت دارای تحصیالت عالی
کشور و استان گیالن
1385-95
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 -2-1بررسی روند توزیع نسبی جمعیت دارای تحصیالت عالی بر حسب فعالیت و تغییرات آن در کشور و
استان گیالن 1385-95
بر پایه نتایج سرشماری  ،1385از میان جمعیت  10ساله و بیشتر دارای تحصیالت عالی بیشترین سهم به جمعیت شاغل
اختصاص داشته است .اما در سرشماری های بعدی ،سهم جمعیت شاغل در رتبه دوم قرار گرفته و سهم جمعیت غیرفعال
اقتصادی بیشترین سهم را در بین جمعیت  10ساله و بیشتر با تحصیالت عالی از آن خود کرده است.
همانطور که در شکل  2-1مالحظه میگردد ،سهم جمعیت غیرفعال کشور و استان گیالن بهترتیب از  45/8و  44/9درصد در
سال  1385به  51/4و  49درصد در سال 1390افزایش یافته است .طی سالهای  1390-95نیز این افزایش با شیب کمتری
رخ داده است و سهم این گروه در کشور و استان به  52/2درصد رسیده است .سهم شاغالن دارای تحصیالت عالی که در سال
 1385بیشترین سهم تحصیلکردهها را به خود اختصاص داده بود در دورههای بعدی روندی کاهشی را تجربه کرده است .بر این
اساس سهم جمعیت شاغل دارای تحصیالت عالی کشور و استان بهترتیب از  48/1و  45/2درصد در سال  1385به  40/6و 40
درصد در سال  1390رسیده است .بر اساس سرشماری  1395این سهم در کشور و استان بهترتیب به  39و  36/6درصد کاهش
یافته است.
طی سالهای  1385-95سهم جمعیت دارای تحصیالت عالی و بیکار استان ،همواره از کشور بیشتر بوده است اما قدرمطلق
تفاضل سهم آنها طی این مدت از  3/9درصد به  2/4درصد کاهش یافته است .طی این مدت سهم این گروه در کشور بهترتیب
 7/3 ،5/4و  8/7درصد و در استان بهترتیب  10/4 ،9/3و  11/1درصد بوده است .بهعالوه سهم اظهارنشده دارای تحصیالت عالی
طی این مدت همواره کمتر از  1درصد بوده است و در سال  1395به  0/1درصد کاهش یافته است.
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شکل  -2-1توزيع نسبی جمعیت داراي تحصیالت عالی کشور و استان گیالن بر حسب وضع فعالیت1385-90-95 :

از سوی دیگر در شکل  2-2مالحظه می شود سهم جمعیت غیرفعال با تحصیالت عالی کشور و استان طی سالهای،1385-90
بهترتیب  5/6و  4/1درصد رشد داشته است اما طی سالهای  1390-95این رشد کاهشی بوده و بهترتیب به  0/8و  3/2درصد
رسیده است.
این آمار و اطالعات بیانگر دو نکته است  .نکته اول اینکه شدت رشد جمعیت غیرفعال با تحصیالت عالی در دوره پنج ساله
دوم( )1390-95نسبت به دوره پنج ساله اول( )1385-90کاهش یافته است و نکته دوم علیرغم اینکه در دوره اول میزان رشد
این شاخص در استان گیالن نسبت به کشور کمتر بوده است اما در دوره دوم میزان این شاخص در استان از کشور بیشتر شده
است بهطوری که طی سالهای  1390-95میزان این رشد در استان  4برابر متوسط کشور بوده است.
سهم جمعیت شاغالن با تحصیالت عالی کشور و استان در دوره  5ساله اول بهترتیب  -7/5و  -5/2درصد رشد داشته است اما
در دوره  5ساله دوم روند کاهشی آن شیب کمتری داشته است و بهترتیب رشدی معادل  -1/6و  -3/4درصد را تجربه کرده
است که ناشی از کاهش شیب افزایش سهم جمعیت غیرفعال بوده است .همچنین سهم جمعیت بیکار دارای تحصیالت عالی
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کشور و استان در دوره  5ساله اول بهترتیب  1/9و  1/1درصد رشد داشته است و در دوره  5ساله دوم یعنی از سال  1390تا
 1395سهم این گروه در کشور و استان بهترتیب رشدی معادل  1/4و  0/7درصد داشته است.
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شکل  -2-2درصد تغییرات جمعیت داراي تحصیالت عالی کشور و استان گیالن بر حسب وضع فعالیت1385-90-95 :

 -2-2بررسی وضع زناشویی جمعیت دارای تحصیالت عالی کشور و استان گیالن طی سالهای 1385-95
طی دهه اخیر اختالفهای مربوط به جنسیت در خصوص شاخصهای وضع زناشویی افراد دارای تحصیالت عالی کاهش یافته
است .همانگونه که در جدول  1-2مشاهده میشود در بین مردان دارای تحصیالت عالی کشور ،سهم جمعیت حداقل یکبار
ازدواج کرده طی سالهای  1390 ،1385و  1390بهترتیب  55/9 ،57/1و  61/1درصد بوده است .طی این مدت میزان این سهم
در استان بهترتیب  55/9 ،57/2و  59/4درصد محاسبه شده است .همچنین قدرمطلق تفاضل این سهم در بین مردان کشور و
استان طی این مدت بهترتیب  0/0 ،0/1و  0/7درصد بوده است که بیانگر افزایش فاصله استان با متوسط کشور است .از طرف
دیگر در بین زنان دارای تحصیالت عالی کشور ،سهم جمعیت حداقل یکبار ازدواج کرده طی سرشماری اخیر بهترتیب ،48/4
 52/7و  63/1درصد بوده و در استان نیز این سهم بهترتیب  50 ،44/5و  59/5درصد گزارش شده است که این اعداد بیانگر آن
است که اختالف سهم این گروه از تحصیلکردهها در استان و کشور در بین زنان بهمراتب نسبت به مردان بیشتر است بهنحوی
که قدرمطلق تفاضل این سهم در کشور و استان بهترتیب  2/7 ،3/9و  3/6درصد بوده است.
بهطور کلی آمارها حکایت از افزایش سهم جمعیت حداقل یکبا ر ازدواج کرده مردان و زنان در کشور و استان در بین جمعیت
دارای تحصیالت عالی دارد .که بهطور عمده می تواند ناشی از افزایش سهم افراد دارای تحصیالت عالی در سن ازدواج طی دهه
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اخیر باشد .نکته دیگری که حائز اهمیت است کاهش فاصلهی سهم جمعیت دارای تحصیالت عالی حداقل یکبار ازدواج کرده
مردان و زنان کشور و استان طی سرشماریهای اخیر است .بر این اساس قدرمطلق تفاضل سهم مردان و زنان طی سالهای
 1385-95در کشور بهترتیب  3/2 ،7/7و  2درصد و در استان بهترتیب  5/9 ،12/7و  0/1درصد بوده است .بر همین اساس از
میان جمعیت حداقل یکبار ازدواج کرده و بیشتر ،بیش ترین سهم به افراد دارای همسر و هرگز ازدواج نکرده اختصاص داشته
است .از سال  1385تا سال  ،1395سهم مردان بیهمسر بر اثر فوت با تحصیالت عالی در کشور برابر  0/3درصد و در استان
برابر  0/4درصد بوده است .اما در بین زنان این سهم روندی صعودی داشته است .طی این مدت سهم زنان بی همسر بر اثر فوت
با تحصیالت عالی در کشور بهترتیب  1/1 ،0/9و  1/1درصد و در استان بهترتیب  1 ،0/6و  1/1درصد بوده است.
همچنین طی مدت مشابه سهم مردان بی همسر بر اثر طالق در کشور بهترتیب  0/6 ،0/5و  1/1درصد و در استان بهترتیب ،0/4
 0/5و  1/1درصد بوده است که تقریباً وضعیت مشابهی را نشان می دهد .اما در مقابل سهم زنان با تحصیالت عالی و بی همسر
بر اثر طالق نسبت به مردان بیشتر است بهنحوی که این سهم طی سالهای  1385-95در کشور بهترتیب  1/4 ،0/9و 2/7
درصد و در استان بهترتیب  1/1 ،0/6و  2/5درصد بوده است .همچنین طی این مدت سهم زنان با تحصیالت عالی و بی همسر
بر اثر طالق استان نسبت به متوسط کشور همواره کمتر بوده است.
جدول -2-1وضعیت زناشويی جمعیت ده ساله و بیشتر داراي تحصیالت عالی کشور و استان به تفکیک جنس1385-90-95 :

شرح

کشور

استان

1385

(درصد)

1395

1390

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

حداقل يکبار ازدواج کرده و بیشتر

57.1

48.4

55.9

52.7

61.1

63.1

داراي همسر

56.3

46.5

55

50.1

59.7

59.3

بی همسر براثر فوت

0.3

0.9

0.3

1.1

0.3

1.1

بی همسر بر اثر طالق

0.5

0.9

0.6

1.4

1.1

2.7

هرگز ازدواج نکرده

42.3

50.6

44

47.2

38.8

36.9

اظهار نشده کلی

0.5

1

0.1

0.1

0

0

حداقل يکبار ازدواج کرده و بیشتر

57.2

44.5

55.9

50

59.4

59.5

داراي همسر

56.4

43.1

55

47.8

58

55.9

بی همسر براثر فوت

0.4

0.6

0.4

1

0.4

1.1

بی همسر بر اثر طالق

0.4

0.6

0.5

1.1

1.1

2.5

هرگز ازدواج نکرده

42.5

54.9

44.1

50

40.6

40.5

اظهار نشده کلی

0.3

0.6

0

0

0

0

همانطور که اشاره شد بیشترین سهم جمعیت حداقل یکبار ازدواج کرده و بیشتر به جمعیت دارای همسر و هرگز ازدواج
نکرده اختصاص دارد .بر اساس شکل 2-3طی سالهای  ،1385-95سهم جمعیت دارای همسر با تحصیالت عالی کشور و استان
در بین مردان نسبت به زنان بیش تر بوده است اما طی این مدت سهم زنان در حال افزایش است .طی این مدت سهم جمعیت
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مردان دارای همسر با تحصیالت عالی در کشور بهترتیب  55 ،56/3و  59/7درصد و در استان بهترتیب  55 ،56/4و  58درصد
بوده است.
همچنین در مدت مشابه سهم جمعیت زنان دارای همسر با تحصیالت عالی در کشور بهترتیب  50/1 ،46/5و  59/3درصد و در
استان بهترتیب  47/8 ،43/1و  55/9درصد بوده است که بیانگر فاصلهی سهم زنان دارای همسر با تحصیالت عالی استان نسبت
به کشور است در حالی که این فاصله در بین مردان کمتر است هرچند که در حال افزایش است.
سهم مردان و زنان هرگز ازدواج نکرده با تحصیالت عالی در استان نسبت به کشور بیشتر بوده است و همچنین سهم زنان هرگز
ازدواج نکرده نسبت به مردان در طی سالهای 1385-90بیشتر بوده اما در سال  1395سهم زنان ازدواج نکرده از مردان کمتر
شده است.
بر این اساس طی سالهای  1385-95سهم مردان هرگز ازدواج نکرده با تحصیالت عالی در کشور بهترتیب  44 ،42/3و 38/8
درصد و در استان بهترتیب  44/1 ،42/5و  40/6درصد است .همچنین در مدت مشابه سهم زنان هرگز ازدواج نکرده با تحصیالت
عالی در کشور بهترتیب  47/2 ،50/6و  36/9درصد و در استان بهترتیب  50 ،54/9و  40/5درصد بوده است.
60

59.7
59.3
58
55.9

56.4
55
55

56.3

54.9

55

مرد داراي همسر-کشور
مرد هرگز ازدواج نکرده-کشور
مرد داراي همسر-گیالن
مرد هرگز ازدواج نکرده-گیالن

زن هرگز ازدواج نکرده-کشور

50

50
47.8
47.2

زن داراي همسر-گیالن

44.1

زن هرگز ازدواج نکرده-گیالن

44

46.5

45
43.1
42.3

40.6

درصد

زن داراي همسر-کشور

50.1

50.6

42.5

40

40.5
38.8
36.9

35
1395

1390

1385

شکل -2-3وضعیت زناشويی جمعیت ده ساله و بیشتر داراي تحصیالت عالی کشور و استان گیالن به تفکیک جنس1385-90-95 :
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 . 3نتیجهگیری
 -1یکی از مواردی که میتواند نابرابری در امر آموزش را در بین جوامع بیان نماید ،تفاوت نسبت باسوادی وعدم توازن در
رشد آن است .نسبت باسوادی استان گیالن طی سالهای  1385-95همواره از متوسط کشور پایینتر بوده است اما
اختالف نسبت باسوادی کشور و استان طی این مدت روندی کاهشی داشته و از  1/3درصد در سال  1385به 0/3
درصد در سال  1395کاهش یافته است .این مسئله نشان از کاهش نابرابری این شاخص در استان گیالن در مقایسه با
متوسط کشور دارد.
 -2هر چند طی ادوار گذشته شکاف بین مناطق شهری و روستایی در زمینه آموزش کاهش یافته است اما همچنان در
زمینه باسوادی ،تفاوتهای زیادی را در نقاط شهری و روستایی شاهد هستیم بهطوری که میزان اختالف نسبت باسوادی
نقاط شهری و روستایی در کشور از  13/8درصد در سال  1385به  12/3درصد در سال  1395کاهش یافته است .در
حالی که طی این مدت ،تفاوت نسبت باسوادی نقاط شهری و روستایی استان از متوسط کشور باالتر بوده است و از
 15/2درصد در سال  1385به  15درصد در سال  1395کاهش یافته است .همچنین نسبت باسوادی نقاط شهری
استان در ادوار گذشته همواره از متوسط کشور باالتر بوده اما در نقاط روستایی ،نسبت باسوادی استان هیچگاه از
متوسط کشور بیشتر نبوده است.
 -3بررسی روند تغییرات نسبت باسوادی کشور و استان طی سالهای  1385-95دو دوره متفاوت را نشان میدهد .نسبت
باسوادی نقاط شهری کشور و استان در دوره اول یعنی از سال  1385تا سال  1390بهترتیب با  -0/3و  0/2درصد رشد
همراه بوده است اما در دوره دوم یعنی از سال 1390تا سال  1395این رشد بهترتیب به  2/2و  2درصد رسیده است.
نسبت باسوادی نقاط روستایی کشور و استان نیز وضعیت تقریباً مشابهی داشتهاند بهطوری که در دوره اول این شاخص
بهترتیب  0و  0/1درصد رشد داشته است و در دوره دوم یعنی طی سالهای  1390-95این شاخص بهترتیب رشدی
معادل  3/4و  3/7درصد داشته است .به نظر میرسد در دوره پنج ساله دوم(  )1390-95اقدامات مثبت و مؤثرتری
نسبت به دوره پنج ساله اول در زمینه افزایش نسبت باسوادی صورت گرفته است.
 -4علیرغم اینکه طی سالهای  1385-95با کاهش سهم جمعیت  6ساله و بیشتر ،باسواد و بیسواد مواجه بودهایم اما
شدت این کاهش در جمعیت بیسواد بیشتر بوده است بهنحوی که قدرمطلق میزان کاهش سهم بیسواد از قدرمطلق
میزان کاهش جمعیت  6ساله و بیشتر و جمعیت باسواد طی هر دو دوره پنج ساله بیشتر بوده است.
 -5روند توزیع جمعیت طی دهه اخیر نشان میدهد سهم جمعیت باسواد دوره تحصیلی ابتدایی و دوره تحصیلی عالی
کشور نسبت به استان همواره بیشتر بوده است در حالی که سهم باسوادان دوره تحصیلی راهنمایی و متوسطه  1و
دوره تحصیلی متوسطه  2کشور نسبت به استان طی این مدت همواره کمتر بوده است.
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 -6توزیع جمعیت در دورههای مختلف تحصیلی نشان میدهد طی دهه اخیر سهم باسوادان دوره عالی در کشور و استان
بیشترین افزایش را تجربه کرده است ؛ هرچند که شیب این افزایش در دوره پنج ساله دوم کمتر بوده است .در مقابل
سهم باسوادان دوره راهنمایی و متوسطه  1بیش ترین کاهش را داشته است .همچنین سهم باسوادان دوره ابتدایی
کشور در دوره پنج ساله 1385-90کاهش داشته است و در دوره پنج ساله  1390-95با افزایش مواجه بوده است .در
حالی که طی هر دو دروه سهم جمعیت باسوادان دوره ابتدایی استان گیالن کاهش یافته است.
 -7طی دهه اخیر تفاوت سهم باسوادان دوره ابتدایی در کشور و استان در حال افزایش است بهطوری که قدرمطلق تفاضل
سهم این گروه در کشور و استان از  2/5درصد در سال  1385به  4/2درصد در سال  1395افزایش یافته است .این
تفاوت در سهم باسوادان دوره راهنمایی کشور و استان نیز در حال افزایش بوده است بهطوری که قدرمطلق تفاضل
سهم این گروه در استان با متوسط کشور از  1/3درصد در سال  1385به  1/8درصد در سال  1395افزایش یافته است.
اختالف سهم باسوادان دوره تحصیلی متوسطه  2نیز در استان گیالن با کشور افزایش یافته است بهطوری که قدر مطلق
تفاضل سهم آن در کشور و استان از  2/2درصد در سال  1385به  2/9درصد در سال  1395افزایش یافته است.
همچنین تفاوت سهم باسوادان دوره عالی استان با کشور تغییرات زیادی نداشته است .قدر مطلق تفاضل این سهم از
 0/6درصد در سال  1385به  0/8درصد در سال  1390افزایش یافت و مجدداً به  0/6درصد در سال 1395

رسید.

 -8سهم جمعیت دارای تحصیالت عالی استان از کشور کمتر است .سهم جمعیت دارای تحصیالت دانشگاهی کشور از
 12/7درصد در سال  1385به  18/3درصد در سال  1390و  21/7درصد در سال  1395رسید .طی این مدت سهم
این گروه در استان گیالن از  12/1درصد در سال  1385به  17/5درصد در سال  1390و  21/3درصد در سال 1395
رسید.
 -9بر پایه نتایج سرشماری  ،1385بیشترین سهم جمعیت دارای تحصیالت عالی 10ساله و بیشتر کشور و استان به
شاغالن اختصاص داشته است در حالی که در دو سرشماری بعدی بیشترین سهم به جمعیت غیرفعال تعلق داشته
است به طوری که سهم جمعیت غیرفعال در کشور و استان بهترتیب از  45/8و  44/9درصد در سال  1385به 52/2
درصد در سال  1395افزایش یافته است.
 -10سهم جمعیت شاغالن با تحصیالت عالی کشور و استان در دوره پنج ساله  1385-90بهترتیب  -7/5و  -5/2درصد
رشد داشته است اما در دوره پنج ساله  1390-95روند کاهشی آن شیب مالیمتری داشته است و بهترتیب رشدی
معادل  -1/6و  -3/4درصد داشته است که ناشی از کاهش شیب افزایش سهم جمعیت غیرفعال بوده است.
 -11سهم بیکاران با تحصیالت عالی کشور و استان در دوره پنج ساله  1385-90بهترتیب  1/9و  1/1درصد افزایش یافته
است ما در دوره پنج ساله  1390-95روند افزایشی آن با شیب مالیم تری ادامه داشته است و همچنین همانند دوره
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پنج ساله اول ،شیب افزایش جمعیت بیکاران استان نسبت به کشور کمتر بوده است .بر این اساس سهم این گروه در
کشور و استان طی سالهای  1390-95بهترتیب  1/4و  0/7درصد رشد داشته است.
 -12طی سالهای  1385-95سهم جمعیت دارای تحصیالت عالی و بیکار استان نسبت به کشور همواره بیشتر بوده است
اما قدرمطلق تفاضل سهم آنها طی این مدت از  3/9درصد به  2/4درصد کاهش یافته است.
 -13آمارها حاکی از بیشتر بودن اختالف سهم جمعیت حداقل یکبار ازدواج کرده با تحصیالت عالی در کشور و استان در
بین زنان نسبت به مردان است .بهنحوی که قدرمطلق تفاضل این سهم در کشور و استان در بین زنان بهترتیب ،3/9
 2/7و  3/6درصد است اما در بین مردان بهترتیب  0 ،0/1و  0/1درصد بوده است که بیانگر آن است رواج ازدواج در
بین زنان با تحصیالت عالی استان نسبت به زنان با تحصیالت عالی کشور و همچنین نسبت به مردان با تحصیالت عالی
گیالن کمتر است .این مسئله منجر به باال رفتن سن ازدواج دختران استان نسبت به کشور خواهد شد و اگر مورد توجه
جدی قرار نگیرد موجب تشدید میزان تجرد قطعی دختران استان گیالن خواهد شد.
 -14طی دهه اخیر اختالفهای مربوط به جنسیت در خصوص شاخصهای وضع زناشویی افراد دارای تحصیالت عالی کاهش
یافته است به طوری که اختالف سهم جمعیت حداقل یکبار ازدواج کرده مردان و زنان کشور و استان طی سرشماریهای
اخیر کاهش یافته است .بر این اساس قدرمطلق تفاضل سهم مردان و زنان حداقل یکبار ازدواج کرده با تحصیالت عالی
در کشور بهترتیب  3/2 ،7/7و  2درصد و در استان بهترتیب  5/9 ،12/7و  0/1درصد بوده است.
 -15از سال  1385تا سال  1395سهم مردان بی همسر بر اثر طالق با تحصیالت عالی در کشور بهترتیب  0/6 ،0/5و 1/1
درصد و در استان بهترتیب  0/5 ،0/4و  1/1درصد بوده است که تقریباً وضعیت مشابهی را نشان میدهد .اما در مقابل
سهم زنان با تحصیالت عالی و بی همسر بر اثر طالق نسبت به مردان بیشتر است بهنحوی که این سهم طی سالهای
 1390 ،1385و  1395در کشور بهترتیب  1/4 ،0/9و  2/7درصد و در استان بهترتیب  1/1 ،0/6و  2/5درصد بوده
است .طی این مدت سهم زنان با تحصیالت عالی و بی همسر بر اثر طالق استان نسبت به متوسط کشور همواره کمتر
بوده است.
 -16طی دهه اخیر ،سهم جمعیت دارای همسر با تحصیالت عالی کشور و استان در بین مردان نسبت به زنان بیشتر بوده
است اما طی این مدت سهم زنان در حال افزایش است .سهم جمعیت زنان دارای همسر با تحصیالت عالی در کشور
بهترتیب  50/1 ،46/5و  59/3درصد و در استان بهترتیب  47/8 ،43/1و  55/9درصد بوده است که بیانگر فاصلهی سهم
زنان دارای همسر با تحصیالت عالی استان نسبت به کشور است در حالی که این فاصله در بین مردان کمتر است.
 -17سهم مردان و زنان هرگز ازدواج نکرده با تحصیالت عالی در استان نسبت به کشور بیشتر بوده است این مسئله در بین
زنان شدت بیشتری داشته است .طی سالهای  1390 ،1385و  1395سهم مردان ازدواج نکرده با تحصیالت عالی
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بهترتیب  0/1 ،0/2و  1/8درصد از متوسط کشور بیشتر بوده است .در حالی که طی این مدت سهم زنان ازدواج نکرده
با تحصیالت عالی بهترتیب  2/8 ،4/3و  3/6درصد از متوسط کشور بیشتر بوده است.
 -18طی سالهای ،1385-90سهم زنان هرگز ازدواج نکرده با تحصیالت عالی در کشور و استان در مقایسه با مردان بیشتر
بوده است اما در سال  1395این سهم نسبت به مردان کمتر شده است .بر این اساس طی سالهای  1385-95سهم
مردان هرگز ازدواج نکرده با تحصیالت عالی در کشور بهترتیب  44 ،42/3و  38/8درصد و در استان گیالن بهترتیب
 44/1 ،42/5و  40/6درصد است .همچنین در مدت مشابه سهم زنان هرگز ازدواج نکرده با تحصیالت عالی در کشور
بهترتیب  47/2 ،50/6و  36/9درصد و در استان بهترتیب  50 ،54/9و  40/5درصد بوده است.
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 .5پیوست
تعاريف ،مفاهیم و شاخصها
تعاریف و مفاهیم بکار رفته در این ن شریه بر ا ساس تعاریف و مفاهیم ا ستاندارد بینالمللی و بکار رفته در سر شماری
عمومی نفوس و مسکن  1395میباشد.
باسواد
کسانی که میتوانند به فارسی یا هر زبان دیگری متن سادهای را بخوانند و بنویسند خواه مدرك رسمی داشته یا نداشته
باشند ،باسواد تلقی میشوند .همه محصالن از جمله نوآموزان سال اول ابتدایی و سوادآموزان نهضت سوادآموزی نیز باسواد
به حساب میآیند.
در حال تحصیل
کسی "در حال تحصیل" تلقی میشود که طبق برنامههای رسمی آموزشی کشور جمهوری اسالمی ایران به تحصیل مشغول
باشد .افرادی که در خارج از کشور به تحصیل اشتغال دارند و همچنین طالب حوزههای علمیه و سوادآموزان نهضت
سوادآموزی نیز ،در حال تحصیل محسوب میشوند.
دوره يا مدرك تحصیلی
دوره یا مدرك تحصیییلی برای افراد در حال تحصیییل و افراد غیر محصییل بر اسییاس سییطوح  ،چارچوبها و توصیییههای
طبقهبندی بینالمللی سطوح آموز شی 4و انطباق آن با نظام آموز شی ک شور در گذ شته و حال ،تنظیم شده ا ست .م شروح
م صادیق سطوح و دورههای تح صیلی در ن شریه «طبقهبندی سطوح آموز شی و ر شتههای تح صیلی ایران بر ا ساس -97
 »ISCEDموجود است.
وضع فعالیت
شاغل :فردی که مطابق با تعریف کار و مصادیق آن در  7روز گذشته حداقل یک ساعت کار کرده ،هر چند در شغل معمولی
خود کار نکرده باشد ،شاغل محسوب می شود .منظور از کار ،آن دسته از فعالیتهای اقتصادی (فکری یا بدنی) است که به
منظور کسب درآمد (نقدی یاغیرنقدی) انجام شود و هدف آن تولید کاال یا ارائه خدمت باشد.
عالوه بر این ،افراد دارای شرایط زیر نیز شاغل به حساب میآیند:
افرادی که دارای شغلی هستند ولی در  7روز گذشته حداقل یک ساعت کار نکردهاند.افرادی که در فعالیتهای کشاورزی برای خود کار میکنند و به دلیل فصلی بودن کارشان در  7روز گذشته کار نکردهاند.افرادی که به دلیل نوبتی بودن کارشان در  7روز گذشته سرکار خود نرفتهاند.افرادی که از سازمان محل کار خود بورسیه تحصیلی گرفتهاند و مشغول به تحصیل هستند و به این دلیل در  7روز گذشتهکار نکردهاند.
-افرادی که به دلیل مرخصی ،تعطیالت ،بیماری و مسافرت و  ...در  7روز گذشته سرکار خود نرفتهاند.

International Standard Classification Of Education

4

بررسی وضعیت سواد و تحصیالت عالی کشور و استان گیالن 1385-95

25

افرادی که به دالیلی نظیر تغییرات موقت سازمانی یا خرابی دستگاهها و ماشینآالت ،نداشتن مشتری یا سفارش کار بهطور موق سرکار نرفتهاند.
افرادی که از کار خود معلق شدهاند ولی پیوند رسمی شغلی دارند.وضع زناشويی
داراي همسر :زنان یا مردانی که عقد کردهاند (دائم یا موقت) ،حتی اگر زندگی مشترك را آغاز نکرده باشند ،دارای همسر
محسوب میشوند.
بیهمسر به دلیل فوت همسر :زنان یا مردانی که همسرشان فوت کرده است و تا زمان سرشماری مجدداً ازدواج نکردهاند،
بیهمسر به دلیل فوت همسر شناخته میشوند.
بیهمسر به دلیل طالق :زنان یا مردانی که از همسر خود به دلیل طالق جدا شده و تا زمان سرشماری مجدداً ازدواج
نکردهاند ،بیهمسر به دلیل طالق تلقی میشوند.
هرگز ازدواج نکرده :زنان یا مردانی که تا زمان سرشماری همسر اختیار نکردهاند ،هرگز ازدواج نکرده شناخته میشوند.
زنان یا مردانی که نامزد شده ولی هنوز عقد نکردهاند ،در این گروه قرار میگیرند.
فارغ التحصیل :فارغ التحصیل به فردی گفته میشود که آموزشهای علمی و عملی مربوط به یک دوره آموزش رسمی را
فرا گرفته و حائز شرایط دریافت گواهینامه آن دوره شناخته میشود.
شاخصهاي بکار رفته
نسبت باسوادي
این میزان در هر جامعه از تقسیم تعداد افراد باسواد در یک سن یا گروه سنی معین به جمعیت آن سن یا گروه سنی به
دست میآید و معموالً به صورت "درصد" بیان میشود.
سهم جمعیت
این شاخص از تقسیم جمعیت هر استان به کل جمعیت کشور و ضرب آن در عدد  100به دست میآید.
سهم جمعیت باسواد
این شاخص از تقسیم جمعیت باسواد هر استان به کل جمعیت باسواد و ضرب آن در عدد  100به دست میآید.
سهم جمعیت بی سواد
این شاخص از تقسیم جمعیت بی سواد هراستان به کل جمعیت بی سواد کشور و ضرب آن در عدد  100به دست میآید.
میزان شهرنشینی
این شاخص از نسبت تعداد جمعیت ساکن در نقاط شهری به جمعیت کل کشور به دست میآید.
میزان روستانشینی
این شاخص از نسبت تعداد جمعیت ساکن در نقاط روستایی به جمعیت کل کشور به دست میآید.
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