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تاريخ دريافت1396/9/6 :
چكیده:

مطابق نظريات علمی جامعهشناختی و امنیتی ،مثلفه جمعیتی يک جامعه ،همواره بهعنوان يكی از بنیانهاای
اصلی قدرت ملی آن كشور قرار داشته و بر اين اسا

واجد تأریرگذاری مستقیم در نیل به اقتدار و امنیات

ملی آن كشور است .در جمهوری اسالمی ايران كاركردهای بهینهساز اين مثلفه در مبانی امنیتای و اقتاداری
نظام ،از سالهای گذشته تاكنون دارای شرايط نامطلوب ،علیالخصوص در بعد كمی جمعیات ،باا كااهش
نرخ زادوولد در سطح خانوادهها مواجه گرديده است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) ضمن اعالم هشدار
نسبت به روند جمعیتی كشور و تأریرات سوء آن در آينده توساعه و امنیات ملای در ساال 1392؛ در ساال
 1393نیز سیاستهای كالن نیل به شرايط مطلوب جمعیتی نظام را مشتمل بر دو بعد كمی و كیفی و در 14
بند صادر فرمودند .برای پاسخگويی به دغدغه مقام معظم رهبری و بررسی شرايط زمینهای الزم برای نیل به
سیاستهای تجويزی معظم له ،پويش محیطی مثلفههای جمعیتای كشاور (بررسای نقااط قاوت  -ضاعف
داخلی و فرصت – تهديد خارجی) با بهرهگیری از رويكرد تحقیق كیفی – كمی و بهكاارگیری روشهاای
مطالعه اسنادی – كتابخانهای و پیمايشی در قالب پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت .نتاايج تحقیاق نشاان
داد ،تمامی  35شاخص جمعیتی شناسايی شده در تحكیم اقتدار و امنیت ملی كشور مثرر بوده و  21مورد از
شاخصهای مذكور در حوزه داخلی و  14مورد در حوزه خارجی میباشند كه از بین گويه های داخلای و
خارجی مذكور به تفكیک پنج مورد از مهمترين نقاط قوت – ضعف و فرصات – تهدياد مثلفاه جمعیتای
كشور شناسايی گرديد.
کلیدواژهها :جمهوری اسالمی ايران ،جمعیت ،اقتدار ملی ،امنیت ملی

 -1استاديار و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملیMohsenmoradian@hotmail.com -
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مقدمه:

جمعیت بهعنوان يكی از مثلفههای اساسی قدرت و اقتدار ملای ارتبااط عمیقای باا امنیات ملای و
واحدهای سیاسی دارد و امروزه كشورهای مختلف در دنیا با ترسیم سیاستهای افازايش جمعیات
به دنبال افزايش و رشد مناسب جمعیات خاود مایباشاند .نظرياههاای جمعیتای فراوانای در ايان
خصوص در میان جامعهشناسان پديدار گشته كه از آن جمله میتوان به نظريههاای مطارحشاده در
اديان الهی بهويژه در اسالم اشاره نمود كه همگی بر ازدياد نسل و فرزندآوری مهر تأيید میزنناد و
آن را در ارتباط مستقیم با اقتادار ديان و پیاروان آن مایدانناد .علایرغام اهمیات ايان موضاوع،
روندشناسی وضعیت جمعیتی جمهوری اسالمی ايران ،نشان دهنده كاهش نرخ باروری به ساطحی
پايینتر از سطح جانشینسازی (تولد حداقل دو فرزند در هر خانواده) است .بهطوری كاه از ساال
 1365تاكنون رشد جمعیت كاهش يافته و ادامه روند كناونی موجاب مایشاود در ساال  1420تاا
 1425شاهد كاهش جمعیت باشیم( .نرخ كنونی باروری در كشور  1.7است در حالی كه ايان رقام
بايد حداقل  2.2باشد).
اين وضعیت موجب نگرانی جدی مقام معظم رهبری گرديده است .بهطوری كه ايشان در ايان
خصوص صراحتاً بیان میفرمايند« :سیاست تحديد نسل در يک برههای از زمان درست باود؛ ياک
اهدافی هم برايش معین كردند .آنطوری كه افراد متخصص و عالم و كارشناسان علمی اين قسمت
تحقیق و بررسی كردند و گزارش دادند ،ما در سال  71به همان مقاصدی كه از تحديد نسل وجود
داشت ،رسیديم .از سال  71به اين طرف ،بايد سیاسات را تغییار مایداديام؛ خطااء كارديم ،تغییار
نداديم .امروز بايد اين خطاء را جبران كنیم .كشور بايد نگذارد كه غلبه نسل جوان و نماای زيباای
جوانی در كشور از بین برود و از بین خواهد رفت اگر به همین ترتیب پیش برويم»
بنابراين مسئله اين مقاله نیز پويش محیطی مثلفه جمعیتای كشاور در جهات تحكایم اقتادار و
امنیت ملی كشور بوده كه با بهرهگیری توأمان از روشهای كیفی و كمی انجام و مطاابق پرسشانامه
طراحی شده و اخذ نظرات خبرگان اين حوزه ،قوت – ضاعف حاوزه داخلای و فرصات -تهدياد
حوزه خارجی مثلفه جمعیتی كشور ،با اهداف تحكیم اقتدار و امنیت ملی كشور شناساايی گردياده
است .نتايج حاصله میتواند ،گام اول در جهت تدوين راهبردهای های جمعیتی نظام برای نیال باه
سیاستهای كالن اعالمی از سوی مقام معظم رهبری (مدظلهالعاالی) نیاز قارار گیارد .لاذا مسائله؛
بررسی زمینهای قوت – ضعفهای داخلی و فرصتها – تهديدهای خارجی مثلفه جمعیتی كشاور
در جهت تحقق منويات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و تحكیم اقتدار و امنیت ملی نظام است.
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روش پژوهش :روش اين پژوهش كیفی – كمی است .برای جمعآوری شاخصهای جمعیتای
تأریرگذار بر اقتدار و امنیت ملی كشور از روش كیفای (اسانادی و كتابخاناهای) و بارای شناساايی
قوت – ضعفهای داخلی و فرصت – تهديدهای خارجی حوزه جمعیتی كشور از روش پیمايشی،
با كاربست پرسشنامه و اخذ نظر از خبرگان اين حوزه صورت گرفته است.
پیشینه تحقیق :در پیشینه تحقیق بالغ بر  10ماورد پاروژههاای تحقیقااتی مارتبط ،ياک رسااله
تحقیقی و  13مورد مقاالت مرتبط مورد بررسی قرار گرفت كه عموماً به بررسی وضعیت جمعیتای
جمهوری اسالمی ايران ،روندشناسی تغییرات جمعیتی ،عوامال ماثرر بار كااهش نارخ جمعیات و
پیامدهای روند كنونی جمعیتی كشور بر ساخت اجتماعی و امنیتی نظام و همچنین بررسی وضعیت
منطقهای جمعیت در كشور پرداخته است .ولیكن مداقه ای پیرامون پويش محیطی (نقاط ضاعف –
قوت داخلی و فرصت – تهديد خارجی) جمعیتی كشور با لحاظ پیامدهای آن بر تحكایم اقتادار و
امنیت ملی كشور صورت نگرفته است.
نظریه جمعیتي اسالم
در مطالعه تاريخ جمعیتشناسی ،همه اديان الهی باه وياژه ديان مباین اساالم را طرفادار افازايش
جمعیت و مشوق فرزندآوری زياد قلمداد میكنند (علیئی )144 :1384 ،كه كثارت آياات قارآن در
اين زمینه قابل اشاره است .از سويی علماء و فقهای شیعه در زمینه نگاه به موضوع جمعیت ،كنتارل
موالید و كمیت تعداد فرزندان ،به دو دسته تقسیم میشوند:
گروهی كه اسالم را مخالف با كنترل موالید و موافق با ازدياد جمعیت نفو

میدانند.

گروهی كه معتقدند اسالم عالوه بر تأكید نسبت به تكثیر نسل ،جواز كنترل موالید و جلاوگیری
از آن را در موارد خاص صادر كرده است .مرحوم آيه اهلل طهرانی از جملاه علماايی اسات كاه باه
مخالفت شديد با مقوله كنترل جمعیت پرداخته .كتاب ايشان به نام «رساله نكاحیه :كاهش جمعیات
ضربهای سهمگین بر پیكر مسلمین» به اين مسئله و زوايای گوناگون آن مایپاردازد (هماان-167 :
.)166
نظریه جمیعتي حضرت امام خمیني (ره)
شايد رشد جمعیت در سالهای حیات امام ،يكی از داليلی بوده كه ايشاان باه ايان موضاوع كمتار
پرداختهاند؛ اما معدود سخنان ايشان در همان سالها نشان از ژرفنگری اماام نسابت باه موضاوع
جمعیت و آمايش آن در كشور داشته است .امام در سال  1358فرمودهاند :مملكت ايران حاال مای-
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گويند  35میلیون جمعیت دارد وسعتش آنقدر است كاه بارای صاد و پنجااه میلیاون تاا دويسات
میلیون جمعیت كافی است يعنی اگر دويست میلیون جمعیت داشته باشد در ايران به رفااه زنادگی
میكنند (امام خمینی (ره).)393 :1358 ،
نظریه جمیعتي مقام معظم رهبری (مدظلهالعالي)
مجموعه سخنرانیهای مقام معظم رهبری بین ساالهاای  1368تاا  1394گوياای جايگااه مهام و
تأریرگذار جمعیت در سازه اجتماع نظام اسالمی است .از فحاوای كاالم معظام لاه ،رابطاه منطقای
جمعیت با امنیت ملی و اقتدار دريافت میشود .كلیدواژههايی كه ايشان در ساخنان مختلاف باه آن
اشاره كردهاند از مصاديق و شاخصهای پربار و قابل اساتفاده در نظرياات مختلاف امنیات ملای و
اقتدار محسوب میشوند .بررسی مواضع و ديدگاهها و سخنرانیهای ايشان در موضوع جمعیت در
سه حوزه زير قابل بیان است:
الف -تأيید افزايش جمعیت
ب -اررات مثبت جمعیت زياد و جوان
ج -اررات منفی جمعیت كم
ايشان در همین خصوص در سال  1390میفرمايند« :جمعیت كشور ،هفتاد و پنج میلیون .البتاه
بنده همینجا عرض بكنم؛ من معتقدم كه كشور ما با امكاناتی كاه داريام ،مایتواناد صاد و پنجااه
میلیون نفر جمعیت داشته باشد .من معتقد به كثرت جمعیتم .هر اقدام و تدبیری كه میخواهد برای
متوقف كردن رشد جمعیت انجام بگیرد ،بعد از صد و پنجاه میلیون انجاام بگیارد» (اماام خامناهای
(مدظلهالعالی))90/05/16 :
معظم له همچنین در سال  92خطاب به اعضااء شاورای عاالی انقاالب فرهنگای مایفرمايناد:
مسئله جمعیت را جدی بگیريد؛ جمعیت جوان كشور دارد كاهش پیدا میكند .يک جاايی خاواهیم
رسید كه ديگر قابل عالج نیست؛ يعنی مسئله جمعیت از آن مسائلی نیست كه بگويیم حاال ده ساال
ديگر فكر میكنیم؛ نه اگر چند سال بگذرد ،وقتی نسلها پیر شدند ،ديگر قابل عاالج نیسات (اماام
خامنهای (مدظلهالعالی).)92/9/19 :
مطااابق اهمیاات اياان موضااوع در ناازد مقااام معظاام رهبااری ،ايشااان در مااورخ 1393/02/30
سیاستهای كلی «جمعیت» را در  14بند ،به مسئوالن نظام جهت اجرا ابالغ فرمودند.
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نظریههای جمعیتی

نظریه کاهش جمعیت
مخالفت با رشد فزاينده جمعیت از قدمتی طوالنی برخوردار است .فالسفه ،انديشمندان اجتمااعی
و اقتصادی ،از ديرباز با رشد افزون جمعیت به مخالفت برخاستهاند .افالطون در راساتای جمعیات
متناسب و استفاده مطلوب از امكانات ،جمعیت  5040نفری را برای شهرها ايدئال میداند (شیخی،
.)45 :1372
نظریه افزایش جمعیت
طرفداران افزايش جمعیت يا «ناتالیست»ها معتقدناد :افازايش ساريع جمعیات ،ناهتنهاا مشاكالت
اقتصادی و گرفتاری ايجاد نمیكند ،بلكه ازدياد جمعیت در توانمندی ،قادرت نظاامی و اقتصاادی
كشور نقش مهمی ايفاء میكند .برخی اقتصاددانان ،افزايش و تراكم جمعیت را علت اساسای فناون
تولیاادی و در نتیجااه ،رشااد و پیشاارفت اقتصااادی ماایداننااد (كالنتااری .)97 :1375 ،همچنااین
جامعهشناسانی از قبیل كنت ،دوركیم و آرسن دومون طرفدار افزايش جمعیات مایباشاند (كتاابی،
.)89 :1364
نظریه ثبات جمعیت
برخالف ،نظريه افزايش و يا كاهش جمعیت ،اين نظريه در پی ربات جمعیات اسات .نظرياه رباات
جمعیت ،تغییر شمار جمعیت ،اعم از افزايش و يا كاهش جمعیت را موجب از هم پاشایدگی نظاام
اجتماعی تلقی میكند  .استوارت میل ،طرفدار رباات جمعیات باود .ايان نظرياه هار ناوع افازايش
جمعیت را غیرمنطقی دانسته ،معتقد است بايد منابع از امكانات موجود به نحو احسان بارای بهتار
ساخت زندگی افراد موجود جامعه بهرهبرداری كند (داللی اصفهانی و ديگران.)100 :1386 ،
نظریه تناسب جمعیت
اين نظريه نیز برخالف سه نظريه قبل ناه باه يكبااره مخاالف مطلاق افازايش ،كااهش و ياا رباات
جمعیت ،بلكه قائل به وجود شرايط ،ظرفیتها ،امكاناات جامعاه و جمعیات موجاود آن و اتخااذ
سیاست جمعیتی متناسب با آن است .از نظر جمعیتشناسان ،جمعیات متناساب عباارت از :ايجااد
بهترين تعادل ممكن بین منابع و تعداد جمعیت؛ اما با توجه به اينكاه امكاناات طبیعای و اقتصاادی
كشورها متفاوت است .حد تناسب جمعیت در هر كشوری متفاوت خواهد بود (همان.)101 :
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گذار جمعیتی در ایران

از جمله موضوعات دارای اهمیت در مطالعات ،سیاستها و برنامهريزیهای جمعیتی مسئله گاذار
جمعیتی است .گذار جمعیتی ناظر بر انتقال جوامع از الگوی كنترل طبیعی جمعیت به الگوی كنتارل
ارادی جمعیت است .بايد توجه نمود كه در الگوی تعادل طبیعی جمعیت ،باروری و مرگ و میر هار
دو باال است؛ اما در كنترل ارادی ،رشد جمعیت به سطحی بسیار پايینتر از الگوی طبیعی میرسد و
اين زمانی است كه كشورها مراحل انتقال را پشت سر گذاشته و وارد مرحله تعادل ارادی میشاوند.
در اين مرحله میزان باروری و مرگ و میر تحت كنترل درآمده و رشد جمعیت نیز بسیار كم میشود.
وضعیت جمعیتی در ايران بین سالهای  1300تا  1365تقريباً با چند سال اخاتالف ،مقاارن باا
مرحله اول گذار جمعیتی در ايران است .در اين مرحله سطح مرگ و میر كاهش ،سطح باروری باال
و تقريباً رابت است و در نتیجه نرخ رشد جمعیت افزايش و در فاصله سالهای  1355تاا  1365باه
اندازهای كه در تاريخ بیسابقه است ،افزايش پیدا میكند .در ادامه سیاستهای كنترل جمعیت طای
دو دهه  70و  80كاهش میزان باروری به زير سطح جانشینی در اوايل دهه  90را باه دنباال داشاته
است (مشفق و ديگران.)24-25 :1391 ،

نمودار  :1گذار جمعیتي در ایران

شرايط فعلی جمعیتی كشور را بايد در گذار دوم و چگونگی عبور از گذار اول و دوم جمعیتای
جستجو كرد .مطالعه دقیق گذارهای جمعیتی نشان دهنده آن است كه با وجود ايان كاه در مرحلاه
سوم گذار اول جمعیتی هستیم و مرحله چهارم آن را به صورت كامل طی ننمودهايم ،باه ياکبااره
وارد گذار دوم جمعیتی شدهايم.
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از سوی ديگر مطالعه و بررسی مراحل انتقال جمعیتی در اياران حااكی از آن اسات كشاور در
حال حاضر در مرحله انتقالی باروری قرار گرفته و اين وضعیت افزايش فوقالعاده جمعیات جاوان
را به دنبال داشته است؛ به عبارت ديگر به وجود آمدن پديده تورم جوانی جمعیت از سال  1385به
بعد در كشور ،منجر به افزايش جمعیت در سن فعالیت شده به وجاود آماده اسات و كشاور را در
وضعیت هديه جمعیتی يا پنجره جمعیتی فرصتها وارد نموده است .ورود اياران باه ايان دريچاه
جمعیتی از سال  1385حدود چهار دهه باقی مانده و در حدود سال  1425بسته خواهد شد و پاس
از آن است كه جمعیت ايران بهسوی پیری مفرط و بیسابقه در تاريخ جمعیتی خود پایش خواهاد
رفت.
سیاستها و روندهای تغییرات جمعیتي در ایران
«سیاست جمعیتی» 1مجموعه اصول و تدابیری اسات كاه چگاونگی و حادود فعالیات حكومات و
دولت را در امور جمعیتی تعیین میكند .بهعبارت ديگر ،هر خطمشی و سیاساتی كاه باه نحاوی از
انحاء و بهطور مستقیم و يا غیرمستقیم بر ويژگای كمّای و كیفای جمعای تاأریر بگاذارد« ،سیاسات
جمعیتی» نام دارد (صادقپور رودسری و ديگران.)87 :1383 ،
در جمهوری اسالمی ايران پس از انقالب اسالمی و شروع جنگ تحمیلای ،عماالً برناماههاای
تنظیم خانواد ه تعطیل شد .با توجه به كاهش مارگ و میار باه دلیال توساعه شابكه ارائاه خادمات
بهداشتی و ارتقاء چشمگیر سطح بهداشت عمومی ،مهاجرت اتبااع كشاورهای همساايه باه اياران،
واگذاری برخی امتیازات اجتماعی و رفااهی باه خااانوادههاای پرجمعیات و از طرفای غفلاات از
برنامههای تنظیم خانواده رشد جمعیت در فواصل سالهای  1355-65به رقام  3/9درصاد رساید؛
يعنی رشد جمعیت ايران وارد مرحله «انفجار جمعیت» گرديد .اين در حالی است كه پاس از ساال
 1368به دلیل سیاستهای كنترل جمعیت ،روند زادوولد در خانوادهها دچار تنزل گرديده است .در
همین راستا بخش جمعیت سازمان ملل متحد تا افق سال  1430سه سناريوی پیشبینی شاده بارای
جمعیت ايران را به صورت جدول زير بیان مینمايد.

1 - Population Policy
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سناريوی حد پايین

دوره

سناريوی حد متوسط

میزان
جمعیت

سال

میلیون


سناريوی حد باال

میزان

رشد

باروری

میانه

ساالنه

كل

سنی

درصد

(فرزند

سال

جمعیت
میلیون

میزان

رشد

باروری

میانه

ساالنه

كل

سنی

درصد

(فرزند

سال

به مادر)

جمعیت
میلیون

رشد

باروری

میانه

ساالنه

كل

سنی

درصد

(فرزند

سال

به مادر)

به مادر)

1385

70

1/1

1/75

23/3

70/7

1/24

2/33

23/1

71/2

1/4

2/53

22/9

1390

73/3

1/06

1/56

26/1

75/5

1/33

2/18

25/4

77/3

1/63

2/53

24/9

1395

77/3

./87

1/54

28/9

81/4

1/5

2/06

27/7

85

1/9

2/53

26/7

1400

80/8

./58

1/36

31/8

86/7

1/27

1/95

30/1

92/2

1/63

2/45

28/5

1405

82/2

./38

1/35

35

91

./94

1/86

32/6

98/2

1/26

2/36

30/3

1410

84/7

./23

1/35

38

94/4

./76

1/85

35

103/8

1/11

2/35

30/9

1415

85/7

./11

1/35

41

97/8

./69

1/85

36/1

109/9

1/12

2/35

31/7

1420

86/2

-./04

1/35

43/4

100

./64

1/85

37/3

116/3

1/15

2/35

32/6

1425

86

-./23

1/35

45/4

103/6

./53

1/85

38/7

122/6

1/06

2/35

33/7

1430

85

-./23

1/35

47/3

105/4

./35

1/85

40/2

128/2

./89

2/35

35/1

جدول  :1پیشبیني جمعیت ایران در افق سال 1۴3۰

همچنانكه مالحظه میشود ،بر اساا

1

ساناريوی حاد پاايین در دوره زماانی ()1390 -1395

ساالنه حدود  817هزار نفر و در دوره زمانی ( )1395 -1400حادود  650هازار نفار باه جمعیات
سناريوی حاد متوساط در دوره ( )1390 -1395سااالنه حادود

كشور اضافه خواهد شد .بر اسا

يک میلیون نفر و در سالهای ( )1395 -1400ساالنه حادود  930هازار نفار باه جمعیات كشاور
افزوده خواهد شد .سرانجام بر اسا

ساناريوی حاد بااال در دوره ( )1390 -1395سااالنه حادود

 1180000هزار نفر در دوره ( )1395 -1400ساالنه حدود  1220000هزار نفر به جمعیات كشاور
افزوده خواهد شد .همه سناريوها روناد كاهشای خواهناد داشات ،در ايان میاان سارعت كااهش
سناريوی حد پايین بیش از ديگر سناريوهای پیشبینی
بر اسا

است (مشفق.)33:1390،

سناريوی حد پايین سازمان ملل كه با روند فعلی كاهش میزان باروری كال در كشاور

همسوست ،جمعیت ايران از  75/15میلیون نفر در سال  1390به  87/7میلیون نفار در ساال 1420
افزايش خواهد يافت .بر اسا

سناريوی حد متوسط جمعیت ايران از  75/15میلیون نفار در ساال

1- United Nation Population Division, 2010, UN Projection Report Revised 2002, New York.
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 1390به  96/8میلیون نفر در سال  1420افزايش خواهد يافت .سرانجام اينكه بر اساا

ساناريوی

حد باالی سازمان ملل ،جمعیت ايران از  75/15میلیون نفر در سال  1390به حدود  106میلیون نفر
در سال  1420افزايش خواهد يافت .در پايان دوره رشد  0/89درصاد جمعیتای را تجرباه خواهاد
كرد .در جدول زير متوسط تغییرات تعداد ساالنه جمعیتی بر اسا

سناريوهای سازمان ملل معرفی

شده است.

جدول  :۲متوسط تغییرات تعداد ساالنه جمعیتي

جدول زير نیز مقايسه نتايج پیشبینی جمعیت ايران را در دورههای پنجساله ،بر اسا

ساه ساناريو

دفتر جمعیت سازمان ملل ،میان سالهای  1385تا  1420در سال  2012نشان میدهد.

جدول  :3مقایسه نتایج پیشبیني جمعیت ایران در دورههای پنجساله

مركز آمار ايران نیز با در نظر گرفتن چهاار حالات بااروری ،رشاد جمعیات كال كشاور را در
دورههای پنجساله تا افق  1430به شرح جدول زير برآورد نموده است (تارنمای مركز آماار اياران،
.)1394
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سال

كاهش باروری

تثبیت باروری

( 1/3فرزند)

( 1/8فرزند)



افزايش تا سطح
جانشینی (2/1
فرزند)

افزايش باالتر از سطح
جانشینی ( 2/5فرزند)

1390-1395

1/11

1/15

1/17

1/20

1395-1400

./87

./95

1

1/07

1400-1405

./61

./71

./79

./88

1405-1410

./42

./55

./65

./76

1410-1415

./28

./45

./58

./72

1415-1420

/13

./35

./52

./70

1420-1425

./06

./21

./42

./65

1425-1430

./30

./03

./28

./56

جدول  :۴وضعیت جمعیت ایران تا افق 1۴3۰

از سوی ديگر ،وضعیت ساخت سنی جمعیت ايران بر اسا
پیشبینی وضعیت آن تا سال ( 1430بر اسا

سرشماریهای  1365تاا  1390و

روند سرشماریهاای گذشاته) دارای سااخت سانی

میانسال است و اگر اين نرخ فرزندآوری پائین را ادامه دهد ،جمعیت ايران در سال  1430باه ياک
جمعیت سالخورده تبديل خواهد شد و با كاهش شديد جمعیت زير  15سالهها و افزايش جمعیات
 65+ساله و باالتر مواجه خواهد شد كه در اين صورت با نرخ سرباری ياا وابساتگی ساالمندی ياا
كهنسالی ( )DRبااليی حدود  3برابر نسبت باه ساال  1390روبارو خواهاد شاد .ايان وضاعیت را
میتوان در نمودار شماره  4و سایر پیار شادن جمعیات در قالاب هارمهاای سانی مالحظاه كارد
(علیئی.)68 :1394،
گروه سنی سال

0-14

15-64

65+

1365

%45/5

%51/5

%3

1390

%23

%71

%6

1430

%20

%63/6

%16/4

جدول  :۵ساخت سني جمعیت ایران ( 13۶۵تا )1۴3۰
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نمودار  :۲هرم سني جمعیت ایران در خالل سالهای  133۰تا )۲۰۵۰ -19۵۰( 1۴۲۸

نقش جمعیت در تحكیم اقتدار ملي
واژه اقتدار ملی در سال  1912برای اولین بار توسط ماكس وبر ارائه گرديد ،باه اعتقااد وی اقتادار
مربوط به «قدرت نهادينه شده» میباشد .اصغر افتخاری نیز درباره اصطالح اقتادار ملای مایگوياد
اقتدار ملی اصطالحی عام است كه پنج ويژگی مهم را در يک واحد سیاسای شاامل مایگاردد كاه
عبارت است از وجود قدرتی مشروع با دولت كارآمد در زمیناه نیازمنادیهاای دنیاوی و اخاروی
شهروندان كه حضور فعال تشكلهای مدنی را بهعنوان بازوی اجرايی سیاستهای كالن ارج نهااده
و تأيید میكند و همراه با ملتی آگاه كه حضوری با شعور دارد و در نهايت وجود شبكه سالم و باه
دور از تنش در بین دولت و ملت (افتخاری.)26 :1380 ،
بررسی مسئله جمعیت به لحاظ تاريخی نشان میدهد كه جمعیت همواره بهعنوان عاملی ماثرر
در شكلدهی قدرت نظامی و اقتصادی كشورها مطرح بوده است .بهطاوری كاه رشاد جمعیات در
يک قبیله ،شهر ،ايالت و كشور به معنای قدرت بیشتر حاكمان در آن منطقه بوده است؛ اماا اماروزه
شاهد اين هستیم كه بحث جمعیت جامعتر و فراتر از چارچوب سنتی مورد توجه قرار میگیارد و
لذا اهمیت كیفیت جمعیت و قابلیتها و توانمندیهای آن به مراتب افازايش پیادا كارده اسات .از
اينرو كشورهای مختلف برای ارتقای قادرت ملای خاود ،سارمايهگاذاری وياژهای را باه منظاور
توانمندسازی جمعیتی خود انجام میدهند .چراكه مسئله جمعیت كه در مباحث استراتژيک از آن با
نام منابع انسانی ياد میشود ،اصلیترين نقش را در تولید قدرت ملی ايفاء میكند و ساير عوامال از
جمله منابع مادی كه شامل منابع زيرزمینی و روزمینی میشود و همچنین توان تكنولوژيک ،قادرت
نظامی و حتی خود سرزمین در كنار عامل جمعیت معنا پیدا میكنند (روشندل.)71 :1374 ،
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از اين رو تحلیلگران استراتژيک بین قدرت و اندازه جمعیت باه ياک رابطاه معنایدار معتقاد
میباشند .در ارزيابی قدرت كشورها فرض بر اين است كه در وضعیت مساوی ،كشوری كاه دارای
جمعیت بیشتر است ،قدرتمندتر است از كشوری كه جمعیت كمتری دارد؛ چون به سختی میتاوان
دو كشور را يافت كه از جهت كلیه عوامل برابر باشند .جمعیت بیشتر از ديادگاه نظاامی و سیاسای
اهمیت دارد ،ولی از جهت اقتصادی بهويژه هنگامیكه چگاونگی توزياع و پراكنادگی جمعیات در
سرزمین و روندهای جمعیتنگاری در نظر است ،وضاع متفااوت خواهاد باود .در ايان صاورت،
خصوصیات كیفی جمعیت ،ساختمان جمعیت ،سطح سواد ،آهنگ رشاد و نسابت سان باه جانس
روی ذخیرههای بالقوه نظامی و سهم تولیدكنندگان و مصرفكنندگان جامعاه ارار مایگاذارد (دره،
.)23 :1381
بر اسا

پژوهشی كه زرقانی در مورد سنجش قدرت ملی صورت داده است ،پس از بررسای

 28نظريه در خصوص عوامل تشكیل دهنده قدرت ملی؛ در  23نظريه جمعیت و ويژگیهای كمای
و كیفی آن رتباه يكام از عوامال تشاكیل دهناده قادرت ملای را باه خاود اختصااص داده اسات
(زرقانی.)158 :1391،
نقش جمعیت در تحكیم امنیت ملي
در تعريف امنیت ملی بیان میگردد؛ وضعیتی اسات كاه در آن باین خواساتههاای شاهروندی  -از
يکسو -و كارآمدی نظام سیاسی  -از سوی ديگر -در پاسخگويی به نیازها جامعه ،تناسابی برقارار
است؛ بهگونهای كه در شهروندان تولید رضايتمندی مینمايد (افتخاری.)37-38 :1392 ،
نقطه مشترك در تمام تعاريف ،روی ضرورت «حفظ وجود خاود» متمركاز اسات؛ باه عباارت
ديگر میتوان امنیات را «حفاظ ذات و صایانت نفاس از اساسایتارين خطارات» دانسات .برخای
صاحبنظران حفظ خود يا «صیانت ذات و نفس» را در پنج مقوله :حفظ جاان ماردم؛ حفاظ ديان،
باورها و ارزشهای مردم؛ حفظ تمامیت ارضی؛ حفظ نظام اقتصادی و سیاسای؛ حفاظ اساتقالل و
حاكمیت كشور خالصه نمودهاند .اين پنج مقوله بهعنوان جوهره «امنیت ملای» ايان خصوصایت را
دارند كه تمام كشورها ،افراد ،گروهها و احزاب ،بدون توجه به گارايشهاا ،سالیقههاا و اختالفاات
فردی ،گروهی ،طبقاتی ،سیاسی و اجتماعی ،روی آنها اتفاقنظر دارند (مراديان .)180 :1390 ،اين
در حالی است كه ارربخشی مثلفه جمعیتی در تحكیم امنیت ملی ،منوط به داشتن ويژگایهاايی در
ابعاد كمی و كیفی میباشد؛ كه ذيالً به مهمترين ويژگیهای دو بُعد مذكور اشاره میگردد:
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ویژگيهای کمي جمعیت
 -1ترکیب سني :جمعیت هر كشور ياا مكاان جغرافیاايی بار اساا
تقسیمبندی و طبقهبندی میشود .بر اين اسا

گاروههاای سانی پانجسااله

گروههای سنی بین  15تا  30ساله كه منعكس كننده

تعداد و ظرفیت جوانان كشور است .بیانگر ظرفیت قابل ورود به عرصه كار و تولید اقتصادی و باه
عبارتی نیروی انسانی مكان و فضای جغرافیايی میباشد.
در جمهوری اسالمی ايران همانگونه كه در جادول زيار مشااهده مایگاردد نسابت افاراد در
محدوده سنی  15تا  30از طی ساال  1368تاا  1390روناد كاهشای داشاته اسات .میاانگین سانی
جمعیت ايران كه در سرشماری  1365به  21/7سال تقلیل يافته بود سريعاً رو به افزايش گذاشاته و
در سرشماریهای  1375و  1385به ترتیب به  24/03و  27/99ساال برساد .تغییارات مشاابهی در
میانه سنی جمعیت رخ داده و اين شاخص كاه در فاصاله  1335و  1365از  20/2باه  17/01ساال
كاهش يافته بود ،در فاصله سه سرشماری اخیر روند صعودی پیادا كارده و باه  23/89 ،19/4و 27
سال رسیده است .در همه تغییرات باال ،دوره پنجساله مقدم بار سرشاماری  1390بیشاترين مقادار
افزايش را نشان میدهد؛ به عبارت ديگر ،در حالی كه در سرشاماریهاای  1385نصاف جمعیات
كشور كمتر از  23/9سال داشتند ،در حال حاضر نصف جمعیت كشور بیش از  27ساال سان دارد
(مهريار.)37 :1393،
گروه سنی

1365

1370

1375

1385

1390

15 -19

5.192.202

5.908.903

7.115.547

8.726.761

6.607.043

20 -24

4.193.724

4.947.260

5.221.982

9.011.422

8.414.497

25 -29

3.652.297

4.005.278

4.709.154

7.224.952

8.672.654

جمع

13.039.588

14.862.811

17.048.058

24.964.520

23.695.584

جدول  :۶میانگین سني افراد در جمهوری اسالمي ایران

ترکیب جنسي :تركیب جنسی منعكس كننده نسبت سهم هر يک از دو جنس زن و مرد در كل
جمعیت است .نسبت جنسی ،تعداد زنان در مقابل هر صاد نفار مارد را مانعكس مایكناد كاه در
كشورهای مختلف بین  90تا  110تفاوت میكند .در جمهوری اسالمی ايران ،سهم زنان از جمعیت
سرشماری شده در سال  1365از  47 /7درصد به  49/56درصد در ساال  1390رسایده اسات .در
نتیجه اين تغییرات ،نسبت جنسی (نسبت مردان به زناان) نیاز تغییار كارده و از  106در  1355باه
 103/6در  1385و  101/78در  1390كاهش يافته است.
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ترکیب دیني و مذهبي :اين تركیب معرف توزيع جمعیت مكان و فضای جغرافیايی بین ادياان
و مذاهب مختلف است .تركیب دينی به لحاظ وجود رقابتهای پیدا و پنهان بین پیروان اديان برای
كسب قدرت و فرصتها از اهمیت بااليی برخوردار است.
ترکیب قومي و زباني :اين تركیب معرف توزيع جمعیت باین گاروههاای قاومی ،فرهنگای و
زبانی متفاوت است .تركیب قومی نیز به دلیل رقابتهای بین هواداران گاروههاای قاومی اقلیات و
اكثريت و نیز بین اقلیتها و حكومتها و همچنین تأریرگذاری ساختار قومی ملت بر شاكلگیاری
نظام سیاسی و الگوی پخش فضايی قدرت سیاسی ،دارای اهمیت فوقالعادهای است.
پراکندگي و توزیع جغرافیایي جمعیت :توزيع سطحی و يكنواخت جمعیت میتواند هم خا
فضايی ،فرهنگی ،قومی و زبانی را در مقابال عوامال بارونمارزی پار كارده و هام باعاث توساعة
يكنواخت و برابر گسترة جغرافیايی كشور در زمیناههاای مختلاف انساانی ،فرهنگای ،اجتمااعی و
اقتصادی و غیره باشد .اين توزيع جمعیت در كشورهای مختلف معلاول عوامال چنادی اسات .در
ايران اين مسئله بهشدت از دو عامل تأریر پذيرفته است :الگوی پخش نامتعاادل بنیادهاای زيساتی،
نظیر آب ،خاك ،فضاء ،اقلیم و مناابع طبیعای و الگاوی پخاش نامتعاادل فرصاتهاای اقتصاادی،
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی (حافظ نیا.)137 :1381،
ویژگيهای کیفي جمعیت مؤثر در تحكیم امنیت ملي
كیفیت جمعیتی ناظر بر ويژگیهای متعددی است كه وجود آن سرچشمه قدرت ،پیشرفت ،امنیات،
آسايش و رفاه ملی خواهد بود .در غیر اين صورت ،جمعیات غیركیفای ولاو باا تعاداد بسایار كام
سرچشمه ضعف ،عقبماندگی ،ناامنی ،رنج و مصیبت ملای خواهاد شاد كاه چناین وضاعی را در
كشورهای آفريقايی بهويژه منطقه خلیج گینه شاهد هستیم (حافظنیا)179 :1385 ،
برخی از ويژگیهای كیفی جمعیت مثرر در تحكیم امنیت ملی عبارتاند از -1 :ساالمت جمعیات
 -2سطح زندگی  -3ساطح ساواد و تحصایالت (عزتای -4 )95 :1380 ،ساطح روحیاه ملای -5
باورهااای عمااومی  -6رابطااه انسااان و جغرافیااا (حااس تعلااق مكااانی و «ماایهندوسااتی»)
(مجتهدزاده -7 )70 :1381،ارزشهای فرهنگی مردم (تهامی -8)236 :1384،فرهنگ سیاسی ماردم
(حافظنیا -9 )193 :1381،همگونی يا ناهمگونی جمعیت (حافظنیا)283 :1385 ،
مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) طی بیاناتی بار دو عنصار مزياتسااز بصایرت و شاجاعت،
بهعنوان عناصر كیفی جمعیتی تأكید نمودند .ايشان در خصوص اهمیت عنصر بصیرت میفرمايناد:
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«خط ديگری كه به نظر ما دشمن بر روی او هم دارد سرمايهگذاری میكند ،منصارف كاردن ذهان
مردم از دشمنی دشمن است ...بايد نقش دشمن را ببیند .يک از لوازم توجه و مالحظه برای ضاربه
نخوردن ،ديدن دشمنی است كه میخواهد به ما ضربه بزند؛ از ايان ماا را نباياد غافال كنناد .خاط
اغفال بهخصوص خواص و نخبگان از تأریر دشمن يكی از خطوط القايی و تبلیغاتی دشمن است...
نبايستی از دشمنی دشمن غفلت كرد ...البته دشمنی او خالف انتظار نیست ،غفلت ما خالف انتظاار
است...بايد بصیرت داشت» (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)1388/7/2 :
ايشان در اهمیت عنصر شاجاعت نیاز مایفرمايناد« :شاجاعت در برابار هیبات دشامن جازء
شاخصهاست .در مقابل دشمن اگر مسئوالن كشور احسا

رعب و خوف بكنناد ،بار سار ملات

بالهای بزرگ خواهد آمد .آن ملتهايی كه ذلیل و مقهور دست دشمن شدند ،عمده علت اين باود
كه مسئوالن -پیشروان قافله ملت -شجاعت الزم ،اعتماد به نفس الزم را نداشاتند» (اماام خامناهای
(مدظلهالعالی).)87/9/24 :
رابطه شاخصهای کمي و کیفي جمعیتي با ابعاد امنیت ملي
امنیت ملی مشتمل بر پنج بُعد؛ امنیت فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و نظامی است كه رابطه
شاخصهای كمی و كیفی جمعیت با ابعاد امنیت ملی را میتوان در قالب جدول صفحه بعد نشاان
داد.
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ابعاد امنیت
امنیت سیاسی
امنیت اقتصادی

امنیت فرهنگی

امنیت اجتماعی

امنیت نظامی
ابعاد امنیت
امنیت سیاسی
امنیت اقتصادی

امنیت فرهنگی

امنیت اجتماعی

امنیت نظامی

شاخصهای کمي جمعیت

شاخصهای کیفي جمعیت

تركیب مكانی -تركیب دينی و مذهبی-

سطح سواد -رابطه انسان و جغرافیا -فرهنگ سیاسی

تركیب قومی و زبانی

مردم -بصیرت

رشد جمعیت -تركیب شغلی -تركیب
جنسی
تركیب دينی و مذهبی -تركیب قومی و
زبانی -مهاجرت
تركیب مكانی -تركیب دينی و مذهبی-
تركیب قومی و زبانی -مهاجرت



سالمت بودن -سطح سواد -رابطه انسان و جغرافیا
سطح زندگی -سطح سواد -باورهای عمومی -رابطه
انسان و جغرافیا -ارزشهای فرهنگی مردم -همگونی يا
ناهمگونی جمعیت -بصیرت
سطح زندگی -سطح سواد -سطح روحیه ملی -باورهای
عمومی -رابطه انسان و جغرافیا -ارزشهای فرهنگی
مردم -همگونی يا ناهمگونی جمعیت -بصیرت

رشد جمعیت -تركیب سنی -تركیب

سالمت بودن -سطح سواد -سطح روحیه ملی -رابطه

جنسی -تركیب مكانی -تركیب قومی و

انسان و جغرافیا -ارزشهای فرهنگی مردم -همگونی يا

زبانی -توزيع جغرافیايی -مهاجرت

ناهمگونی جمعیت -شجاعت

شاخصهای كمی جمعیت

شاخصهای كیفی جمعیت

تركیب مكانی -تركیب دينی و مذهبی-

سطح سواد -رابطه انسان و جغرافیا -فرهنگ سیاسی

تركیب قومی و زبانی

مردم -بصیرت

رشد جمعیت -تركیب شغلی -تركیب
جنسی
تركیب دينی و مذهبی -تركیب قومی و
زبانی -مهاجرت
تركیب مكانی -تركیب دينی و مذهبی-
تركیب قومی و زبانی -مهاجرت

سالمت بودن -سطح سواد -رابطه انسان و جغرافیا
سطح زندگی -سطح سواد -باورهای عمومی -رابطه
انسان و جغرافیا -ارزشهای فرهنگی مردم -همگونی يا
ناهمگونی جمعیت -بصیرت
سطح زندگی -سطح سواد -سطح روحیه ملی -باورهای
عمومی -رابطه انسان و جغرافیا -ارزشهای فرهنگی
مردم -همگونی يا ناهمگونی جمعیت -بصیرت

رشد جمعیت -تركیب سنی -تركیب

سالمت بودن -سطح سواد -سطح روحیه ملی -رابطه

جنسی -تركیب مكانی -تركیب قومی و

انسان و جغرافیا -ارزشهای فرهنگی مردم -همگونی يا

زبانی -توزيع جغرافیايی -مهاجرت

ناهمگونی جمعیت -شجاعت

جدول  :7رابطه شاخصهای کمي و کیفي جمعیتي با ابعاد امنیت ملي
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شاخص های کمی
....

پوشش
دهنده
مناطق
مرزی و
جزایر

جمعیتی

ترکیب جمعیتی مطلوب

شاخص های کیفی جمعیتی

ملی و
اقتدار
تحكیم
کنندهو امنیت
کننده اقتدار
تحكیم

150
میلیون
نفر

ترکیب
سنی

جوان

خانواده
مستحکم و
سبک زندگی
اسالمیایرانی

مسلمان،
مومن ،انقالبی
و والیی

امنیت ملی
فرهنگی

اجتماعی

میهن
دوست و
میهن
نشین

تحکیم اقتدار

اقتصادی

دارای عدالت
و رفاه
اجتماعی

و امنیت ملی

علم و فناوری
دارای اتحاد
قومی ،صنفی
و ملی و
اسالمی

دارای نرخ
جانشینی
حداقل 2.2

محترم و فاقد
احساس خوف
و ناامنی

دارای سالمت
روحی و
جسمی

برخوردار از
پیشرفتهای
علمی و
فنآورانه

صرفه جو
و بهره ور

با سواد
دینی و
علمی

نظامی
دشمنشناس
سازشناذیر
با دشمن و
شجاع

سیاسی

داوطلب
مشارکت در
فراخوانهای
حاکمیت

برخوردار
از
آزادیها
ی قانونی

توزیع و
افزوده شده
متناسب با
ظرفیت های
زیستی

کاهش
تراکم
مراکز
عمده
جمعیتی و
حاشیه
نشینی

آمالالالایش
جمعیتالالی
مطلالالالوب
....

حرفهای و
دارای
اشتغال
پایدار

چارچوب مفهومی تحقیق:

مطابق دادههای جدول  7و رابطه بیان شده بین متغیرهای اصلی تحقیاق مادل مفهاومی تحقیاق را
میتوان در قالب جدول فوق ترسیم نمود.
پویش محیطی مؤلفه جمعیتی کشور در راستای تحکیم اقتدار و امنیت ملی جمهوری اسالالمی

ایران :انجام پويش محیطی و شناسايی نقاط قوت – ضعف داخلای و فرصات – تهدياد خاارجی
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حوزه جمعیتی جمهوری اسالمی ايران ،از روش كمی (پیمايشی) و با بهرهگیری از ابزار پرسشانامه
صورت گرفته است.

پرسشنامه طراحی شده در اين تحقیق از نوع بسته بوده كه در آن هر كدام از سثاالت ياک متغیار
ترتیبی بوده و در طیف لیكرت در دو جهت وضع موجود و وضع مطلاوب ،انادازهگیاری شادهاناد.
بررسی پايايی اين پرسشنامه نیز با بهرهگیری از روش آلفای كرونباخ و بررسی روايی آن باا سانجش
محتوايی صورت گرفته است .همچنین جامعه نمونه آماری ،با شیوه هدفمند غیر تصادفی ،مشتمل بر
 49نفر از صاحبنظران حوزههای جمعیتی ،اجتماعی و امنیتی

كشور انجام گرفته است.

تجزیه و تحلیل کماي مشااهدات :در بخاش كمای تحقیاق حاضار ،ابتادا اطالعاات حاصال از
پرسشنامهها استخراج گرديده ،سپس كلیه اطالعات با اساتفاده از نارمافزارهاای آمااری SPSS.22

مورد تحلیل قرار گرفته است .در مرحله بعد تحلیل آماری استنباطی با بهارهگیاری از تكنیاکهاای
مقايسه زوجی مورد تجزيه و تحلیل قرار میگیرند.
یافتههای حاصل از بررسی شاخصها:

مطالعات كتابخاناهای و نظارات

ابعاد و مؤلفههای جمعیتي تحكیم اقتدار و امنیت ملي :بر اسا

خبرگی و نخبگی حوزه جمعیت و امنیت؛ دو بُعد ترمیم جمعیات و تحكایم اقتادار و امنیات ملای
تعیین شد .برای بُعد اول ،مثلفههای كمی و كیفی و برای بُعد دوم ،پانج مثلفاه؛ اقتصاادی ،علام و
فناوری ،فرهنگی -اجتماعی ،سیاسی و نظامی تعیین گردياد .در نهايات بارای هرياک از مثلفاههاا
شاخصهايی تعريف گرديد كه در ادامه به نتايج كسب شده از سنجش شااخصهاای تعیاین شاده
خواهیم پرداخت.
سنجش همبستگي بین مؤلفههای ترمیم جمعیت :بر اسا

ضرايب همبساتگی ارائاه شاده در

جدول زير میتوان گفت بیشترين رابطه بین مثلفه كمی با ترمیم جمعیت ( )0.91و كمتارين میازان
رابطه بین مثلفه كیفی و كمی وجود دارد ( .)0.12رابطه مثلفه كمی با ترمیم جمعیت در حد زياد و
مستقیم است.
بعد ترمیم جمعیت

مثلفه كمی

مثلفه كیفی

بعد ترمیم جمعیت

مثلفه كمی

1

.122

**.918

مثلفه كیفی

.122

1

**.506

بعد ترمیم جمعیت

**.918

**.506

1

جدول  :۸ماتریس همبستگي بین مؤلفههای تعیین شده برای ترمیم جمعیت
**معنادار در سطح ( 0/01آزمون دو دامنه)
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سنجش میزان تأثیرگذاری مؤلفه کمي جمعیت در تحكیم اقتدار و امنیت ملي :نتايج حاصال
از تلفیق گويههای مثلفه كمی جمعیت نشان میدهد كه حدود  76درصاد پاساخگوياان باه میازان
خیلی زياد و زياد و حدود  17درصد در حد متوسط نقش اين مثلفه را در تحكیم اقتادار و امنیات
ملی با اهمیت ارزيابی كردهاند و تنها حدود  2درصد نقش اين مثلفه را در اين زمینه كام و خیلای
كم دانستهاند .از شاخصهای كمی جمعیتی كه بر اسا

نظر پاسخگويان در تحكیم اقتدار و امنیت

ملی مثرر هستند (با وزنهای اررگذاری متفاوت) موارد ذيل میباشند:
 -1جوانی جمعیت ( 15تا  34سال)  -2نرخ جانشینی  2.2و باالتر  -3مهااجرت جمعیات باه
خارج كشور  -4مهاجرت نخبگان به خارج كشور  -5نرخ ازدواج  -6نرخ مرگ و میر
سنجش میزان تأثیرگذاری مؤلفه کیفي جمعیت در تحكیم اقتدار و امنیت ملي :نتايج حاصل
از تلفیق گويههای مثلفه كمی جمعیت نشان میدهد كه حدود  78درصاد پاساخگوياان باه میازان
خیلی زياد و زياد و حدود  17درصد در حد متوسط نقش اين مثلفه را در تحكیم اقتادار و امنیات
ملی با اهمیت ارزيابی كردهاند و تنها حدود  2درصد نقش اين مثلفه را در اين زمینه كام و خیلای
كم دانستهاند .از شاخصهای كیفی جمعیتی كه بر اسا

نظر پاسخگويان در تحكیم اقتدار و امنیت

ملی مثرر هستند (با وزنهای اررگذاری متفاوت) موارد ذيل میباشند:
 -1دوام خانواده  -2سبک زندگی  -3امید به زندگی  -4سالمت روحی و جسمی  -5حاشایه-
نشینی  -6تركیب مذهبی  -7توزيع جمعیت در سطح كشور
سنجش میزان تأثیرگذاری مؤلفه فرهنگي -اجتماعي جمعیت در تحكایم اقتادار و امنیات
ملي :نتايج حاصل از تلفیق گويههای مثلفه كمی جمعیت نشان میدهد كه حدود  79درصد پاسخ-
گويان به میزان خیلی زياد و زياد و حدود  15درصد در حد متوسط نقش اين مثلفاه را در تحكایم
اقتدار و امنیت ملی با اهمیت ارزيابی كردهاند و تنها حدود  4درصاد نقاش ايان مثلفاه را در ايان
زمینه كم و خیلی كم دانستهاند .از شاخصهای مثلفه فرهنگی  -اجتماعی جمعیت كاه بار اساا
نظر پاسخگويان در تحكیم اقتدار و امنیت ملی مثرر هستند (با وزنهای اررگذاری متفااوت) ماوارد
ذيل میباشند:
 -1دينداری جمعیت  -2میهندوستی جمعیت  -3احسا
(امت واحده)  -5احسا

عدالت اجتماعی  -4اتحاد ماذهبی

امنیت و آرامش  -6مشاركت اجتماعی و فرهنگی
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سنجش میزان تأثیرگذاری مؤلفه سیاسي جمعیت در تحكایم اقتادار و امنیات ملاي :نتاايج
حاصل از تلفیق گويههای مثلفه كمی جمعیت نشان میدهد كه حدود  83درصاد پاساخگوياان باه
میزان خیلی زياد و زياد و حدود  12درصد در حد متوسط نقش اين مثلفه را در تحكایم اقتادار و
امنیت ملی با اهمیت ارزيابی كردهاند و تنها حدود  3درصد نقش اين مثلفه را در اين زمیناه كام و
خیلی كم دانستهاند .از شاخصهای مثلفه سیاسی جمعیت كه بر اسا

نظر پاسخگويان در تحكایم

اقتدار و امنیت ملی مثرر هستند (با وزنهای اررگذاری متفاوت) موارد ذيل میباشند:
 -1اتحاد و انسجام ملی جمعیت  -2دشمنشناسی و بصایرت جمعیات  -3مشااركت سیاسای
جمعیت  -4آزادیهای سیاسی جمعیت  -5انقالبی و واليی بودن جمعیت
سنجش میزان تأثیرگذاری مؤلفه علم و فناوری جمعیت در تحكیم اقتادار و امنیات ملاي:
نتايج حاصل از تلفیق گويههای مثلفه كمی جمعیت نشان میدهد كه حدود  84درصد پاسخگوياان
به میزان خیلی زياد و زياد و حدود  11درصد در حد متوسط نقش اين مثلفه را در تحكیم اقتدار و
امنیت ملی با اهمیت ارزيابی كردهاند و تنها حدود  4درصد نقش اين مثلفه را در اين زمیناه كام و
خیلی كم دانستهاند .از شاخصهای مثلفه علم و فنآوری جمعیتی كه بر اسا

نظر پاسخگويان در

تحكیم اقتدار و امنیت ملی مثرر هستند (با وزنهای اررگذاری متفاوت) موارد ذيل میباشند:
 -1مشاركت نخبگان در نظام  -2سطح تحصیالت زنان  -3سطح تحصیالت مردان  -4مهارت
حرفهای جمعیت
سنجش میزان تأثیرگذاری مؤلفه اقتصادی جمعیت در تحكیم اقتدار و امنیات ملاي :نتاايج
حاصل از تلفیق گويههای مثلفه اقتصادی جمعیت نشان میدهد كه حدود  78درصد پاسخگويان به
میزان خیلی زياد و زياد و حدود  16درصد در حد متوسط نقش اين مثلفه را در تحكایم اقتادار و
امنیت ملی با اهمیت ارزيابی كردهاند و تنها حدود  4درصد نقش اين مثلفه را در اين زمیناه كام و
خیلی كم دانستهاند .از شاخصهای مثلفه اقتصادی جمعیات كاه بار اساا

نظار پاساخگوياان در

تحكیم اقتدار و امنیت ملی مثرر هستند (با وزنهای اررگذاری متفاوت) موارد ذيل میباشند:
 -1صرفهجو و بهرهور بودن جمعیت  -2اشتغال زنان  -3اشتغال مردان  -4رفاه و آسايش ملای
جمعیت
سنجش میزان تأثیرگذاری مؤلفه نظامي جمعیت در تحكیم اقتدار و امنیت ملي :نتايج حاصل
از تلفیق گويههای مثلفه نظامی جمعیت نشان میدهد كه حدود  57درصد پاساخگوياان باه میازان
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خیلی زياد و زياد و حدود  10درصد در حد متوسط نقش اين مثلفه را در تحكیم اقتادار و امنیات
ملی با اهمیت ارزيابی كردهاند و تنها حدود  4درصد نقش اين مثلفه را در اين زمینه كام و خیلای
كم دانستهاند .از شاخصهای مثلفه نظامی جمعیت كه بر اسا

نظر پاسخگويان در تحكایم اقتادار

و امنیت ملی مثرر هستند (با وزنهای اررگذاری متفاوت) موارد ذيل میباشند:
 -1شجاعت  -2جمعیت نیروهای مسلح  -3بسیج مردمی
قوت -ضعفهای داخلي و فرصت– تهدیدهای خارجي مؤلفاه جمعیتاي جمهاوری اساالمي
ایران در تحكیم اقتدار و امنیت ملي:
پس از تجزيه و تحلیل و اخذ نتیجه از پرسشنامههای تكمیلی توسط جامعه نمونه در زمینه مثلفهها
و شاخص های جمعیتی تحكیم اقتدار و امنیت ملی ،در گام بعدی مطابق نتايج پاسخنامههاای اخاذ
شده ،پويش محیطی حوزه جمعیتی برای شناسايی نقاط قوت -ضعف ،فرصت -تهديد در مورد هر
يک از مثلفههای جمعیتی تحكیم اقتدار و امنیت ملی استخراج و مورد ارزيابی قرار گرفت.
الف -تعیین نقاط مثرر جمعیتی در تحكیم اقتدار و امنیت ملی :نتايج به دسات آماده از تحلیال
پرسشنامههای جمع آوری شده نشان میدهد كه تمامی پاسخدهنادگان ( 49نفار) معتقاد باه تاأریر
مثبت تمامی  35گويه (با وزنهای متفاوت) بر اقتدار و امنیات ملای اسات( .دو گوياه دارای تاأریر
 18،100%گويه دارای تأریر از  %91تا  9 ،%99گويه دارای تأریر از  %81تا  5 ،%90گويه دارای تاأریر
از  %71تا  %80و يک گويه دارای تأریر  %57است).
ب -احصاء نقاط داخلی و خارجی :مطابق تحلیل آماری نظرات پاسخدهندگان ،از بین  35گويه
جمعیتی مثرر در تحكیم اقتدار و امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران 21 ،گويه بهعنوان نقاط داخلی
(ضعف و قوت) و  14گويه بهعنوان نقاط خارجی (تهديد و فرصت) انتخاب گرديده است.
ج -احصاء نقاط ضعف و قوت :در اين قسمت بهمنظور انتخاب نقاط ضاعف و قاوت از میاان
گويههای تعیین شده بهعنوان نقاط داخلی ( 21گويه) با توجه به وضعیت موجود و همچنین میازان
اهمیت گويهها در آينده (مبتنی بر نظر پاسخدهندگان) نتايج ذيل تحصیل گرديده است.
احصاء نقاط قوت :كلیه گويههای جمعیتی محیط داخلی كه دارای دو شرط زير باشد ،بهعناوان
نقاط قوت انتخاب میگردند.
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 -1در وضعیت موجود ،دارای جمع موزون بیشاتر از  3باشاد -2.در وضاعیت مطلاوب دارای
بیشترين جمع موزون باشد .از تطبیق نتايج شروط اول و دوم 5 ،گويه زيار باهعناوان نقااط قاوت
حوزه جمعیتی كشور شناسايی گرديده است.
وزن

وضع موجود

رديف

4.55

3.37

20

اتحاد و انسجام ملی جمعیت

4.47

3.37

35

بسیج مردمی

4.36

3.73

22

مشاركت سیاسی جمعیت

4.29

3.49

21

دشمنشناسی و بصیرت جمعیت

4.26

3.54

18

گويه جمعیتی (نقاط قوت)
احسا

امنیت و آرامش

جدول  :9نقاط قوت جمعیتي جمهوری اسالمي ایران

احصاء نقاط ضعف :كلیه گويههای جمعیتی محیط داخلی كه دارای دو شارط  -1در وضاعیت
موجود ،دارای جمع موزون  3و كمتر از آن باشد  -2در وضاعیت مطلاوب دارای بیشاترين جماع
موزون باشد .بهعنوان نقاط ضعف استخراج میگردد؛ كه از تطبیق نتايج شروط اول و دوم 5 ،گوياه
زير بهعنوان نقاط ضعف حوزه جمعیتی كشور شناسايی گرديده است.
وزن

وضع موجود

رديف

4.58

2.67

32

رفاه و آسايش ملی

4.49

2.85

13

توزيع جمعیت در سطح كشور

4.06

2.54

29

صرفهجو و بهرهور بودن جمعیت

4.29

2.78

11

حاشیهنشینی

4.04

2.65

16

گويه جمعیتی (نقاط ضعف)
احسا

عدالت اجتماعی

جدول  :1۰نقاط ضعف جمعیتي جمهوری اسالمي ایران

د -احصاء نقاط تهديد و فرصت :در اين قسمت بهمنظور انتخاب نقاط تهديد و فرصت از میان
گويههای تعیین شده بهعنوان نقاط خارجی ( 14گويه) با توجاه باه وضاعیت موجاود و همچناین
میزان اهمیت گويهها در آينده (مبتنی بر نظر پاسخدهندگان) نتايج ذيل تحصیل گرديده است.
احصاء نقاط فرصت :كلیه گويههای جمعیتی محیط خارجی كه دارای دو شرط  -1در وضعیت
موجود ،دارای جمع موزون بیشتر از  3باشد -2.در وضعیت مطلوب دارای بیشترين جماع ماوزون
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باشد .بهعنوان نقاط فرصت استخراج میگردد كه از تطبیق نتاايج شاروط اول و دوم 5 ،گوياه زيار
بهعنوان نقاط فرصت حوزه جمعیتی كشور شناسايی گرديده است.
رديف

گويه جمعیتی (نقاط فرصت)

وزن

وضع موجود

9

امید به زندگی

4.33

3.12

33

شجاعت

4.19

3.15

26

سطح تحصیالت زنان

4.18

3.77

15

میهندوستی جمعیت

4.12

2.98

1

جوانی جمعیت ( 15تا  34سال)

4.29

2.90

جدول  :11نقاط فرصت جمعیتي جمهوری اسالمي ایران

احصاء نقاط تهديد :كلیه گويه های جمعیتی محیط خارجی كه دارای دو شرط؛ -1در وضاعیت
موجود ،دارای جمع موزون  3و كمتر باشد-2.در وضعیت مطلاوب دارای بیشاترين جماع ماوزون
باشد .بهعنوان نقاط تهديد استخراج میگردد .كه از تطبیق نتاايج شاروط اول و دوم 5 ،گوياه زيار
بهعنوان نقاط تهديد حوزه جمعیتی كشور شناسايی گرديده است.
رديف

گويه جمعیتی (نقاط تهديد)

وزن

وضع موجود

4

مهاجرت نخبگان به خارج كشور

4.38

2.67

7

دوام خانواده

4.25

2.94

6

نرخ ازدواج

4.29

3.00

2

نرخ جانشینی  2.2و باالتر

4.10

3.10

8

سبک زندگی

4.13

2.85

جدول  :1۲نقاط تهدید جمعیتي جمهوری اسالمي ایران

گويههای جمعیتی تحكیم اقتدار و امنیت ملی

نقاط چهارگانه استخراج شده

رديف
1

جوانی جمعیت ( 15تا  34سال)

فرصت

2

نرخ جانشینی  2.2و باالتر

تهديد

3
4

ابعاد

ترمیم جمعیت

مثلفهها

كمی

مهاجرت جمعیت به خارج كشور
مهاجرت نخبگان به خارج كشور

5

نرخ مرگ و میر

6

نرخ ازدواج

تهديد
تهديد
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7

دوام خانواده

تهديد

8

سبک زندگی

تهديد

9

امید به زندگی

فرصت

كیفی

10

سالمت روحی و جسمی

11

حاشیه نشینی

12

تركیب مذهبی

13

توزيع جمعیت در سطح كشور

14

دينداری جمعیت

15

میهندوستی جمعیت

16

فرهنگی-

احسا

17

اجتماعی

اتحاد مذهبی (امت واحده)
احسا

18

عدالت اجتماعی
امنیت و آرامش

ضعف
ضعف
فرصت
ضعف
قوت

19

مشاركت اجتماعی و فرهنگی

20

اتحاد و انسجام ملی جمعیت

قوت

21

دشمن شناسی و بصیرت جمعیت

قوت

مشاركت سیاسی جمعیت

قوت

سیاسی

22

آزادیهای سیاسی جمعیت

23
24

تحكیم اقتدار و

انقالبی و واليی بودن جمعیت

25

امنیت ملی

مشاركت نخبگان در نظام

26

علمی-

سطح تحصیالت زنان

27

فنآوری

سطح تحصیالت مردان

28

مهارت حرفهای جمعیت

29

صرفهجو و بهرهور بودن جمعیت

30
31

اقتصادی

فرصت

ضعف

اشتغال زنان
اشتغال مردان

32

رفاه و آسايش ملی

ضعف

33

شجاعت

فرصت

34
35

نظامی

جمعیت نیروهای مسلح
بسیج مردمی

جدول  :13رابطه نقاط چهارگانه استخراج شده با کل گویههای جمعیتي

قوت
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نتیجهگیری:

جمعیت بهعنوان يكی از مثلفههای اساسی قدرت و اقتدار ملای ارتبااط عمیقای باا امنیات ملای و
واحدهای سیاسی دارد و امروزه كشورهای مختلف در دنیا با ترسیم سیاستهای افازايش جمعیات
به دنبال افزايش و رشد مناسب جمعیت خود میباشند .علیرغم اهمیت اين موضوع ،روندشناسای
وضعیت جمعیتی جمهوری اسالمی ايران ،نشان دهنده كاهش نرخ باروری به ساطحی پاايینتار از
سطح جانشینسازی (تولد حداقل دو فرزند در هر خاانواده) اسات .باهطاوری كاه از ساال 1365
تاكنون رشد جمعیت كاهش يافته و ادامه روند كناونی موجاب مایشاود در ساال  1420تاا 1425
شاهد كاهش جمعیت باشیم) .نرخ كنونی باروری در كشور  1.7است در حالی كاه ايان رقام باياد
حداقل  2.2باشد (.بنابراين تداوم سیاستهای كاهش جمعیت در كشور موجب باروز ياک غفلات
راهبردی در اصلیترين مثلفه قدرت ملی يعنی جمعیت كشور و بروز دغدغه و نگرانی مقام معظام
رهبری (مدظلهالعالی) گرديد.
در اين تحقیق تالش گرديد ،به جهت پاسخگويی به نگرانای مقاام معظام رهباری و باا هادف
زمینهسازی برای ارتقاء ارربخشی مقوله جمعیات در تحكایم اقتادار و امنیات ملای كشاور ،پاويش
محیطی مثلفه جمعیتی كشور (شناسايی نقاط قوت -ضاعف داخلای و فرصات -تهدياد خاارجی)
انجام و گام الزم برای تدوين راهبردهای جمعیتی كشور فراهم گردد .تحقیق با كاربست روشهای
كیفی و كمی و با بهرهگیری از شیوه مطالعه اسانادی و پیمايشای (پرسشانامه) انجاام پاذيرفت .در
روش كتابخانهای شاخصهای جمعیتی مثرر در ارتقاء اقتدار و امنیت ملای كشاور ماورد شناساايی
قرار گرفت.
سپس در روش پیمايشی شاخصهای مورد نظر با بهرهگیری از ابزار پرسشنامه (روايای آن باا
بررسی محتوايی و پايايی آن با روش آلفای كرونباخ مورد تأيید قرار گرفت ).ماورد نظرخاواهی از
 49نفر از خبرگان حوزه جمعیتی و امنیتی كشور قرار گرفت .تحلیل دادههای جماع آوری شاده از
پرسشنامه ،با بهرهگیری از نرمافزار  spssنشان داد كه؛ تمامی  35شاخص جمعیتی شناسايی شده در
اقتدار و امنیت ملی كشور ارربخش بوده (با وزنهای متفاوت) كه از اين میزان ،تعاداد  21ماورد از
آنها در محدوده داخلی (قوت -ضعف) و تعداد  14مورد در محدوده خارجی (فرصت – تهدياد)
قرار دارند.
در بررسی میزان ارربخشی گويههای حوزه داخلی تحصیل گرديد كه؛ پنج گويه؛ دشمنشناسای
و بصیرت جمعیت ،اتحاد و انسجام ملای جمعیات ،بسایج مردمای ،مشااركت سیاسای جمعیات و
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احسا

امنیت و آرامش بهعناوان بااالترين نقااط قاوت داخلای و پانج گوياه؛ احساا



عادالت

اجتماعی ،حاشیه نشینی ،توزيع جمعیت در سطح كشور ،صرفهجو و بهرهور بودن جمعیات و رفااه
و آسايش ملی بهعنوان باالترين نقاط ضعف داخلای حاوزه جمعیتای كشاور مایباشاند .همچناین
بررسی میزان ارربخشی گويه های حوزه خارجی نشان میدهد كه؛ پنج گويه؛ جوانی جمعیات (15
تا  34سال) ،شجاعت ،سطح تحصیالت زنان ،میهندوستی جمعیات و امیاد باه زنادگی باهعناوان
باالترين نقاط فرصت خارجی و پنج گويه؛ سبک زندگی ،دوام خانواده ،نرخ ازدواج ،نرخ جانشینی
 2.2و باالتر و مهاجرت نخبگان به خارج كشور باهعناوان بااالترين نقااط تهدياد خاارجی حاوزه
جمعیتی كشور میباشند.

 پويش محیطی مثلفه جمعیتی جمهوری اسالمی ايران در راستای تحكیم اقتدار و امنیت ملی 85
منابع:



حضرت امام خمینی (ره) ،)1389( ،مجموعه آثار حضرت امام (ره) ،تهران ،مثسسه تنظیم و نشر
آرار امام خمینی (ره).



امام خامنهای (مدظلهالعالی) ،مجموعه بیانات ،قابل دسترسی در WWW.Khamenei.ir



افتخاری ،اصغر ،)1392( ،عدالت و امنیت ملي در اسالم ،تهران :فصالنامه مطالعاات راهباردی،
سال شانزدهم ،شماره سوم ،شماره مسلسل .61



_________ ( ،)1380فرهنگ امنیت جهاني ،امنیت جهاني :رویكردها و نظریههاا ،تهاران:
پژوهشكده مطالعات راهبردی.



تارنمای مرکز آمار ايران ،تهران.1394 :



تهامی ،سید مجتبی ،)1384( ،امنیت ملي؛ دکترین ،سیاستهای دفاعي و امنیتي ،تهران :سازمان
عقیدتی سیاسی ارتش معاونت فرهنگی (مديريت انتشارات).



حافظ نیا ،محمدرضا ،)1385( ،اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک ،مشهد :انتشارات پاپلی.



حافظ نیا ،محمدرضا ،)1381( ،جغرافیای سیاسي ایران ،تهران :انتشارات سمت.



دره ،میرحیدر ،)1381( ،مباني جغرافیای سیاسي ،تهران :انتشارات سمت.



داللی اصفهانی ،رحیم و رضا اسمعیل زاده ،)1386( ،نگرش نو بر ایدههای جمعیتاي (باازبیني
اندیشههای مالتوس ،کینز و بكر) ،تهران :فصلنامه علوم اجتماعی ،شماره .9



روشندل ،جلیل ،)1374( ،امنیت ملي و نظام بینالمللي ،تهران :انتشارات سمت.



زرقانی ،هادی ،)1391( ،سنجش و رتبهبندی قدرت ملي کشاورها در جهاان اساالم ،تهاران:
فصلنامه ژئوپلیتیک ،دوره  ،1شماره .2



صادقپور رودسری ،حمیدرضا و ديگاران ،)1383( ،کنترل جمعیت و تنظایم خاانواده ،تهاران:
انتشارات نوانديشان آريا.



عزتی ،عزتاهلل ،)1380( ،ژئوپلیتیک در قرن بیست و یكم ،تهران :انتشارات سمت.



علیئی ،محمدولی ،)1394( ،فصلنامه علمی -پژوهشی آفاق امنیت ،تهران :سال هشتم ،شماره ،28
پايیز.



شیخی ،محمدتقی ،)1372( ،جامعهشناسي جمعیت ،تهران :انتشارات سفیر.



كتابی ،احمد ،)1364( ،نظریات جمعیتشناسي ،تهران :انتشارات اقبال.



كالنتری ،صمد ،)1375( ،مباني جمعیتشناسي ،تهران :انتشارات مانی.



مجتهدزاده ،پیروز ،)1381( ،جغرافیای سیاسي و سیاست جغرافیایي ،تهران :انتشارات سمت.
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مراديان ،محسن ،)1390( ،مدل سازی ریاضي برای سنجش امنیت خاارجي مطالعاه ماوردی:
جمهوری اسالمي ایران ،فصلنامه ژئوپلیتیک سال هفتم ،شماره اول.



مشفق ،محمود و قربان حسینی ،)1391( ،آیندهپژوهي تغییرات جمعیتي ایران طاي دوره 139۰
تا  ،1۴۲۰تهران :فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی ،سال چهارم ،شماره اول.



مهريار ،امیرهوشانگ ،)1393( ،جمعیت ایران و تحاوالت آن در نایم قارن گذشاته (- 139۰
 ،)133۵تهران :فصلنامه سیاست كالن ،سال سوم ،شماره سوم.

United Nation Population Division, 2010, UN Projection Report Revised 2002,
New York
World Population Prospects: the 2012 Revision




