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 پیشگفتار  

شه و  جهان امروز، جهان علم و شمندان و   اندی صراندی سطه علم می توان به علل امو   مبتكرین و ع ست و تنها به وا پی   رخالقان ا

باشتتد و بابطبه قرقدر   برخوردار یترآن از استتتاكاب ب   یعلم یپایدارتر استتت  ه زیربنا موفق و یااستتت جام ه یبرد بدیه

شكالت و نواقص آن تقل ل   یجام ه فزونسطح علم و دان  یك   ، ر ن یمل یدان  و دانای ،یبه ب ان امروز  ند پ دا مییابد، م

  .مس ر خود را قموار  ند ییابد  ه از طریق توس ه انسانیبه اقداف خود دست می جام ه زمان آید وشمار میه توس ه، ب یاصل

س ه  علم و ق نامروزه  صاد    در یعلم تو س ه اقت ست   بر دو این م ان رتباط تنگاتنگا و جوامه یتو ش ده ن    بدین ،ق چ  س پو

 توس ه جام ه تشك ل دقنده یك یاصل قسته  ن ز یاقتصاد توس ه   و ندی  م را ایفا ینق  اصل  یاقتصاد  توس ه  در  ه علمم نا 

 ود.ی شم ماسوب یافته

  د داشتتتند، تاٌ یو  اببد یاین استتا ، برخالف پ شتتگامان ن ریه توستت ه،  ه قمواره براقم ت ایساد ومستتترم منابه ماد بر 

به عنوان یك  یآموزشتت یقاافراد و جوامه، از قزینه یاجتماع - یاقتصتتاد یدر زندم آموزم ستتواد وامروزه، به بااظ اقم ت 

 شود.ییاد م یبن اد یذاره مسرمای

،  ری قا ه این سرمایه مذا   ندیستدالل م ا ،یدرمنابه انسان  یمذار زا بودن سرمایه ور  د بر بهرهأ، ضمن ت ییه انسان ن ریه سرما 

 یدر ن رو ی، مرچه بازمشتتت ستترمایه مذاریشتتود. از نقطه ن راقتصتتادیافراد م یورستتبا افزای  فرف ت و توان توب د و بهره

سان  ستلزب فرایند یان سترده بوده و     و بل یطوالن ی، اغلا م س ارعم ق و م ست، ب كن بازدقی آن ب   یقادر تماب  ن  ند مدت ا

نه           افراد یجم  و یفرد تار، خوراك، پوشتتتاك، نرم جم  ت و ... و در نت سه  اق  قزی تار، مف   یقا آموزم دیده )اعم از رف

 یابد.  یو ... ( ان كا  می ، قضاییاقتصادی، بهداشت

 یبا افزای  سطح مهارت و تخصص ن رو   ی، این نوع سرمایه مذار است توب د  یاز عوامل اصل  یانسان  یقمچن ن از آنسا  ه ن رو

 .شودیقا مبه نه آن یو بكارم ر یو م نو یدر استفاده از منابه ماد ی  ف ت توب د و ن ز بهبود و اثر بخش ی ار، موجا ارتقا

سال   شد و ترقی نگرم نو   در  شور ایران از ن ر ر ضرورت      قای اخ ر   ست  ست. نخ ینی را از دو دیدماه مورد توجه قرار داده ا

شار ت ف االنه مردب در برنامه  س ه  امل      م شرایط  نونی، تو صادی و اجتماعی در راه ن ل به خود فایی و دوب اینكه در  قای اقت

 باشد. پذیر نمیامكان سواد مسترم قای استوار توس ه ومنابه ن روی انسانی در یك دوره بلند مدت، بدون فراقم آوردن پایه

س ه مداوب و          ست. تو سرعت در حال افزای  ا سانی به  ضای ن روی ان ضر تقا سال     در حال حا صاد در  قای آینده حسم سریه اقت

قای  شتتاورزی، صتتنایه،  وری  ار در بخ دقد. چن ن شتترایطی ایساب می  ند  ه بهرهتقاضتتای ن روی انستتانی را افزای  می

نی برای نوستتازی تسه زات ارتقاپ پ دا  ند. بی ستتوادی نه تنها مانه بزرمی فرا راه توستت ه استتت، بلكه عامل  ستتاختمان و بازرما

س ه        بازدارنده افزای  بهره شكل بتوان تخصص و مهارت را در مق ا  و سواد و اطالعات م ست بدون فراقم آوردن ارتقای  وری ا

 ند.برای پاسخگویی به اقتصاد نوین توس ه، جامه عمل پوشا

 ت، ن تتروی  تتارایتتن نشتتریه توستتط  ارشناستتان متتروه سرشتتماری دفتتتر جم  تتقتتا و سرشتتماری مر تتز آمتتار ایتتران ختتانم

ریم پوررضتتاانور،متت   تته بدینوستت له از  شتتده استتتبهنتتاز ستترخ ل، ستتودابه زبرجتتد و آقتتای داود عباستتی ته تته و تن تت م 

ختانم م نتتا ب گتی  ته در تتتدوین ایتن نشتریه قمكتتاری      قمچنت ن از  شتتود. تشتتكر و قتدردانی متی  صتم مانه  زحمتات ایشتان   

 شود. اند تشكر و قدردانی میداشته

تی، اجتماعی و اقتصتتتادی قموار ریزان جم  به ام د آن  ه ته ه این مسموعه مستتت ر پشوق  را برای مطاب ه ماققان و برنامه

سازد.
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 مقدمه
اقتصدادی  پژوهشگران  وگذاران سیاست اكثرسواد و اطالعات افراد جامعه به عنوان یكی از مسائل مهم دستیابی به توسعه مورد توجه  یارتقادر عصر حاضر،  

و روند تغییدرات آن امكدان    باسوادكنكاش در ساختارجمعیت  آموزشی بدون مطالعه و ریزیامهبرنهرگونه  دهدمیها نشان  بررسیاست. واجتماعی كشورها 

و دارای تحصیالت عالی، سطح سواد و ارتباط آن بدا نیازهدای جامعده بدرای      باسوادجمعیت  هایویژگی ساختار و  . عالوه بر آگاهی به تعداد وباشدمیپذیر ن

 .باشدمیبه سزایی برخوردار  سیاستگذاران از اهمیت ریزان وبرنامه

 و هدا ریدزی برنامده  جهدت اسدتفاده در   باسدواد بررسدی دقیدق جمعیدت     اسدنادی اسدت. بدا توجده بده اهمیدت       توصدیفی و  حاضر پژوهشی پهندانگر و  نشریه

 آموزشی از یك سو و گستردگی مطال  از سوی دیگر تالش شده است مطال  در سه بصش ارائه شود. هایسیاستگذاری

 بكار رفته و ارائه نكات كلی اختصاص دارد.  هایشاخصبه تعاریف و مفاهیم و  بصش اول 

  سداله   6 باسوادو روند تغییرات جمعیت  هاویژگیی بعد از انقالب به مطالعه هاسالی طی باسوادبصش دوم به منظور بررسی روند تغییرات میزان

 پرداخته شده است. 1395تا  1365ی هاسالو نقاط شهری و روستایی طی  هااستاندر كل كشور،  تربیشو 

  هدای ویژگدی التحصیالن آموزش عالی( و و روند تغییرات جمعیت دارای تحصیالت عالی كشور )دانشجویان و فارغ هاویژگیبصش سوم به بررسی 

 پردازد.می1395و  1390، 1385دوره عالی در طی سه سرشماری  هایكردهاجتماعی تحصیل 
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 هاشاخصتعاريف، مفاهیم و 

 

و بكار رفته در سرشماری عمومی نفوس و مسكن  المللیبینتعاریف و مفاهیم بكار رفته در این نشریه بر اساس تعاریف و مفاهیم استاندارد 

 .باشدمی 1395

 

 باسواد

 یتلق باسوادا نداشته باشند، ی شتهدا یسند خواه مدرك رسمیانند و بنورا بصو یامتن ساده یگریان دا هر زبی یتوانند به فارسیكه م یكسان

 .شوندمی

 ند.یآیبه حساب م باسوادز ین یسوادآموزان نهضت سوادآموز و ییهمه محصالن از جمله نوآموزان سال اول ابتدا

 

 لیدر حال تحص

كه  یل مشغول باشد. افرادیران به تحصیا یاسالم یكشور جمهور یآموزش یرسم یهاامهشود كه طبق برنیم یتلق "لیدر حال تحص" یكس

ل محسوب یز، در حال تحصین یه و سوادآموزان نهضت سوادآموزیعلم یهان طالب حوزهیل اشتغال دارند و همچنیدر خارج از كشور به تحص

 .شوندمی
 

 یلیا مدرك تحصيدوره 

سطو   المللیبین یبندطبقه یهاهیها و توصر محصل بر اساس سطو ، چارچوبیل و افراد غیدر حال تحصافراد  یبرا یلیا مدرك تحصیدوره 

ه یدر نشر یلیتحص هایدورهق سطو  و یم شده است. مشرو  مصادیكشور در گذشته و حال، تنظ یو انطباق آن با نظام آموزش (1)یآموزش

 موجود است. «ISCED-97بر اساس  رانیا یلیتحص یهاو رشته یسطو  آموزش یبندطبقه»

 

 ت یوضع فعال

خود كار نكرده  یك ساعت كار كرده، هر چند در شغل معمولیحداقل  گذشتهروز  7ق آن در یف كار ومصادیكه مطابق با تعر یفرد شاغل:

ا ی ینظور كس  درآمد )نقد( است كه به میا بدنی ی)فكر یاقتصاد یهاتیكار، آن دسته از فعالمنظور از شود.  یباشد، شاغل محسوب م

 ا ارائه خدمت باشد.ید كاال ی( انجام شود و هدف آن تولیرنقدیغ

 ند:یآیز شاغل به حساب میر نیط زیشرا ین، افراد دارایعالوه بر ا

 اند.ك ساعت كار نكردهیحداقل  گذشتهروز  7در  یهستند ول یشغل یكه دارا یافراد -

 اند.كار نكرده گذشتهروز  7بودن كارشان در  یل فصلیبه دل كنند ویخود كار م یبرا یكشاورز یهاتیكه در فعال یافراد -
 .اندرفتهسركار خود ن گذشتهروز  7بودن كارشان در  یل نوبتیكه به دل یافراد -
 اند.كار نكرده گذشتهروز  7ل در ین دلیبه ا ل هستند ویو مشغول به تحص اندرفتهگ یلیه تحصیكه از سازمان محل كار خود بورس یافراد -
 .اندرفتهسركار خود ن گذشتهروز  7ومسافرت و ... در  یماریالت، بی، تعطیل مرخصیكه به دل یافراد -
سفارش كار به طور موقت سركار  ای یآالت، نداشتن مشترنیماش ا وهدستگاه یا خرابی یرات موقت سازمانییر تغینظ یلیكه به دال یافراد -

 .اندرفتهن
 دارند. یشغل یوند رسمیپ یول اندشدهكه از كار خود معلق  یدافرا -

 

 وضع زناشويی 

 .شوندمیاند )دائم یا موقت(، حتی اگر زندگی مشترك را آغاز نكرده باشند، دارای همسر محسوب زنان یا مردانی كه عقد كردهداراي همسر: 

                                                                                                                                                                            
1  International Standard Classification Of Education 
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ل یهمسر به دلیاند، بمجدداً ازدواج نكرده یده است و تا زمان سرشماركه همسرشان فوت كر یا مردانیزنان  ل فوت همسر:یبه دل همسربی

 .شوندمیفوت همسر شناخته 

همسر به یاند، بازدواج نكرده مجدداً یل طالق جدا شده و تا زمان سرشماریكه از همسر خود به دل یا مردانیزنان ل طالق: یهمسر به دلیب

 .شوندمی یل طالق تلقیدل

كه  یا مردانی. زنان شوندمیاند، هرگز ازدواج نكرده شناخته ار نكردهیهمسر اخت یكه تا زمان سرشمار یا مردانیزنان کرده: هرگز ازدواج ن

  .گیرندمین گروه قرار یاند، در اهنوز عقد نكرده ینامزد شده ول
را فرا گرفته و حائز  یك دوره آموزش رسمیبه مربوط  یو عمل یعلم یهاآموزششود كه یگفته م یل به فردیفارغ التحصل: یفارغ التحص

  شود.ینامه آن دوره شناخته میافت گواهیط دریشرا

 

 ي بکار رفتههاشاخص

 يباسوادمیزان 

و معموالً  آیدمیبه دست  یا گروه سنیت آن سن ین به جمعیمع یا گروه سنیك سن یدر  باسوادم تعداد افراد ین میزان در هر جامعه از تقسیا

  شود.یان میب "درصد"ت به صور

 
 رسی ازدواج پیش

 100ساله و ضرب آن در عدد  10-19ساله حداقل یك بار ازدواج كرده به كل جمعیت  10-19این شاخص در این مجموعه از تقسیم جمعیت 

 .آیدمیبه دست 

 
 معیتسهم ج 

 .آیدمیدست به  100این شاخص از تقسیم جمعیت هر استان به كل جمعیت كشور و ضرب آن در عدد 

 
  باسوادسهم جمعیت 

 .آیدمیبه دست  100و ضرب آن در عدد  باسوادهراستان به كل جمعیت  باسواداین شاخص از تقسیم جمعیت 

 
 سواد  سهم جمعیت بی

 .آیدمیبه دست  100سواد كشور و ضرب آن در عدد  سواد هراستان به كل جمعیت بی این شاخص از تقسیم جمعیت بی

 
 ینیمیزان شهرنش

 .آیدمیجمعیت ساكن در نقاط شهری به جمعیت كل كشور به دست  این شاخص از نسبت تعداد

 

 میزان روستانشینی

 .آیدمیاین شاخص از نسبت تعداد جمعیت ساكن در نقاط روستایی به جمعیت كل كشور به دست 

 

 :ها به آن توجه شود یري شاخصو الزم است در مقايسه و بکارگ هدر نظر گرفته شدزير نکات  نشريهدر تهیه اين 

 همچنین افراد با است.سسات آموزش عالی وها و مهدانشگاآموختگان  دانش ودانشجویان ، كلیه دارای تحصیالت عالی افراد منظور از

 تحصیالت حوزوی در سطو  یك، دو ، سه علوم دینی و دوره اول و دوم خارج نیز در گروه افراد با تحصیالت عالی قرار دارند.
 برآورد" گیرینمونهبا  متوأبه دلیل سرشماری 1385دارای تحصیالت عالی در سال  كلیه جداول استصراج شده مربوط به جمعیت" 

 كه در عنوان جداول و در داخل متن از ذكر آن خودداری شده است. است
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 كه به خاطر محدودیت فضا آورده نشده است.است نشده  ها به علت اظهاراختالف در سرجمع 
 انجام شد( 1370)بجز طر  جاری جمعیت كه در سال شد  سرشماری هر ده سال یكبار انجام می 1390قبل از سال  تا 

 توجه به این نكته اهمیت دارد. هاشاخصلذا در بررسی و تطبیق  ند،سال انجام شد 5با فاصله 1395و  1390 یهاسرشماری
  1385و برای سال اطالعات استان البرز از استان تهران تفكیك  ،ران جدا شداستان البرز از استان ته 1385-90ی هاسالدر فاصله 

 .شده است به صورت جداگانه بازسازی 
 های  شهرستان طبس از استان یزد جدا شد و به استان خراسان جنوبی ملحق گردید، اطالعات استان 1390-95های در فاصله سال

 شده است.تهیه نیز به صورت بازسازی  1390و  1385های  یزد و خراسان جنوبی برای سال
 طوری كه تبدیل شد به روستا به شهر تغییر كرد و تعدادی  1385-95ی هاسالطی ی جغرافیایی هامحدودهكشوری و  تقسیمات

  .استرسیده  1395سال  درشهر مقاومت(  )بجز ری و تجریش و شهر1242به  1385در سال  1012از  ،تعداد شهرها
 با توجه به این كه حجم این گروه در است ات سرشماری بر حس  وضع سكونت شامل جمعیت ساكن و غیر ساكن آوری اطالعجمع

 یعیتجم هایویژگیكه از لحا   دهندمیجمعیت غیر ساكن را جمعیت عشایر و كوچ رو تشكیل  تربیشهمچنین  وكل جمعیت كم 

 یت روستایی در نظر گرفته شده است.معج لذا جمعیت غیر ساكن نیز در استیت روستایی نزدیك به جمع
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 يهاسال یوضع سواد و تحول آن ط یبررس
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 1365-95ي هاسالطی كل كشور ي باسوادتغییرات میزان  بررسی -2-1
و بررسی روندد تغییدرات آن بیدانگر     آیدمیار تعیین میزان توسعه یافتگی كشورها بشم یكی از معیارهای مهم در در بین افراد جامعه سوادوضع 

ن میدزان در هدر   ی، ای استباسوادها در این زمینه میزان ین شاخصترمهمیكی از  است جامعه آندر  و توسعه نیروی انسانی چگونگی پیشرفت

و معمدوالً بده صدورت     آیدد مدی ت بده دسد   یا گروه سدن یت آن سن ین به جمعیمع یا گروه سنیك سن یدر  باسوادم تعداد افراد یجامعه از تقس

و توجده بده مسدئله آمدوزش عمدومی در       آنحداكی از روندد افزایشدی    ی بعدد از انقدالب   هدا سالبررسی این شاخص در  .ودشیان میب «درصد»

 های كشور است.ها و سیاستریزیبرنامه
 

 1365 -95 :و وضع سکونتبر حسب جنس  تربیشساله و  6جمعیت ي باسوادمیزان  -2-1

 لسا
 مناطق روستایی هریشمناطق  كشور كل

 زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و

1365 ..........  61/8 71 52/1 73/1 80/4 65/4 48 59/6 36 

1375 ..........  79/5 84/7 74/2 85/7 89/6 81/7 69/3 76/5 62/1 

1385 ..........  84/6 88/7 80/3 88/9 92/2 85/6 75/1 81/1 68/9 

1390 ..........  84/8 88/4 81/1 88/6 91/5 85/6 75/1 80/6 69/4 

1395 ..........  87/6 91 84/2 90/8 93/5 88 78/5 83/9 72/8 
 

ساله و  6ی جمعیت باسوادمیزان بر این اساس  استگذشته  سی سالطی  باسواد جمعیتیرات و افزایش یروند تغ دهندهنشان 1-2جدول 

 ودرصد رسیده  6/87 به  1395این میزان در سال كه است، د بوده درص 8/61برابر  1365در سرشماری عمومی نفوس و مسكن سال  تربیش

صد در 71 دهدمی بررسی این شاخص بر حس  جنس نشان .دهدمیرا نشان  اخیرسال  30درصد در طی  8/25برابر با  افزایش تغییراتی

 درصد افزایش یافته است. 2/84و  0/91به ترتی  به  1395اند كه در سال بوده باسواد 1365درصد زنان در سال  1/52مردان و 

 48 برابدر بدا   و در منداطق روسدتایی   درصدد  1/73برابدر   كشوری در مناطق شهری باسوادمیزان 1365بر اساس نتایج حاصل از سرشماری سال 

 است. رسیدهصد در 5/78و  8/90درصد به  5/30و 7/17 ی در حدودبا رشدبه ترتی   1395در سال درصد بوده این شاخص 

، دهدد مدی نشدان   1395تدا   1365ی هدا سدال ی در كل كشور و به تفكیك مناطق شدهری و روسدتایی را طدی    باسوادنمودار میزان  -1-2شكل 

هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی بده شددت افدزایش     1375تا  1365شود میزان این شاخص طی دوره كه مالحظه می طورهمان

 .یابدمیبعدی افزایش  یهاسرشماریمی طی داشته است و پس از آن با شی  مالی

 
 1365 -95: وضع سكونتبر حس   تربیشساله و  6جمعیت  یباسوادمیزان  -1-2شكل 



 1365 - 1395های دوم بررسی وضع سواد و تحول آن طی سالفصل                                                                                 22

 1365-95:كشور مناطق شهري و روستايیمردان و زنان ساكن دري باسوادمیزان  بررسی-2-2
بر حس   یباسوادشاخص میزان   شد. زنان ان به ویژهباسوادافزایش تعداد موزش و توسعه سواد سب  ی بعد از انقالب توجه به امر آهاسالدر 

  است. هاسالتغییرات و افزایش این شاخص طی این دهنده جنس نشان 

 

 1365-95 : و وضع سکونت به تفکیک جنس باسوادتوزيع جمعیت  -2-2

 سال
 مناطق روستایی مناطق شهری كل

 زن مرد زن مرد زن مرد
1365 ..........................  58/9 41/1 56/5 43/5 63/2 36/8 
1375 ..........................  54 46 53/4 46/7 55/4 44/6 
1385 ..........................  53/3 46/7 52/8 47/3 54/8 45/2 
1390 ..........................  52/5 47/5 51/9 48/1 54/3 45/7 
1395 ..........................  52/5 47/5 51/9 48/1 54/8 45/2 

 

صد در 9/58 باسواداز كل جمعیت  1365تایج سرشماری سال بر اساس ن دهدمیرا نشان  توزیع جمعیت باسواد به تفكیك جنس 2-2جدول 

-95ی هاسالطی است در واقع  صد تغییر یافتهدر 5/47و  5/52این شاخص به  1395است در حالی كه در سال  صد زن بودهدر 1/41مرد و 

افزایش نشان از  هاسالدر طی این  خصتغییرات این شااست.  كاهش چشمگیری داشته باسواد و زنان باسواد فاصله و شكاف بین مردان 1365

به 1365سال  درصد در8/17از حدود  شكافبه طوری كه این  داردبه یكدیگر  ی مردان و زنانباسوادنزدیك شدن میزان ان زن و باسوادتعداد 

 كاهش یافته است. 1395درصد در سال        5

و  8/54به  8/36و  2/63و در مناطق روستایی نیز از در صد  1/48و  9/51 به در صد 5/43و  5/56این شاخص در مناطق شهری به ترتی  از  

 مربوط به مناطق روستایی بوده 1365در سال  مردان و زنانی باسوادمیزان ین تفاوت بین تربیش دهدمیاست. آمارها نشان  تغییر یافته 2/45

ی باسوادشود به طوری كه میزان این مورد مشاهده میای در مالحظهتحوالت قابل  های چشمگیراقدامات و فعالیتبا  هاسال، طی این است

ان باسواداند در كل و زنان توانستهداشته كاهش  5139و  1365ی هاسالمردان و زنان طی  فاصله سواد بین زنان روستایی افزایش و در نتیجه

 (.59درصد در سال  2/45 ،65 در سال درصد 8/36) ارتقاء یابنددرصد  9حدود 

  
 1365-95 : به تفكیك جنس باسوادتوزیع جمعیت  -2-2 شكل
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 1365-95: در كل كشور سنی هايگروه برحسب جنس و يباسواد میزان -2-3

 گروه سنی
1365 1375 1385 1390 1395 

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

9-6 .............................   
14-10 .......................   
19-15 .......................  
24-20 .......................  
29-25 .......................   
34-30 .......................   
39-35 .......................  
49-40 .......................  
64-50 .......................  
+65 .............................   29.710.5
 

ماری عمدومی نفدوس و   آورده شدده، در سرشد   5613-59 ی هدا سدال سنی مردان و زنان طی  هایگروهی هر یك از باسواددرجدول فوق میزان 

صدد  در 95حددود   1395اند در حالی كه در سال  بوده باسوادساله  6-9درصد زنان  77و  ساله 6-9 در صد مردان 88حدود 1365مسكن سال 

ی هدا سدال التعلیم طدی  دهنده افزایش پوشش تحصیلی جمعیت الزمتغییرات این شاخص نشان ،اند بوده باسوادزنان گروه سنی مذكور  و مردان

 -95یهدا سدال  طدی سدال كشدور    6ان باالی باسوادین تربیشسنی حاكی از آن است كه  هایگروهی در باسوادبررسی میزان  است. 95-1365

 برای هر دو جنس قرار داشتند.ساله  10-14سنی  گروهدر  1365

     هدای سدنی  در گدروه هم برای مردان هم برای زندان   1365-95ی هاسالطی دهد نشان میسنی  هایگروهبر حس  ی باسوادمیزان  بررسی

 یباسدواد میدزان  به طوری كه  استداشته  قابل توجهیافزایش طی این سی سال ان باسواد سهم ،سنینسایر  نسبت بهساله  50-64و  49-40

رسدیده  1395در سدال  در صدد   2/83 و 3/92 ترتید  بده   به1365در سال زنان  برای مردان و صددر 7/20 و 48از  ساله 40-49گروه سنی  در

صدد در  در 9/59و  9/80 بده  1365در سدال  برای مردان و زنان درصد  11و  6/30 ساله به ترتی  از 50-64است این شاخص برای گروه سنی 

 .است رسیده 1395سال 

هدا ایدن شداخص افدزایش     مردان در تمام گروهبرای دهد نشان می 1390-95 یهاسالی به تفكیك سن در باسواد میزان همچنین مالحظه    

درصد نسدبت   4محسوس بیش از این شاخص دارای افزایش ساله  5های سنی در تمامی گروه ترساله و بیش 35به ویژه در سنین  ،داشته است

 .باشدمی1390ل به سا
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 1395و  1390:به تفكیك سن و جنس باسوادجمعیت  هرم سنی– 3-2 شكل
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 1395و 1365: جنسسن و به تفكیك  باسوادجمعیت هرم سنی -4-2 شكل
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 1365-95در مناطق شهري كشور:  یسنهاي گروهبرحسب جنس و  يباسوادمیزان  -2-4

 گروه سنی
1365 1375 1385 1390 1395 

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

9-6 .............................   
14-10 .......................   
19-15 .......................  
24-20 .......................  
29-25 .......................  
34-30 .......................  
39-35 .......................  
49-40 .......................  
64-50 .......................  
+65 .............................  34.611.6   

 

در  است. آورده شدهدر مناطق شهری  1365-59 ی هاسالهای سنی مردان و زنان طی ی هر یك از گروهباسواددرجدول فوق میزان 

 1395اند در حالی كه در سال دهبو باسوادساله  6-9درصد زنان 90در صد مردان و  94حدود 1365سرشماری عمومی نفوس و مسكن سال 

ی هاسالشاخص طی این شاخص نشان دهنده افزایش این تغییرات مقایسه ند، ادهبو باسواددر صد مردان و زنان گروه سنی مذكور  96حدود 

ین تربیشسنی حاكی از آن است كه  هایگروهی در باسوادی میزان است. بررسی سنی بوده هاهو در تمامی گرو هر دو جنس برای 95-1365

 .ساله برای هر دو جنس قرار داشتند 10-14سنی  در گروه 1365 -95 یهاسالسال كشور طی  6باالی ی باسوادمیزان 

هدای   باسدوادی در گدروه   افدزایش میدزان   1365 -95های دهد در طی سال ساله نشان می 5های سنی  بررسی میزان باسوادی بر حس  گروه

درصدد افدزایش بدرای     41این تغییرات با حدود كه  یبه طوریابد،  ساله شدت می 50-64ساله تا گروه سنی  9-6سنی به تدریج از گروه سنی 

در درصدد افدزایش بدرای زندان      50و با حددود   1395درصد در سال  7/86به  1365درصد در سال  5/45از ساله  50-64 یدر گروه سنمردان 

 رسیده است. 1395درصد در سال  4/69به  1365درصد در سال  1/19از ی، گروه سنهمین 

 

 1365-95طق روستايی كشور: ادر من یسن هايگروهبرحسب جنس و  يباسواد میزان -2-5

 گروه سنی
1365 1375 1385 1390 1395 

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

9-6 .....................   
14-10 ...............   
19-15 ...............  
24-20 ...............  
29-25 ...............  
34-30 ...............  
39-35 ...............  4/7 
49-40 ...............  0/4
64-50 ...............  0/2 9/5 
+65 .....................  6/10 1.7151.88/187/3 0/183.4

 

، در اسدت  آورده شدده  1365-95یهدا سدال طدی  در نقداط روسدتایی   سدنی مدردان و زندان    مصتلدف   هایگروهی باسوادمیزان  -5-2جدول  در

 1395اند در حدالی كده در سدال    بوده باسوادساله  6-9درصد زنان  64درصد مردان و  82حدود 1365سرشماری عمومی نفوس و مسكن سال 
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تغییرات این شاخص نشان دهندده افدزایش پوشدش تحصدیلی جمعیدت الزم       اند. بوده باسواددر صد مردان و زنان گروه سنی مذكور  94 حدود

حاكی از آن اسدت كده   این نقاط سنی  هایگروهی در باسواداست. بررسی میزان به خصوص در نقاط روستایی  1365-95ی هاسالالتعلیم طی 

 .اندهبودساله  10-14سنی  در گروهمانند كل كشور  1365 -95 یهاسالسال طی  6ان باالی باسوادین تربیش

نسدبت بده    ،مردانساله  40-49و  35-39سنی  هایگروهدر  دهدمینشان در مردان روستایی سنی  هایگروهی بر حس  باسوادبررسی میزان 

در سدال  درصدد    9/36ساله از  35-39ی در گروه سنی باسوادمیزان  افزایش قابل توجهی داشته است به طوری كهمیزان باسوادی سایر سنین 

در صدد در سدال    83.5بده  1365درصد در سال 25.4ساله از حدود  40-49در گروه سنی و رسیده است 1395در صد در سال  3/90به 1365

 هدای گدروه برای زندان روسدتایی نیدز در     این شاخص عمده افزایش ،داشته است هاسالبرابر در طی این  3رسیده است و رشدی بیش از 1395

بده  1365درصدد در سدال    1/13سداله از   30-34ی در گروه سنی باسوادمشاهده شده است، به طوری كه میزان  ساله  35-39و  30-34سنی 

درصد 7.4حدود  ساله از 35-39و در گروه سنی  داشته است هاسالبرابری را طی این  7رسیده است و رشد حدودا 1395درصد در سال  3/88

برای زنان در این گروه سدنی   هاسالبرابری را در این  11رشد چشمگیر  كه یبه طور رسیده است1395درصد در سال  81.2به 1365در سال 

 شود. می مشاهده 

 

 1365-95: ساله وبیشتر6در جمعیت  و تغییرات آن يباسواد، روستانشینی شهرنشینی،میزان  -2-6

 1395 1390 1385 1375 1365 شر 

62.168.871.874.4  ................................ شهرنشینیمیزان 
85.788.988.690.8  ............... ی در مناطق شهریباسوادمیزان 
31.228.225.6  .............................. روستانشینیمیزان 
75.175.078.5  ............ روستاییی در مناطق باسوادمیزان 

xx 7.3 7/636/2  ...................... درصد تغییرات شهرنشینی
xx 6/12 2/33/0-2/2  ................. شهری یرات باسوادیدرصد تغی
xx 3/7- 7/6-3-6/2-  .................... یرات روستانشینییدرصد تغ
xx 3/218/50.1-5/3  .............. یرات باسوادی روستایییدرصد تغ

   

 6یت جمع، میزان شهرنشینی است گذشته سال30در طی  یباسوادمیزان افزایش با  تواٌمشهرنشینی میزان  افزایش دهندهنشان 6-2جدول 

 رسیده 1395در سرشماری  4/74درصدی به 19.6 افزایشسال با  30در طول  و درصد بوده 8/54 ،1365 سرشماری سال در ،تربیش ساله و
 است. رسیده 1395در سال درصد  6/25به  1365در سال  2/45درصدی از  6/19منفی  كاهشروستانشینی با  میزاندر مقابل  است

 در نقاط شدهری سال  6ی جمعیت باالی باسواد میزانشود همزمان با افزایش جمعیت شهری،  مالحظه میدر جدول  با توجه به روند تغییرات 

 داشدته  افدزایش سال  30 طیدرصد  7/17كه است رسیده  1395 الدرصد در س 90.8به ، 1365در سال درصد  1/73از نیز افزایش یافته و از 

در ایدن   یباسواد میزان1365-95ی هاسالطی سال  6باالی جمعیت میزان روستانشینی كاهش مناطق روستایی با وجود حالی كه در در  است

 است.درصد رسیده  5/78به  48 از درصد30.5معادل  افزایشیبا افزایش داشته است و همچنان نقاط 
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 1365-95ی این مناطق:باسوادمیزان  وروستانشینی  ،مقایسه میزان شهرنشینی -5-2 شكل

 

 1365-95و تغییرات آن بر حسب وضع سکونت:  باسواد، جمعیت تربیشساله و  6جمعیت  -2-7

ساله و  6جمعیت  شر 

 باسوادجمعیت  تربیش
 بین دو سرشماری نسبی تغییراتدرصد 
ساله و  6جمعیت 

 باسوادجمعیت  تربیش

1365 .........................................................  xx xx 
  xx xx  .................................................... شهری   
  xx xx  ................................................ روستایی   

1375 .........................................................  35/1 73/9 
 53/2 79/6  ...................................................... شهری  
 13/1 63/3  ................................................ روستایی   

1385 .........................................................  22/2 30/1 
 35/3 40/4  .................................................... شهری   
 8/0 2/9  ................................................ روستایی   

1390 .........................................................  9/5 1/6 
 6/10 1/10  .................................................... شهری   
 -4/4- 5/4  ................................................ روستایی   

1395 .........................................................  7/5 2/9 
 5/9 2/12  .................................................... شهری   
 1/4- 3/0  ................................................ روستایی   
95-1365 .................................................  7/84 1/162 

 9/150 5/211  .................................................... شهری   
 6/4 8/70  ................................................ روستایی   
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نسبی در این مدت شدت افزایش  ی سرشماری آورده شده استهاسالو سواد آنان طی  تربیشساله و  6روند تغییرات جمعیت  7-2در جدول 

افزایش شاهد 1365سال  بهنسبت  1375بوده است به طوری كه در سال  تربیشه و سال 6جمعیت افزایش  بیش ازبین دو سرشماری ی باسواد

با توجه لی واست  ادامه داشته 1395این روند تا سال  ،ایمبوده باسوادجمعیت درصدی  9/73و  تربیشساله و  6جمعیت درصدی  1/35 نسبی

درصد  7/5 ،1390نسبت به سال 1395در سال  به طوری كهاست كاسته شده  نیز انباسوادشدت افزایش نسبی رشد جمعیت از  كم شدنبه 

ساله و  6جمعیت  تعداد 6-2شكل كنیم.  را مشاهده می باسوادجمعیت  ینسب شیافزادرصد  2/9 و تربیشساله و  6جمعیت نسبی  افزایش

 . دهدمیسال گذشته نشان  30را طی  كشور باسوادجمعیت و  تربیش

 

 
 

 1365-95كشور :  باسوادجمعیت و  تربیشساله و  6معیت ج روند تعداد -6-2 شكل

 

 1365 -95جنس :ونت ووضع سکبر حسب  تربیشساله و  6ي جمعیت سوادبیمیزان  -2-8

 سال

 مناطق روستایی  مناطق شهری  كل 
 مرد 

 مرد  زن مرد زن و

 مرد  زن مرد زن و

 زن مرد زن و

1365 ................................  37/7 6/28 47/4 4/26 2/19 34 51/5 40/1 63/4 

1375 ...............................  5/20 3/15 8/25 3/14 4/10 3/18 7/30 5/23 9/37 

1385 ...............................  15/4 3/11 7/19 1/11 8/7 14/4 24/9 18/9 31/1 

1390 ...............................  14/4 5/10 18/3 6/10 5/7 13/7 24 18/2 30 

1395 ...............................  12.3 8.9 15.8 9.2 6.4 11.9 21.5 16 27.1 

 

میزان بر اساس آمارهای فوق  دهدمینشان  طق جغرافیایی برحس  جنسدر منا راسال گذشته  30ی طی سوادبیمیزان  فوقجدول 

و درمناطق روستایی بیش درصد  4/26مناطق شهری  دردرصد  7/37برابر با  1365سرشماری  ایران در تربیشساله و  6سوادی در جمعیت یب

و   2/9ترتی  ه مناطق شهری و روستایی ب در ودرصد  3/12به  در كل كشور شاخصاین  1395در سرشماری سال بوده كه درصد  50از 

 است. داشتهكاهش درصد  5/21
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 1395و  1390ی هاسالدر  جنس به تفكیك سوادبیجمعیت  هرم سنی -7-2 شكل
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 1395و  1365ی هاسالدر  جنس به تفكیك سوادبیجمعیت هرم سنی  -8-2شكل 

 

جمعیت چشمگیر نشان داده شده است كاهش  1365-95و  1390-95ی هاسالطی  8-2و  7-2سنی  ایهمهرسوادی در كاهش میزان بی

 طور مشصصی وجود دارد. به  1365 -95ی هاسالخصوص در فاصله سنی به  هایگروهسواد در تمام بی
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 1385-95 :كشور هاياستاندر  يباسوادمیزان  بررسی -2-3
به  .یكسان نبوده و متفاوت استمناطق شهری و روستایی  و هااستانشد آن در تغییرات و ر ،ی در كل كشورباسوادبا توجه به افزایش 

ات آن در نظر گرفته یریروند تغ منطقه الزم است وضعیت هر استان بررسی و مناس  با هرآموزشی های تهیه برنامه منظورشناخت دقیق و

 .پرداخته شده است 1395و  1390، 1385ی هاسالطی  مناطق شهری و روستایی و هااستان یباسوادبه میزان  9-2جدول در  شود.

به تهران  استانی مربوط به باسوادین میزان تربیش 1395و  1390، 1385هر سه سرشماری در  شود،مالحظه می 9-2همانگونه كه در جدول

به استان سیستان و بلوچستان  مربوط و كمترین میزان آن 1395در سال درصد  92.9و  1390در سال 90.5، 1385در سال  91.4ترتی  با 

 بوده است.  هاسالدرصد در این  76و  71.6، 68به ترتی  با 

استان تهران، سمنان، البرز، گیالن،  16ی باسوادمیزان  1395و در سال  باشدمیها در هرسه دوره در سطح باالتری ندر نقاط شهری این میزا

 90گلستان و كهگیلویه و بویراحمد بیش از یزد، فارس، قزوین، اصفهان، مركزی، بوشهر،  هرمزگان، خراسان جنوبی، مازندران، خراسان رضوی،

 .باشدمیدرصد  2/84نیز مربوط به استان سیستان بلوچستان با  1395ی در سالباسواد. كمترین میزان باشدمیدرصد 

درصد  7/59درصد و كمترین سیستان و بلوچستان با  8/82ا ی مربوط به استان البرز بباسوادین میزان تربیش 1385در نقاط روستایی در سال 

ی نقاط روستایی را دارا بودند. در سال باسوادین و كمترین میزان تربیشنیز دو استان البرز و سیستان و بلوچستان  1390بوده است. در سال 

 2/68ر نقاط روستایی و استان سیستان بلوچستان با ی دباسوادین میزان تربیشدرصد  85ی بوشهر، البرز و سمنان با حدود هااستان 1395

 .اندداشتهكشور را  تربیشساله و  6ی جمعیت باسواددرصد كمترین میزان 
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 1385-1395كشور : هاياستاندر  بر حسب وضع سکونت يباسواد میزان -2-9

 استان
 روستایی شهری كل

1385 1390 1395 1385 1390 1395 1385 1390 1395 

 75.8 73/3 73/5 88.1 85/9 85/5 84.7 82/1 81/6  ............ یجان شرقیآذربا

 74.0 70/1 68/9 86.2 84 83/6 82.0 78/8 77/8  ............. آذربایجان غربی

 74.1 72/6 73 87.3 85/4 85/1 83.1 80/8 80  ....................... اردبیل

 82.1 79/2 79/1 91.0 89/2 89/2 89.9 87/8 87/5  ...................... اصفهان

 85.0 82/2 82.8 92.8 91/1 91.4 92.2 90/2 90.5  .......................... البرز

 77.5 74/4 74/4 88.4 86/8 86/8 84.9 82/4 81/9  .......................... ایالم

 85.2 81/5 82/1 90.8 84/6 88/8 89.2 83/6 86/4  ........................ بوشهر

 84.3 79/4 82 93.5 91/3 92/2 92.9 90/5 91/4  ........................ تهران

 77.4 76/1 77/2 88.7 87/1 87/5 84.7 82/5 82/5  ...... چهارمحال و بصتیاری

 79.1 73.8 72/8 92.2 90/1 89/8 86.8 83/0 81/7  ............. خراسان جنوبی

 81.0 77/3 77/1 92.0 89/8 90/4 89.1 86/3 86/2  .............. خراسان رضوی

 75.1 72/2 71/4 89.6 87/7 87/3 83.3 80/3 79/1  ............. خراسان شمالی

 75.4 73/2 73/8 89.7 87/7 88/3 86.3 83/6 83/6  .................... خوزستان

 75.7 73/8 74/2 89.3 87/4 87/1 84.8 82/4 81/7  ........................ زنجان

 84.5 78/8 78/9 93.2 91/3 91/9 91.5 88/4 88/6  ....................... سمنان

 68.2 61/8 59/7 84.2 81/4 76/4 76.0 71/6 68  ....... سیستان و بلوچستان

 82.3 79/8 81/2 91.5 89/4 90/1 88.8 86/3 86/6  ........................ فارس

 80.6 76/9 77/3 91.4 86/7 89/6 88.6 84/1 85/7  ........................ قزوین

 79.6 71/6 72/3 89.2 87/4 87/1 88.7 86/6 86/2  ............................ قم

 72.3 69/5 69/9 85.3 82/3 82/6 81.5 78 77/5  .................... كردستان

 79.9 75/2 74/5 89.3 87/2 88/7 85.4 82/2 82/8  ........................ كرمان

 75.2 73/7 74/6 87.6 85/2 85/8 84.5 81/7 82/1  ..................... كرمانشاه

 77.3 74/2 74/2 90.0 88/7 89/6 84.4 81/9 81/6  ....... كهگیلویه و بویراحمد

 81.0 77/6 76/2 90.4 88 88/1 86.1 83 82/1  ...................... گلستان

 78.5 74/8 74/7 92.5 90/5 90/3 87.3 84/3 83/1  ........................ گیالن

 75.7 73/4 74/1 86.9 84/8 85/8 83.0 80/4 81/1  ....................... لرستان

 84.0 80/4 79/3 92.1 90/1 90 88.7 85/7 85  ..................... مازندران

 74.4 71 72/8 90.8 88/4 89 87.0 83/8 83/9  ....................... مركزی

 82.3 77/4 75/7 92.4 89/8 89/8 87.8 83/7 82/4  ..................... هرمزگان

 77.8 75/9 76/5 89.1 87/1 87/1 85.0 82/6 82/6  ....................... همدان

 84.1 78/3 79/4 92.0 89/5 90/2 90.9 87/7 88/1  ........................... یزد
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1385-95:به تفكیك استانی باسوادمیزان  -9-2 شكل  
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 .دهدد مدی نشدان  1390-95و  1385-90و مناطق شدهری و روسدتایی را طدی دو دوره     كشور ایهاستانی باسوادتغییرات میزان  10-2جدول 

اند در مقابل دو مواجه بوده 1385-90ی هاسالطی ی باسواد كاهشدو استان بوشهر و قزوین بیش از هر استان دیگری با  دهدمیآمارها نشان 

. در دوره پدنج سداله   داشته اندسال  5در این  هااستانرا نسبت به سایر  یوادباسین رشد تربیشاستان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی 

درصدد   2با حددود  قم  والبرز ی اصفهان، هااستانی در باسوادافزایش داشته است، كمترین افزایش  هااستانی در همه باسوادمیزان  95-1390

آمارهدا   بوده اسدت. درصد افزایش  5/4با و قزوین درصد افزایش  6/5با شهر ی بوهااستانی مربوط به باسوادین رشد تربیشافزایش بوده است و 

      در دوره قبلدی  هدا اسدتان ی باسدواد بده رشدد   ( 1390-95)گویای آن است كه در دوره پدنج سداله اخیدر     1390-95و  1385-90طی دو دوره 

ین تدر بدیش ی دارای هدا اسدتان ین كداهش بده   تدر بیشدارای  یهااستانی بوشهر و قزوین از هااستانتوجه شده است، به طوریكه ( 90-1385)

 اند.افزایش تبدیل شده
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 1385-95 :بر حسب وضع سکونت و استان يباسوادمیزان  یراتیتغ -2-10

 استان
90-1385  95-1390  

 روستایی شهری كل روستایی شهری كل

 2.5 2.2 2.6 0.2- 0.4 0.5  .................. آذربایجان شرقی

 3.9 2.2 3.2 1.2 0.4 1.0  ................... آذربایجان غربی

 1.5 1.9 2.3 0.4- 0.3 0.8  ............................. اردبیل

 2.9 1.8 2.1 0.1 0 0.3  ............................ اصفهان

 2.8 1.7 2 0.6- 0.3- 0.3-  ................................ البرز

 3.1 1.6 2.5 0 0 0.5  ................................ ایالم

 3.7 6.2 5.6 0.6- 4.2- 2.8-  .............................. بوشهر

 4.9 2.2 2.4 2.6- 0.9- 0.9-  .............................. تهران

 1.3 1.6 2.2 1.1- 0.4- 0  ............ بصتیاریچهارمحال و 

 5.3 2.1 3.8 1 0.3 1.3  ................... خراسان جنوبی

 3.7 2.2 2.8 0.2 0.6- 0.1  .................... خراسان رضوی

 2.9 1.9 3 0.8 0.4 1.2  ................... خراسان شمالی

 2.2 2 2.7 0.6- 0.6- 0  .......................... خوزستان

 1.9 1.9 2.4 0.4- 0.3 0.7  .............................. زنجان

 5.7 1.9 3.1 0.1- 0.6- 0.2-  ............................. سمنان

 6.4 2.8 4.4 2.1 5 3.6  ............. بلوچستانسیستان و 

 2.5 2.1 2.5 1.4- 0.7- 0.3-  .............................. فارس

 3.7 4.7 4.5 0.4- 2.9- 1.6-  .............................. قزوین

 8 1.8 2.1 0.7- 0.3 0.4  .................................. قم

 2.8 3 3.5 0.4- 0.3- 0.5  .......................... كردستان

 4.7 2.1 3.2 0.7 1.5- 0.6-  .............................. كرمان

 1.5 2.4 2.8 0.9- 0.6- 0.4-  ........................... كرمانشاه

 3.1 1.3 2.5 0 0.9- 0.3  ............ كهگیلویه و بویر احمد

 3.4 2.4 3.1 1.4 0.1- 0.9  ............................ گلستان

 3.7 2 3 0.1 0.2 1.2  .............................. گیالن

 2.3 2.1 2.6 0.7- 1- 0.7-  ............................. لرستان

 3.6 2 3 1.1 0.1 0.7  ........................... مازندران

 3.4 2.4 3.2 1.8- 0.6- 0.1-  ............................. مركزی

 4.9 2.6 4.1 1.7 0 1.3  ........................... هرمزگان

 1.9 2 2.4 0.6- 0 0  ............................. همدان

 5/8 2/5 3/2 1/1- 0.7- 0/4-  ................................. یزد

 

-95های هر استان را از جمعیت متناظر دركل كشور طی سال سوادبیو سهم جمعیت باسواد و تر ساله و بیش 6سهم جمعیت 11-2جدول 

 دهد هر استان چه سهمی از كل جمعیت باالی شش سال كشور، چه سهمی از باسوادان كل كشور واین شاخص نشان می دهدنشان می 1385

های در طی سال تهرانها، استان ان باالی شش سال كشور را در خود جای داده است. بر این اساس در بین استانسوادبی در آخر چه سهمی از

ترین بیش، دارای درصد9/16و 5/16، 3/16تر كل كشور، به ترتی  با ساله و بیش 6ترین سهم جمعیت با داشتن بیش 1395و  1390، 1385

 نیز بوده است.درصد  18و  6/17، 6/17 به ترتی  با1395و  1390، 1385 یهاسال یط باسوادجمعیت سهم 

، 8/0باسوادان كشور را با سهم ترین كمو همچنین سال  6جمعیت باالی سهم ترین درصد كم 7/0و  7/0، 8/0استان ایالم با ها در همین سال 

 .دارا بوده استدرصد   7/0و  7/0



 35                                                                           1365 - 1395های دوم بررسی وضع سواد و تحول آن طی سالفصل 

 

 

 1385-95 :كل كشور جمعیت ازاستان  سوادبیو  باسوادجمعیت  ،تربیشساله و  6 یتعجم سهم -2-11

 استان
سوادبی باسواد جمعیت  

1385 1390 1395 1385 1390 1395 1385 1390 1395 

 6.1 0/6 6.2 4.8 4.8 5.0 4.9 5.0 5.1  ................... آذربایجان شرقی
 5.9 8/5 5.8 3.8 3.8 3.7 4.1 4.1 4.0  .................... آذربایجان غربی

 2.2 2/2 2.3 1.5 1.6 1.7 1.6 1.7 1.7  .............................. بیلارد
 5.3 3/5 5.3 6.7 6.8 6.8 6.5 6.6 6.5  ............................. اصفهان
 2.2 0/2 1.8 3.6 3.5 3.2 3.4 3.2 3.0  ................................. البرز
 0.9 9/0 0.9 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8  ................................. ایالم

 1.2 1/1 1.1 1.5 1.3 1.3 1.4 1.4 1.2  ............................... بوشهر

 9.7 7/9 9.1 18.0 17.6 17.6 16.9 16.5 16.3  ............................... تهران

 1.5 4/1 1.4 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2  ............. چهارمحال و بصتیاری

 1.0 1.1 1.2 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0  .................... خراسان جنوبی

 6.9 1/7 7.0 8.0 8.0 8.0 7.9 7.9 7.9  ..................... خراسان رضوی

 1.4 5/1 1.5 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1  .................... خراسان شمالی

 6.4 5/6 6.4 5.7 5.8 5.9 5.8 5.9 6.0  ........................... خوزستان

 1.6 6/1 1.6 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4  ............................... زنجان

 0.6 6/0 0.6 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8  .............................. سمنان

 6.2 9/5 6.6 2.8 2.6 2.5 3.2 3.1 3.2  .............. سیستان و بلوچستان

 5.5 5/5 5.4 6.2 6.3 6.3 6.1 6.1 6.2  ............................... فارس

 1.5 5/1 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6  ............................... قزوین

 1.4 3/1 1.3 1.6 1.6 1.5 1.6 1.5 1.5  ................................... قم

 3.0 9/2 3.0 1.9 1.8 1.9 2.0 2.0 2.0  ........................... كردستان

 4.6 5/4 4.1 3.8 3.7 3.6 3.9 3.8 3.7  ............................... كرمان

 3.1 9/3 3.1 2.4 2.5 2.6 2.5 2.6 2.7  ............................ كرمانشاه

 1.1 0/1 1.1 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9  ............. كهگیلویه و بویر احمد

 2.6 6/2 2.7 2.3 2.3 2.2 2.3 2.3 2.3  ............................. گلستان

 3.4 6/3 3.8 3.3 3.4 3.4 3.3 3.4 3.5  ............................... گیالن

 3.0 1/3 3.0 2.1 2.2 2.3 2.2 2.3 2.4  .............................. لرستان

 3.9 0/4 4.1 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2  ............................ مازندران

 1.9 0/2 2.0 1.8 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9  .............................. مركزی

 2.1 2/2 2.2 2.1 2.0 1.9 2.1 2.0 1.9  ............................ هرمزگان

 2.7 8/2 2.8 2.1 2.3 2.4 2.2 2.4 2.4  .............................. همدان

 1.0 1.0 1.0 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3  .................................. یزد
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 1385-95تغییرات سطوح تحصیلی: بررسی -2-4
آموزش در یك جامعه است با  سطحكننده تعیینو  باسوادچگونگی جمعیت ساختار و  نشان دهندهنسبت افراد در سطو  مصتلف تحصیل 

   شود.های مناس  تعیین میگیریی و نیازهای جامعه ارزیابی و جهتهای آموزشیریزبررسی این ساختار برنامه

 

   1385-95 :تحصیلی و دوره و مدرك به تفکیک جنس باسوادتوزيع افراد  -2-12 

 دوره تحصیلی 
1385 1390 1395 

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع
 50.6 49.4 100 51.2 48.8 100 50.8 49.2 100  .................................... ، سواد آموزیابتدایی

 43.4 56.6 100 42.9 57.1 100 41.6 58.4 100  .................................... 1، متوسطهراهنمایی
 46.9 53.1 100 47.4 52.6 100 47.1 52.9 100  ......... پیش دانشگاهی، دیپلم و 2متوسطه
 47.5 52.5 100 47.9 52.1 100 45.2 54.8 100  ................................................................. عالی

 های تحصیلى نامشصص ودوره سایر

 45.3 54.7 100 42 58 100 45.8 54.2 100  ..............................................................................  نشده اظهار

 

توزیع مردان  نشان دهنده وآورده شده  1385-95یهاسالطی  به تفكیك جنس باسوادافراد  سطو  مصتلف تحصیلیمقایسه  12-2جدول در 

 1395و  1390، 1385ی سرشماری هاسالطی  ابتدایی دورهحاكی از آن است كه زنان در در هر دوره تحصیلی است. آمارها  باسواد و زنان

(، 1)متوسطه تحصیلی راهنمایی هایدورهسایر . در حالیكه در اندداشتهكشور  باسوادی نسبت به مردان در جمعیت تربیشسهم 

و 1390، 1385ی هاسالتحصیلی  هایدوره باسواداز زنان در جمعیت  تربیشو عالی سهم مردان همواره  دانشگاهی( )دیپلم و پیش2متوسطه

 .بوده است1395
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 1385-95: جنسوتحصیلی  بر حسب دوره و مدرك باسوادتوزيع جمعیت  -2-13 
1395 1390 1385 

 تحصیلی هایدوره
 مرد زن مرد زن مرد زن

  ........................................................... جمع 100 100 100 100 100 100
  .......................................... سوادآموزی ،ابتدایی 28.1 33.1 25.9 30.1 27.3 31

  .......................................... 1متوسطه ،ییراهنما 25.3 20.6 23.4 19.4 19.6 16.6
  ......................... یدانشگاه شیو پ پلمی، د2متوسطه 30.6 31.1 30.5 30.4 31 30.3
  ............................................................ عالی 13.1 12.4 18.2 18.5 21.7 21.7
  ............ اظهارنشده تحصیلى نامشصص و هایدوره سایر 3 2.8 2 1.6 0.4 0.4

 و هاسالطی این ت جامعه اسكننده ارتقای سطح دانش در بیان 1385-95ی هاسالدر مصتلف تحصیلی  هایدورهدر  باسوادتوزیع جمعیت 

درصد در سال  1/13 از افراد دارای تحصیالت دانشگاهی در بین مردانسهم ، هاسرشماریدر طی این  دهدمیكه اطالعات نشان  طورهمان

 هاسالافزایش داشته است. سهم زنان دارای تحصیالت دانشگاهی نیز طی این  95درسال درصد  21.7و 1390درصد در سال  18.2 به 1385

سهم جمعیت  افزایش یافته است. 1395و  1390 یهاسالدرصد به ترتی  در  21.7و  18.5به  1385درصد در سال  12.4افزایش یافته و از 

ان دوره باسوادسهم همچنین یافته است كاهش  1390-95و  1385-90ن هر دو جنس طی دو دوره اباسواددوره تحصیلی راهنمایی در 

 یافته است.افزایش  1390-95و سپس طی دوره كاهش  ابتدا 1385-90در دوره  ابتدایی

 

 1385-95 :بر حسب سطوح تحصیلی  باسوادتغییرات جمعیت درصد توزيع نسبی و  -2-14

 ،ابتدایی سال
 سوادآموزی

 ،ییراهنما

 1متوسطه
و  پلمی، د2متوسطه

نامشصص  لىیتحص یهادوره ریسا عالی  یدانشگاه شیپ

 و اظهارنشده

      كل

1385 ......................................................... 30.4 23.1 30.8 12.7 2.9 
1390 ......................................................... 27.9 21.5 30.4 18.3 1.8 
1395 ......................................................... 29.1 18.1 30.7 21.7 0.4 

 -1.1 5.6 -0.4 -1.6 -2.5 ................................... 1385-90راتیتغی

 -1.4 3.4 0.3 -3.4 1.1 ................................... 1390-95راتییتغ

      شهري

1385 ......................................................... 25.4 21.6 34 16.1 2.9 

1390 ......................................................... 23.6 20.2 32.4 22 1.8 
1395 ......................................................... 25 16.8 32.4 25.4 0.4 

 -1.1 5.9 -1.6 -1.4 -1.8 ................................... 1385-90راتیتغی

 -1.5 3.4 0 -3.4 1.4 ................................... 1390-95راتییتغ
      روستايی

1385 ......................................................... 43.5 26.9 22.6 4.1 2.9 

1390 ......................................................... 41 25.3 24.6 7.2 1.8 
1395 ......................................................... 42.7 22.4 25 9.4 0.5 

 -1.1 3.2 1.9 -1.6 -2.5 ................................... 1385-90راتیتغی

 -1.3 2.2 0.4 -2.9 1.7 ................................... 1390-95راتییتغ

 ،كل كشور مصتلف تحصیلیسطو   در1390-95و  1385-90ساله  5 هایدورهدر  باسوادجمعیت  راتیتغیتوزیع نسبی و  14-2جدول در 

ش عالی در آموز دوره درمذكور،  هر دو دوره. طی داده شده استنشان  1395و  1390، 1385 یهاسرشماری طی مناطق شهری و روستایی

كه  ایمبودهمناطق با رشدی منفی روبه رو  در تمامیراهنمایی تحصیلی  دوره برایشهری و روستایی با رشد مثبت و  ،م از كلتمامی مناطق اع

سهم 1385-90دوره  طیی ابتدایی تحصیل سطح. در دهدمیتغییرات ساختار سنی جمعیت را نیز نشان  ،عالوه بر افزایش سطح آموزش
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 تغییرات شهری و روستایی ،تمامی مناطق اعم از كل در .افزایش یافته است 1390-95در دوره سپس كاهش و این دوره ان باسوادجمعیت 

 .باشدمیمثبت  1390-95دوره  منفی و در 1385-90سهم جمعیت باسوادان ابتدایی در دوره 

 

 1385تحصیلی : و مدرك بر حسب سن و دوره باسوادتوزيع جمعیت  -2-15

 جمع سن
 ،ییابتدا

یسوادآموز  
 ،ییراهنما

1متوسطه  

 پلمی، د2متوسطه

 شیو پ

یدانشگاه  
 عالی

 یهادوره ریسا

 لىیتحص

نامشصص و 

 اظهارنشده

9-6 ..............................................  100 96.3 0 0 0 3.7 
14-10 ........................................  100 30.7 54.7 10.6 0 4 
19-15 ........................................  100 10.1 18.9 62.1 6.6 2.4 
24-20 ........................................  100 13.5 20.9 40.3 23.5 1.8 
29-25 ........................................  100 19.4 22.8 36.3 20.1 1.3 
34-30 ........................................  100 27.8 24.5 28.3 17.6 1.8 
39-35 ........................................  100 33.3 24.2 23.8 16.1 2.6 
49-40 ........................................  100 36.6 19.2 25.8 13.9 4.5 
64-50 ........................................  100 48.6 13.4 20.4 13.6 3.9 
65+ ..............................................  100 58.5 9.8 11.6 8.5 11.7 
 

 
1385تحصیلی: هایدورهتوزیع جمعیت بر حس  سن و  -10-2شكل   

 

در گدروه   رودمدی آورده شده است. چنانچه انتظار  1385هر گروه سنی بر حس  دوره تحصیلی در سال  باسوادجمعیت توزیع  15-2در جدول 

درصد دارای مدرك تحصیلی در دوره ابتدایی هستند. در گدروه   90بیش از  دهدمیالتعلیم را تشكیل سال كه بصشی از جمعیت الزم 6-9سنی 

درصد دارای مدرك متوسطه بوده و  60سال بیش از  15-19ه راهنمایی قرار دارند و در گروه سنی درصد در دور 50سال بیش از 14-10سنی 

سدال، پدس    20-24. در گروه سنی دهندمیتشكیل ان را افراد با تحصیالت متوسطه باسوادین سهم تربیشسال همچنان  34-30تا گروه سنی 

سدنی بعددی و بده ویدژه در      هدای گروه. در باشندمیین سهم در این گروه سنی تربیشی دارا ، افراد با تحصیالت عالیاز افراد با مدرك متوسطه

ین سهم مدرك تحصیلی مربوط به تحصیالت ابتدایی بوده است. البته باید در نظر داشت كه بصشی از این افدراد  تربیش، تربیشساله و  65افراد 
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ه است لذا ارتقا سطح تحصیل برای آنان وجود دارد. همچندین حضدور افدرادی از    در حال تحصیل هستند و تحصیالت آنان هنوز به اتمام نرسید

دو سدال   حدداقل و یدا   اندد رفتده سال به مدرسه  7سال در مقطع تحصیلی متوسطه به علت این است كه یا در سن كمتر از  10-14گروه سنی 

نشدان   1385گروه سنی را بر حس  مدارك تحصیلی در سال نیز توزیع جمعیت واقع در هر  10-2. شكل اندكردهتحصیلی را در یك سال طی 

 .دهدمی

 

 1390 : یتحصیل و مدرك دورهسن و بر حسب  باسوادتوزيع جمعیت  -2-16

 جمع سن
 ،ییابتدا

 یسوادآموز

 ،ییراهنما

 1متوسطه

، 2متوسطه

 شیو پ پلمید

 یدانشگاه

 عالی

 یهادوره ریسا

 لىیتحص

نامشصص و 

 اظهارنشده

9-6 ...................................................... 100 93.4 0 0 0 6.6 
14-10 ................................................ 100 30.4 54.8 12 0 2.8 
19-15 ................................................ 100 8.3 14.1 63.4 11.3 2.9 
24-20 ................................................ 100 10.9 18 35.5 34.6 1 
29-25 ................................................ 100 14.3 20.4 35.5 29 0.7 
34-30 ................................................ 100 20.1 21.9 34.1 23.3 0.6 
39-35 ................................................ 100 28.6 23.6 27.5 19.7 0.6 
49-40 ................................................ 100 33.8 23.2 25.6 16.7 0.7 
64-50 ................................................ 100 41.7 16.1 25.8 14.8 1.6 
+65 ...................................................... 100 52.6 14.1 15.5 12.1 5.7 
 

تغییدر  حداكی از   نتدایج  .دهدد مدی نشدان  1390 در سدال  یتحصیل و مدرك بر حس  دورههر گروه سنی را  باسوادتوزیع جمعیت  16-2جدول 

در  93به حددود   1390تحصیالت ابتدایی داشتند كه در سال سال  6-9درصد جمعیت  96حدود  1385در سال  .است باسوادساختار جمعیت 

صدد در  در 35حددود   صد افزایش بده در 11تحصیالت عالی داشتند كه با صد در 24ساله حدود 20-24ین افراد ب صد كاهش یافته همچنین در

شدود در  مشاهده می 11-2كه از نمودار  طورهمان ست.هاسالسطح تحصیل جمعیت طی این  افزایشاین آمارها حاكی از  است.رسیده90سال 

از شددت   1390در سدال   ولدی  باشندمیدارای مدرك ابتدایی ، در این گروه سنی باسوادفراد ین اتربیشرغم اینكه سال علی 39-35سنی  گروه

 ك باالتر افزوده شده است. با مدارافراد بر سهم شده و افراد با تحصیالت ابتدایی كاسته  سهم
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 1390تحصیلی: هایدورهتوزیع جمعیت بر حس  سن و  -11-2 شكل

 

كده   6-9در گدروه سدنی    1385همانند سال  است. آورده شده 1390سنی و سطح تحصیالت آنان در سال  هایگروهك از هر ی 11-2 شكلدر 

در  تدر بیشساله  10-14افراد در سن  درصد دارای مدرك در دوره ابتدایی هستند. 90بیش از  دهدمیرا تشكیل  میالتعلالزمبصشی از جمعیت 

گدروه سدنی    سهم از دوره ابتددایی مربدوط بده ایدن     نیتركمو در دوره متوسطه قرار دارند  تربیشساله   15-19گروه سنی در دوره راهنمایی و 

 .  تحصیالت عالی هستندمدرك  دارایافراد  تربیش 20-24در گروه سنی است. 

 

 1395 : یتحصیل و مدرك دورهسن و بر حسب  باسوادتوزيع جمعیت  -2-17

 جمع سن
 ،ییابتدا

یسوادآموز  

 ،ییاراهنم

1متوسطه  

، 2متوسطه

 شیو پ پلمید

یدانشگاه  
 عالی

 یهادوره ریسا

 لىیتحص

نامشصص و 

 اظهارنشده

9-6 ...................................................  100 99.2 0 0 0 0.8 
14-10 .............................................  100 52.0 44.7 2.6 0 0.7 
19-15 .............................................  100 6.2 17.3 63.5 12.3 0.6 
24-20 .............................................  100 8 13.1 38.4 40.1 0.4 
29-25 .............................................  100 10.7 15.9 35.5 37.7 0.2 
34-30 .............................................  100 13.9 17.5 36.9 31.5 0.2 
39-35 .............................................  100 19.9 18.8 35.6 25.5 0.2 
49-40 .............................................  100 30.5 20.4 28.5 20.3 0.3 
64-50..............................................  100 37.5 15.6 30.7 15.8 0.4 
+65 ...................................................   100 52.5 11.7 20.8 13.8 1.1 

آنسدت كده   . نتایج حداكی از  دهدمیشان ن1395 در سال یتحصیل و مدرك بر حس  دورههر گروه سنی را  باسوادتوزیع جمعیت  17-2جدول 

سدال كده بصشدی از جمعیدت      6-9گدروه سدنی   جمعیدت باسدواد در   ین سهم تربیشنیز  1395در سال  1390و  1385همانند دو سرشماری 

بده دوره   ین سدهم مربدوط  تدر بدیش نیدز  سدال  10-14در گروه سنی عالوه بر آن ، باشند می دارای مدرك ابتدایی دهدمیالتعلیم را تشكیل الزم
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سدال   29-25و  24-20سدنی   هدای گروهاند. پس از آن و در افراد دارای مدرك متوسطه بوده تربیشسال  15-19در گروه سنی ابتدایی است. 

 .باشدمیمربوط به افراد با تحصیالت عالی  باسوادین سهم افراد تربیش

هدا  هم افراد با مدارك ابتدایی نسبت به دو سرشدماری اخیدر در ایدن گدروه    باالتر و كاهش س هایگروهافزایش سهم افراد تحصیل كرده عالی در 

سدنی را نشدان    هدای گدروه تحصدیلی در   هدای دورهسهم هریدك از ایدن    12-2ست. شكل هاسالحاكی از ارتقا سطح تحصیل جمعیت طی این 

 .دهدمی

 

 
 1395تحصیلی: هایدورهتوزیع جمعیت بر حس  سن و  -12-2شكل 
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 1385 :استان به تفکیک یتحصیل وحبر حسب سط باسوادجمعیت  توزيع -2-18

 یهادوره ریسا

 لىیتحص

نامشصص و 

 اظهارنشده

 عالی
، 2متوسطه

 شیو پ پلمید

 یدانشگاه

 ،ییراهنما

 1متوسطه
 ،ییابتدا

 استان جمع یسوادآموز

  .................................... رقیشآذربایجان  100 34.4 22.3 28.4 12.2 2.7

  ..................................... ان غربیآذربایج 100 38.4 23.9 25.9 9.6 2.3
  ...................................................... اردبیل 100 35.4 22.7 28.7 10.8 2.4
  .................................................... اصفهان 100 29.1 22.3 31.9 14.2 2.6
  ..........................................................البرز 100 24.5 22.2 36.6 13.5 3.2
  ......................................................... ایالم 100 26.9 20.3 37.7 13.2 1.9
  ...................................................... بوشهر 100 28.1 24.9 33.9 10.6 2.5
  ....................................................... تهران 100 22.8 20.4 35.2 18.0 3.6
  .......................... چهارمحال و بصتیاری 100 30.8 23.5 30.6 11.8 3.3
  ...................................... نوبیجخراسان  100 40.1 20.8 24.5 11.8 2.8
  ...................................... خراسان رضوی 100 36.6 23.6 26.2 10.7 2.9

  ...................................... خراسان شمالی 100 39.2 24.7 24.6 9.1 2.4

  ................................................ خوزستان 100 30.8 25.4 30.8 10.3 2.8
  .......................................................زنجان 100 36.1 22.7 26.3 11.9 3.0
  ..................................................... سمنان 100 28.3 21.6 31.3 16.8 2.0
  ........................... سیستان و بلوچستان 100 41.2 24.2 23.7 6.9 4.1
  ....................................................... فارس 100 28.8 24.6 31.9 12.2 2.6
  ....................................................... قزوین 100 32.0 24.7 30.0 11.0 2.3
  ............................................................. قم 100 33.0 23.2 27.3 13.7 2.8
  ................................................. كردستان 100 38.0 24.9 26.5 8.2 2.5
  ...................................................... كرمان 100 28.5 24.1 32.7 12.0 2.7
  .................................................. مانشاهكر 100 31.9 24.1 30.9 10.3 2.9
  .......................... كهگیلویه و بویر احمد 100 29.2 21.7 33.8 12.9 2.4
  .................................................... گلستان 100 35.1 24.8 28.2 9.8 2.1
  .......................................................گیالن 100 27.9 24.6 33.0 12.1 2.4
  .....................................................لرستان 100 29.0 23.9 33.7 10.6 2.9
  .................................................. مازندران 100 25.8 23.7 33.2 15.0 2.4
  ..................................................... مركزی 100 30.6 22.3 27.4 13.3 6.4
  ................................................. هرمزگان 100 35.3 24.7 29.6 8.0 2.5
  ..................................................... همدان 100 35.7 25.2 26.4 9.9 2.9
  ............................................................یزد 100 30.9 20.5 29.4 17.4 1.9
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نشان  1385كشور را بر حس  سطو  تحصیلی بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسكن  هایاستاندر هر یك از  باسوادتوزیع جمعیت  18-2جدول

ان در دوره تحصیلی ابتدایی سهم قابل توجهی نسبت به باسوادكشور  هایاستان تربیشاست كه در  گویای آن 1385. نتایج سرشماری سال دهدمی

درصد  41.2درصد و سیستان و بلوچستان با  40.1خراسان جنوبی با  هایاستان، به ویژه انددادهتحصیلی به خود اختصاص  هایدورهان سایر باسواد

  .اندرفتهان استان در برگباسواددر میان  ان دوره ابتدایی راباسوادین سهم تربیش

ان دوره ابتدایی كمتر بوده است و باسوادان در این دوره تحصیلی در حدود باسوادكشور نسبت به  هایاستانان دوره تحصیلی راهنمایی در همه باسوادسهم 

به  بوده است متفاوت هااستاندر دوره تحصیلی متوسطه در  ادباسوتوزیع جمعیت  .انددادهان استانی را به خود اختصاص باسواددرصد سهم  25تا  20

سیستان  هایاستانو  اندشدهان استانی را شامل باسوادین سهم تربیشدرصد  35.2درصد و تهران با  36.6درصد، البرز با  37.7ایالم با  هایاستانطوریكه 

ان در این دوره تحصیلی را به خود باسواددرصد كمترین سهم  24.6شمالی با  درصد و خراسان 24.5درصد، خراسان جنوبی با  23.7و بلوچستان با 

  .انددادهاختصاص 

ان دوره تحصیلی عالی باسوادین سهم تربیشدرصد  16.8درصد و سمنان با  17.4درصد، یزد با  17.3تهران با  هایاستانهمچنین در دوره تحصیلی عالی 

ان باسوادكمترین  درصد 8.2درصد و كردستان با  8.0درصد، هرمزگان  6.9سیستان و بلوچستان با  هایاستان، اندتهداش هااستانان این باسوادرا در بین 

 .انددادهان استانی به خود اختصاص باسواددوره تحصیلی عالی را در میان 
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 1390 :استان به تفکیک یح تحصیلوبر حسب سط باسوادتوزيع جمعیت  -2-19
 یهادوره ریسا

 لىیتحص

نامشصص و 

 اظهارنشده

 عالی
، 2متوسطه

 شیو پ پلمید

 یدانشگاه

 ،ییراهنما

 1متوسطه
 ،ییابتدا

 استان جمع یسوادآموز

 .................................. آذربایجان شرقی 100 31.6 20/8 28.7 17/1 1/8
 .................................... آذربایجان غربی 100 35.2 22/4 26.7 14/1 1/7

 .................................................... اردبیل 100 31.4 20/5 29.5 17/0 1/6
 ................................................... اصفهان 100 26.7 20/9 30.9 19/9 1/5
 ........................................................ البرز 100 22.3 20/7 35.6 19/8 1/6

 ........................................................ ایالم 100 24.2 16/8 33.2 23/7 2/0
 ..................................................... بوشهر 100 25.5 21/6 31.1 17/9 3/8
 ...................................................... تهران 100 20.8 19/4 34.0 24/1 1/7

 .......................... چهارمحال وبصتیاری 100 29.1 21/6 30.4 17/0 2/0
 .................................... خراسان جنوبی 100 35.9 20/0 25.0 16.9 2.3
 ..................................... خراسان رضوی 100 33.7 23/4 26.4 14/7 1/8
 .................................... خراسان شمالی 100 34.4 22/7 25.3 14/8 2/8
 ............................................... خوزستان 100 28.9 22/5 31.0 15/9 1/7
 ..................................................... زنجان 100 32.3 20/7 27.3 17/2 2/5

 .................................................... سمنان 100 25.3 19/6 29.3 23/3 2/4
 .......................... وچستانبلسیستان و  100 40.3 23/0 24.2 10/0 2/4
 ...................................................... فارس 100 26.7 22/5 30.8 18/3 1/7
 ..................................................... قزوین 100 29.1 22/5 29.2 16/4 2/9
 ............................................................ قم 100 29.8 21/7 27.1 19/6 1/9
 ................................................كردستان 100 35.1 22/7 27.3 13/3 1/7
 ..................................................... كرمان 100 26.4 22/3 31.6 17/8 1/9
 ................................................ كرمانشاه 100 28.6 21/8 31.5 16/3 1/7
 .......................... كهگیلویه و بویراحمد 100 26.7 18/5 32.1 21/0 1/7
 .................................................. گلستان 100 32.1 23/2 27.9 15/0 1/8
 ..................................................... گیالن 100 25.0 23/1 33.0 17/5 1/5
 ................................................... لرستان 100 26.7 21/1 33.1 17/2 2/0
 ................................................. مازندران 100 23.7 21/9 31.4 21/5 1/5
 ................................................... مركزی 100 29.3 21/8 29.2 17/2 2/5
 ................................................ هرمزگان 100 32.1 21/9 30.9 13/1 2/0
 .................................................... همدان 100 32.4 23/7 26.8 15/3 1/8
 .......................................................... یزد 100 29.0 19.5 27.6 22.1 1/8
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بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسكن و حس  سطو  تحصیلی  بررا كشور  هایاستاندر هر یك از  باسوادتوزیع جمعیت  19-2جدول

تحصیلی ان در دوره باسواداستان(  16)در كشور  هایاستان تربیشگویای آن است كه در  1390. نتایج سرشماری سال دهدمینشان  1390

و تهران درصد  35.6با  البرز هایاستان، به ویژه انددادهتحصیلی به خود اختصاص  هایدورهان سایر باسوادسهم قابل توجهی نسبت به  متوسطه

 . اندرفتهدر برگ ی خودان استانباسوادرا در میان  متوسطهان دوره باسوادین سهم تربیشدرصد  34با 

تحصیلی است، كه به دلیل ساختار سنی  هایدورهاز سایر  تربیشان استانی باسوادوره تحصیلی ابتدایی در میان سهم د هااستاندر تعدادی از 

را ان باسوادین سهم تربیشدرصد  36درصد و خراسان جنوبی با حدود  40.3، استان سیستان و بلوچستان با باشدمی هااستانجمعیت در این 

 . اندداشتهدر دوره ابتدایی 

ان دوره ابتدایی كمتر بوده است و باسوادان در این دوره باسوادكشور نسبت به  هایاستانان دوره تحصیلی راهنمایی در همه باسواد سهم

ماری نسبت به سرش باسوادتوزیع جمعیت در سطح عالی . انددادهان استانی را به خود اختصاص باسواددرصد سهم  23تا  16تحصیلی در حدود 

ان استانی دارای باسواددرصد  20از  بیشتهران، ایالم، سمنان، یزد، مازندران و كهگیلویه و بویراحمد  هایاستان اشته و درقبلی افزایش د

درصد كمترین  13.3درصد و كردستان با 13.1درصد، هرمزگان 10سیستان و بلوچستان با  هایاستانهمچنین . باشندمی تحصیالت عالی

 .انددادهان استانی به خود اختصاص باسوادالی را در میان ان دوره تحصیلی عباسوادسهم 
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 1395 :استان به تفکیک یح تحصیلوبر حسب سط باسوادتوزيع جمعیت  -2-20

 یهادوره ریسا

 لىیتحص

نامشصص و 

 اظهارنشده

 عالی
، 2متوسطه

 شیو پ پلمید

 یدانشگاه

 ،ییراهنما

 1متوسطه
 ،ییابتدا

 استان جمع یوزسوادآم

  ..................................... آذربایجان شرقی 100 32.1 18.6 29.0 19.9 0.4
  ...................................... آذربایجان غربی 100 36.1 20.6 25.8 17.1 0.4
  ....................................................... اردبیل 100 31.9 18.9 28.2 20.7 0.3
  ..................................................... اصفهان 100 27.7 17.2 31.6 23.1 0.3
  ........................................................... البرز 100 23.3 17.0 36.2 23.2 0.4

  ........................................................... ایالم 100 25.5 14.0 31.1 28.9 0.5
  ........................................................ بوشهر 100 26.4 17.0 31.9 23.9 0.7
  ......................................................... تهران 100 21.8 15.6 34.4 27.9 0.3

  ............................. چهارمحال وبصتیاری 100 30.9 18.6 29.2 20.9 0.3
  ....................................... خراسان جنوبی 100 36.2 16.6 26.2 20.6 0.5
  ........................................ خراسان رضوی 100 34.9 19.5 27.8 17.5 0.4
  ....................................... خراسان شمالی 100 36.7 19.2 25.0 18.8 0.3
  .................................................. خوزستان 100 31.0 19.2 30.2 19.3 0.4
  ........................................................ زنجان 100 33.4 18.9 27.0 20.3 0.4
  ...................................................... سمنان 100 25.6 15.5 29.8 28.6 0.5
  ............................. وچستانبلسیستان و  100 44.0 19.4 24.0 12.0 0.6
  ......................................................... فارس 100 27.7 19.3 31.0 21.5 0.5
  ........................................................ قزوین 100 30.4 19.7 30.1 19.5 0.3
  .............................................................. قم 100 30.8 18.0 27.5 23.2 0.6
  .................................................. كردستان 100 36.3 20.2 26.2 17.1 0.3
  ........................................................كرمان 100 27.8 17.4 33.6 20.5 0.7
  ................................................... كرمانشاه 100 29.9 18.9 30.6 20.4 0.2
  ............................. كهگیلویه و بویراحمد 100 28.1 16.0 29.2 26.3 0.4
  ..................................................... گلستان 100 33.6 20.3 28.1 17.6 0.4
  ........................................................ گیالن 100 24.9 19.9 33.6 21.3 0.4
  ...................................................... لرستان 100 29.1 18.5 31.4 20.7 0.4
  ................................................... مازندران 100 23.8 18.3 32.4 25.0 0.5
  ...................................................... مركزی 100 30.6 18.5 30.4 20.1 0.4
  ................................................... هرمزگان 100 33.1 18.7 30.8 16.9 0.5
  ....................................................... همدان 100 34.0 21.1 26.5 18.2 0.3
  ............................................................. یزد 100 30.5 16.0 28.9 24.1 0.5
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س  سطو  تحصیلی و بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسكن كشور را بر ح هایاستاندر هر یك از  باسوادتوزیع جمعیت  20-2جدول

ابتدایی ان در دوره تحصیلی باسوادسهم  كشور، هایاستان تربیشگویای آن است كه در  1395. نتایج سرشماری سال دهدمینشان  1395

، به ویژه انددادهیلی به خود اختصاص تحص هایدورهان سایر باسوادسهم قابل توجهی نسبت به ان دوره ابتدایی باسوادافزایش یافته و 

كردستان، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی با حدود  هایاستان ودرصد  36.7درصد، خراسان شمالی با  44با  سیستان و بلوچستان هایاستان

 . اندرفتهان استانی خود در برگباسوادرا در میان  ابتداییان دوره باسوادین سهم تربیش درصد 36

ان دوره ابتدایی باسوادنسبت به  1390و  1385همانند دو سرشماری كشور  هایاستانهمه  تحصیلی راهنمایی برای دورهدر ان اسوادبسهم 

 . انددادهان استانی را به خود اختصاص باسواددرصد سهم  21تا  14ان در این دوره تحصیلی در حدود باسوادو كمتر بوده است 

تهران، كرمان  هایاستاندرصد و  36.2با  البرز هایاستانمتفاوت است به طوریكه  هااستانتحصیلی متوسطه در  در دوره باسوادتوزیع جمعیت 

با  شمالیدرصد، خراسان  24 سیستان و بلوچستان با هایاستانو  اندشدهان استانی را شامل باسوادین سهم تربیشدرصد  34و گیالن با حدود 

 . انددادهان در این دوره تحصیلی را به خود اختصاص باسواددرصد كمترین سهم  25.8 با آذربایجان غربیدرصد و  25

سمنان  درصد و 28.9با  ایالم های و استان بوده است یافزایش همچنان در دوره تحصیلی عالی نسبت به سرشماری قبلی باسوادتوزیع جمعیت 

سیستان و بلوچستان با  هایاستان. باشندمیرا دارا دارای تحصیالت عالی  انباسوادین سهم تربیشدرصد  27.9و تهران با درصد  28.6 با

 .انددادهان استانی به خود اختصاص باسوادان دوره تحصیلی عالی را در میان باسواددرصد كمترین سهم  16.9 با هرمزگاندرصد، 12
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 1385-90:استانتفکیک به  باسوادوح تحصیلی افراد طرات سیتغی -2-21
 یهادوره ریسا

ص نامشص لىیتحص

 و اظهارنشده

 و پلمی، د2متوسطه عالی

یدانشگاه شیپ  
 ،ییراهنما

1متوسطه  
 ،ییابتدا

یسوادآموز  استان 

  ..................................... آذربایجان شرقی -2.7 -1.5 0.3 4.9 -1.0
  ...................................... آذربایجان غربی -3.2 -1.5 0.8 4.5 -0.6
  ....................................................... اردبیل -4.0 -2.2 0.8 6.2 -0.8
  ..................................................... اصفهان -2.3 -1.4 -0.9 5.7 -1.0

1.6-  6.3 1.0-  1.5-   ........................................................... البرز -2.2 
  ........................................................... ایالم -2.6 -3.5 -4.5 10.5 0.1
  ........................................................ بوشهر -2.7 -3.2 -2.8 7.4 1.3
  ......................................................... تهران -2.1 -1.0 -1.2 6.1 -1.8
  ............................ چهارمحال و بصتیاری -1.7 -1.9 -0.2 5.2 -1.3
  ....................................... خراسان جنوبی -4.2 -0.8 0.5 5.2 -0.4
  ........................................ خراسان رضوی -2.9 -0.2 0.2 4.0 -1.1
  ....................................... خراسان شمالی -4.8 -2.0 0.7 5.6 0.4
  .................................................. خوزستان -1.9 -2.8 0.3 5.6 -1.1
  ........................................................ زنجان -3.8 -2.0 1.0 5.3 -0.5
  ...................................................... سمنان -3.0 -1.9 -2.0 6.5 0.4

  ............................. سیستان و بلوچستان -0.8 -1.1 0.5 3.1 -1.6
  ......................................................... فارس -2.1 -2.1 -1.0 6.2 -0.9
  ........................................................ قزوین -2.9 -2.3 -0.8 5.4 0.6
  .............................................................. قم -3.2 -1.5 -0.3 5.9 -0.9
  .................................................. كردستان -2.9 -2.2 0.7 5.1 -0.8
  ........................................................كرمان -2.1 -1.7 -1.1 5.8 -0.9
  ................................................... كرمانشاه -3.2 -2.3 0.7 6.1 -1.2
  ........................... كهگیلویه و بویر احمد -2.5 -3.3 -1.8 8.1 -0.7
  ..................................................... گلستان -2.9 -1.7 -0.3 5.2 -0.4
  ........................................................ گیالن -3.0 -1.6 0.0 5.4 -0.9
  ...................................................... لرستان -2.3 -2.8 -0.7 6.6 -0.9
  ................................................... مازندران -2.1 -1.8 -1.8 6.5 -0.8
  ...................................................... مركزی -1.3 -0.5 1.7 3.9 -3.9
  ................................................... هرمزگان -3.2 -2.7 1.3 5.1 -0.5
  ....................................................... همدان -3.4 -1.4 0.5 5.4 -1.1
  ............................................................. یزد -1.9 -1.0 -1.8 4.7 -0.1
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 1390-95:استانبه تفکیک  باسوادوح تحصیلی افراد رات سطیتغی -2-22

 یهادوره ریسا

ص نامشص لىیتحص

 و اظهارنشده

 و پلمی، د2متوسطه عالی

یدانشگاه شیپ  
 ،ییراهنما

1متوسطه  
 ،ییابتدا

یسوادآموز  استان 

  ....................................... آذربایجان شرقی 0.5 -2.2 0.3 2.8 -1.4
  ........................................ آذربایجان غربی 0.9 -1.8 -0.8 3.0 -1.3
  ......................................................... اردبیل 0.5 -1.6 -1.4 3.7 -1.3
  ....................................................... اصفهان 1.0 -3.7 0.7 3.2 -1.2

  ............................................................. البرز 1.0 -3.7 0.6 3.3 -1.3
  ............................................................. ایالم 1.3 -2.9 -2.1 5.2 -1.5
  .......................................................... بوشهر 0.9 -4.6 0.8 6.0 -3.1
  ........................................................... تهران 1.0 -3.8 0.4 3.8 -1.4
  .............................. چهارمحال و بصتیاری 1.9 -2.9 -1.2 3.9 -1.7
  ......................................... خراسان جنوبی 0.4 -3.4 1.2 3.7 -1.9
  .......................................... خراسان رضوی 1.2 -3.9 1.4 2.8 -1.5
  ......................................... خراسان شمالی 2.3 -3.5 -0.4 4.1 -2.5
  .................................................... خوزستان 2.1 -3.3 -0.9 3.4 -1.3
  .......................................................... زنجان 1.1 -1.8 -0.3 3.0 -2.1
  ........................................................ سمنان 0.3 -4.2 0.5 5.3 -1.9
  ............................... سیستان و بلوچستان 3.7 -3.6 -0.2 2.0 -1.8
  ........................................................... فارس 1.0 -3.2 0.2 3.2 -1.2
  .......................................................... قزوین 1.4 -2.8 0.9 3.1 -2.6
  ................................................................ قم 1.0 -3.7 0.4 3.6 -1.3
  .................................................... كردستان 1.2 -2.5 -1.1 3.8 -1.4
  ..........................................................كرمان 1.4 -4.9 2.0 2.7 -1.1
  ..................................................... كرمانشاه 1.3 -2.9 -1.0 4.0 -1.5
  ............................... كهگیلویه و بویراحمد 1.4 -2.5 -2.9 5.3 -1.3
  ....................................................... گلستان 1.4 -2.9 0.3 2.7 -1.4
  .......................................................... گیالن -0.1 -3.2 0.6 3.8 -1.2
  ........................................................ لرستان 2.4 -2.6 -1.7 3.5 -1.6
  ..................................................... مازندران 0.1 -3.5 1.0 3.5 -1.0
  ........................................................ مركزی 1.2 -3.3 1.2 2.9 -2.1
  ..................................................... هرمزگان 1.0 -3.2 -0.1 3.8 -1.5
  ......................................................... همدان 1.6 -2.6 -0.4 2.9 -1.5
  ............................................................... یزد 1.5 -3.5 1.3 2.0 -1.3

 

نتدایج گویدای آن    ،دهدد مینشان  1390-95و  1385-90 یهاسرشماری مصتلف تحصیلی را در بین هایدورهتغییرات  22-2و  21-2ول اجد

بتدایی و راهنمدایی كداهش   تحصیلی ا هایدورهان در باسوادكشور سهم  هایاستاندر تمامی  1390تا  1385 یهاریسرشمافاصله  دراست كه 

درصدد، خراسدان جندوبی بدا      -4.0اردبیل با  هایاستانسال مربوط به  5ابتدایی طی این  ان دورهباسوادین كاهش در سهم تربیشیافته است و 

مربدوط   1390تدا   1385 یهاسرشماریان دوره راهنمایی طی باسوادین كاهش در سهم تربیشدرصد و  -4.8خراسان شمالی با  درصد و -4.2

. در دوره سرشدماری بعددی و طدی    باشدد مدی درصدد   -3.3و كهگیلویه و بویراحمدد بدا    درصد -3.2درصد، بوشهر با  -3.5ایالم با  هایاستانبه 

بده جدز گدیالن     هدا اسدتان در تمامی ان دوره ابتدایی باسوادسهم تغییر كرده است و ایی ان دوره ابتدباسوادسهم روند  1395تا  1390ی هاسال
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درصد  3.7مربوط به استان سیستان و بلوچستان با  نیز این دوره ان دوره ابتدایی طیباسوادین افزایش سهم تربیشرشدی مثبت داشته است و 

 .باشدمی منطقی هاسالچستان طی این وبوده است كه با توجه به ساختار جمعیت استان سیستان و بل

كشور همچنان منفی است  هایاستاندر تمامی  1385-90مانند دوره قبلی  1390-95ان در مقطع راهنمایی طی دوره باسوادتغییرات سهم 

مقطع راهنمایی ورود به  هاسالكه در این  باشدمیابتدایی در دوره قبلی  تحصیلی ان دورهباسوادكاهش بصشی از این كاهش برگرفته از 

 -4.6بوشهر با درصد،  -4.9كرمان با  هایاستانمربوط به  1395تا  1390ی هاسالان دوره راهنمایی طی باسوادین كاهش در تربیشاند. یافته

درصد  -1.8با  آذربایجان غربی و زنجان هایاستاندرصد و  -1.6و كمترین كاهش مربوط به استان اردبیل با  درصد -4.2و سمنان با  درصد

 بوده است. 
در برخی از كشور متفاوت بوده است.  هایاستانان در باسوادتغییرات سهم  1390-95و  1385-90تحصیلی متوسطه در هر دو دوره  مقطعدر 

طدی  دوره متوسدطه  ان باسدواد سدهم  شامل كرمان، یزد، مازندران، قزوین، بوشهر، اصفهان، البرز، سمنان، قم، تهران، گلسدتان و فدارس    هااستان

 .افزایش داشته است 1390-95بعدی كاهش و در دوره  1385-90ی هاسال

كشدور سدهم    هدای استاندر تمامی  1390-95و  1385-90هر دو دوره  دران در مقطع تحصیلی عالی گویای آن است كه باسوادتغییرات سهم 

درصدد افدزایش و كمتدرین     10.5مربوط به استان ایالم با  1385-90دوره ین افزایش در تربیشان با تحصیالت عالی افزایش یافته است. باسواد

ین افدزایش مربدوط بده اسدتان     تربیش 1390-95درصد بوده است، در دوره  3.1افزایش در این مقطع مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 

 .باشدمیدرصد افزایش  2زد با سیستان و بلوچستان و ی هایاستاندرصد و كمترین افزایش مربوط به  6بوشهر با 

 تدر بدیش سداله و   6ان در جمعیدت  باسدواد عالی گویای ارتقای سدطح سدواد در میدان     هایدورههای روند افزایشی و تغییرات مثبت تحصیلكرده

 .باشدمی

حصدیلی مصتلدف طدی    برحسد  سدطو  ت   بوشدهر  استان باسوادتوزیع جمعیت  14-2، شكل ایالم استان باسوادتوزیع جمعیت  13-2در شكل 

سدهم   هدا اسدتان شود همانند الگوی سایر ی كه از نمودار این دو استان مشاهده میطورهمان آورده شده است. 1395و  1390، 1385ی هاسال

ه بد  1385ان مقطع عالی روندد افزایشدی و در مقطدع ابتددایی از     باسوادان مقطع راهنمایی در طی این سه سرشماری روند كاهشی، سهم باسواد

ان باسدواد متفاوت بوده است و در اسدتان ایدالم سدهم     هااستانافزایش داشته است. در مقطع متوسطه روند  1395به  1390كاهش و از  1390

كداهش و سدپس در    1390بده   1385ان مقطدع متوسدطه از   باسدواد مقطع متوسطه در طی این سه سرشدماری كاهشدی و در اسدتان بوشدهر     

 داشته است.اندكی افزایش  1395سرشماری 

ر ایالم و بوشدهر نسدبت بده سدای     هایاستانان در مقطع عالی در این سه سرشماری برای باسوادشود تغییرات سهم ی كه مشاهده میطورهمان

 .  باشدمی هاسالسطح آموزش در سطو  باال طی این  یكه این موضوع نیز حاكی از ارتقا مقاطع تحصیلی شدیدتر بوده است

 

 
 1385-90-95: بیشتر استان ایالم بر حس  دوره و مدرك تحصیلی  ساله و6 جمعیت -13-2شكل    
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 1385-90-95: بیشتر استان بوشهر برحس  دوره و مدرك تحصیلی  ساله و6جمعیت -14-2شكل    

 

 1385-95 ر ازدواجبثیر سواد تأبررسی  - 2-5

سن قانونی ازدواج بسته به  گویند.زناشویی تعیین گردیده، ازدواج پیشرس می یله قانون، شرع یا عرف برااز سنی كه به وسی ازدواج پیش 

های پیشرس و این اساس، زودرسی ازدواج در معنای ازدواج ها در كشورهای مصتلف متفاوت از همدیگر است. برسنت شرایط، آداب و رسوم و

 .گیرداز سن قانونی ازدواج صورت می كه زودتر است هاییبه بیان دیگر، ازدواج

 

 1385-95 :سوادبیو  باسواد تربیش ساله و 10ازدواج در بین جمعیت  رسیپیش –2-23

 سوادبی باسواد مناطق

 1385 1390 1395 1385 1390 1395 

 16.3 14.6 14.7 6.2 6.6 5.5  .................................................................. كل

 15.0 13.2 14.8 5.1 5.6 4.7  ............................................................ شهری

614. 9.1 8.9 6.6  ........................................................ روستایی  15.7 17.4 

 

 1390و  1385 یهاسرشماریطی  تربیشساله و  10ان باسواددر كل كشور و مناطق شهری در بین  دهدمینشان  23-2كه جدول  طورهمان

اسدت. بررسدی وضدعیت ازدواج در     روبرو بودهاندكی كاهش با  1395تا  1390 دورهطول ازدواج ابتدا افزایش یافته است و سپس در  رسیپیش

و ابتدا كاهش  اندكیتغییرات با  1390و  1385 یهاسرشماریگویای آن است كه این شاخص در طی  سوادبی تربیشساله و  10ن جمعیت بی

 افزایش یافته است. 1395تا  1390 یهاسرشماریدر طی  سپس

و چده در افدراد    باسدواد چده در افدراد    1395و  1390، 1385های  سالازدواج در مناطق روستایی و در طول  رسیپیشاین در حالی است كه 

افدزایش یافتده و بدرای     1395درصدد در سدال    9.1بده  1385درصدد در سدال    6.6از  باسدواد همواره افزایش داشته است و برای افدراد   سوادبی

 هدم  یدر مناطق روستاینونی زودتر از سن قا كلی ازدواج طوربه. افزایش یافته است هاسالدر طی این درصد  17.4درصد به  14.6ان از سوادبی

آداب و رسدوم  شدرایط فرهنگدی و   به علدت   تواندمیاست كه این  تربیشدر مقایسه با مناطق شهری  سوادبیبرای افراد  همو  باسوادبرای افراد 

 .دهندمیروستاییان باشد كه در مقایسه با شهر نشینان زودتر تشكیل خانواده 
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 1385-95 برحسب جنس و سواد: تربیشاله و س10وضعیت ازدواج جمعیت  - 2-24

 1395 1390 1385 وضع زناشویی
 سوادبی باسواد سوادبی باسواد سوادبی باسواد

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  ............................................................ مرد

 90.4 63.0 89.7 58.1 89.0 51.8  ..................... حداقل یكبار ازدواج كرده
 9.6 37.0 10.3 41.7 10.6 47.7  ................................. هرگز ازدواج نكرده

 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4 0.5  .............................................. اظهار نشده
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  ............................................................. زن

 94.4 69.7 93.6 64.0 93.1 56.6  ..................... حداقل یكبار ازدواج كرده
 5.6 30.3 6.4 35.9 6.6 42.9  ................................. هرگز ازدواج نكرده

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5  .............................................. اظهار نشده

 

سدال و  10بداالی   باسدواد ان مرددرصد از  63.0و  58.1، 51.8ترتی  به  1395و  1390، 1385 یهاماریسرشطی در و با توجه به جدول باال 

افدزایش سدهم جمعیدت     هدا نسدبت . كده ایدن   اندد كردهسال كل كشور حداقل یكبار ازدواج  10باالی  باسواددرصد از زنان  69.7و   64.0، 56.6

. اما ایدن میدزان در بدین مدردان و     دهدمیبرای مردان و زنان نشان  هاسرشماری را طی این سال به باال 10 حداقل یكبار ازدواج كرده انباسواد

از بدرای مدردان   انددكی   تقریبا یكسان بوده است و بدا افدزایش   هاسرشماریدر طول این  سوادبیسال  10زنان حداقل یكبار ازدواج كرده باالی 

سدال   10 سدواد بیو برای زنان رسیده است 1395درصد در سال  90.4س به و سپ 1390درصد در سال  89.7به ، 1385درصد در سال  89.0

رسدیده   1395در سدال   درصدد  94.4و سدپس   1390درصد در سدال   93.6به ، 1385درصد در سال  93.1از  هاسرشماریطی این نیز به باال 

 .است

هرگدز ازدواج  ان سدواد بدی وضدع زناشدویی    رسدمیبه نظر  هاالسدر طی این زنان و مردان  جمعیت هرگز ازدواج نكردهسهم با توجه به كاهش 

 است.كاهش داشته  هاسالان هرگز ازدواج نكرده در طی این باسوادنداشته در صورتی كه  چندانیتغییرات نكرده 

، 1385ی هاسالطی  سنی مصتلف هایگروهبه تفكیك جنس در  باسوادو  سوادبینشان دهنده وضع ازدواج افراد  28-2تا  25-2جداول 

 .است 1395و  1390

از مردان است. این شاخص برای  تربیشو در بین زنان  باسواداز افراد  تربیشان سوادبیدر بین  هسال 10-14بر اساس آمارها ازدواج در سنین 

 2.3به  1.5از  1395تا  1390ی هاسالولی در طی تغییراتی نداشته  1390تا  1385ی هاسالدر گروه سنی مذكور طی  سوادبیمردان 

 7/5به  7/4افزایش داشته و از ابتدا  1390تا  1385ی هاسالسال طی  10-14بی سواد هم ازدواج در سنین در بین زنان  افزایش داشته است.

 رسیده است. 4.8به  5.7و از كاهش داشته  1395تا  1390ی هاسالسپس طی  است و واحد رسیده

طی این سه  سوادبیهم در جمعیت  باسوادهم در جمعیت ساله 15-19در گروه سنی مردان و زنان كرده ازدواج  نسبت جمعیت همچنین 

 ایشی بوده است.افز سرشماری

ساله در هر سه سرشماری  30-34ساله تا گروه سنی  10-14بین  ترپایینسنی  هایگروهبر حس  وضع زناشویی در  باسواددر توزیع جمعیت 

ازدواج كرده از زنان  باسوادسهم مردان باالتر  هایگروهتا ساله  35-39است و پس از آن از گروه سنی  تربیشاز مردان  ازدواج كردهزنان سهم 

سهم زنان ازدواج كرده از مردان ازدواج همواره سنی  هایگروهدر تمامی  سوادبیاین در حالیست كه در توزیع جمعیت  ،پیشی گرفته است

 بوده است. تربیش هاسرشماریكرده در طول این 
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 1385-95و سن: به تفکیک وضع زناشويی باسواد تربیشساله و  10 مردانتوزيع نسبی  -2-25

سنی هایگروه  

1385 1390 1395 

ازدواج 

 كرده

ازدواج 

 نكرده

اظهار 

 نشده
ازدواج 

 كرده

ازدواج 

 نكرده

اظهار 

 نشده

ازدواج 

 كرده

ازدواج 

 نكرده

اظهار 

 نشده
14-10 ......................................  0.7 97.6 1.8 0.5 99.4 0/1 1.2 98.7 0.0 

19-15 ......................................  1.9 97.2 0.9 2.0 97.8 0/2 2.2 97.7 0.0 

24-20 ......................................  20.6 78.8 0.6 21.7 78.2 0/2 19.3 80.7 0.1 

29-25 ......................................  63.1 36.7 0.3 59.1 40.8 0/2 54.0 45.9 0.0 

34-30 ......................................  87.7 12.2 0.1 84.0 15.8 0/1 79.8 20.2 0.0 

39-35 ......................................  95.0 4.9 0.1 93.5 6.4 0/1 91.3 8.7 0.0 

44-40 ......................................  97.5 2.5 0.0 96.6 3.4 0/1 95.8 4.2 0.0 

49-45 ......................................  98.4 1.6 0.0 97.9 2.1 0/0 97.4 2.5 0.0 

54-50 ......................................  98.9 1.0 0.0 98.6 1.4 0/0 98.3 1.7 0.0 

59-55 ......................................  99.1 0.9 0.0 98.9 1.1 0/0 98.8 1.2 0.0 

64-60 ......................................  99.0 0.9 0.1 99.2 0.8 0/0 99.2 0.8 0.0 

+65 ............................................  99.0 0.9 0.1 99.1 0.9 0/0 99.3 0.6 0.0 

 

 

 

 

 1385 -95و سن: سواد به تفکیک وضع زناشويی اب تربیشساله و  10 زنانتوزيع نسبی  -2-26

سنی هایگروه  

1385  1390  1395 

ازدواج 

 كرده

ازدواج 

 نكرده

اظهار 

 نشده

ازدواج 

 كرده

ازدواج 

 نكرده

اظهار 

 نشده

ازدواج 

 كرده

ج ازدوا

 نكرده

اظهار 

 نشده

14-10 ........................  1.6 96.8 1.6 1/7 98/3 0/1 1.3 98.7 0.0 

19-15 ........................  16.3 82.9 0.8 21/0 78/9 0/1 21.0 78.9 0.0 

24-20 ........................  49.8 49.8 0.5 52/4 47/5 0/1 56.1 43.8 0.0 

29-25 ........................  75.6 24.2 0.2 73/8 26/2 0/0 76.5 23.5 0.0 

34-30 ........................  88.0 11.8 0.1 84/6 15/4 0/0 85.1 14.9 0.0 

39-35 ........................  93.5 6.4 0.1 90/8 9/2 0/0 89.7 10.3 0.0 

44-40 ........................  96.0 4.0 0.1 94/3 5/7 0/0 93.3 6.7 0.0 

49-45 ........................  97.2 2.7 0.1 96/2 3/8 0/0 95.5 4.5 0.0 

54-50 ........................  97.9 2.1 0.1 97/2 2/8 0/0 96.6 3.4 0.0 

59-55 ........................  98.1 1.9 0.1 97/7 2/3 0/0 97.3 2.7 0.0 

64-60.........................  98.1 1.8 0.1 98/1 1/9 0/0 97.8 2.2 0.0 

+65 ............................  97.4 2.3 0.3 98/0 1/9 0/1 98.1 1.9 0.0 
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 1385 -95و سن: به تفکیک وضع زناشويی سوادبی تربیشساله و  10 مردانتوزيع نسبی  -2-27

سنی هایگروه  
1385 1390 1395 

ازدواج 

 كرده
ازدواج 

 نكرده

اظهار 

 نشده

ازدواج 

 كرده

ج ازدوا

 نكرده

اظهار 

 نشده

ازدواج 

 كرده

ازدواج 

 نكرده
اظهار 

 نشده

14-10 ........................  1.5 93.9 4.6 1.5 98.3 0.3 2.3 97.4 0.3 

19-15 ........................  8.2 89.9 1.9 8.3 91.3 0.5 9.4 90.4 0.2 

24-20 ........................  35.3 63.6 1.2 35.1 64.4 0.4 35.0 64.8 0.2 

29-25 ........................  68.3 31.0 0.7 63.7 36.0 0.3 61.3 38.7 0.1 

34-30 ........................  86.9 12.8 0.3 80.1 19.7 0.2 75.0 24.9 0.1 

39-35 ........................  93.8 6.0 0.2 90.8 9.1 0.1 85.3 14.7 0.0 

44-40 ........................  96.6 3.3 0.2 94.7 5.2 0.1 92.2 7.8 0.0 

49-45 ........................  98.1 1.8 0.1 97.0 2.9 0.0 95.5 4.4 0.0 

54-50 ........................  98.6 1.3 0.1 98.4 1.6 0.0 97.5 2.5 0.0 

59-55 ........................  99.0 0.9 0.1 98.9 1.1 0.0 98.6 1.4 0.0 

64-60 .........................  99.1 0.8 0.1 99.0 0.9 0.0 99.0 1.0 0.0 

+65 ............................  99.2 0.6 0.2 99.4 0.6 0.0 99.4 0.6 0.0 

 
 
 

 1385-95و سن:به تفکیک وضع زناشويی  سوادبی تربیشساله و  10 زنانتوزيع نسبی  - 2-28

سنی هایگروه  

1385 1390 1395 

ازدواج 

 كرده

ازدواج 

 نكرده

اظهار 

 نشده

ازدواج 

 كرده

ازدواج 

 نكرده

اظهار 

 نشده

ازدواج 

 كرده

ازدواج 

 نكرده

اظهار 

 نشده

14-10 ........................  4.7 91.1 4.2 5.7 94.1 0/2 4.8 95.1 0.1 

19-15 ........................  32.5 65.9 1.6 33.4 66.4 0/2 39.4 60.5 0.1 

24-20 ........................  62.3 36.9 0.8 62.0 37.9 0/1 67.6 32.4 0.0 

29-25 ........................  80.3 19.3 0.4 73.1 26.8 0/1 76.2 23.8 0.0 

34-30 ........................  90.5 9.3 0.2 83.0 17.0 0/0 80.0 20.0 0.0 

39-35 ........................  95.3 4.6 0.1 91.2 8.8 0/0 86.9 13.1 0.0 

44-40 ........................  97.5 2.4 0.1 95.3 4.7 0/0 92.6 7.4 0.0 

49-45 ........................  98.6 1.4 0.1 97.5 2.5 0/0 96.0 4.0 0.0 

54-50 ........................  99.0 0.9 0.1 98.6 1.4 0/0 97.0 2.2 0.0 

59-55 ........................  99.2 0.7 0.1 99.1 0.9 0/0 98.7 1.3 0.0 

64-60 ........................  99.2 0.6 0.2 99.3 0.7 0/0 99.1 0.9 0.0 

+65 ............................  98.8 0.6 0.5 99.4 0.6 0/0 99.3 0.6 0.0 

 

 1385-95 وضع فعالیتثیر سواد بر اسی تربر-2-6

در جداول  سنی هایگروهبه تفكیك  1395و  1390، 1385ی هاسالطی  سوادبیو  باسواد در افراد تربیشساله و  10جمعیت  وضع فعالیت

 آورده شده است. 30-2و  2-29
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 1385-90-95:وضع فعالیت وبر حسب سن  تربیشساله و  10 باسوادتوزيع نسبی جمعیت -2-29

+10جمعیت باسواد هاظهارنشد غیرفعال فعال   

1385     
 0/8 57/7 41/5 100  ..............................................................كلیه سنین

14-10 ...................................................................................  100 3/3 95/5 1/2 
19-15 ...................................................................................  100 21/1 77/6 1/3 
24-20 ...................................................................................  100 44/7 54/2 1/0 
29-25 ...................................................................................  100 57/7 41/7 0/7 
34-30 ...................................................................................  100 60/6 38/9 0/5 
39-35 ...................................................................................  100 61/0 38/6 0/4 
44-40 ...................................................................................  100 60/3 39/3 0/4 
49-45 ...................................................................................  100 58/6 41/0 0/4 
54-50 ...................................................................................  100 50/1 49/6 0/3 
59-55 ...................................................................................  100 42/9 56/7 0/3 
64-60 ...................................................................................  100 36/1 63/5 0/3 
+65 .........................................................................................  100 27/3 72/3 0/4 

1390     
 0/8 58/9 40/3 100  ..............................................................كلیه سنین

14-10 ...................................................................................  100 1/3 98/6 0/2 
19-15 ...................................................................................  100 13/8 85/4 0/8 
24-20 ...................................................................................  100 38/9 59/9 1/2 
29-25 ...................................................................................  100 53/8 45/1 1/1 
34-30 ...................................................................................  100 57/6 41/6 0/8 
39-35 ...................................................................................  100 58/6 40/8 0/6 
44-40 ...................................................................................  100 57/9 41/6 0/5 
49-45 ...................................................................................  100 53/7 45/7 0/6 
54-50 ...................................................................................  100 45/3 54/2 0/6 
59-55 ...................................................................................  100 36/3 63/1 0/6 
64-60 ...................................................................................  100 27/3 72/1 0/6 
+65 .........................................................................................  100 21/4 78/0 0/6 

1395     

 0.4 59.0 40.7 100  ..............................................................یه سنینكل

14-10 ...................................................................................  100 0.7 99.3 0.0 

19-15 ...................................................................................  100 11.9 88.0 0.1 

24-20 ...................................................................................  100 32.8 66.9 0.3 

29-25 ...................................................................................  100 54.0 45.5 0.5 

34-30 ...................................................................................  100 56.2 43.2 0.6 

39-35 ...................................................................................  100 58.0 41.4 0.6 

44-40 ...................................................................................  100 56.6 42.8 0.5 

49-45 ...................................................................................  100 55.2 44.4 0.4 

54-50 ...................................................................................  100 47.3 52.4 0.3 

59-55 ...................................................................................  100 39.2 60.0 0.2 

64-60 ...................................................................................  100 27.7 72.1 0.2 

+65 .........................................................................................  100 9.1 90.8 0.1 
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 1385-95:وضع فعالیت ر حسب سن وب تربیشساله و  10 سوادبیتوزيع نسبی جمعیت  -2-30

سوادبی ساله و 10جمعیت 

 بیشتر
 اظهارنشده غیرفعال فعال

1385     
 1.2 70.1 28.7 100 ............................................................. یه سنینكل
14-10 ..................................................................................  100 29.9 62.6 7.6 
19-15 ..................................................................................  100 40.2 56.4 3.4 
24-20 ..................................................................................  100 38.9 58.9 2.2 
29-25 ..................................................................................  100 35.5 62.9 1.6 
34-30 ..................................................................................  100 33.7 65.2 1.2 
39-35 ..................................................................................  100 32.3 66.7 0.9 
44-40 ..................................................................................  100 32.4 66.8 0.8 
49-45 ..................................................................................  100 33.2 66.1 0.8 
54-50 ..................................................................................  100 31.2 68.1 0.8 
59-55 ..................................................................................  100 29.1 70.1 0.8 
64-60...................................................................................  100 26.7 72.4 0.9 
+65 ........................................................................................  100 20.0 78.7 1.3 

1390     

 1.1 72.4 26.5 100 ............................................................. كلیه سنین
14-10 ..................................................................................  100 14.9 78.0 7.1 
19-15 ..................................................................................  100 28.8 67.9 3.3 
24-20 ..................................................................................  100 34.6 63.3 2.1 
29-25 ..................................................................................  100 33.0 65.3 1.6 
34-30 ..................................................................................  100 32.5 66.2 1.2 
39-35 ..................................................................................  100 31.3 67.8 0.9 
44-40 ..................................................................................  100 30.8 68.3 0.9 
49-45 ..................................................................................  100 29.8 69.4 0.8 
54-50 ..................................................................................  100 29.5 69.7 0.8 
59-55 ..................................................................................  100 27.2 71.9 0.8 
64-60...................................................................................  100 23.6 75.6 0.8 
+65 ........................................................................................  100 21.1 78.0 0.9 

1395     

 0.1 71.6 28.3 100 ............................................................. كلیه سنین
14-10 ..................................................................................  100 9.1 90.5 0.3 
19-15 ..................................................................................  100 34.4 65.4 0.2 
24-20 ..................................................................................  100 36.8 63.1 0.2 
29-25 ..................................................................................  100 46.7 53.2 0.1 
34-30 ..................................................................................  100 44.8 55.1 0.1 
39-35 ..................................................................................  100 41.2 58.7 0.1 
44-40 ..................................................................................  100 35.6 64.3 0.1 
49-45 ..................................................................................  100 34.4 65.5 0.1 
54-50 ..................................................................................  100 34.2 65.7 0.1 
59-55 ..................................................................................  100 34.9 65.0 0.1 
64-60...................................................................................  100 32.2 67.8 0.1 
+65 ........................................................................................  100 14.3 85.7 0.1 
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سدداله و 10 باسددواداز كددل جمعیددت  باسددوادنسددبت جمعیددت فعددال  . اسددت باسددوادجمعیددت وضددع فعالیددت نشددان دهنددده  29-2جدددول 

رسددیده  1395درصددد در سددال  40.7و  1390درصددد در سددال  40.3بدده  1385درصددد در سددال  41.5از  هدداسددالدر طددول ایددن  تددربددیش

قدرار داشدتند    10-14در گدروه سدنی    آندان تدرین  كدم و سداله   35- 39در گدروه سدنی    جمعیدت فعدال   تدر بدیش در هر سه سرشدماری   ،است

رسددیده  1395در سددال  0.7و  1390سددال  درصددد در1.3بدده  1385درصددد در سددال  3.3بددا رونددد كاهشددی از  در ایددن گددروه اخیددر  كدده 

 است.

از كل افراد  سوادبینسبت جمعیت فعال . دهدمینشان فعالیت آنان وضع باتوجه به هر گروه سنی را  سوادبیجمعیت  توزیع -30-2جدول 

درصد در سال  28.3س و سپ 1390درصد در سال  26.5به  1385درصد در سال  28.7از  هاسالدر طول این  تربیشساله و 10 سوادبی

گروه سنی  1390درصد، در سال  40.2با ساله  15-19گروه سنی  در سوادبیین جمعیت فعال تربیش 1385در سال  ،رسیده است 1395

 . استداشته  را سوادبیین جمعیت فعال تربیشدرصد  46.7ساله با  25-29گروه سنی  1395درصد و در سال  34.6ساله با  24-20

رسیده و  90در سال  14.9به  85در سال  29.9از روند كاهشی داشته و كه میزان فعالیت  دهدمیساله نشان  10-14گروه سنی بررسی در 

 رسیده است. 1395درصد در سال  9.1

 

 



 

 

 

 

 

 3فصل

 جمعیت داراي تحصیالت عالی: بررسی

 1395و  1390، 1385هاي در سال
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1385-90-95:مدرك تحصیلیتفکیک  به جمعیت داراي تحصیالت عالیبررسی  -3-1  

، 1385ی هاسالدر طی و مدرك تحصیلی  مناطق شهری و روستایی، جنس جمعیت دارای تحصیالت عالی به تفكیكنسبی توزیع  1-3جدول 

تحصیلی  هایهدورها بر حس  التحصیل دانشگاههای تحصیلی افراد دانشجو و فارغكه بررسی ویژگی طورهمان. دهدمینشان را  1395و  1390

مدرك تحصیلی افراد دارای ین تربیشی جمعیت دارای تحصیالت عال نفر 6.895.033، از دهدمینشان  1385عالی، بر اساس نتایج سرشماری 

را  در این سال مقطع تحصیلی لیسانس باالترین رتبهاند درصد بوده 1.3دكترای تصصصی با  افراد دارای مدركترین درصد و كم 59لیسانس با 

نسبت به سایر مقاطع تحصیلی در بین مردان و زنان و همچنین جمعیت دارای تحصیالت عالی مناطق شهری و روستایی دارا بوده است. در 

 3با است كه مربوط به مقطع لیسانس افراد ین مدرك تحصیلی تربیش ی،عال التیتحص یدارا تینفرجمع 10.505.130از نیز  1390سال 

ترین كم 85درصدی نسبت به سال  0.2است، دكترای تصصصی نیز با وجود افزایش  رسیدهدرصد  62به  85به سال نسبت درصد افزایش 

 میزان را در بین مدارك تحصیلی داشته است.
 3با است كه مربوط به مقطع لیسانس افراد ین مدرك تحصیلی تربیش ،یعال التیتحص یدارا تینفرجمع 13.613.651از میان  1395در سال 

 90درصدی نسبت به سال  0.6است، دكترای تصصصی نیز با وجود افزایش  رسیدهدرصد  59حدود به  90نسبت به سال  كاهشدرصد 

 ترین میزان را در بین مدارك تحصیلی جمعیت دارای تحصیالت عالی دربر داشته است.كم

به  85درصد در سال  32.2ن سه سرشماری كاهشی بوده است و از روند نسبت افراد با تحصیالت عالی در دوره تحصیلی فوق دیپلم در طول ای

ان فوق دیپلم در باسواد(. همچنین روند كاهش سهم 1-3)شكل كاهش یافته است 95درصد در سال  23.7و سپس  90درصد در سال 26.8

شود. از طرفی میزان افراد مشاهده می هاسرشماریبین مردان و زنان و نیز جمعیت دارای تحصیالت عالی مناطق شهری و روستایی طی این 

افزایش داشته است و در مقطع  هاسرشماریای و دكترای تصصصی در طول این دارای تحصیالت عالی در مقاطع فوق لیسانس و دكترای حرفه

یش یافته است. روند افزا 95درصد در سال  15.5و سپس  90درصد در سال  9.7به  85درصد در سال 7.2ای از فوق لیسانس و دكترای حرفه

ای و دكترای تصصصی در بین مردان و زنان و همچنین جمعیت دارای تحصیالت عالی ان فوق لیسانس و دكترای حرفهباسوادافزایشی سهم 

 شود.مشاهده می هاسرشماریمناطق شهری و روستایی نیز طی این 

دارای مدارك تحصیلی لیسانس  كهشهری و روستایی مناطق در ی جمعیت دارای تحصیالت عال 95و  90، 85 یهاسرشماری جیبر اساس نتا

و  61.8، 59.2به ترتی  برابر  هاسالاین در مناطق شهری برای  هانسبت، این اندداشتهرا  یعال یلیمقاطع تحص نیرتبه ب نیباالتراند، بوده

 یعال التیتحص یدارا تیجمع سهیمقا درصد بوده است. 60.4 و 63.7، 57.7به ترتی  برابر هاسالدرصد و در مناطق روستایی برای این  58.5

 ،باشدمی هاسالاین در  ینسبت به مناطق شهر ییدر نقاط روستا ت لیسانسالیتحصافراد با  شیدهنده افزا نشان ییو روستا یدر مناطق شهر

ت دارای تحصیالت عالی شهری باالتر از ای همواره طی این سه سرشماری، سهم جمعیدر مقطع فوق لیسانس و دكترای حرفهز طرفی ا

 روستایی بوده است. 
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 1385-90-95:و وضع سکونت مدرك تحصیلی ،جنس جمعیت داراي تحصیالت عالی به تفکیکنسبی توزيع  – 3-1

یدكترای تصصص  
 فوق لیسانس 

 دكترای و

ایحرفه   
دیپلمفوق  لیسانس  شر  جمع 

     1385 
  ................................................................. مردو زن 100 32/2 59/1 7/2 1/3
  ......................................................................... مرد 100 34/2 54/7 9/1 1/9
  ........................................................................... زن 100 29/9 64/4 5/0 0/6
  .................................................................... شهری 100 31/6 59/2 7/6 1/4
  ................................................................. روستایی 100 38/5 57/7 3/2 0/4

     1390 
  ................................................................. مردو زن 100 26.8 62.0 9.7 1.5
  ......................................................................... مرد 100 29.5 57.4 11.1 1.9
  ........................................................................... زن 100 23.8 67.0 8.2 0.9

  .................................................................... هریش 100 4/26 8/61 3/10 5/1
  ................................................................. روستایی 100 6/30 7/63 5.0 0.6

     1395 
  ................................................................. مردو زن 100 23.7 58.7 15.5 2.1
  ......................................................................... مرد 100 26.6 54.3 16.5 2.6
  ........................................................................... زن 100 20.6 63.3 14.5 1.4
  .................................................................... شهری 100 23.0 58.5 16.3 2.2
  ................................................................. روستایی 100 30.2 60.4 8.8 0.6

      

 

 
 1385-90-95درك تحصیلی :م ه تفكیكبجمعیت دارای تحصیالت عالی نسبی توزیع  -1-3 شكل
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 1385-90-95 دارای تحصیالت عالی به تفكیك مدرك تحصیلی: مردانتوزیع نسبی  -2-3شكل 

 

 

 
 1385-90-95 دارای تحصیالت عالی به تفكیك مدرك تحصیلی: زنانتوزیع نسبی  -3-3شكل 

 

 1385-90-95: جنس کیبه تفک یعال التیتحص يدارا تیجمع بررسی-3-2
از كل  هاسالتمامی این  درگویای آن است كه،  1395و  1390، 1385ی هاسالطی  هاسرشماریبررسی این گروه از جمعیت بر اساس نتایج 

در سال شود مالحظه می 2-3نطوری كه در جدول همابوده است.  تربیشسهم مردان همواره نسبت به زنان جمعیت دارای تحصیالت عالی، 

و درصد  52.1 این نسبت برای مردان 1390در سال درصد زن بوده است،  45.2 و مرددرصد  54.8از كل جمعیت با تحصیالت عالی  1385

 است. رسیدهدرصد  47.5و  52.5 به ترتی  برای مردان و زنان به 1395در سال درصد و  47.9برای زنان 

، در دوره تحصیلی لیسانس سهم جمعیت زنان دارای تحصیالت عالی از مردان دارای تحصیالت عالی پیشی گرفته 1395و  1390ی هاسالدر 

نیز نسبت افراد در  1395درصد بوده است و در سال  51.7درصد و برای زنان  48.3این نسبت برای مردان  1390یكه در سال طوربهاست 

درصد در مردان كمتر از زنان بوده  3حدود  هانسبتدرصد شده است این  51.5درصد و برای زنان  48.5مردان دوره تحصیلی لیسانس برای 

نسبت  هاسرشماریای و دكترای تصصصی در طول این تحصیلی عالی شامل فوق دیپلم، فوق لیسانس و دكترای حرفه هایدورهاست. در سایر 

 بوده است.  از زنان تربیشمردان دارای تحصیالت عالی 
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نسبت مردان  85. در سال باشدمیتحصیلی دكترای تصصصی  دورهتحصیلی عالی مربوط به  هایدورهین فاصله بین مردان و زنان، در تربیش

 95از زنان و در سال  تربیشدرصد  37.4نسبت مردان این گروه   90از زنان، در سال  تربیشدرصد  57دارای تحصیالت دكترای تصصصی 

 . باشندمی تربیشدرصد از زنان  35ن این گروه مردا

، این فاصله بین هاسالای و دكترای تصصصی در طول این تحصیلی فوق لیسانس و دكترای حرفه هایدورهمردان در  تربیشعلی رغم سهم 

ادامه تحصیل در سطو   به تمایلافزایش كه نشان دهنده  باشدمیدر حال كاهش  1395و  1390، 1385 هاسرشماریمردان و زنان طی 

 . باشدمیباالتر تحصیالت عالی برای زنان 

 
 1385-95توزيع نسبی جمعیت داراي تحصیالت عالی به تفکیک جنس و مدرك تحصیلی : -3-2

 دكترای تصصصی

 فوق لیسانس و

 دكترای 

 ایحرفه

 شر  جمع دیپلم فوق لیسانس

     1385 
  .......................................................زنمردو  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

  ............................................................... مرد 8/54 1/58 7/50 5/68 5/78
  ................................................................. زن 2/45 9/41 3/49 5/31 5/21
     1390 

  .......................................................مردو زن 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  ............................................................... مرد 1/52 5/57 3/48 5/59 7/68
  ................................................................. زن 9/47 5/42 7/51 5/40 3/31
     1395 

  .......................................................مردو زن 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  ............................................................... دمر 5/52 8/58 5/48 7/55 5/67
  ................................................................. زن 5/47 2/41 5/51 3/44 5/32

 
 1385-90-95جمعیت داراي تحصیالت عالی به تفکیک وضع فعالیت:  بررسی – 3-3

 1385-90-95وضع فعالیت:  به تفکیکكل كشورعیت داراي تحصیالت عالی جم بررسی –1- 3-3

درصدد   7بدا  1390اند این میدزان در سدال   غل بودهشاعالی دارای تحصیالت  تربیشساله و  10درصد جمعیت  48، 1385سرشماری بر اساس 

 39همچنان كاهش یافته اسدت و بده    نیز سهم شاغالن دارای تحصیالت عالی 1395درسرشماری سال  درصد رسیده است 41 حدود كاهش به

 7/32درصد مدردان و   8/60كه  دهدمینشان  1385بررسی شاغالن دارای تحصیالت عالی بین مردان و زنان در سرشماری  .درصد رسیده است

درصد كاهش همراه  6ن با درصد و برای زنا 7برای مردان با  1390در سرشماری  هانسبتاند، این شاغل بوده عالی درصد زنان دارای تحصیالت

رصدد  د 2/52بده  ، 1390درصد نسبت به سرشدماری   2حدود با كاهش  سهم شاغالن دارای تحصیالت عالینیز  1395بوده است در سرشماری 

درصد افراد دارای تحصدیالت عدالی    48، 1385در مناطق شهری در سال  ،همانند كل كشوررسیده است. درصد برای زنان  3/24برای مردان و 

 رسیده است.درصد  39درصد كاهش به  6/1با  1395و در سال درصد  6/40درصد كاهش به  5/7با  1390اند این نسبت در سال شاغل بوده

 9 حددود  بدا ، 1385درصد در سدال   8/44از  میزانكه این  دهدمیتحصیالت عالی در مناطق روستایی نشان تغال افراد دارای بررسی میزان اش

 یشاغالن دارا نسبترسیده است. مقایسه 1395درصد در سال  5/36و سپس با اندكی افزایش به  1390در سال درصد  2/36درصد كاهش به 

 .باشدمی این دوبین دهنده افزایش فاصله وستایی كشور نشانمناطق شهری و ردر  ی،عال التیتحص

 1390درصد در سال  4/51به  1385درصد در سال 8/45جمعیت دارای تحصیالت عالی غیرفعال نیز طی این سه سرشماری افزایش یافته و از 

از  تدر بدیش افزایشی و سهم آن برای زنان  هاسالده است. جمعیت غیرفعال مردان و زنان نیز طی این یرس 1395درصد در سال  2/52و سپس 

 90لدی در سدال   جمعیت دارای تحصیالت عالی غیرفعال بین مناطق شهری و روستایی تفاوت چندانی نداشدته و  85مردان بوده است. در سال 
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ین مناطق شهری و روسدتایی  در ب هانسبتنیز این  95از مناطق شهری بوده و در سال  تربیشدرصد  6این نسبت برای مناطق روستایی حدود 

 درصد بوده است. 52تقریبا یكسان و حدود 

 

 1385-90-95 و وضع فعالیت:وضع سکونت، جنس جمعیت داراي تحصیالت عالی كشور به تفکیک توزيع نسبی  -3-3

 نشدهاظهار غیر فعال بیكار شاغل جمع شر 

1385      

 0.7 45.8 5.4 48.1 100  .................................................................. كل كشور
 0.6 34.1 4.5 60.8 100  ............................................................................. مرد
 0.8 59.9 6.6 32.7 100  .............................................................................. زن

 0.7 45.8 5.1 48.4 100  ........................................................................ شهری
 0.9 45.7 8.6 44.8 100  .................................................................... روستایی

1390      

 0.7 51.4 7.3 40.6 100  .................................................................. كل كشور
 0.6 39.0 6.6 53.8 100  ............................................................................. مرد
 0.8 64.9 8.0 26.3 100  .............................................................................. زن

 0.7 50.8 7.4 41.1 100  ........................................................................ شهری
 0.6 56.8 6.4 36.2 100  .................................................................... روستایی

1395      

 0.1 52.2 8.7 39.0 100  .................................................................. كل كشور
 0.2 39.0 8.5 52.2 100  ............................................................................. مرد
 0.0 66.7 8.9 24.3 100  .............................................................................. زن

 0.1 52.2 8.5 39.3 100  ........................................................................ شهری
 0.3 52.5 10.7 36.5 100  .................................................................... روستایی

 

 
 1385-90-95ه تفكیك وضع فعالیت :ب دارای تحصیالت عالیكل كشور توزیع نسبی جمعیت  -4-3شكل          



 1385-90-95سوم بررسی جمعیت دارای تحصیالت عالیفصل                                                                                                  66

دهد نشان می 1385-90-95های طی سال تیوضع فعال كیبه تفكرا كشور  یعال التیتحص یدارا یشهر تیجمع ینسب عیتوز -5-3شكل 

درصد در   3/39و سپس  1390درصد در سال 1/41به  1385درصد در سال  4/48كه گویای كاهش سهم جمعیت عالی شاغل از 

ها افزایش داشته است، باشد، این درحالیست كه جمعیت با تحصیالت عالی بیكار و غیرفعال در نقاط شهری طی این سالمی1395سال

رسیده است و سهم جمعیت 1395درصد در سال  5/8و  1390درسال درصد  4/7به  1385درصد در سال  1/5بطوریكه سهم جمعیت بیكار از 

 درصد بوده است. 2/52و  8/50،  8/45ها به ترتی  غیرفعال نیز در این سال

 

 
 1385-90-95وضع فعالیت : ارای تحصیالت عالی به تفكیكدشهری جمعیت  توزیع نسبی -5 -3شكل 

 

باشد، می 1385-90-95های طی سال تیوضع فعال كیكشور به تفك یعال التیتحص یدارا روستایی تیجمع ینسب عیتوزنمایانگر  -6-3شكل 

كاهش یافته، سپس در سال  1390درصد در سال  2/36به  1385درصد در سال 8/44شود، سهم جمعیت شاغل از همانگونه كه مشاهده می

با كاهش سهم بیكاران و افزایش  1390به  1385درصد رسیده است. كاهش سهم شاغالن روستایی از سال  5/36با اندكی افزایش به  1395

ها برعكس شده است و سهم جمعیت دارای تحصیالت این نسبت 1395صیالت عالی غیرفعال همراه بوده است. در سال سهم جمعیت با تح

 عالی بیكار افزایش و سهم جمعیت دارای تحصیالت عالی غیرفعال كاهش یافته است.

 

 
 1385-90-95:دارای تحصیالت عالی به تفكیك وضع فعالیتروستایی جمعیت  توزیع نسبی -6 -3شكل 
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 1385-90-95به تفکیک وضع فعالیت:  هااستانجمعیت داراي تحصیالت عالی  بررسی –2- 3-3

 ین سدهم شداغالن را در میدان جمعیدت دارای    تدر بدیش خراسان شدمالی و كردسدتان   بوشهر، هرمزگان،  هایاستان، 1385سرشماری بر اساس 

 36.5و  درصدد بیكدار   3.5درصدد شداغل،    59.4كل جمعیت با تحصیالت عالی  در استان بوشهر از .اندداشته تربیش ساله و 10تحصیالت عالی 

در  سهم بیكداران ین تربیشاند. همچنین بوده درصد غیرفعال 37.5درصد بیكار و  2.5درصد شاغل،  59.3در استان هرمزگان  درصد غیرفعال و

م، لرستان و كرمان بوده است. در استان ایالم از كدل جمعیدت بدا    ایال هایاستانمربوط به  تربیشساله و 10بین جمعیت دارای تحصیالت عالی 

 42.2درصد بیكدار و   11.8درصد شاغل،  45.4درصد غیرفعال و در استان لرستان  39.5درصد بیكار و  12درصد شاغل،  47.8تحصیالت عالی 

. در اسدتان سدمنان از   باشدمیسمنان و قم  هایاستان نیز مربوط بهغیرفعال ین سهم جمعیت با تحصیالت عالی تربیشاند. درصد غیرفعال بوده

درصد بیكار  2.5درصد شاغل،  42.7درصد غیرفعال و در استان قم  54.6درصد بیكار و  3.7درصد شاغل،  41.3كل جمعیت با تحصیالت عالی 

 هدای اسدتان را به تفكیك  وضع فعالیت ر حس جمعیت دارای تحصیالت عالی كشور بتوزیع نسبی  4-3جدول  اند.درصد غیرفعال بوده 54.1و 

 .دهدمینشان  1385كشور در سال 
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 1385 :به تفکیک استان وضع فعالیت ر حسبجمعیت داراي تحصیالت عالی كشور بتوزيع نسبی  -3-4

 اظهارنشده غیر فعال بیكار شاغل جمع استان

 0.7 45.8 5.4 48.1 100.0  ......................................................... كل كشور

 0.7 48.1 6.1 45.1 100.0  ......................................................... آذربایجان شرقی

 0.7 45.4 5.2 48.7 100.0  ........................................................... آذربایجان غربی

 0.5 44.0 7.4 48.2 100.0  ............................................................................ اردبیل

 0.6 49.7 5.4 44.3 100.0  .......................................................................... اصفهان

 0.7 43.5 5.0 50.7 100.0  ............................................................................... البرز

 0.8 39.5 12.0 47.8 100.0  ............................................................................... ایالم

 0.6 36.5 3.5 59.4 100.0  ............................................................................ بوشهر

 0.7 43.7 3.5 52.0 100.0  ............................................................................. تهران

 0.6 42.1 8.6 48.7 100.0  ............................................... و بصتیاریچهار محال 

 0.5 44.8 5.6 49.0 100.0  ............................................................ خراسان جنوبى

 0.5 45.2 4.3 49.9 100.0  ............................................................ خراسان رضوی

 0.5 40.7 54 53.4 100.0  ............................................................ خراسان شمالى

 0.9 46.1 4.5 48.6 100.0  ...................................................................... خوزستان

 0.4 46.1 5.3 48.3 100.0  ............................................................................ زنجان

 0.4 54.6 3.7 41.3 100.0  ........................................................................... سمنان

 1.0 44.0 3.9 51.0 100.0  ................................................. و بلوچستانسیستان 

 0.9 49.7 6.0 43.4 100.0  ............................................................................. فارس

 0.8 47.7 4.6 47.0 100.0  ............................................................................ قزوین

 0.7 54.1 2.5 42.7 100.0  ................................................................................... قم

 0.6 36.9 9.3 53.2 100.0  ....................................................................... كردستان

 0.8 46.2 9.8 43.2 100.0  ............................................................................ كرمان

 0.7 43.5 9.2 46.6 100.0  ........................................................................كرمانشاه

 0.9 44.1 7.3 47.7 100.0  ................................................. بویراحمد كهگیلویه و

 0.5 42.6 6.4 50.5 100.0  ..........................................................................گلستان

 0.5 44.9 9.3 45.2 100.0  ............................................................................ گیالن

 0.6 42.2 11.8 45.4 100.0  .......................................................................... لرستان

 0.7 49.1 6.9 43.2 100.0  ........................................................................ مازندران

 0.9 51.7 4.6 42.8 100.0  ........................................................................... مركزی

 0.6 37.5 2.5 59.3 100.0  ....................................................................... هرمزگان

 0.8 47.6 5.4 46.1 100.0  ........................................................................... همدان

 0.5 50.6 4.2 44.7 100.0  ................................................................................. یزد
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سهم شاغالن را در میدان جمعیدت دارای   ین تربیشخراسان شمالی خراسان جنوبی و بوشهر، هرمزگان،  هایاستان، 1390سرشماری بر اساس 

درصدد   45بیكدار و  درصد  5درصد شاغل،  49.3. در استان بوشهر از كل جمعیت با تحصیالت عالی اندداشته تربیش ساله و 10تحصیالت عالی 

ین سدهم بیكداران در بدین    تدر بدیش اند. همچنین درصد غیرفعال بوده 45.9درصد بیكار و  5درصد شاغل،  48.3غیرفعال و در استان هرمزگان 

عیدت بدا   بوده است. در استان ایدالم از كدل جم   شاهایالم، لرستان و كرمان هایاستانمربوط به  تربیش ساله و 10جمعیت دارای تحصیالت عالی 

درصدد بیكدار و    11.3درصدد شداغل،    35.5درصد غیرفعال و در استان لرسدتان   48.9درصد بیكار و  11.9درصد شاغل،  38.5تحصیالت عالی 

قدم و   هدای اسدتان مربدوط بده    1385همچون سرشماری نیز غیرفعال ین سهم جمعیت با تحصیالت عالی تربیشاند. درصد غیرفعال بوده 52.4

 سدمنان درصد غیرفعال و در استان  61.4درصد بیكار و  3.6درصد شاغل، 34.6از كل جمعیت با تحصیالت عالی  قمدر استان  .باشدمیان سمن

 ر حسد  جمعیت دارای تحصیالت عدالی كشدور بد   توزیع نسبی  5-3اند.جدول درصد غیرفعال بوده 55.6درصد بیكار و  4.9درصد شاغل،  38.8

 .دهدمینشان  1390كشور در سال  یهااستانرا به تفكیك  وضع فعالیت
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 1390 :به تفکیک استان وضع فعالیت ر حسبجمعیت داراي تحصیالت عالی كشور بتوزيع نسبی  -3-5

 اظهارنشده غیر فعال بیكار شاغل جمع استان

 0.7 51.4 7.3 40.6 100.0  .......................................................... كل كشور

 0.7 51.8 7.3 40.2 100.0  .......................................................... آذربایجان شرقی

 0.8 51.9 6.9 40.4 100.0  ............................................................ آذربایجان غربی

 0.5 48.0 9.6 41.9 100.0  ............................................................................. اردبیل

 0.4 54.7 7.1 37.8 100.0  ........................................................................... اصفهان

 0.7 49.7 7.6 42.0 100.0  ................................................................................ البرز

 0.8 48.9 11.9 38.5 100.0  ................................................................................ ایالم

 0.7 45.0 5.0 49.3 100.0  ............................................................................. بوشهر

 0.9 50.1 6.4 42.6 100.0  .............................................................................. تهران

 0.7 51.5 7.8 40.0 100.0  ................................................ بصتیاریچهار محال و 

 0.5 46.7 5.3 47.6 100.0  ............................................................. خراسان جنوبى

 0.7 50.6 5.5 43.2 100.0  ............................................................. خراسان رضوی

 0.5 48.1 6.9 44.5 100.0  ............................................................. خراسان شمالى

 0.7 52.5 8.6 38.3 100.0  ....................................................................... خوزستان

 0.5 50.8 6.3 42.5 100.0  ............................................................................. زنجان

 0.6 55.6 4.9 38.8 100.0  ............................................................................ سمنان

 0.7 50.4 5.5 43.4 100.0  .................................................. بلوچستان سیستان و

 0.6 53.6 9.4 36.4 100.0  .............................................................................. فارس

 0.4 51.5 6.1 42.0 100.0  ............................................................................. قزوین

 0.4 61.4 3.6 34.6 100.0  .................................................................................... قم

 0.4 47.9 8.1 43.6 100.0  ........................................................................ كردستان

 0.7 54.7 8.2 36.5 100.0  ............................................................................. كرمان

 0.6 50.8 11.1 37.6 100.0  .........................................................................كرمانشاه

 0.5 51.0 10.2 38.3 100.0  .................................................. بویراحمد كهگیلویه و

 0.4 50.7 6.4 42.5 100.0  ...........................................................................گلستان

 0.6 49.0 10.4 40.0 100.0  ............................................................................. گیالن

 0.8 52.4 11.3 35.5 100.0  ........................................................................... لرستان

 0.6 52.1 7.6 39.7 100.0  ......................................................................... مازندران

 0.5 50.3 7.0 42.3 100.0  ............................................................................ مركزی

 0.8 45.9 5.0 48.3 100.0  ........................................................................ هرمزگان

 0.5 54.9 6.9 37.7 100.0  ............................................................................ همدان

 0.5 50.7 6.1 42.7 100.0  .................................................................................. دیز
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 10ین سهم شاغالن را در میان جمعیدت دارای تحصدیالت عدالی    تربیشبوشهر، قزوین، یزد و خوزستان  هایاستان، 1395سرشماری بر اساس 

د غیرفعال و در اسدتان  درص 43.9درصد بیكار و  8درصد شاغل،  48. در استان بوشهر از كل جمعیت با تحصیالت عالی اندداشته تربیش ساله و

ین سهم بیكاران در بین جمعیت دارای تحصدیالت  تربیشاند. همچنین درصد غیرفعال بوده 47.3درصد بیكار و  8.9درصد شاغل،  43.7قزوین 

صدیالت عدالی   از كدل جمعیدت بدا تح    كرمانشاهبوده است. در استان  اردبیلو  كردستان، كرمانشاه هایاستانمربوط به  تربیش ساله و 10عالی 

درصدد غیرفعدال    45.8درصد بیكدار و   12.1درصد شاغل،  42 كردستاندرصد غیرفعال و در استان  55.1درصد بیكار و 15درصد شاغل،  29.8

قدم و سدمنان    هدای اسدتان مربدوط بده    1390و  1385 یهاسرشماریهمچون ین سهم جمعیت با تحصیالت عالی غیرفعال نیز تربیشاند. بوده

 34.3درصد غیرفعدال و در اسدتان سدمنان     63.9درصد بیكار و  4.4درصد شاغل، 31.6ر استان قم از كل جمعیت با تحصیالت عالی . دباشدمی

وضدع   ر حسد  جمعیت دارای تحصیالت عالی كشدور بد  توزیع نسبی  6-3اند.جدول درصد غیرفعال بوده 60.1درصد بیكار و  5.4درصد شاغل، 

 .دهدمینشان  1395كشور در سال  هایاستانرا به تفكیك  فعالیت
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 1395 :به تفکیک استان وضع فعالیت ر حسبجمعیت داراي تحصیالت عالی كشور بتوزيع نسبی  -3-6

 اظهارنشده غیر فعال بیكار شاغل جمع استان

 0.1 52.2 8.7 39.0 100.0  ..........................................................كل كشور

 0.1 53.2 10.0 36.8 100.0  .......................................................... آذربایجان شرقی

 0.1 49.7 9.9 40.3 100.0  ............................................................ آذربایجان غربی

 0.1 50.5 11.9 37.6 100.0  .............................................................................اردبیل

 0.1 53.6 8.2 38.2 100.0  ........................................................................... اصفهان

 0.2 50.0 8.6 41.2 100.0  ................................................................................ البرز

 0.1 55.5 11.1 33.3 100.0  ................................................................................ ایالم

 0.1 43.9 8.0 48.0 100.0  ............................................................................. بوشهر

 0.1 53.5 6.9 39.5 100.0  .............................................................................. تهران

 0.1 53.9 11.6 34.4 100.0  ................................................بصتیاری چهار محال و

 0.1 53.8 7.2 38.9 100.0  .............................................................خراسان جنوبى

 0.1 51.1 7.4 41.4 100.0  ............................................................. خراسان رضوی

 0.1 51.9 9.1 39.0 100.0  .............................................................خراسان شمالى

 0.1 47.2 10.0 42.8 100.0  ....................................................................... خوزستان

 0.1 54.6 10.5 34.8 100.0  ............................................................................. زنجان

 0.3 60.1 5.4 34.3 100.0  ............................................................................ سمنان

 0.1 55.8 7.2 36.9 100.0  .................................................. ان و بلوچستانسیست

 0.1 50.2 9.9 39.8 100.0  .............................................................................. فارس

 0.1 47.3 8.9 43.7 100.0  ............................................................................. قزوین

 0.1 63.9 4.4 31.6 100.0  .................................................................................... قم

 0.1 45.8 12.1 42.0 100.0  ........................................................................ كردستان

 0.2 51.2 9.5 39.2 100.0  ............................................................................. كرمان

 0.1 55.1 15.0 29.8 100.0  ........................................................................ كرمانشاه

 0.2 49.8 10.3 39.7 100.0  .................................................. بویراحمد كهگیلویه و

 0.1 51.3 9.7 38.9 100.0  .......................................................................... گلستان

 0.1 52.2 11.1 36.6 100.0  ............................................................................. گیالن

 0.1 53.7 10.7 35.5 100.0  ........................................................................... لرستان

 0.1 53.3 9.4 37.2 100.0  ......................................................................... مازندران

 0.1 50.7 7.8 41.3 100.0  ........................................................................... مركزی

 0.1 51.4 6.6 42.0 100.0  ........................................................................ هرمزگان

 0.1 57.5 8.9 33.5 100.0  ............................................................................ همدان

 0.1 48.3 8.2 43.4 100.0  .................................................................................. یزد
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1385-90-95بررسی وضع زناشويی جمعیت داراي تحصیالت عالی :  -3-4  
سرشماری  در ،درصد زنان دارای تحصیالت عالی حداقل یكبار ازدواج كرده بودند 48.4درصد مردان و  57.1، 1385بر اساس سرشماری 

در جمعیت درصد  52.7به  واحد افزایش 4.3 و برای زنان بادرصد  55.9به  كاهش واحد 1.2ا ب، نسبت مردان حداقل یكبار ازدواج كرده 1390

در مقایسه با سرشماری قبل افزایش یافته و با این نسبت هم برای مردان و هم برای زنان  1395است. در سال  رسیدهدارای تحصیالت عالی 

 رسیده است. درصد  63.1د افزایش برای زنان به واح 10و حدود  61.1واحد افزایش برای مردان به  5حدود 

داشته و پس از آن و در  افزایشابتدا  1390به  1385ز ازدواج نكرده در جمعیت دارای تحصیالت عالی برای مردان از سال نسبت افراد هرگ

در طی این سه سرشماری همواره یافته است. این در حالیست كه سهم زنان هرگز ازدواج نكرده با تحصیالت عالی  كاهش 1395سرشماری 

 كاهش یافته است.

 

 1385-90-95: سوضعیت زناشويی جمعیت داراي تحصیالت عالی به تفکیک جن -3-7

 

 10جمعیت 

 ترساله و بیش

 حداقل یكبار ازدواج كرده

 ازدواج هرگز

 نكرده

 

 جنس

 داراى همسر جمع

 اظهار نشده كلی همسربی

بر اثر فوت 

 همسر
 قبر اثر طال

 

1385        

 0.5 42.3 0.5 0.3 56.3 57.1 100.0  .................................................. مرد

 1.0 50.6 0.9 0.9 46.5 48.4 100.0  ................................................... زن

1390        

 0.1 44.0 0.6 0.3 55.0 55.9 100.0  .................................................. مرد

 0.1 47.2 1.4 1.1 50.1 52.7 100.0  ................................................... زن

1395        

 0.0 38.8 1.1 0.3 59.7 61.1 100.0  .................................................. مرد

 0.0 36.9 2.7 1.1 59.3 63.1 100.0  ................................................... زن
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 1385 :داراي تحصیالت عالی به تفکیک استانمرد  تربیش ساله و 10وضعیت زناشويی جمعیت  -3-8

ساله  10مرد  استان

 ترو بیش

 حداقل یكبار ازدواج كرده مرد 
ازدواج  هرگز

 نكرده
اظهار نشده 

 داراى همسر  كل كلی
 همسربی

فوت  اثر بر

 طالق براثر مسره

 0.5 42.3 0.5 0.3 56.3 57.1 100.0  ............................ كل كشور

 0.6 48.7 0.3 0.2 50.1 50.6 100.0  ........................آذربایجان شرقی

 0.6 43.1 0.3 0.3 55.7 56.3 100.0  ......................... آذربایجان غربی

 0.4 44.7 0.1 0.2 54.6 54.9 100.0  .......................................... اردبیل

 0.5 42.9 0.4 0.2 56.0 56.7 100.0  ........................................ اصفهان

 0.5 37.6 0.5 0.3 61.1 62.0 100.0  ............................................. البرز

 0.6 44.0 0.2 0.1 55.2 55.4 100.0  ............................................. ایالم

 0.4 39.2 0.3 0.1 60.0 60.4 100.0  .......................................... بوشهر

 0.4 39.4 1.0 0.6 58.5 60.2 100.0  ........................................... تهران

 0.6 43.9 0.1 0.2 55.1 55.4 100.0  ............. چهار محال و بصتیاری

 0.4 44.3 0.2 0.1 55.0 55.3 100.0  .......................... خراسان جنوبى

 0.4 37.2 0.5 0.3 61.7 62.5 100.0  .......................... خراسان رضوی

 0.5 38.4 0.2 0.2 60.6 61.1 100.0  .......................... خراسان شمالى

 0.8 44.5 0.3 0.2 54.2 54.8 100.0  .................................... خوزستان

 0.3 47.7 0.3 0.2 51.4 52.1 100.0  .......................................... زنجان

 0.5 50.1 0.2 0.4 48.8 49.4 100.0  ......................................... سمنان

 1.5 42.8 0.2 0.3 55.2 55.8 100.0  ............... سیستان و بلوچستان

 0.6 46.8 0.4 0.4 51.7 52.6 100.0  ........................................... فارس

 0.4 45.8 0.4 0.4 53.1 53.8 100.0  ...........................................قزوین

 0.2 29.8 0.5 0.3 69.2 70.0 100.0  ................................................. قم

 0.5 40.9 0.4 0.2 58.0 58.6 100.0  ..................................... كردستان

 1.0 46.2 0.3 0.2 52.3 52.7 100.0  .......................................... كرمان

 0.5 45.2 0.6 0.2 53.5 54.3 100.0  ...................................... كرمانشاه

 0.5 48.2 0.2 0.1 51.0 51.3 100.0  ............... بویراحمد كهگیلویه و

 0.5 38.2 0.2 0.2 61.0 61.3 100.0  ........................................ گلستان

 0.3 42.5 0.4 0.4 56.4 57.2 100.0  .......................................... گیالن

 0.6 46.1 0.3 0.1 52.9 53.3 100.0  ........................................ لرستان

 0.4 42.9 0.3 0.2 56.2 56.7 100.0  ...................................... مازندران

 0.4 46.9 0.3 0.1 52.2 52.7 100.0  ......................................... مركزی

 0.7 39.5 0.4 0.3 59.0 59.8 100.0  ..................................... هرمزگان

 0.4 45.7 0.5 0.4 53.0 53.9 100.0  ......................................... همدان

 0.5 48.3 0.2 0.2 50.7 51.2 100.0  ............................................... یزد
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 1385حصیالت عالی به تفکیک استان :داراي تزن  تربیشساله و  10وضعیت زناشويی جمعیت  -3-9

 

ساله و  10زن 

 تربیش

 قل یكبار ازدواج كردهزن حدا

هرگز ازدواج 

 نكرده

 

 استان

 دارای همسر كل

 همسربی
اظهار نشده 

 كلی

بر اثر فوت 

 همسر
 بر اثر طالق

 

 1.0 50.6 0.9 0.9 46.5 48.4 100.0  .................................. كل كشور

 1.5 53.6 0.6 0.6 43.6 44.9 100.0  .............................. آذربایجان شرقی

 1.2 54.2 0.6 0.6 43.2 44.5 100.0  ............................... آذربایجان غربی

 0.0 57.1 0.4 0.4 41.8 42.8 100.0  ................................................ اردبیل

 0.9 49.2 0.6 0.5 48.7 49.9 100.0  .............................................. اصفهان

 0.9 45.7 1.0 1.4 50.9 53.4 100.0  .................................................... البرز

 0.4 59.2 0.3 0.4 39.0 40.4 100.0  ................................................... ایالم

 1.5 47.8 0.3 0.5 49.9 50.8 100.0  .................................................بوشهر

 0.8 46.8 1.6 1.4 49.3 52.4 100.0  ................................................. تهران

 0.9 52.3 0.5 0.3 45.1 46.8 100.0  ................... چهار محال و بصتیاری

 0.8 47.3 0.4 0.8 50.5 51.9 100.0  ................................ خراسان جنوبى

 0.7 44.9 1.2 0.9 52.3 54.4 100.0  ................................ خراسان رضوی

 1.1 43.9 0.5 0.5 53.9 55.0 100.0  ................................ خراسان شمالى

 1.7 56.0 0.4 0.7 41.1 42.3 100.0  ...........................................خوزستان

 0.6 56.5 0.6 0.5 41.7 42.9 100.0  ................................................. زنجان

 1.0 54.9 0.4 0.8 42.9 44.1 100.0  ............................................... سمنان

 2.5 53.8 0.6 0.5 42.5 43.8 100.0  ......................سیستان و بلوچستان

 1.4 56.4 0.7 1.0 40.3 42.1 100.0  ................................................. فارس

 0.6 51.7 0.6 0.7 46.3 47.7 100.0  ................................................. قزوین

 0.4 43.3 0.7 0.7 54.8 56.3 100.0  ....................................................... قم

 1.4 54.4 1.1 0.5 42.5 44.2 100.0  ........................................... كردستان

 1.7 50.1 0.6 0.8 46.7 48.2 100.0  ................................................ كرمان

 1.2 59.5 0.9 0.8 37.5 39.3 100.0  ............................................ كرمانشاه

 1.1 58.4 0.2 0.3 40.0 40.5 100.0  ..................... بویراحمد كهگیلویه و

 0.6 50.0 0.5 0.9 48.0 49.5 100.0  .............................................. گلستان

 0.6 54.9 0.6 0.6 43.1 44.5 100.0  ................................................. گیالن

 1.4 57.6 0.3 0.5 40.0 40.9 100.0  ............................................... لرستان

 0.7 51.7 0.6 0.8 46.3 47.7 100.0  ............................................ مازندران

 0.6 52.4 0.7 0.8 45.5 47.1 100.0  ............................................... مركزی

 1.5 47.7 0.7 0.9 49.2 50.8 100.0  ............................................هرمزگان

 0.8 58.4 0.7 0.5 39.4 40.8 100.0  ............................................... همدان

 1.2 48.0 0.4 0.7 49.5 50.8 100.0  ...................................................... یزد
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، بدر اسداس نتدایج    دهدد مدی نشدان   1385كشدور در سدال    هدای استانعیت زناشویی مردان دارای تحصیالت عالی را به تفكیك وض 8-3جدول 

تدرین مربدوط بده    درصدد و كدم   62.5و  70قم و خراسان رضوی با  هایاستانین نسبت مردان ازدواج كرده مربوط به تربیش، 1385سرشماری 

بدا  طدالق در میدان مدردان    جمعیت بی همسر بددلیل  ین نسبت تربیشدرصد بوده است.  50.6 و 49.4ا سمنان و آذربایجان شرقی ب هایاستان

چهارمحال و بصتیداری و   هایاستاندرصد و كمترین نسبت طالق در این گروه مربوط به  1مربوط به استان تهران با  هر استان عالی تحصیالت

 درصد بوده است. 0.1اردبیل با 

ین نسدبت زندان   تدر بدیش  دهدمینشان 1385كشور در سال  هایاستاناشویی زنان دارای تحصیالت عالی را به تفكیك وضعیت زن -9-3جدول 

تدرین مربدوط بده اسدتان     درصدد و كدم   55و  56.3قم و خراسان شمالی بده ترتید  بدا     هایاستانازدواج كرده دارای تحصیالت عالی مربوط به 

تهدران بدا    هایاستانهمسری براثر طالق مربوط به یین نسبت بتربیشان زنان دارای تحصیالت عالی درصد بوده است. در می 39.3كرمانشاه با 

درصدد بدوده    0.2ترین آن مربوط به استان كهگیلویده و بویراحمدد بدا    درصد و كم 1.1با  كردستاندرصد و  1.2با خراسان رضوی درصد و  1.6

 است.
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 1390داراي تحصیالت عالی به تفکیک استان مرد  تربیشساله و 10زناشويی جمعیت  وضعیت -3-10

 
 10مرد 

ساله و 

 تربیش

 حداقل یكبار ازدواج كرده مرد 
ازدواج  هرگز

 نكرده
اظهار نشده 

 كلی
 استان 

 داراى همسر  كل
 همسربی

 
براثرفوت 

 طالق براثر همسر

 0.1 44.0 0.6 0.3 55.0 55.9 100.0  ............................................ كل كشور

 0.1 47.1 0.4 0.3 52.2 52.9 100.0  ........................................... آذربایجان شرقی

 0.1 46.7 0.4 0.3 52.6 53.2 100.0  ............................................ آذربایجان غربی

 0.0 46.8 0.3 0.3 52.6 53.2 100.0  ............................................................. اردبیل

 0.0 43.9 0.5 0.3 55.3 56.0 100.0  ........................................................... اصفهان

 0.0 40.3 0.9 0.4 58.4 59.7 100.0  ................................................................. البرز

 0.1 51.2 0.2 0.1 48.4 48.8 100.0  ................................................................ ایالم

 1.1 41.6 0.2 0.1 56.9 57.3 100.0  .............................................................. بوشهر

 0.1 41.4 1.2 0.5 56.8 58.5 100.0  .............................................................. تهران

 0.0 47.1 0.2 0.1 52.6 52.9 100.0  ................................ چهار محال و بصتیاری

 0.3 40.2 0.3 0.2 59.1 59.5 100.0  ............................................. خراسان جنوبى

 0.0 37.9 0.5 0.3 61.2 62.0 100.0  ............................................. خراسان رضوی

 0.1 41.7 0.3 0.1 57.8 58.3 100.0  ............................................. اسان شمالىخر

 0.1 47.3 0.4 0.2 52.1 52.6 100.0  ........................................................ خوزستان

 0.1 47.4 0.3 0.2 52.1 52.6 100.0  .............................................................. زنجان

 0.6 45.9 0.3 0.2 52.9 53.5 100.0  ............................................................ سمنان

 0.1 39.9 0.4 0.2 59.3 59.9 100.0  ................................... سیستان و بلوچستان

 0.1 49.1 0.4 0.3 50.1 50.9 100.0  .............................................................. فارس

 0.0 47.7 0.3 0.2 51.7 52.3 100.0  .............................................................. قزوین

 0.7 33.6 0.4 0.2 65.2 65.8 100.0  .................................................................... قم

 0.1 45.5 0.6 0.2 53.6 54.4 100.0  ........................................................ كردستان

 0.1 48.6 0.5 0.4 50.4 51.2 100.0  ............................................................. كرمان

 0.1 49.3 0.6 0.2 49.8 50.6 100.0  ......................................................... كرمانشاه

 0.0 48.9 0.2 0.1 50.8 51.1 100.0  .................................. بویراحمد كهگیلویه و

 0.1 41.5 0.4 0.2 57.8 58.4 100.0  ........................................................... گلستان

 0.0 44.1 0.5 0.4 55.0 55.9 100.0  .............................................................. گیالن

 0.0 50.0 0.4 0.2 49.3 50.0 100.0  ............................................................ لرستان

 0.0 44.3 0.5 0.3 55.0 55.7 100.0  ......................................................... مازندران

 0.1 46.7 0.4 0.2 52.6 53.2 100.0  ............................................................ مركزی

 0.2 40.6 0.4 0.2 58.6 59.2 100.0  ......................................................... هرمزگان

 0.1 49.0 0.4 0.3 50.3 50.9 100.0  ............................................................ همدان

 0.1 40.8 0.2 0.2 58.7 59.1 100.0  ................................................................... یزد
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 1390 :استان کیبه تفک یعال التیتحص يدارا زن تربیشساله و 10 تیجمع يیزناشو تیوضع -3-11

 
ساله  10مرد 

 ترو بیش

 زن حداقل یكبار ازدواج كرده 
ازدواج  هرگز

 نكرده
ه اظهار نشد

 كلی

 استان
 داراى همسر  كل

 همسربی

 
براثرفوت 

 طالق براثر همسر

 0.1 47.2 1.4 1.1 50.1 52.7 100.0  ...................................... كل كشور

 0.2 47.8 1.1 0.9 50.0 52.0 100.0  .................................... آذربایجان شرقی

 0.1 51.1 1.1 1.3 46.4 48.8 100.0  ..................................... آذربایجان غربی

 0.0 48.2 0.8 0.5 50.5 51.8 100.0  ...................................................... اردبیل

 0.0 44.4 1.2 0.8 53.6 55.6 100.0  .................................................... اصفهان

 0.0 45.7 2.1 1.1 51.1 54.3 100.0  .......................................................... البرز

 0.1 58.1 0.4 0.4 41.0 41.8 100.0  .......................................................... ایالم

 0.1 44.8 0.7 0.5 53.8 55.1 100.0  ....................................................... بوشهر

 0.0 46.7 2.3 1.9 49.0 53.2 100.0  ........................................................ تهران

 0.0 47.8 0.7 0.6 50.9 52.2 100.0  ......................... چهار محال و بصتیاری

 0.1 36.8 0.8 0.6 61.8 63.2 100.0  ...................................... خراسان جنوبى

 0.1 39.0 1.9 1.0 58.1 61.0 100.0  .......................................خراسان رضوی

 0.1 40.1 1.1 0.6 58.1 59.8 100.0  ...................................... خراسان شمالى

 0.1 52.9 0.8 0.7 45.5 47.0 100.0  ................................................. خوزستان

 0.1 49.2 0.8 0.6 49.2 50.6 100.0  ....................................................... زنجان

 1.7 46.3 1.0 0.8 50.1 51.9 100.0  ..................................................... سمنان

 0.0 44.4 1.0 0.9 53.6 55.6 100.0  ............................ سیستان و بلوچستان

 0.0 51.7 1.1 0.9 46.2 48.2 100.0  ........................................................ فارس

 0.0 46.3 0.9 0.8 52.0 53.7 100.0  ....................................................... قزوین

 0.0 40.3 1.3 0.8 57.6 59.7 100.0  ............................................................. قم

 0.1 55.5 1.4 0.7 42.4 44.5 100.0  ................................................. كردستان

 0.1 47.6 0.9 1.2 50.2 52.3 100.0  ...................................................... كرمان

 0.0 57.5 1.3 0.9 40.2 42.4 100.0  .................................................. كرمانشاه

 0.0 56.3 0.5 0.3 42.9 43.7 100.0  ............................بویراحمد كهگیلویه و

 0.4 45.0 1.2 0.8 52.6 54.6 100.0  .................................................... گلستان

 0.0 50.0 1.1 1.0 47.8 50.0 100.0  ....................................................... گیالن

 0.0 57.4 0.8 0.8 40.9 42.5 100.0  ..................................................... لرستان

 0.0 45.0 1.3 0.9 52.8 55.0 100.0  .................................................. مازندران

 0.0 47.0 1.1 0.8 51.1 53.0 100.0  ..................................................... مركزی

 0.1 42.4 0.9 0.7 56.0 57.6 100.0  .................................................. هرمزگان

 0.1 54.4 1.0 0.8 43.7 45.5 100.0  ......................................................همدان

 0.2 36.7 0.8 0.8 61.5 63.2 100.0  ............................................................ یزد
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، براسداس نتدایج   دهدد مدی نشدان  1390كشدور در سدال    هایاستانك وضعیت زناشویی مردان دارای تحصیالت عالی را به تفكی -10-3جدول 

 62و  65.8قدم و خراسدان رضدوی بدا      هدای اسدتان مربوط به 1385ین نسبت مردان ازدواج كرده همچون سرشماری تربیش، 1390سرشماری 

 دارای تحصدیالت ت طالق در میان مدردان  ین نسبتربیشدرصد بوده است.  50 و 48.8ایالم و لرستان با  هایاستانترین مربوط به درصد و كم

كهگیلویه و بویر احمدد،  ایالم،  هایاستاندرصد و كمترین نسبت طالق در این گروه مربوط به  1.2یز مربوط به استان تهران با نعالی هر استان 

 درصد بوده است. 0.2با  و یزد بوشهر چهارمحال و بصتیاری،

 دهدد مدی نشدان  1390كشدور در سدال    هدای اسدتان زنان دارای تحصیالت عالی بده تفكیدك    بررسی وضعیت زناشویی -11-3جدول همچنین 

ترین مربوط به اسدتان  درصد و كم 63.2با  یزد و جنوبیخراسان  هایاستانین نسبت زنان ازدواج كرده دارای تحصیالت عالی مربوط به تربیش

 2.3تهدران بدا    هایاستانی براثر طالق مربوط به همسربیین نسبت تربیشلی درصد بوده است. در میان زنان دارای تحصیالت عا 41.8با  ایالم

 درصد بوده است. 0.4با  ایالمترین آن مربوط به استان درصد و كم 2.1با  البرزدرصد و 
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 1395 :ستانداراي تحصیالت عالی به تفکیک امرد  تربیشساله و  10وضعیت زناشويی جمعیت  -3-12

 
ساله  10مرد 

 ترو بیش

 حداقل یكبار ازدواج كرده مرد 
ازدواج  هرگز

 نكرده
اظهار نشده 

 كلی

 استان
 داراى همسر  كل

 همسربی
فوت  براثر

 طالق براثر همسر

 0.0 38.8 1.1 0.3 59.7 61.1 100.0  .............................................. كل كشور

 0.0 39.5 0.9 0.3 59.4 60.5 100.0  ............................................. آذربایجان شرقی

 0.0 41.2 0.9 0.2 57.7 58.8 100.0  .............................................. ذربایجان غربیآ

 0.0 40.9 0.7 0.2 58.2 59.1 100.0  ............................................................... اردبیل

 0.0 38.7 1.0 0.3 60.0 61.3 100.0  ............................................................. اصفهان

 0.0 37.3 1.7 0.3 60.7 62.7 100.0  ................................................................... البرز

 0.0 44.8 0.5 0.1 54.6 55.2 100.0  ...................................................................ایالم

 0.0 33.2 0.6 0.2 66.0 66.8 100.0  ................................................................ بوشهر

 0.1 37.1 1.8 0.5 60.6 62.9 100.0  .................................................................تهران

 0.0 43.9 0.5 0.1 55.6 56.1 100.0  .................................. چهار محال و بصتیاری

 0.0 35.3 0.6 0.1 64.0 64.7 100.0  ............................................... خراسان جنوبى

 0.0 33.5 1.3 0.3 65.0 66.5 100.0  ............................................... خراسان رضوی

 0.0 38.1 0.6 0.1 61.2 61.9 100.0  ............................................... خراسان شمالى

 0.0 41.2 0.7 0.2 57.9 58.8 100.0  .......................................................... خوزستان

 0.0 40.1 0.7 0.1 59.0 59.9 100.0  ................................................................ زنجان

 0.1 47.3 0.8 0.2 51.7 52.7 100.0  .............................................................. سمنان

 0.0 34.8 0.6 0.2 64.5 65.2 100.0  ..................................... سیستان و بلوچستان

 0.0 44.1 0.9 0.2 54.8 55.9 100.0  .................................................................فارس

 0.0 41.0 0.8 0.2 57.9 59.0 100.0  ................................................................ قزوین

 0.1 28.5 0.8 0.3 70.4 71.4 100.0  ...................................................................... قم

 0.0 43.5 1.1 0.2 55.2 56.5 100.0  .......................................................... كردستان

 0.1 40.5 0.8 0.3 58.3 59.4 100.0  ............................................................... كرمان

 0.0 45.6 1.2 0.2 53.1 54.4 100.0  ........................................................... كرمانشاه

 0.0 44.3 0.5 0.1 55.1 55.6 100.0  .................................... بویراحمد كهگیلویه و

 0.0 34.3 0.9 0.2 64.6 65.7 100.0  ............................................................. گلستان

 0.0 40.6 1.1 0.4 58.0 59.4 100.0  ................................................................ گیالن

 0.0 44.7 0.8 0.1 54.3 55.2 100.0  .............................................................. لرستان

 0.0 37.7 1.2 0.3 60.9 62.3 100.0  ........................................................... مازندران

 0.0 40.6 0.9 0.2 58.2 59.4 100.0  .............................................................. مركزی

 0.0 35.8 0.7 0.1 63.3 64.2 100.0  ........................................................... هرمزگان

 0.0 43.4 0.8 0.2 55.6 56.6 100.0  .............................................................. همدان

 0.0 33.4 0.6 0.2 65.9 66.6 100.0  ..................................................................... یزد
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 1395 :داراي تحصیالت عالی به تفکیک استانزن  تربیشساله و 10وضعیت زناشويی جمعیت  -3-13

 
ساله  10زن 

 ترو بیش

 حداقل یكبار ازدواج كرده زن 
هرگزازدواج 

 نكرده
اظهار نشده 

 كلی

 استان
 داراى همسر  كل

 همسربی
فوت  اثر بر

 رطالقاث بر همسر

 0.0 36.9 2.7 1.1 59.3 63.1 100.0  ............................................... كل كشور

 0.0 35.0 2.3 0.9 61.7 65.0 100.0  ............................................... آذربایجان شرقی

 0.0 39.7 2.4 0.9 57.0 60.3 100.0  ................................................ آذربایجان غربی

 0.0 36.8 1.8 0.6 60.7 63.2 100.0  ................................................................. اردبیل

 0.1 34.5 2.4 0.9 62.2 65.5 100.0  ............................................................... اصفهان

 0.0 37.7 3.8 1.1 57.4 62.3 100.0  ..................................................................... البرز

 0.0 45.6 1.0 0.6 52.7 54.4 100.0  ..................................................................... ایالم

 0.0 33.1 1.5 0.5 64.8 66.9 100.0  .................................................................. بوشهر

 0.0 37.7 3.8 1.6 56.8 62.3 100.0  ................................................................... تهران

 0.0 38.1 1.3 0.6 59.9 61.9 100.0  .................................... چهار محال و بصتیاری

 0.0 27.5 1.4 0.7 70.4 72.5 100.0  ................................................. خراسان جنوبى

 0.0 29.5 3.5 1.1 66.0 70.5 100.0  .................................................. ویخراسان رض

 0.0 31.9 2.1 0.8 65.2 68.1 100.0  ................................................. خراسان شمالى

 0.0 42.2 1.5 0.7 55.6 57.8 100.0  ............................................................ خوزستان

 0.0 36.1 2.0 0.7 61.1 63.9 100.0  .................................................................. زنجان

 0.0 44.0 1.7 0.7 53.6 56.0 100.0  ................................................................ سمنان

 0.0 34.9 1.6 0.9 62.6 65.1 100.0  ....................................... سیستان و بلوچستان

 0.0 40.6 2.1 1.0 56.3 59.4 100.0  ................................................................... فارس

 0.0 34.8 2.1 0.8 62.3 65.2 100.0  .................................................................. قزوین

 0.0 30.3 2.4 0.8 66.5 69.7 100.0  ........................................................................ قم

 0.0 44.5 2.8 0.6 52.1 55.5 100.0  ............................................................ كردستان

 0.2 33.4 1.9 1.2 63.3 66.4 100.0  ..................................................................كرمان

 0.0 48.0 2.6 0.9 48.5 52.0 100.0  ............................................................. كرمانشاه

 0.0 45.3 1.3 0.3 53.0 54.7 100.0  ....................................... بویراحمد هگیلویه وك

 0.0 33.2 2.7 1.0 63.2 66.8 100.0  ............................................................... گلستان

 0.0 40.5 2.5 1.1 55.9 59.5 100.0  .................................................................. گیالن

 0.0 45.9 1.9 0.8 51.4 54.1 100.0  ................................................................ لرستان

 0.0 32.8 2.9 1.0 63.2 67.2 100.0  ............................................................. مازندران

 0.0 36.6 2.3 0.8 60.3 63.4 100.0  ................................................................ مركزی

 0.0 32.0 2.0 0.6 65.5 68.0 100.0  ............................................................. هرمزگان

 0.0 42.0 2.2 0.9 54.9 58.0 100.0  ................................................................. همدان

 0.0 23.4 1.6 0.8 74.2 76.6 100.0  ....................................................................... یزد
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، بدر اسداس نتدایج    دهدد مدی نشدان  1395ی كشور در سدال  هااستانوضعیت زناشویی مردان دارای تحصیالت عالی را به تفكیك  -12-3جدول 

ی هدا استانترین مربوط به درصد و كم 66.8و  71.4با  ی قم و بوشهرهااستانبه  مربوطین نسبت مردان ازدواج كرده تربیش، 1395 سرشماری

 یهدا اسدتان عالی  نیز مربوط بده   دارای تحصیالتین نسبت طالق در میان مردان تربیشدرصد بوده است.  54.4 و 52.7با  سمنان و كرمانشاه

 چهارمحال و بصتیاریایالم، كهگیلویه و بویراحمد و ی هااستاندرصد و كمترین نسبت طالق در این گروه مربوط به  1.7و  1.8ا ب البرز و تهران

 درصد بوده است. 0.5با 

 دهدد مدی نشدان  1395ی كشدور در سدال   هدا اسدتان بررسی وضعیت زناشویی زنان دارای تحصیالت عالی بده تفكیدك    -13-3جدول همچنین 

تدرین  درصد و كم 72.5و 76.6یزد و خراسان جنوبی به ترتی  با  هایاستانسبت زنان ازدواج كرده دارای تحصیالت عالی مربوط به ین نتربیش

همچدون  همسدری براثدر طدالق    ین نسدبت بدی  تدر بدیش درصد بوده است. در میان زنان دارای تحصیالت عالی  52با  كرمانشاهمربوط به استان 

كهگیلویه و و درصد  1با ایالم  یهااستانترین آن مربوط به و كم درصد 3.8با تهران و البرز  هایاستانمربوط به 1390و  1385 یهاسرشماری

 درصد بوده است. 1.3با  بویراحمد

ی هدا اسدتان بوده اسدت. بده جدز    كشور  هایاستان دهنده افزایش آن در اكثرنشان هاسرشماری همسر بر اثر طالق در طی اینه مردان بیمقایس

در  1390-95 یهدا سرشدماری اندد، در طدی   ( كاهش همدراه بدوده  0.1) با اندكی1385-90 یهاسرشماریو همدان كه طی  بوشهر، قزوین، قم

هدم در  این وضعیت برای زنان دارای تحصیالت عدالی  همسر بر اثر طالق افزایش یافته است. سهم مردان تحصیل كرده عالی بی هااستانتمامی 

 . افزایش یافته است هااستانبر اثر طالق در تمامی  همسربیشماری افزایشی بوده و سهم زنان طی این سه سر

بدر اثدر    همسربیین سهم تربیشدر هر دو گروه مردان و زنان با تحصیالت عالی  1395و  1390، 1385استان تهران در طی هر سه سرشماری 

 طالق را دارا بوده است.

ین نسبت مردان حدداقل یكبدار ازدواج   تربیشدر گروه مردان با تحصیالت عالی  1395و  1390، 1385رشماری استان قم در در طی هر سه س

 1395و  1390ی هدا سالدر و خراسان جنوبی یزد های و استان 1385كرده داشته است در گروه زنان با تحصیالت عالی نیز استان قم در سال 

 .اندداشتهرده را ین نسبت زنان حداقل یكبار ازدواج كتربیش
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