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 چكیده
پردازد. ثر مینیروی انسانی مؤ تأمینتربیت یکی از نهادهای اصلی جامعه است که به  تعلیم ونظام 

قابل  اکنون کمبودهای آموزشی، داشتن فضای مناسب و کافی است. هماولین گام برای اجرای برنامه
انداز ابع آموزشی کشور وجود دارد. با توجه به هدف افزایش پوشش تحصیلی در اسناد چشممن توجهی در

آموزان ریزی نمود. در این پژوهش جمعیت کل دانشمنابع آموزشی برنامه تأمینکشور، الزم است برای 
بینی یشپ 90۲4سال  تا پویای سیستمیسازی شبیهو متوسطه اول با استفاده از کشور در مقطع ابتدایی 
به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز  افتهیصیتخصی های مختلف مرتبط با بودجهشده و سپس سیاست
نتایج گویای آن است که چنانچه رفتار باروری مطابق حال حاضر  است. قرارگرفتهمدارس مورد بررسی 

گذراندن بیشینه خود های پیش رو افزایش خواهد یافت و پس از آموزان در سالپیش برود، جمعیت دانش
س، رقمی مطابق رچه بودجه اختصاص یافته به ساخت مدا، سیر نزولی خواهد داشت. چنان9044در دهه 

داشته باشد، با کاهش جدی در سرانه مساحت فضای آموزشی مواجه  931۸با مقدار اعالم شده برای سال 
مربع و در سناریوی بودجه تر از یک مترخواهیم شد. در سناریوی بودجه دو برابر این مقدار، این کاهش کم

 سال، سرانه آموزشی مدارس کشور بهبود خواهد یافت. 5برابر، پس از  3
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 مقدمه .1

از  تیجمع نیا یهایژگیکنند و ویت مالزم است بدانند بر چند نفر حکوم شههمی هادولت
الزم  یهایزیرتوان برنامهینم تیجمع عیچه قرار است. قطعا بدون دانستن تعداد و ساختار و توز

مختلف مانند آموزش، بهداشت و درمان،  یهاو امکانات در حوزه هارساختیجهت فراهم کردن ز
 راتییتغ عمدتاً یشناستیعلم جمع. ]۶[ داد را انجام ینیاشتغال و کارآفر ،یاجتماع تأمین ورفاه 
و منابع را  تیجمع نیمعقول و منظم ب یادهد و کاربرد آن رابطهیقرار م یابیرا مورد ارز تیجمع

 .]7[ شود کیخود نزد یهاآل دهیبه ا تواندیکه در آن جامعه م یطیشرا یعنی ؛کندیم جادیا
از اهداف  یاریماهر به تحقق بس یانسان یروین تیترب قیتواند از طریکه م یدستگاه نیترمهم

نظام  کی دیپرورش افراد مطلوب با یاست. برا تیو ترب میجامعه کمک کند، دستگاه تعل کی
کارآمد اجزا و عناصر مختلف آن اعم از مواد  ی. در نظام آموزشدیکارآمد به وجود آ یآموزش
رابطه متقابل  گریکدیدجه و اعتبارات با بو زات،یفضا و تجه ،یآموزش لیشاگرد، معلم، وسا ،یدرس

  .گردد رپذیمورد انتظار امکان یهابه هدف یابیدارند تا دست
وزارت  یبرا که یصورت آن است که در ردیتوجه قرار بگ که الزم است مورد یموضوع

از  یاریبس رد،یصورت نگ گذاریهیسرما حیطور صحو به یکاف زانیوپرورش به مآموزش
 یبرا یضرور هایافراد، اکثر آموزش رایخواهد بود؛ ز جهنتییب گریدولت در امور د یهانهیهز

و  میدار تعلوپرورش که عهدهآموزش .رندیگیمدرسه فرا م نیرا در سن یو اجتماع یفرد یزندگ
 یانسان یهاهیاز سرما یاریبس، طور موفق عمل نکندمدرسه است، اگر به نیافراد در سن تیترب

 یحق هر انسان یطور جهانبه لیتحص الزم به ذکر است کهچنین هم .رودیدر مجامعه به ه
از  یکیوپرورش آموزش 9105شده است و بر اساس منشور سازمان ملل در سال شناخته
 .حقوق افراد است نیتریو اصل نیتربزرگ

مطلق از مدرسه، ترک  بتیچون غ ،یلیمختلف شکست تحص یهاشامل جنبه یلیافت تحص
 یمتعدد لیدال یلیتحص افت. شودیم التینازل تحص تیفیو ک ،یلیتحص هیتکرار پا ل،یصتح

 یموارد مربوط به مدرسه، عوامل نیمربوط به مدرسه است؛ و در ب یها برخآن انیدارد که در م
در کاهش افت  تواندیم یآموزش زاتیمنابع و تجه یو کاف حیصح صیمانند تخص یکیزیف

 یشآموز تیفیکاهش ک یکه رو یاز عوامل یباشد. برخ گذارتأثیرآموزان دانش یلیتحص
 یآموزش فضای کمبود سرانه( ۲بودن نسبت معلم به شاگردان و  نییپا( 9: شاملگذارند تأثیر

 یطیبودن مدارس. در شرا نوبته چند( 3آموز در مدرسه( و به هر دانش افتهی)مساحت اختصاص
آموز به هر دانش افتهیباشد، مساحت اختصاص ادیز که تعداد مدارس اندک و تعداد شاگردان

آموزان در مدرسه است که باعث دانش اندازه از شیبتراکم  یبه معنا و این ابدییکاهش م
نسبت به شاگردان کاهش  نیکه تعداد معلم یزمان نیچن. همگرددیم یآموزش تیفیکاهش ک
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آموزان نشتک دابه تک یدگیامکان رسو  گرددیدشوار م یکالس درس تیریمد عتاًیطب ابدییم
که کمبود منابع  یحاالت نی. در چنگرددیم یآموزش تیفیامر باعث افت ک نینخواهد بود که ا

 یبرا .دشوار خواهد بود اریکشور بس یآموزش یاندازهابه اهداف و چشم لیوجود دارد ن یآموزش
 یموجود در برخ یآموزدانش تیو تعداد مدارس نسبت به جمع یحل معضل کمبود منابع آموزش

استفاده  یبرا ،بیترت نی. بدرندیگیمورد استفاده قرار م نوبتهصورت چند نقاط کشور، مدارس به
بعدازظهر به مدرسه  گریاز شاگردان صبح و گروه د یمحدود، گروه یآموزش یاز فضا شتریب
اگرچه چند نوبته  .شوندیمنوبته است، مدارس سه  دیمعضل شد نیاز نقاط که ا ی. در برخروندیم

 یآموزش تیفیک ی، اما بدون شک داراشودیم یآموزش یبودن باعث استفاده کاراتر از فضا
کشور  ییاز نقاط روستا یهنوز در برخ یاز طرف .نسبت به مدارس تک نوبته خواهد بود یترنییپا

عداد شاگردان هر تبه دلیل کم بودن که  ه این معنا. بمیهست هیچندپا یهاسکال لیشاهد تشک
کالس  کیشاگردان مقاطع مختلف در  ،یآموزش یتعداد معلم و فضا تیبا محدود و مواجهه هیپا

 سیرا تدر هیمطالب مرتبط با هر پا یبرخ یدر فرصت کوتاه بیحضور دارند و معلم به ترت
 .کندیم

 تیفیبودن سطح ک نییپا جهیو درنت یآموزدانش تیصورت عدم تناسب منابع و جمع در
وپرورش گفت آموزش توانیم یکل طوربه و شوندیم یلیآموزان دچار افت تحصدانش ،یآموزش

 .خود نخواهد بود وریبهره ینهیدر حالت به
جهت آموزش  هیمنابع اول تأمینمطلوب در سطح کشور، قدم اول  یآموزش تیفیارائه ک یبرا

به  ازین نده،یدر آ یمنابع آموزش حیصح صیتخص یاست. برا یو مناسب آموزش یکاف یفضا یعنی
 یبودجه جهت ساخت و نوساز صیتخص یبه معنا یزیربرنامه نیوجود دارد. ا یزریبرنامه
-دانستن تعداد دانش ازمندین قیدق یزیربرنامه یاستخدام معلمان است. برا ،یآموزش یفضاها

مدل  کیا استفاده از پژوهش ب نی. لذا در امیهست ندهیآ یهادر سال یلیتحص هیآموزان هر پا
در کل کشور تا سال  نهماول تا  هیدانش آموزان پا تیجمع ینیبشیبه پ ،هاستمیس یشناسییایپو

بودجه و  صیتخص یبرا یدر سطح مل یزیر؛ و با توجه به آن برنامهشودیپرداخته م 90۲4
 .ردیگیمصورت  یآموزش یساخت فضا

 پیشینه تحقیقمبانی نظری و  .2

 مثابهبه تولید ناخالص داخلی بهضمن توجه  دوم، اقتصاددانان ید از جنگ جهانبع یهادهه در
در بخش آموزش و  ژهیوبه یانسان هیسرما کهنیبر ا یمبن یکشور، شواهد کیعامل رشد 

 اتتأثیروپرورش عالوه بر کردند. آموزش دایجامعه دارد، پ یبرا یمهم یبهداشت منافع اقتصاد
 شرفتیپ شتر،یسالمت و طول عمر ب لیاز قب گریبه اهداف د یابیدست در ریانکارناپذ یاقتصاد
مختلف  یهاشاگردان در دوره تیجمع .]94[ کندیمشارکت موثر در اجتماع کمک م ،یفرد
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مختلف در  یهاشاگرد در دوره واستانداردها مانند تناسب تعداد معلم  تیو رعا یلیتحص
 گریکدیبا  یاریعوامل بس یهر نظام آموزش در. ردیگیتوجه قرار م مورد یآموزش یزیربرنامه

آموزان حاصل شود. با در نظر گرفتن دانش یبرا شرفتیو پ یریادگیتا  کنندیعمل م
اقدام به  یشتریب یبا آگاه توانیم یکیزیف یرهایمتغ لیاز قب ییدادهادرون لیوتحلهیتجز

آموزش  تیفیبر ک یریادگی طیمح یزااز اج یکی مثابهبه یکیزیف یفضا .]95[نمود  یزیربرنامه
یکی از اجزای  یآموزش یاندازه و مساحت فضا. ]1[دارد  ییبسزا تأثیر یریادگی زانیم نچنیو هم
ریزی برای فضای مورد نیاز مدارس باید برآورد . به منظور برنامه]9۲[ است یکیزیف طیمح اصلی

ثر بر روند تغییرات شت. عوامل مؤقاطع مختلف تحصیلی داآموزان در مدقیقی از جمعیت دانش
و مهاجرت( و  ریوممرگی شامل عوامل جمعیت شناختی )باروری، آموزدانشجمعیت 
. تغییرات جمعیتی ناشی از استی آموزشی که بیانگر میزان پوشش تحصیلی هستند، هاشاخص

عداد کودکان در ی، تغییر میزان موالید، تکل طوربهگذار است. تأثیرباروری بر تقاضا برای آموزش 
سال بعد و تعداد  9۲آموزان در مدارس متوسطه را آموزش ابتدایی شش سال بعد، تعداد دانش

 ریوممرگ نیچنهم .]0[قرار خواهد داد  تأثیرسال بعد تحت  9۸دانشجویان در آموزش عالی را 
پایه اول  التعلیمی در جمعیت کودکان الزمسالگهفتنوزادان و کودکان قبل از رسیدن به سن 

میر وای به آن دارند، چون سطح مرگریزان آموزشی توجه ویژهثر است و برنامهابتدایی مؤ
موفقیت در  جهینتباالتر فقط  مرتبهباالست. ارتقا از یک پایه تحصیلی به  سن نسبتاًکودکان کم

پوشش  ثر است. زمانی کهاحتمال بقاء نیز در این موضوع مؤ دروس و امتحانات نیست بلکه
آموزی است و عوامل رشد التعلیم برابر با جمعیت دانشتحصیلی کامل باشد، جمعیت الزم

  آموزان هستند.کننده تعداد دانشجمعیت، عوامل اصلی تعیین
های آموزشی که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته، به شرح زیر تعریف برخی از شاخص

 :است

 گویند.روی را میراد واقع در سنین مدرسهالتعلیم: جمعیت افجمعیت الزم 

 آموزان هر دوره تحصیلی که در سن پوشش تحصیلی واقعی: از نسبت دانش
 آید.رسمی آن دوره قرار دارند به جمعیت سنین رسمی آن دوره به دست می

  نسبت خالص جذب: نسبت افراد وارد شده به پایه اول هر مقطع تحصیلی که
به جمعیت دارای سن رسمی ورود به آن  هستند،وره دارای سن مربوط به آن د

 پایه است.

  نرخ تکرار پایه: از تقسیم تعداد دانش آموزان مردود مشغول به تحصیل در یک
 آید.پایه تحصیلی به کل محصالن آن پایه به دست می
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-93۸5های شناختی آموزش ابتدایی ایران در سالتحوالت جمعیت ]90[میرزایی و ضرغامی 
اند و در این بازه زمانی به تحلیل آمارهای مرتبط با عدالت آموزشی در شهر را بررسی کرده 9354

ریزی جمعیت بر برنامه تأثیربه  ]94[خیرآبادی اند. و روستا و هم چنین عدالت جنسیتی پرداخته
تبیینی پرداخته است و آماری از وضعیت سواد، اشتغال به -پرورش با روش تحلیلیوآموزش
در  ]1[کرامتی و همکاران  دهد.ل و نابرابری جنسیتی در حوزه آموزش در جهان ارائه میتحصی

دولتی شهر کرج با روش پژوهشی به مقایسه فضای آموزشی مدارس متوسطه دولتی و غیر
-اند. بر اساس نتایج آنان، فضای آموزشی و عناصر تشکیلتوصیفی از نوع همبستگی پرداخته

به تحوالت جمعیت  ]۲9[آموزان رابطه دارد. ضرغامی حصیلی دانشدهنده آن با عملکرد ت
های سازمان بینیآموزی در ایران پرداخته است. در این پژوهش با توجه به آخرین پیشدانش

و تحلیلی از  تفکیک مقاطع تحصیلی مشخص شده آموزان بهملل، تعداد جمعیت بالقوه دانش
در پژوهشی آثار تحوالت جمعیتی بر  ]3[است. امیری ارائه شده  9045روندهای آینده تا سال 

آموزی ایران تا سال بینی جمعیت دانشی آموزش را بررسی نموده و به پیشهای کم  شاخص
 9041نام در سال چنانچه میزان ثبت کهپرداخته است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است  9041

حدود دو برابر شدن جمعیت ایران در سال  تغییری نداشته باشد، با وجود 9314نسبت به سال 
آموزان این دو دوره برابر خواهد بود که این پدیده به ، جمعیت کل دانش93۶5نسبت به  9041

در تحقیقی وضعیت دسترسی به آموزش  ]99[خوردگی جمعیت است. لوتز و همکاران دلیل سال
اند و ایران بررسی کرده کشور جهان از جمله 9۲4ی سنی و جنسیت مختلف را در هاگروه

ها بر اساس رویکردی چندسطحی اند. آنبینی نمودهپیش ۲434وضعیت آموزش ایران را تا سال 
گردد و سال در ایران محو می 35سوادی در سنین زیر بی 9041اند که تا سال بینی کردهپیش

رآوردی از پوشش بخش وسیعی از جمعیت بزرگسال دارای تحصیالت متوسطه هستند. اما آنان ب
به بررسی وضع موجود  ]۸[اند. حسینی نسب و همکاران تحصیلی کودکان و نوجوانان ارائه نداده

اند. روش تحقیق آنان از فضای فیزیکی و تجهیزات آموزشی مدارس متوسطه شهر تبریز پرداخته
است که  . نتایج حاکی از آنباشدلحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نوع، توصیفی پیمایشی می

تر از میانگین سرانه استاندارد نوسازی مدارس میانگین سرانه فضاهای آموزشی و پرورشی پایین
نامه کارشناسی ارشد خود به مطالعه هرم تحصیلی و تغییرات در پایان ]۲[هستند. احمدزاده 

پرداخته است. در  9314تا  93۸4های آموزان شهر تهران طی سالهای جمعیتی دانششاخص
شناسی و محاسبات ی جمعیتهای کم  ها با استفاده از تکنیکآوری دادهین پژوهش روش جمعا

شمار دانش آموزان در کالس بر عملکرد  تأثیربه بررسی  ]93[است. مهربانی آماری انجام شده 
دانش آموز پایه چهارم مدارس عادی  9۲10ای مشتمل بر ن پرداخته است. او از نمونهتحصیلی آنا

از همه مناطق شهر تهران استفاده کرده است. او نتیجه گرفته است که تراکم دانش  دولتی
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بسزایی دارد.  تأثیرها ندارد و در مقابل، منابع خانواده آموزان در کالس اثری معنادار بر نمرات آن
مندی دانش آموزان از محیط به بررسی نقش عوامل کالبدی بر رضایت ]9[افالکی فرد و بزم 

ها روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات اند. روش مورد استفاده آنپرداخته آموزشی
. نتایج حاصل بر ارتباط بین نقش عوامل کالبدی استهای میدانی ای، اسنادی و بررسیکتابخانه

 شناسیییایمدل پو کی ]9۶[منفرد و معینی دارد. وحیدی تأکیدآموزان و رضایتمندی دانش
 ۲454تا  ۲444را از  رانیا یتیساختار جمع اند کهساخته ی مختلفسن یهااز گروه هاستمیس
 یاروبرو خواهد شد به گونه سالمندی جمعیتبا  رانیکه ا دهدمینشان  جینتا .کندمی یسازهیشب

 ]5[کاستیالچی . ابدییم شیسال افزا 03به  ۲5سن متوسط از  ۲454تا  ۲444 یهاسال نیکه ب
مدل  داده است.ارائه  یتکامل یمطالعه رشد اقتصاد یبرا دیجد یسازروش مدلیک 

و توسعه  قیتحق (۲، یکیزیف هیسرما( 9 یچهار بعد اصل نیتعامل ب های او،ستمیس شناسیییایپو
 .دهدیقرار م یبررس را مورد تیجمع ییایپو (0و  یانسان هیسرما( 3، یو نوآور

نگری در آینده ی در زمینهعات علمی کم  های انجام شده، در ایران مطالبا توجه به بررسی
آموزان سازی جمعیت دانشمورد تحول جمعیت محصالن انجام شده است و پژوهشی که به مدل

هایی که در رابطه با این موضوع بپردازد یافت نشد. پژوهشها شناسی سیستمبا روش پویایی
چنین ثبت احوال و مهای آمارهای سازمان ملل و هبه تحلیل صورت گرفته است عمدتاً

کننده جمعیت سازی براساس پارامترهای تعیینها مدلاند و در آنوپرورش کشور پرداختهآموزش
 دانش آموزان صورت نگرفته است.

 

 پژوهش شناسیروش .3

روش  ،یستمیس کردیاست. در رو یستمیس لیپژوهش در قالب تحل نیا یشناسروش
برای انجام این پژوهش نیاز به برآورد جمعیت است. مد نظر قرار گرفته  ستمیس یشناسییایپو

جایی که سیستم . از آناستهای آینده و تخصیص منابع مورد نیاز برای آن انسانی در سال
سازی آن، جمعیت انسانی رفتاری پویا در طول زمان دارد، یکی از ابزارهای مناسب برای مدل

گذر زمان موجب فرسوده شدن بنای مدارس  جایی کهچنین از آن. هماستشناسی سیستم پویایی
ی برا ستمیس یشناسییایپوگردد، در مواجهه با منابع نیز رفتاری پویا را شاهد هستیم. می
 ،یاقتصاد یهاستمیمانند س مختلف یهاستمیرفتار س ینیبشیو پ لیتحل سازی و در نتیجهمدل

-ها و سیاستریزیند در برنامهتواو می شودیاستفاده م یتیریمد ،یطیمح ستیز اجتماعی،

به این صورت که در محیط . گیران قرار دهدها ابزاری قدرتمند در اختیار مدیران و تصمیمگذاری
های مختلف بر روی مدل امتحان شده و ممکن، سیاست افزار و با حداقل هزینهآزمایشی نرم

گردد. محاسبات اتخاذ می گردد و براساس آن بهترین تصمیمرفتار بازخوردی آن مشاهده می
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سازی ی شبیهافزارهابا وجود نرم باشد اماشناسی سیستم مبتنی بر معادالت دیفرانسیل میپویایی
 .یستی این روش نیازی به حل تحلیلی این معادالت نبرپایه

-سازی جهت تحلیل سیاستسازی و شبیهروش مدلمثابه به فارستر راسیستم  شناسیپویایی

نقش مهمی در ارائه  «وکارشناسی کسبپویایی»د. استرمن با کتاب کردت معرفی های بلندم
های این ، ایفا کرد. گامهستندهای کاربردی برای شرایط مختلف مسائلی که دارای پویایی مدل
 :شامل ]۲4[ شناسی با توجه به کتاب استرمنروش

 آن تعریف مسئله پویا و دامنه .9

 ها با یکدیگرتعیین متغیرها و ارتباط آن .۲

 معلولی-ترسیم نمودار علی .3

 سازیافزار مناسب برای شبیهانتخاب نرم .0

 جریان-ساختن مدل موجوی .5

 سازی مدل ساخته شدهشبیه .۶

 اعتبارسنجی مدل .7

 
 هاو یافته هاتحلیل داده .4

 بررسی رفتار پویا

حوالت ، تشودیمدیده  9 نمودارطور که در ی اخیر همانهادههی ایران در آموزدانشجمعیت 
روند کاهشی  آن از پسادامه داشته و  9374دهه  انهیمی داشته است. سیر رشد آن تا توجهقابل

 است. کرده دایپ
 

 
 ]91[ی اخیر هادههآموزی کشور در تغییرات جمعیت دانش .9 نمودار
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ی مرتبط با آن را بررسی هاشاخص ستیبایمی آموزدانشبرای تحلیل تغییرات جمعیت 
طبق میزان باروری  930۶ی تنظیم خانواده در سال هابرنامهل از اجرای مرحله اول بق نمود.

باعث اندکی کاهش در باروری شد. میزان  هابرنامهدر حد باالیی قرار داشت. این  ۲نمودار 
فرزند بود. بعد از پیروزی انقالب  ۲/۶در کشور برابر با  9355در سال  (TFR)باروری کل 

فرزند در سال  1/۶باروری کل به  کهیطوربهترین سرمایه کشور تلقی شد اسالمی جمعیت مهم
آهسته  صورتبه 93۶۶تا سال  بعدازآنثابت ماند و  93۶3افزایش یافت. این روند تا سال  9351

ی تنظیم هابرنامهبعد از اجرای  ژهیوبهو  آن از پسفرزند رسید.  7۶/5کاهش پیدا کرد و به 
در  کهیطوربهمیزان باروری کل روند کاهش پرشتاب شدیدی را طی کرد  93۶۸خانواده در سال 

فرزند کاهش یافت. روندهای کاهشی در  5۲/۲و  1/0به ترتیب به  9375و  9374ی هاسال
  ی بعد هم چنان ادامه یافت و میزان باروری کل به زیر سطح جانشینی رسید.هاسال

 
 ] 9۸[در مقایسه با سایر کشورها تغییرات نرخ باروری در ایران  .۲ نمودار
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 ] 9۸[کودکان در ایران در مقایسه با سایر کشورها  ریوممرگتغییرات نرخ  .3 نمودار

 
ی در بهداشت و پزشکی رخ داد که موجب جلوگیری از ریگچشمرشد  9374تا دهه  نیچنهم
در  931از  3بق نمودار ط نوزادان و اطفال ریوممرگکودکان و نوزادان گردید و میزان  ریوممرگ

 تقلیل یافت. 93۸5در هزار در سال  ۲5به حدود  9305هزار در سال 

و در مناطق روستایی تا سال  93۶5در مناطق شهری تا سال  نامثبتزمان پوشش طور همبه
ترکیب رشد سریع جمعیت و نیز افزایش اهمیت  درواقعافزایش قابل توجهی پیدا کرد.  9375

ری در راستای افزایش سطح سواد پس از انقالب اسالمی، رشد مضاعفی را گیتحصیل و هدف
روری، جمعیت به دلیل کاهش شدید با آن از پسی کشور ایجاد کرد. اما آموزدانشبرای جمعیت 

ی مربوط به کیفیت آموزشی مانند هاشاخصی پیدا کرد. بسیاری از توجهقابلآموزان افت دانش
در دهه  آموزدانشدر مدرسه و هزینه سرانه برای هر  آموزدانشتراکم به معلم،  آموزدانشنسبت 
از اوایل دهه  از استانداردهای الزم دور گشتند و مجدداً 93۶4رو به بهبود بودند اما در دهه  9354
 روند رو به بهبودی را آغاز کردند. 9374

 سازیمدل

التعلیم با توجه به پارامترهای ، جمعیت الزمگرددیممالحظه  9که در شکل  طورهمان
ی هاشاخص. سپس با توجه به دیآیمی سنی مختلف به دست هاگروهی ویژه شناستیجمع

با در نظر دولت . گرددیمآموزان هر مقطع محاسبه دانشآموزشی در هر مقطع تحصیلی، جمعیت 
 افتهیاختصاصبودجه ساالنه  گرفتن اضافه شدن ساالنه مساحت فضای آموزشی که میزان آن را
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 واسطهبه کهآنکاهش  نیچنهمو  کندیمبه سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور تعیین 
محاسبه را  نظر موردهای ، سرانه فضای آموزشی در طول سالردیگیمفرسودگی مدارس صورت 

تلف مرتبط با بودجه ی مخهااستیس، . با توجه به میزان فاصله از استاندارد فضای آموزشیکندمی
 .ردیگیمی قرار بررس مورد

 

 
 با یکدیگر ارتباط متغیرهامسیر  .9شکل 

 
های مختلف در ادامه قسمتقابل مشاهده است و  معلولی -یعل نمودار کامل   ۲شکلدر 

 موجودی تشریح شده است. -مدل جریان

 مرگ و میر
 باروری
 مهاجرت

 ثبت نام
 ترک تحصیل

پایه  تکرار

 پایه

 سرانه فضای آموزشی
 و...

عوامل جمعیت 

 شناختی

های تعیین شاخص

سطح پوشش  کننده

 تحصیلی

تعداد 

 آموزاندانش

عامل کیفیت 

 آموزش

منابع 

آموزشی 

 مورد نیاز

تخصیص 

بودجه 

 الزم
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جمعیت 51-05 ساله

جمعیت 0-51 ساله

نرخ مرگ و میر

15-50
نرخ مهاجرت خالص

15-50

نرخ مهاجرت خالص

0-15

نرخ مرگ و میر

0-15

نرخ زاد و ولد

جمعیت کهنسال

+

-

+

-

+

-

-

+

+

+

+

+

جمعیت 0-7 ساله

جمعیت دانش آموزی

نرخ جذب اول ابتدایی

نرخ ترک تحصیل

نرخ تکرار پایه

نرخ مهاجرت خالص

نرخ مرگ و میر
+

+

+

+

+

-
+

-

+

+

-

سرانه فضای آموزشی

مساحت آموزشی

نرخ استهالک بنای

مدارس

نرخ ساخت فضای

آموزشی

هزینه ساخت بودجه ساالنه

+-

+ -
+

+

-

 
 منابع آموزشی مورد نیازپیش بینی  معلولی -یعل  مدل .۲شکل 

 

 زیر مدل زنجیره سنی جمعیت

 سالانیم. گروه استاین قسمت از مدل شامل یک زنجیره سنی متشکل از سه گروه سنی 
که فرض شده است همین نرخ در  9315سال  زادوولدکه توانایی باروری دارند با توجه به نرخ 

ی سنی عالوه بر رشد و هاگروه. پردازندیمید ی آینده ادامه پیدا کند، به تولید جمعیت موالهاسال
 .(3)شکل  کنندیمویژه سنی تغییر  ریوممرگو  هامهاجرتپیر شدن، از طریق خالص 

 

گروه سنی

14-0
گروه سنی

49-15
گروه سنی

نرخ والدتبیش از 05 رشد1 رشد2
نرخ مرگ و میر

سالمندان

نرخ مرگ و میر

میانساالن

نرخ مهاجرت خالص

میانساالن

نرخ مهاجرت خالص

کودکان

نرخ مرگ و میر

کودکان

نرخ نسبی زاد و ولد

نرخ نسبی مهاجرت

خالص کودکان
نرخ مهاجرت خالص

سالمندان

نرخ نسبی مرگ و

میر کودکان

نرخ نسبی مهاجرت

خالص میانساالن

نرخ نسبی مرگ و میر

میانساالن

نرخ نسبی مهاجرت

خالص سالمندان

نرخ نسبی مرگ و میر

سالمندان

نسبت جنسیت

میانگین ماندگاری

کودکان

میانگین ماندگاری

میانساالن

 
 ی سنی جمعیت ایرانهاگروهو جریان زیر مدل  انباشت مدل .3شکل 
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 آموزان مقاطع تحصیلیزیر مدل تعداد دانش
ی هاانباشتیک فرآیند زنجیره سنی از  صورتبهآموزان مانند زیرمدل قبل، جمعیت دانش

با توجه به نرخ جذب پایه اول ابتدایی، برای  رسندیمسالگی  ۶. افرادی که به سن استی درپیپ
و  ریوممرگ واسطهبهآموزان ایه تحصیلی تعداد دانش. در هر پندینمایم نامثبتورود به مدرسه 

ترک  ،آموزانتعدادی از دانش نیچنهم. کندیممهاجرت مربوط به آن گروه سنی تغییر 
. تعداد پردازندیمی در امتحان پایان سال مردود شده و به تکرار آن پایه اعدهو  کردهلیتحص
پایه  3آموزان مقطع متوسطه از جمع و تعداد دانش پایه اول ۶آموزان مقطع ابتدایی از جمع دانش

شده  نظرصرفبه مدرسه  کردهلیتحصافراد ترک . در این مدل از بازگشت شودیمبعدی حاصل 
پارامترهای  مثابهبهی آموزشی مانند نرخ ترک تحصیل و تکرار پایه هاشاخص نیچنهماست. 

 سال اخیر داشته باشد 94 طبق روندیاست و فرض شده که در آینده  شده گرفتهمدل در نظر 
 .(0)شکل 
 

سنین 0-7 سال
نرخ تولد

نرخ خالص مهاجرت

کودکان

نرخ مرگ و میر سنین

لاس 0-7

دانش آموزان پایه اول
نرخ جذب پایه اول

ابتدایی

نرخ عدم جذب

نرخ مرگ و میر1

نرخ مهاجرت خالص1
نرخ ترک تحصیل

پایه اول

دانش آموزان پایه دوم

نرخ مرگ و میر2

نرخ مهاجرت خالص2

نرخ ترک تحصیل

پایه دوم

دانش آموزان پایه سوم

نرخ مرگ و میر3

نرخ مهاجرت خالص3

نرخ ترک تحصیل

پایه سوم

دانش آموزان پایه چهارم

نرخ مرگ و میر4

نرخ نسبی مهاجرت

خالص4

نرخ ترک تحصیل

پایه چهارم

دانش آموزان پایه پنجم

نرخ مرگ و میر5

نرخ نسبی مهاجرت

خالص5

نرخ ترک تحصیل

پایه پنجم

دانش آموزان پایه ششم

نرخ مرگ و میر6

نرخ نسبی مهاجرت

خالص6

نرخ ترک تحصیل

پایه ششم

دانش آموزان پایه هفتم

نرخ مرگ ومیر7

نرخ نسبی مهاجرت

خالص7

نرخ ترک تحصیل

پایه هفتم

دانش آموزان پایه هشتم

نرخ مرگ و میر8

نرخ نسبی مهاجرت

خالص8

نرخ ترک تحصیل

پایه هشتم

ارتقا به پایه دوم ارتقا به پایه سوم

ارتقا به پایه چهارم

ارتقا به پایه ششمارتقا به پایه پنجم

ارتقا به پایه هفتم

گروه سنی

49-15

نرخ نسبی زاد و ولد

نرخ نسبی خالص

مهاجرت کودکان

نرخ نسبی عدم جذب

نرخ مرگ و میر

نسبی کودکان

نرخ نسبی مهاجرت

خالص1

نرخ نسبی مرگ و

میر1

نرخ نسبی مهاجرت

خالص2

نرخ نسبی مرگ و

میر2

نرخ نسبی مهاجرت

خالص3

نرخ نسبی مرگ و

میر3

نرخ مهاجرت خالص4

نرخ نسبی مرگ و

میر4

نرخ مهاجرت خالص5

نرخ نسبی مرگ و

میر5

نرخ مهاجرت خالص6

نرخ نسبی مرگ و

میر 6

نرخ مهاجرت خالص7

نرخ نسبی مرگ و

میر7

نرخ مهاجرت خالص8

نرخ نسبی مرگ و

میر8

نرخ نسبی ترک

تحصیل 1

نرخ نسبی ترک

تحصیل 2

نرخ نسبی ترک

تحصیل 3

نرخ نسبی ترک

تحصیل 4

نرخ نسبی ترک

نرخ نسبی ترکتحصیل5

تحصیل6

نرخ نسبی ترک

تحصیل7
نرخ نسبی ترک

تحصیل 8

دانش آموزان پایه نهم
ارتقا به پایه نهم

نرخ ترک تحصیل

پایه نهم

نرخ مرگ و میر9

نرخ نسبی مهاجرت

خالص9

ارتقا به متوسطه دوم

نرخ نسبی ترک

تحصیل 9 نرخ مهاجرت خالص9

نرخ نسبی مرگ و

میر9

نسبت جنسیت

ارتقا به پایه هشتم

جمعیت دانش آموزان

ابتدایی

جمعیت دانش آموزان

متوسطه اول

میانگین ماندگاری سنین

قبل از مدرسه

نرخ نسبی تکرار

پایه اول

نرخ نسبی تکرار

پایه دوم

نرخ نسبی تکرار

پایه سوم

نرخ نسبی تکرار پایه

چهارم

نرخ نسبی تکرار

پایه پنجم

نرخ نسبی تکرار

پایه ششم

نرخ نسبی تکرار

پایه هفتم
نرخ نسبی تکرار

پایه هشتم
نرخ نسبی تکرار

پایه نهم
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 زیر مدل سرانه فضای آموزشی

آموزان یک و ایمن برای دانش استفاده قابلدر این قسمت از مدل جمع مساحت مدارس 
ساالنه مقداری از این  طوربهاست. با توجه به نرخ استهالک  شده گرفتهمتغیر انباشت در نظر 

. با توجه به میزان بودجه گرددیمغیرقابل استفاده تبدیل مساحت کم شده و به مدارس فرسوده و 
ی ساخت و تجهیز هر مترمربع نهیهزبرای ساخت و تجهیز مدارس متوسطه اول و  افتهیاختصاص

. از تقسیم مساحت مربوط به مدارس متوسطه کندیماز مدرسه، میزان این مساحت افزایش پیدا 
تحصیلی، سرانه فضای آموزشی آن  هرسالمقطع در آموزان این اول کل کشور بر تعداد دانش

 .(5)شکل  . مشابه این زیر مدل برای مقطع ابتدایی هم وجود داردگرددیمسال محاسبه 

جمعیت دانش آموزان

متوسطه اول

نرخ ساخت مدارسمساحت مدارس متوسطه اول

متوسطه اول
نرخ استهالک مدارس

متوسطه اول

بودجه ساخت مدارس

متوسطه اول

هزینه ساخت مدرسه

متوسطه اول

سرانه مساحت

متوسطه اول

بودجه ساخت مدارس

کشور

نسبت بودجه ساخت مقطع

متوسطه اول

نرخ نسبی استهالک

مدارس متوسطه اول

 
 و جریان زیر مدل سرانه فضای آموزشی متوسطه اول انباشت مدل .5شکل 

 

 اعتبارسنجی مدل

شرایط حدی استفاده  مونآز از روش ]۲4[ شناسی پویاروشمدل، طبق برای اعتبارسنجی 
شده است. به این صورت که با افزایش و کاهش زیاد پارامترهای مدل، رفتار متغیرها بررسی شده 

 به طوراست. این رفتارها مطابق انتظار است؛ لذا روابط مدل از صحت کافی برخوردار است. 
های آینده در سالآموزی شود، جمعیت دانشنمونه زمانی که نرخ زاد و ولد افزایش داده می

های ویژه سنی افزایش ومیر و مهاجرتگتحصیل، مر یابد. یا زمانی که مقادیر ترکافزایش می
چنین با کاهش یابد. همآموزان کم شده و سرانه فضای آموزشی افزایش مییابد، تعداد دانشمی

کاهشی از خود  یافته به ساخت و نوسازی مدارس، سرانه مساحت آموزشی رفتاربودجه اختصاص
 دهد.نشان می
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 هادادهی و تحلیل سازهیشب
، نسبت جنسیت افراد، زادوولد. پارامترهای مربوط به است 9315ی، سازهیشبسال شروع 

و مهاجرت با توجه به سرشماری نفوس و مسکن در این سال که آخرین سرشماری  ریوممرگ
، ربوط به ترک تحصیل و تکرار پایهی مپارامترها نیچنهماست.  شده نییتعصورت گرفته است، 

رو روندی مطابق های پیشبانک جهانی استخراج شده است و فرض شده که در سال یهادادهاز 
آموزان هر پایه تحصیلی، بودجه سال اخیر داشته باشد. پارامترهای مربوط به جمعیت دانش 94با 

 شده برگرفته وپرورشآموزشماری ساالنه و مساحت مراکز آموزشی در سال پایه از سالنامه آ
ی جمعیت نیبشیپنتایج  .شودیمسال انجام  ۲5یعنی به مدت  90۲4ی تا سال سازهیشباست. 
 شده است. نشان داده ۶و  5در نمودارهای ی آینده هاسالی در آموزدانش
 primary students
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 ی پیش روهاسالروند تغییرات جمعیت دانش آموزان مقطع ابتدایی در  .5 نمودار

 lower secondary students
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 روی پیشهاسالروند تغییرات جمعیت دانش آموزان مقطع متوسطه اول در  ۶نمودار 
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سایر  نیچنهمو  زادوولدنرخ  کهیصورت دراست،  مشاهدهقابل این نمودارهاکه در  طورهمان
 (9315سازی )سال شروع شبیهی جمعیتی و آموزشی مطابق هاشاخصپارامترهای مرتبط با 
ی توجهقابلی آینده افزایش هاسالی در آموزدانشری نکنند، جمعیت گیباشند و تغییر چشم

، اکنون در سنین باروری هستند و ۶4خواهد داشت. علت این امر آن است که موالید دهه 
تعداد موالید با توجه به تعداد زیاد والدین، افزایش خواهد یافت. بیشترین جمعیت  جهیدرنت

آموزان و بیشترین جمعیت دانش 9049ر سال نفر د ۸۶9۸444آموزان ابتدایی با مقدار دانش
 کهیدرصورت ازآنپس ؛ ونفر خواهد بود 3774444با مقدار  9045متوسطه اول در سال 

 آموزان کاهش خواهد یافت.تی خاصی اعمال نگردد، جمعیت دانشی جمعیهااستیس
 

 فعلی  به ازای بودجهحالت پایه سازی شبیه

بخشی از آن را مدارس  است؛ که مترمربع ۲/5وزشی در کشور برابر با در حال حاضر سرانه آم
 آموزدانشبه ازای هر  مترمربع 0/۸. استاندارد فضای آموزشی در کشور شودیمفرسوده شامل 

ی مطابق بودجه سال ابودجه کهیصورت دری با آن داریم. توجهقابلفاصله  اکنونهمکه  است
است، ساالنه به سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور  کرشدهذمیلیارد تومان  9۸54که  931۸

ی سازهیشباختصاص داده شود، با فرض ثابت ماندن هزینه ساخت واحد مساحت مدارس، نتیجه 
p area capita خواهد بود: 7ارائه شده در نمودار  صورتبه 
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 ده در سناریو پایهی آینهاسالآموزشی مربوط به دانش آموزان ابتدایی در  فضایتغییرات سرانه  .7نمودار 
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s area capita
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 ی آینده در سناریو پایههاسالآموزشی مربوط به دانش آموزان متوسطه اول در  فضای تغییرات سرانه .۸نمودار 

 

ی با توجه به فرسوده بودن کل طوربه، شودیممشاهده  ۸و  7ی هانمودارطور که در همان
افزوده  هاآنبر تعداد  روزروزبه، تهالکاسبا در نظر گرفتن  کهنیادرصد باالیی از مدارس کشور و 

بیشتر از استاندارد آن دور  سالبهسالسرانه آموزشی روبه افزایش نیست بلکه  تنهانه، گرددیم
آموزان متوسطه اول و برای دانش 9049ابتدایی تا سال آموزان . این کاهش برای دانشمیشویم

با شیب تندی رخ خواهد  یم،هست مواجهی موزآدانشبیشینه جمعیت با که در آن  9045تا سال 
 داد.

 

 برابر مقدار فعلی 2سازی به ازای بودجه شبیه

در صورت دو برابر شدن بودجه ساالنه سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور، نتایج 
p area capita خواهد بود: 94و  1صورت ارائه شده در نمودارهای  بهی سازهیشب
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 برابر ۲ی آینده در سناریو بودجه هاسالزشی مربوط به دانش آموزان ابتدایی در تغییرات سرانه فضای آمو .1نمودار 

 



 001  مدارس کشور یفضا یزیرآموزان و برنامهدانش تیجمع یایپو ینیبشیپ

s area capita
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 برابر ۲ی آینده در سناریو بودجه هاسالآموزان متوسطه اول در  آموزشی دانشتغییرات سرانه فضای  94نمودار 
 

ی با کاهش آموزدانشتا رسیدن به بیشینه جمعیت  ی این سناریوسازهیشبنتایج  مطابق
 0و  75/3سرانه از مقدار  نیچنهمخواهیم بود.  روروبهرانه آموزشی و سپس با افزایش آن س

 مترمربع کمتر نخواهد شد.
 

 برابر مقدار فعلی 3شبیه سازی به ازای بودجه 

در صورت سه برابر شدن بودجه ساالنه سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، نتایج به 
p area capita :(9۲و  99ای )نموداره شرح زیر خواهد بود
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 برابر 3ی آینده در سناریو بودجه هاسالتغییرات سرانه فضای آموزشی مربوط به دانش آموزان ابتدایی در  .99نمودار 
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 برابر 3ی آینده در سناریو بودجه هاسالتغییرات سرانه فضای آموزشی مربوط به دانش آموزان متوسطه اول در  .9۲نمودار 
 

به  0۲4و در سال  مترمربع خواهد بود ۲5/0سرانه آموزشی  ،رین حالتدر این سناریو در کمت
 خواهیم رسید. مترمربع 5/5ی نزدیک به اسرانه
 

 و پیشنهاد یریگجهینت .5

، استی از مدارس فعلی کشور فرسوده توجهقابلدرصد  که آنجا ازتحقیق ی سازهیشبدر 
در  موردنظرزیرا سرانه است؛  رورشوپآموزش وزارتی اعالممدل، کمتر از مقادیر  فعلیسرانه 

بسیاری از  نیچنهمایمن و مقاوم محاسبه شده است.  هیابناین پژوهش با در نظر گرفتن مساحت 
بر ، اما در این پژوهش فرض شوندیمبنا  سازمدرسهمدارس کشور در حال حاضر با هزینه خیرین 

به سازمان  افتهیصیتخصی هزینه ساخت مدارس بودجه دولت تأمیناست که تنها منبع  آن
ی این پژوهش با رویکرد بدبینانه هاینیبشیپ. لذا استنوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور 

ها تشریح شد، با فرض عدم سازی و تحلیل دادهطور که در بخش شبیهاست. همان شده انجام
ی هاسالطه اول در ان کشور در مقاطع ابتدایی و متوسآموزدانشتغییر رفتار باروری، جمعیت 

نفر در سال  ۸۶9۸444آموزان ابتدایی با تعداد آینده افزایش خواهد یافت. بیشترین جمعیت دانش
نفر خواهد  3774444با تعداد  9045آموزان متوسطه اول در سال و بیشترین جمعیت دانش 9049
نه آموزشی اعالم آموزان کاهش خواهد یافت. در حال حاضر سرا، جمعیت دانشآن از پس ؛ وبود

-بخشی از آن را مدارس فرسوده تشکیل می است؛ که مترمربع ۲/5شده مدارس کشور برابر با 

متر مربع محاسبه شده  5/0مقاوم حدود  دهند؛ لذا در مدل ما این عدد با در نظر گرفتن ابنیه
 اکنونهم که است آموزدانشبه ازای هر  مترمربع 0/۸است. استاندارد فضای آموزشی در کشور 

 931۸ی مطابق بودجه سال ابودجه کهیصورت دری با این استاندارد وجود دارد. توجهقابلفاصله 
است، ساالنه به سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور  شده ذکرمیلیارد تومان  9۸54که 
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بنا،  استهالکمدارس و اختصاص داده شود، با فرض ثابت ماندن هزینه ساخت واحد مساحت 
شود. این بیشتر از استاندارد دور می سالبهسالسرانه آموزشی روبه افزایش نیست بلکه  تنهانه

، 9045آموزان متوسطه اول تا سال و برای دانش 9049آموزان ابتدایی تا سال کاهش برای دانش
 با شیب تندی رخ خواهد داد و پس از آن با شیب کندتر ادامه خواهد یافت.

دن بودجه ساالنه سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور، تا رسیدن به در صورت دو برابر ش
ی برای هر دو مقطع با کاهش سرانه آموزشی و سپس با افزایش آن آموزدانشقله جمعیت 

مترمربع  0مترمربع برای مقطع متوسطه اول و  75/3سرانه از مقدار  نیچنهمخواهیم بود.  روروبه
 هد شد.برای مقطع ابتدایی، کمتر نخوا

در صورت سه برابر شدن بودجه ساالنه سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، در مقطع 
مترمربع  5/5به  90۲4کند و در سال سرانه آموزشی شروع به بهبود می 9045ابتدایی از سال 

در مقطع متوسطه اول  مترمربع را خواهد گرفت و ۲5/0ار خواهد رسید و در کمترین حالت، مقد
مترمربع خواهد  5به  90۲4کند و در سال سرانه آموزشی شروع به بهبود می 9094ز سال نیز ا

 مترمربع را خواهد گرفت. ۲5/0رسید و در کمترین حالت، مقدار 
 ی صحیح و کافی برای بازسازی وگذارهیسرمای حاکی از آن است چنانچه طورکلبهنتایج 

منابع آموزشی رو به بهبود نخواهد رفت بلکه وضعیت  تنهانهی مدارس صورت نگیرد، سازمقاوم
شاهد  وپرورشآموزشمشکالتی که اکنون در  نیچنهم. ردیگیماز استانداردها فاصله  روزروزبه

و  دهدیمرخ  ،بروز هستیم مانند حوادثی که در اثر ایمن نبودن فضای آموزشی و کمبود تجهیزات
 اندازه از شیبند نوبته بودن مدارس، تراکم یا مشکالت ناشی از کمبود فضای آموزشی مانند چ

 .گرددیمتشدید  روزروزبهآموزان در کالس و نبود مدارس در برخی از مناطق کشور دانش
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