
 

 

 

 

 

راهبردهای جمعیتي تحکیم اقتدار و امنیت ملي جمهوری مقاله پژوهشي: 

 اسالمي ایران
  2و فرخ طراح زادگان 1محمد باقر خرمشاد

 ۹۶/13/893۰: رشیپذ خیتار 8۸/1۰/893۰: افتیدر خیتار

 

 چکیده
امنیتيملي،درنظارهایاصليتاثیرگذاربرابعادمختلفاقتداروکمیتوکیفیتجمعیتازديربازيكيازمولفه

رشادهاایهاایمختلافجمعیتايباهوياژهنارخدرحالحاضرشاخصگرفتهشدهاست.جمعیتشناسانمعتقدند

هاایاند.ازسویديگرمطالعاهابعاادومولفاهج.ا.اروندمناسبينداردوهشدارهاييراارائهنمودهباروریوجمعیّت

هایجمعیتيهایجمعیتيدرآناست.تاثیرپررنگشاخصزوجودشاخصتشكیلدهندهاقتداروامنیتمليحاکيا

دراقتداروامنیتمليوروندنامناسباينشاخصها،موجباتانجاماينپژوهشبرایاحصاءوچگاونگيبررساي

هاایاتخااذتصامیماتاثاربخشوجلاوگیریازبهطوريكهبتاوانباراسااسنتاايجآنزمیناههاگرديداينشاخص

غافلگیریرافراهمنمود.

درسهحوزهجمعیت،اقتداروامنیتمليازنوعکاربردیوباهرو ماوردیوآمیختاهانجاامگردياد.پژوهش

نفار23.درادامهباطراحيواجرایپرسشنامه،نظاراتشاخصجمعیتيشد37بهاحصاءتحلیلکیفيادبیات،منجر

عیتيوامنیتياخذگرديد.بهدلیلکمبودجمعیتآمااریوپراکنادگيآنهاامرکزمطالعهجم57ازمتخصصینفعالدر

ایانتخابشدند.درمراکزمختلف،نمونهبهطورغیرتصادفي،هدفمندوسهمیه

هایکميوکیفي)تحلیلآماریوطوفانفكری(درفرآيندسواتقرارگرفتکهمنجارنتايجپرسشنامهبارو 

راهبردجمعیتيبههمراهسازوکارهایاجراييآنشادکاهبرخايازراهبردهااباه6انهونهايتابهاحصاءنقا چهارگ

پردازد.ترمیمجمعیتوبرخيبهتحكیماقتداروامنیتمليمي



،جمهوریاسالميايرانجمعیت،اقتدارملي،امنیتملي،راهبردها: کلیدواژه

                                        
 استادعلومسیاسي،گرايشجامعهشناسيسیاسي،دانشگاهعالمهطباطبايي.5

 دانشجویدکتریمطالعاتامنیتملي،دانشگاهعاليدفاعملي)نويسندهمسئول(.7
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 . مقدمه و بیان مساله4

بررساايدربحااثاقتااداروسیاسااتبااودهیمااوردهااادهيااپدجمعیااتپیوسااتهاز

هایکااهشجمعیاتدرجمهاوریاساالمياياران.تداومسیاست(5385:78زاده،مجتهد)است

نتاايجموجببروزيکغفلتراهبردیدرکمیتوکیفیتجمعیتکشورگرديادهاسات.

عاقبآن،حااکيهاوادبیاتعلميمتوگزار 37و37هایسالهایجمعیتيسرشماری

وفرزندآوری،نرخ5هایکمّيجمعیتيازجملهنرخجانشینيازآناستکهروندشاخص

بااتوجاهباهوساعتسارزمینيواساتقراردرتیجمعجوانيجمعیت،پراکندگيمناسب

،رادارديملاتیادفااعازمرزهااوحاکمکاهجنباهایوراهباردیمناطقمرزیوحاشیه

هایزيستيآن،مهاجرتنخبگانوغیره،کاهشياستطقهباظرفیتتناسبجمعیتهرمن

هایمختلففرهنگي،سیاسي،اجتماعي،نظامي،اقتصاادیوتبعاتبعدیبسیاریدرحوزه

هااهایبسیاریازکشورهایتوسعهيافته،سالبهطورمستقیموغیرمستقیمداردلذادولت

هبشرینشاندادهاستتوقفکاهشرونادهاوانداماتجرباستدرصدداصالحآنبرآمده

هاافعالیاتدرابعاادفرهنگاي،اقتصاادیوسویحدودمطلوبنیازبهساالافزايشآنبه

شودکماااينكاهبسایاریازکشاورهاازاجتماعيوغیرهداردکهالبتهبهندرتاصالحمي

ودسارمايهگاذاریجملهکشورهایاروپايي،روسیه،ژاپندرتوقفوافازايشآنبااوجا

اناد.باههماینهاناموفقبودهبسیارزيادودرنظرگرفتنامتیازاتفوقالعادهبرایخانواده

دلیلاينوضعیتموجببروزنگرانيجدیازبااالترينساطحراهباردینظاامتااجماع

هاشدهاست.هاینظاميوحتيخانوادهخبرگان،سازمان

سیاستتحديدنسالدر»دارند:احتاًچنینبیانميخصوصصرمقاممعظمرهبریدراين

کاهافارادطاوریایاززماندرستبود؛يکاهدافيهمبرايشمعاینکردناد.آنيکبرهه

متخصص،عالموکارشناسانعلمياينقسمتتحقیقوبررسيکردندوگزار دادند،ما

باه5325.ازساالبههمانمقاصدیکهازتحديدنسلوجودداشت،رسیديم5325درسال

داديم؛خطاءکرديم،تغییرنداديم.امروزبايداينخطااءاينطرف،بايدسیاستراتغییرمي

                                        
1. TFR 



 577/راهبردهایجمعیتيتحكیماقتداروامنیتمليجمهوریاسالميايرانمقالهپژوهشي:ااااااااااااااااااااااااااااا

نسلجوانونماایزيباایجاوانيدرکشاورازراجبرانکنیم.کشوربايدنگذاردکهغلبه

هااناسکاهکارشاطاوریترتیبپیشبرويم؛آنهمینبینبرود؛وازبینخواهدرفتاگربه

بررسيعلميودقیقکردند،اينهاخطابیاتنیست؛اينهاکارهایعلميودقیاق کارشناساي

شدهاست.چنانچهباهمینوضعپیشبرويمتاچندسالديگرنسلجوانماکامخواهاد

تدريجدچاارپیاریخاواهیمشاد؛بعادازجمعیتيماجواناستوبهشد،کهامروزقاعده

عیتکشورهمکاهشپیداخواهادکارد؛چاونپیاریجمعیاتبااگذشتچندسال،جم

.(www.khameneie.ir,1393)«کاهشزادوولدهمراهاست

کیفیاتزنادگيجمعیات،سابکزنادگيریانظييهااشااخصدربعدکیفيجمعیت،

جمعیت،ساالمتروحايوروانايجمعیات،اشاتغالواقعايوغیرکااذبوبسایاریاز

جمگستردهفرهنگي،شارايطناامطلوباقتصاادیحاصالازهایديگربهدلیلتهاشاخص

تحريم،وضعیتجمعیتدرشرايطنامناسبيقراردارد.نگاهفوقبخشکوچكيازمساائل

کندکهاشرافکاملبرآننیاازباهکنونيجمعیتکشورراازابعادکمّيوکیفيمطرحمي

انجاممطالعهجامعيدراينخصوصدارد.

هایکميوکیفيجمعیتيبراقتدارورحالحاضرتاثیراتشاخصازآنجاييکهد

امنیتمليموردتوجهقرارنگرفتهاست،ايندغدغهايجادشدکاهباهطاورعلمايو

هایجمعیتيماوثرباراقتاداروامنیاتملايدروهلاهاولشناسااييگستردهشاخص

ابهارهگیاریازهاایباگرديدهودروهلهدوموضعیتکنونيواهمیتآتيشاخص

نظراتمتخصصینوخبرگانموردارزيابيراهبردیقرارگیردومساائلآنشناساايي

ناشايازآنراهبردهاایگرددودرنهايتبرایبرونرفتازمسائلبالفعالوباالقوه

هایجمعیتيموثربراقتداروالزمارائهشود.برایانجاماينپژوهشواحصاءشاخص

دومسیراقدامگرديد:مسیراولحرکاتازمفهاومجمعیاتباهسامتامنیتملي،از

هاینشاندهندهجمعیتمطلوباست،مفهوماقتداروامنیتمليوشناساييشاخص

هاييکهنشاندهدخودجمعیت،عامليبرایتهديداقتداروامنیتملينیستشاخص

روامنیاتملايقارارداردووهمچنینپتانسیلالزمرابرایاثرگذاریمببتبراقتادا
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مسیردومحرکتازمفهوماقتداروامنیتمليبهساویمفهاومجمعیاتوشناساايي

گانهآنشااملسیاساي،فرهنگاي،اجتمااعي،6هایجمعیتيموجوددرابعادشاخص

نظامي،علموفناوریواقتصادیاقتداروامنیتملياسات.مااحصالحرکاتازدو

بررسايراهباردیشااخصهاا،پژوهشاگرراباهساویتادوينمسیراشاارهشادهو

راهبردهایتحكیمبخشاقتداروامنیتمليرهنمونساخت.

هایاتخاذتدابیرصحیحوبههنگاموجلاوگیریازغاافلگیریزمینهانجاماينپژوهش

هایرهبرمعظمموردتوجهعلمينمود،همچناینفرمانادهانبهيكيازدغدغهرافراهمو

نیروهایمسلحراازخطراتروندکنونيجمعیتواثراتآنبراقتداروامنیتملايآگااه

نمودوزمینهاتخاذتدابیرالزمرافراهمکردونیزمسئولینکشوری،بامشااهدهحساسایت

يابند.تاداومساهلنهادهاینظاميوامنیتيترغیببیشتریبرایپیگیریجدیموضوعمي

وصجامعهماراازنظرجمعیتيدچااراساتحالهدروناي،تغییارسابکانگاریدراينخص

نمايادکاهزندگيودينمداری،پیریجمعیتيوکاهشرشدجمعیتوسايرتهديداتماي

دهد.همگيبهنوعياقتداروامنیتمليراتحتتاثیرمنفيقرارمي

تحكایماقتاداروارائهراهبردهایجمعیتيج.ا.ا،درراساتای»هدفاصلياينپژوهش

واهداففرعيآنبهشرحزيراست:«امنیتملي

هایجمعیتيج.ا.ا،درحالحاضروآيندهبارایتحكایمهاوقوت.ارائهنقا ضعف5

 اقتداروامنیتملي

هاوتهديداتجمعیتيج.ا.ا،درحالحاضروآيندهبارایتحكایم.ارائهنقا فرصت7

اقتداروامنیتملي

یینموقعیتراهبردیجمعیتيج.ا.ا،برایتعیینبهتارينمسایرحرکاتآنبارای.تع3

تحكیماقتداروامنیتملي

.ارائهراهبردهایجمعیتيتحكیمبخشاقتداروامنیاتملايجمهاوریاساالمي2

ايران
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 . مفهوم شناسی8-۹
 جمعیت

 اساتان، جغرافیايي)کشاور، دياکواحا در مساتمر طوربه که کساني کلیه درادبیاتبه

 گفتاه جمعیات کنناد،زنادگيماي خاانواده و خانوار صورتروستا(به يا شهر شهرستان،

هایکمّيوکیفيمعرفايوماورد.جمعیتعموماازطريقشاخص(5388:3 )تقاوی،شودمي

جمعیات، هایکمّيعباتنداز:عددجمعیت،جوانيگیرد،مهمترينشاخصارزيابيقرارمي

 خارجاز به نخبگان جمعیتو هایجنسيوسنيوشغلي،مهاجرتجانشیني،نسبت نرخ

کشاوروساطح ساطح در جمعیات نشینيوتوزيعومیروازدواج،حاشیهمرگ کشور،نرخ

هاایکیفايجمعیاتباهطاورخالصاهوتجمیعايسوادومهارت.درخصوصشاخص

 زنادگي،ساالمتزنادگي،امیادباه ه،سبکانوادمختوانبهاينموارداشارهنمود:دوامي

جسمي،دينداری،،کیفیتزندگي،ترکیبقوميونژادی،جايگاهنخبگاان،طارز و روحي

.(5335)محمديانوهمكارانفكروعاليقمليوسايرموارد
 

 اقتدار ملي

هاایدنیاویاقتدارمليبیانگروجودقدرتيمشروعبادولتکارآمدبرایرفعنیازمندی

هایمدنيفعاالباهدورازتانشواخرویشهروندانازطريقهمراهيملتآگاهوتشكّل

در()رهباریمعظام.مقام(5387:76)افتخاری،هادريکواحدسیاسياستدربینآن

اقتصاادیآن،مهامرکانياککهداردانواعياقتدار»:فرمايندميملياقتدارابعادخصوص

وضاعباهبخشايروناقوخاويشتجاارتبازار،پول،بربتواندکشوريکيعنيباشد؛مي

دردولاتکهمعنااينبهاست؛سیاسياقتدارديگررکن.باشدداشتهواپايشجامعهاقتصادی

ياکصاورتباهتاکنداتخاذديپلماسيوباشدداشتهفعاليحضورجهانوسیاستمیدان

لحااظباهيعناياسات؛فرهنگايراقتاداديگاررکن.درآيندنفوذصاحبومرجعقدرت

دفاعصحیحيشكلبهرابیگانهفرهنگيتهاجماتونباشداثرپذيروباشداثرگذارفرهنگي

(277پیام،تجلي)«.نمايد
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شودکهمردموجمعیتونهادهاایبرآمادهازآنهاانقشايازاينتعاريفمشخصمي

(وساايرين،5383ا،حاافظنیاا)اساسيدراقتداردارند.ازنظرانديشمندانيچونمورگنتا

کند،کهقريببهاتفاقايشاانهایمختلفيازجمعیتدراقتدارملينقشبازیميشاخص

هاایديگاریازجمعیاتچاونماوارددانندوبرخينیزشاخصعددجمعیتراموثرمي

هاا،همبساتگياجتمااعي،مهاارتاشارهشدهقبليوهمچنینخصايصملي،روحیهملي،

خصوصیاتاخالقيوملي،پراکندگيوگرايشاتجمعیت،ترکیبسني،مت،ساختار،سال

.(5335)محمديانوهمكاراننمايندطولعمرومرگومیررابهآناضافهمي

براساسپژوهشيکهدرموردسنجشاقتدارمليصورتگرفتهاست،پاسازبررساي

هایکمّيوکیفيآنرتبهيكامژگينظريهايننتیجهحاصلشدهاستکهجمعیتووي78

76خوداختصاصدادهاستايندرحالياستکاهدهندهاقتدارمليرابهازعواملتشكیل

عاملديگرازجملهکیفیترهبری،مديريت،کیفیتحكومات،مناابعطبیعاي،ماوادخاام،

ساعتمعادن،موقعیتجغرافیايي،قدرتنظامي،ارتاش،تسالیحات،فرمانادهينظاامي،و

المللي،منابعماليوکشور،علموتكنولوژی،روابطخارجي،کیفیتديپلماسي،پرستیژبین

سرمايهگذاری،تولیدصنعتيورشدوتوسعهاقتصادیوغیرهنیزدرايانپاژوهشماورد

 .(5335)زرقاني،سنجشقرارگرفتهبود

کیفیاتوکمّیاتکهندکنميتوجهمنظراينازجمعیتبهسیاسيکنشگرانوبازيگران

ازکمّیتايبعاددراساس،همینبر.داردکشورملياقتدارکاهشياافزايشدرنقشيچهآن

رفااهوسارانهدرآمادحاداکبرکاهجمعیتاييعنيشود؛ميصحبتجمعیتمناسباندازه

دروندرسیاسايموازناهداخلاي،انسجامووحدتکیفيلحاظبهوکندفراهمرااقتصادی

جمعیت،اضافهوکمبودمنظراينازهمچنین.باشدسیاسيسیستمباسازگارذاتاًوتمسیس

تلقايکشاورسیاسايواجتمااعياقتصاادی،توسعهفرآينددرناتوانيوضعفسرچشمه

.((Adhinkar, 1997شودمي

شارحزياراحصااءهایجمعیتيموثربراقتادارملايراباهتوانشاخصدرمجموعمي

 :(5332گاهعاليدفاعملي2)دانشکرد
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خصاوصنخبگاانباامداریجمعیتوتوکلالهيجمعاي؛اتحاادجمعیاتوباهدين

يكديگر؛اتحادجمعیتونظام؛آگاهيجمعیتازدشمنوعدمخوفروانيدربرابارآن؛

بارداریازمناابعزيرزمیناي(؛بودنجمعیتوايفاینقشدرتوسعه)اقتصاادوبهارهشاغل

هااینظاام؛مشاارکتجمعیاتدرارتقاایليدرانتخاباتونهادهاوفراخوانمشارکتم

هااایرزمااي؛روحیااهباااالیملااي؛سااطحعلاامجمعیاات،وساااختمانجمعیتاايآمااادگي

 مناسب)کمّیتوکیفیتمناسبجمعیتيوپراکندگيجمعیت(.

 

 امنیت ملي

مانمقولاةرنظبه»درخصوصامنیتچنینمقررنمودهاند:()مقاممعظمرهبری

امنیت،دردرجةاولحقوقمردماست.احساسخودمردمنیازهمایناسات.اگارمحایط

ايدکاهگااهيماند.لذاشماديدهایبرایمردمباقينميناامنباشد،هیوخواستهوخوشي

هاايشهااوساختيدربعضيازادوارتاريخ،مردمتنبهقلدریيکقلادربااهماةرناج

.(77/55/5323)«قدرمهماستهابگذارد.امنیتايناينكهامنیترادراختیارآناند،برایداده

هایشهروندیازيکساووکارآمادیامنیتمليوضعیتياستکهدرآنبینخواسته

ایگونهگوييبهنیازهایجامعه،تناسبيبرقراراست؛بهنظامسیاسيازسویديگردرپاسخ

.(32-5337:38)افتخاری،نمايدمندیميتکهدرشهروندانتولیدرضاي

شود،امنیاتسیاسايچناینتعريافشادهاسات:امنیتمليدرابعادمختلفتبیینمي

هااوموجوديتکشوروملت،وحدت،انسجاموآشتيمليوتعاملساازندهباینگاروه»

ردمدراموالشاان.امنیتاقتصادیبهاينمعنااستکهما(5387:73)حافظنیا،«نخبگانسیاسي.

ایازشرايط،عواملوسااختارهایاجتمااعيامنیتداشتهباشند.امنیتاقتصادی،مجموعه

استکهباعثدلگرمي،آسايشخیال،شوقوذوقمردمبهکار،کوششوفعالیتوامیاد

معنایوجاودشارايطاجتمااعي.امنیتاجتماعيبه(5337:77)گرجيوهاشمیان،شودبهآيندهمي

«باوزان»برایرشداستعدادهایانساندرابعاداجتمااعياسات.امنیاتاجتمااعيازنظار

هایمختلفمذهبي،قومي،ملي،جنسيو...درحفظهساتيعبارتاستاز:تواناييگروه

.امنیتفرهنگيشیوهزندگييکملاتراماورداشااره(78-5335:37)مرادياان،وهويتخود
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،امنیتنظاميآناستکهيکملتازتعارضوتجااوز(5382:77اني،)میریآشتیدهدقرارمي

گوناهتاوانیمآنراايانفیزيكيمسلحانهبهحقوقمشروعخودمصونباشد.بناابراين،ماي

مصونیتيکفرد،گروهوملّتازتعارضوتجااوزفیزيكايمسالحانهباه»تعريفکنیم:

شدنحقديگر،بهرسمیتشناختهعبارتبه«شود.حقوقمشروعاو،امنیتنظامينامیدهمي

يکفرد،گروهوملتدردفاعازجان،مال،ناموس،وطنوحكوماتمطلاوبشدرمقابال

.(5388:35)جهانبزرگاي،شودهاوتجاوزاتقهرآمیزمسلحانه،امنیتنظاميمحسوبميتعرض

محوریماردموجمعیاتشودنقشدرتمامتعاريفيکهازامنیتمليوابعادآناشارهمي

توانسطحامنیتموردنظرجمعیاتراهاييکهبراساسآنميشودولذاشاخصديدهمي

شناسايينمود،درامنیتمليحائزاهمیتاست.

 

 های جمعيتی موثر بر اقتدار و امنيت ملی . تبيين مکانيزم تاثير شاخص۹-۹
 های کمي جمعیت . شاخص4-2-2

 گ عدد یا اندازه جمعيت

نيتاریقاوعلتآنكهجمعیتيبیشازسايرکشاورهادارد،يککشوررابهتوانينماگرچه

یپرجمعیاتجهاانهاادولتکشوردانست؛امااينمسئلهنیزحقیقتداردکهاگرکشوریجز

بهقدرتيدرجهيکتبديلشودواينمقامراحفظکند.بدونوجودجمعیتايتواندينمنباشد،

یمادرن،هااجناگزیاآمتیاموفقیصنعتيالزمبارایهادايتهاکارخانهعالیتعظیم،تداومف

یرزمندهبارایجناگدرنبردهاایزمیناي،دريااييوهاواييوهاگروهارسالتعدادکبیریاز

باالخرهتكمیلکادرهاینظاميکهتعدادشانبسیاربیشترازواحدهایرزمياساتوبايادغاذا،

،مهماتوسالحبرایواحدهایرزمايتاأمینکنناد،غیارممكنوارتباطاتونقلحملوسايل

یتكنولوژياکدرعرصاههااشارفتیپحاضرباتوجهباهاينكاه.درحال(5322:577)مورگتنا،است

توانستهنقشجمعیتزيادرادردفاعکاهشدهد،وليهمچنانکشاورهایپرجمعیاتهاجنگ

ايديكيازداليلآننقشسیاسايهارياک.ششونديمجزءکشورهایقدرتمندجهانشناخته

عاالوهاينكاهدرنفرازجمعیتدرتولیدقدرتسیاسايدرفرآينادهایدموکراتیاکباشاد.باه
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ازجنبهتولیادنیاروینظااميمتشاكلوتنهانهیمدرنتعدادافرادجمعیتکشورهاجنگ

قدرتمندارتاشملايدرهگاهیتكعنوانپشتیباننیروهاینظاميوفعالاهمیتدارد،بلكهبه

یاالعاادهفاوقدفاعازخانهوکاشاانه،تجهیازارتاشوتغذياهآنوبسایجملاتاهمیات

راخاارجدراحتاراموتارسوداخالدرنفاسباهاعتماادزياد.جمعیت(5387:27)حافظنیا،دارد

.شاوديما.کشورچینجزءکشورهایپرجمعیتدنیامحساوب(5322:25روشاندل،)داردهمراهبه

آنازظرفیاتنیاروینظااميقدرتمنادیبرخاوردارتبعاينکشورازنیرویعظیمجمعیتيوبه

صورتمساتمرحفاظکاردهاسات.عامالحالبهاست.چیناينقدرتخودراازگذشتهتابه

:5388نیاا،)حاافظشاوديمامحسوبانگیزکشورچینبرایروسیهجمعیتدررأسعواملتهديد

وياژهیتبیشترازديدگاهنظاميوسیاسياهمیاتدارد،ولايازجهاتاقتصاادیباه.جمع(83

یدرنظارنگاارتیجمعکهچگونگيتوزيعوپراکندگيجمعیتدرسرزمینوروندهایهنگامي

صورت،خصوصیاتکیفيجمعیت،ساختمانجمعیات،است،وضعمتفاوتخواهدبود.دراين

یباالقوهنظاامي،ساهمهاارهیاذخجانسرویسطحساواد،آهناگرشادونسابتسانباه

().مقااممعظامرهباری(5385:73دره،)گذارديمجامعهاثرکنندگانمصرفتولیدکنندگانو

همچنانمعتقدمکشورماکشورهفتادوپنجمیلیونينیست؛کشاورمااکشاورصادو»معتقدند:

شاودپنجاهمیلیون؛بیشترهممايکمراگرفتیموگفتیمصدوحاالمادستب پنجاهمیلیونياست.

وهاوايي،بااايانامكانااتفاراوانگفت.قطعاًاينکشوربااينسطحوسیع،بااايانتناوّعآب

توانادياککشاورزيرزمیني،باايناستعدادبالقوّهعلمايکاهدرايانکشاوروجاوددارد،ماي

نايهمچناانکاهماافكارشاءاهللخود هماينجمعیتراادارهکناد؛يعپرجمعیتيباشدوان

کنیمکهاگرچهاروپنجبچهرویدو يکخانوادهافتاد،وضعزندگیشانچگوناهخواهادمي

شد،فكراينراهمکنیدکهاينچهاروپنجبچهوقتيبزرگشدند،کاریپیداکردنادوشاغلي

)بیانااتدر«فكرکاردتوانندبهپیشرفتکشورکنند؛يعنياينراهمبايدپیداکردند،چهکمكيمي

.(8/8/37ديداراعضایهمايشمليتغییراتجمعیتيونقشآندرتحوالتمختلفجامعه،

ودرابادييماباافزايشجمعیت،مناابعجامعاهتوساعه«کرنوکوپیايي»براساسديدگاه

کاهشاوديما.اينتوسعهازايناحتماالناشايشوديمنهايتموجبافزايشمنابعسرانه
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کارمؤثرتروپیشرفتهوگستر بزرگاصوالًباعثتخصصيکردنفزاينده،تقسیمجمعیت

.(5335:73محمديان،)گردديممازاداقتصادی
 

 گ جوانی جمعيت

کنندهتعدادوظرفیاتجواناانکشاوراساتسالهمنعكس73تا57یسنيبینهاگروه

صاورترسامي،يکشورراباه)جدولزير(.اينمحدودهسني،پتانسیلتولیدنیرویدفاع

.(5333:32)مهريار،کنديماحتیا ،ذخیرهوشبهنظاميوغیرهمنعكس

مقاممعظمرهبریجوانانکشوربهعنوانيکنیارویمادافعوسرساخت،ازايان

هاا،ياکنعماتبرايننعمتامروزعالوه»فرمايند:دانند.معظملهميکشورونظاممي

عالبهاينملتدادهاستوآن،کبارتجواناانايانکشاوربزرگديگرهمخدایمت

است.اکبرجمعیتاينکشورجوانهستند.همینچندروزقبلازاين،نوزدهمیلیاون

تواننادازآبوخاکشاانحاالمايآموزبهمدرسهرفتند؛يعنيکسانيکهياهمیندانش

رویمدافعوسرسخت،ازاينصورتيکنیمروردرچندسالآيندهبهدفاعکنند،يابه

ترسادونباياداینمايآيند.چنینکشوری،ازهایوتجااوزبیگاناهکشورونظامدرمي

اینباياداینبايدواهمهداشتهباشدونسبتبههیوآينادهماندگيبترسد؛ازهیوعقب

.(77/72/5326)بیاناتدرمراسممانورذوالفقار،«ناامیدباشد

 رقماي باه يعني زيرسطحجانشین؛ به کشور در باروری يران،میزانا کنوني وضعیت در

 ياا باروری بحران ازپیدايش حاکي گذارجمعیتي فرايند واقع در است. رسیده5/7از کمتر

 باه ازجاواني جمعیات سااختار گارايش آن، تبعاات از.اسات کشاور در تحديادنسال

ايان هایچالش و مسائل ترينمهمت.اس بوده سالخوردگان جمعیت افزايش و سالخوردگي

توانبهشرحزيرارائهنمود:وضعیترامي

 جمعیت کل حجم .کاهش7تجديدنسل؛ و باروری .میزان5جمعیتي: هایالف(چالش

 هایمهاجرت .افزايش7جمعیت،و .سالمندی2کار؛ سن در انساني نیروی .کاهش3ملي؛

 .فرهنگي و هويتي تغییرات و الملليبین
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 نسلي .شكاف7خانواده؛ .برهمخوردنساختار5اجتماعي:–فرهنگي هایچالشب(

 از خاانواده حماايتي چترهاای شادن.جماع3هاا؛نسال جمعیت توازن خوردنبهم اثر در

کاه(67-5333:27)شاورایعااليانقاالبفرهنگاي،اجتماعي سرمايه تدريجي .کاهش2سالمندانو

 اجتماعياقتداروامنیتمليخواهدگذاشت.تاثیربسزاييبرابعادفرهنگيو

 

 کشور خارج از به نخبگان گ ميزان مهاجرت

رااروپااييجواماعقاومیتيوملايترکیابهامهاجرتگونهکلمناينديويداعتقادبه

المللايبینهایمهاجرتجرياناتاصليعواملویاز.کردخواهداساسيدگرگونيدچار

رفااتنحاشاایهبااهوهمانندشاادنوفراملااييااابيشااغليابي،همساارالگوهااایتغییااراترا

تدريجبهکشورهااينبوميجمعیتکهشودميباعثرونداين.داندميقوميهایجمعیت

تشاكیلراکشاورهااينجمعیتدرصد37حدودبهم،7777سالتاوگیردقراراقلیتدر

کاهاقلیاتياافتنجمعیاتاصاليطبیعاياسات.(67-5388:87مشفق،ومحمودی).دادخواهد

 سازد.سرزمینموجباتتضعیفشديداقتداروامنیتمليرافراهممي

 

 گ اشتغال جمعيت

ساالاساتبارای58-27درصدجمعیتدرگروهسنيتولیدکنندگيکهمعموالًبین

امنیتواقتدارمليازاهمیتزيادیبرخورداراست؛زيراباالبودننسبتجمعیتدراين

صاالهساانيباعااثتااأمیننیااروینظااامي،صاانعتيوهمچنااینتولیاادنساالجدياادفا

میازانپیشارفتو«ژانفوراساتیه»و«کاولینکاالرک».ازنظار(5385:576)میرحیدر،شوديم

هاایاقتصاادیعمادهتوسعهاقتصادیهرکشوریبهتعدادکسانيکهدرهريکازبخش

.(5387:32،جوان)مشغولبهکارهستند،بستگيدارد
 

 های زیستی و پوشش مرزی  جمعيت متناسب با ظرفيت جغرافيایی توزیع و گ پراکندگی

 توساعة باا توزياعجمعیاتمارتبط الگوی بهترين جمعیت يكنواخت و سطحي توزيع

 پراکنادف و اینقطه آناست.توزيع داخلي و ملي امنیت حفظ و کشور يک جانبه،بقایهمه
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نیسات. مناساب زيااد کشاور بقاایياک و ملاي امنیات ایایبارهساته جمعیتوتوزيع

 اسات.توزياع کشاور ومارزی ایحاشیه مناطق بودنسكنه از آنخالي مشكل نيتربزرگ

 نامتعاادل پخاش الگاوی-5اسات: پذيرفتاه تاأثیر عامال دو شدتازبه ايران در جمعیت

 نامتعاادل پخاش گویال-7طبیعي،و منابع و اقلیم فضا، خاک، آب، نظیر زيستي، بنیادهای

.(5385:532)حافظنیا،فرهنگي و سیاسي اجتماعي، اقتصادی، یهافرصت

بدوندرنظرگرفتنمعقولهآماايش توانددرکشورماکاهشجمعیتوافزايشجمعیتمي

جمعیتيهردوتهديدیعلیهامنیتمليکشورباشد.درمناطقمارزیونیازجزاياروساواحل

هایباالجمعیتاندکيوجوددارد.بالعكس،درمراکزیماننادپتانسیلجنوبکشور،برخالف

دلیالتاوانهایجمعیتيجهانهساتیمکاهباهتهرانوحاشیهآنشاهديكيازبزرگترينهسته

هایاکولوژيک،افزايشوتراکمغیرمنطقيجمعیتجامعاهوکشاورراپايینمحیطي،حساسیت

ای.تاراکمجمعیاتدرمنطقاه(5333:77شاگاهيفاردوهمكااران،)پیهاييمواجهکاردهاساتبابحران

شاودوخوردنتعادلاکولوژيکمنطقهمايمحدودازنظرامكاناتزيستيوطبیعي،باعثبرهم

دولتدربرآوردهسااختنضارورياتزنادگياجتمااعيباامشاكلجادیدربرخايمواقاع

ایخااصوظهاورتاراکمقطاهروخواهدشد.همچنینجاذبجمعیاتباهنناشدنيروبهحل

ایهایگوناگونقومي،مذهبي،طايفاهشودشهروندانيباهويتجمعیتيدرآننقطهموجبمي

 دهند.تدريجهويتخودراازدستميایدرآننقطهمتراکمشدهوبهومنطقه


 های کیفي جمعیتي موثر بر اقتدار و امنیت ملي . شاخص2-2-2

 گ کيفيت زندگی جمعيت

 تغییارات اسات. پیچیاده و عمیاق بسایار زيست محیط و بشر زندگي بر جمعیت أثیرت

 زيساتي محایط و اقتصاادی اجتمااعي، تحوالت بر مؤثر عمده ازپیشرانهای يكي جمعیت

 بومهاایزيست در جمعیت توزيع و ترکیب، و حجم تحوالت،تغییر موازات به زيرا است؛

 رويكردهاای و کنناد جديدسازگار نیازهای يطوشرا با را خود بايد دولتمردان زمین، کره

.جمعیات(523:5336)عباسايشاوازی،کنناد اتخاذ جديد نیازهای با رويارويي برای را متناسبي

زياداگرهمچونژاپنازکیفیتزيستي،اقتصادی،فنيوعلمايخاوببرخاوردارباشاد،
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تحصایالتجمعیاتساوادو ح؛سط(5335:73محمديان،)منشأاقتداروامنیتمليخواهدبود

نسابتباودنبااالچاونييهااشاخصقالبهایکیفیتزندگياستکهدريكيازمولفه

ساطحبااالبودنعماومي،آماوز گساتر جمعیت،ساطحبهدانشگاهيگانکردتحصیل

،مهاارتقیات،خالتفكار،ساطحگساتر بهشودومطرحميغیرهوجمعیتفنيدانش

.(5387:37)عزتي،.انجامديموغیرهليماموربهنسبتحساسیت

کندکهرشدکمّيجمعیتبايادبنابرايندردنیایامروز،همعقلوهمتجربهحكممي

بساابارشدکیفي)علمي،فرهنگيواقتصادی(آنهمراهباشاد؛زيارادردنیاایمادرنچاه

بااجمعیاتکشورهایباجمعیتبسیاروگستردهزيرسلطهعلميوفرهنگيکشاورهای

 .(572-5382:577)علیئي،اندکقراردارند
 

 جمعيت و انسجام و یکپارچگی ناهمگونی و گ وحدت ملی، همگونی

 دساتباه گذشاته یهااتجرباه از را خاود نیاروی اعظم قسمت ایجامعه هر ملي وحدت

دارایکاهکشاورهاييوهاادولات.(5385:533)حافظنیاا،دانمیسه درآن همةجمعیت کهآورديم

فرهنگايهساتند،–يکدين،يکزبان،يکقومويکگرايشسیاسيبسیطهستنديعنيملت

وباودهچنادقوميکاهکشاورهاييوليبرخوردارند؛آفرينقدرتعاملعنوانبهمليانسجاماز

،اندافتهياستقرارمتمايزومشخصطوربهکشورپهنهدراقوام ورقاباتفرآيندهایدچارمعموالً

راقاوميتاکی.کشاورهادارنادهماراهباهراکشورتجزيهحتيومليتفرقهوشدهمكشکش

تااکادامهایوکاهچندقوميکشورهایوايسلندژاپن،مبل.گويندميمليیهادولتوکشورها

.(5385:576میرحیدر،)اندمعروفغیرمليکشورهایبهنشوند،شاملراجمعیتدرصد67

یپیداوپنهانبینپیروانآنهابرایکسابقادرتهارقابتظايجادلحاهابهاينترکیب

 بین هاگزينيجدايي و هاکشمكش ازاهمیتباالييبرخورداراست.مشكالت،هافرصتو

 از اينكاه وجاود باا يککشور، درقلمرو ساکن کهافراد کنديم بروز زماني ملي یهاگروه

 برخوردارند،اما حقوقشهروندی از نیز و ندشويممحسوب شهروند قانوني و حقوقي نظر

.(5387:783نیا،)حافظنكنند. ملي يگانگي احساس
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مقاممعظمرهبریاتحادجمعیتوقدرتناشيازآنراازعواملتحكایماقتاداروامنیات

هایاينملتبزرگازيكاديگر،خادمتباهجداکردنبدنه»فرمايند:دانند.معظملهميمليمي

اناينملتاست.اگراينملتبزرگورشید،وحدتمليرادراينکشاورحفاظکناد،دشمن

شود.اگريکامتاسالميبااسازیميهایديگرزمینهآنوقتاينوحدت،برایوحدتملت

ونیممیلیاردنفرجمعیت،درمسائلاساسيخودشانمتحادباشاند،شاماببینیادچاهحدوديک

زدنازدارشاد،ديگارحارفآيد.امااگروحدتمليخدشهوجودميقدرتعظیميدردنیابه

خواهندايانراباهایميخندند.عدهگوناستوهمهميوحدتجهاناسالميکسخنافسانه

.(76/75/5323)بیاناتدراجتماعبزرگزائرانومجاورانحضرترضا)ع(درمشهدمقدس،«وجودبیاورند
 

 جمعيتروحی  و گ سالمت جسمی

،«زنادگيامیدبه»باالبودنييچونهاشاخصقالبجمعیتدرروحيوجسميسالمت

ماوادمیزانسرانهسالم،آشامیدنيسرانهآبجمعیت،بهپزشکنسبتتختبیمارستانيو

شاود.هارسنجیدهمايآننظايروومیرمرگبودنمیزانپايینبهداشتي،التیتسهغذايي،

انجمعیتباالترباشدمیزانخدمتدهيآنانبهجامعاهافازايشمیزانسالمتجسمورو

دهد.سالمتجمعیاتکماکشاايانيدرهایغیرتولیدیدرمانراکاهشمييافتهوهزينه

خدمتجمعیتبهابعاداقتصادیواجتماعياقتداروامنیتمليخواهدنمود.
 

 گ جوانی جمعيت و استقالل طلبی

هاابااکالکمّیتجوانانونسبتجمعیتايآن»مايند:فرمي()مقاممعظمرهبری

آوراست.امروزبیشازنیميازجمعیتکشورماکسانيهساتندشگفتکشور،يکپديده

کندکهنظامکهکمترازسيسالدارند....اينجمعیتعظیمجواندرکشوریزندگينمي

هایچنادملیتاي،تاابعفاالنتهایماليبزرگجهان،شرکسیاسيآنتابعآمريكا،کمپاني

پسندا جوانکندکهنظامسیاسيکشوروفالنسیاستاست؛بلكهدرکشوریزندگيمي

گیاردومايالنیساتکاهاست.جوانمايلبهاستقاللاست.جوانطبیعتاًسر راباالمي

باهياکروباشد....کشورمابايکانقاالبناووجاوانمواجاهاسات؛لاذااسیرودنباله
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ريزیصحیحدرجهتخودساازیوپیشارفتاحتیااجداردتااعملهمراهبابرنامهسرعت

چاهازجنباهعلمايوچاهازجنباه-بتواندزباندشمنانراکوتاهکندوحضاورخاودرا

بااالیپنجااهوشصاتهاتحمیلنمايد.بايکمشتانسانازکارافتاادهبرهمهآن-عملي

ديفمحاالتاست؛اماجمعیتيکهنیميازآنجوانهستندوقافلهسال،چنینچیزیدرر

اندازشوند،اينممكنخواهدبودوافقوچشمطورباسرعتواردمیدانميجوانانهمین

.(57/77/5387)بیاناتدرديدارجوانانوفرهنگیاندرمصالیرشت،«دراينزمینهکامالًروشناست

 

 شناسي . روش3

يفایازرو کاساتکاهختاهیآمیورو موردویاتوسعه-یکاربردشنوعپژوه

يازرو کمّارهبریوتولیادراهبردهااواناتیبادبیاتپژوهشولیوتحليبررسیبرا

وضعیتموجود،مطلوب،رتبهبندینقاا چهارگاناهوراهبردهااوگازينشسنجشیبرا

پژوهشازاولینسیاساتگذاریدرحاوزهقلمروزماني.گرديدهاستیبرداربهرهنهاييآن

انادازجمهاوریاساالمينظردرچشمتاآيندهمورد5337تعديلجمعیتواثرآندردهه

هاایجمعیتاياساتخراجاست.بهمنظورسنجشمیرانارتبا شاخص5272ايراندرسال

بردسوات،شدهازادبیاتپژوهشبااقتداروامنیتمليوهمچنینانجامرو تدوينراه

نیازبهمراجعهبهمتخصصینبودبههمینمنظورجامعهپژوهشکلیهمتخصصاینيدرنظار

گرفتهشدکهدرحوزهمطالعاتجمعیتيواقتداروامنیتمليفعالیتدارند.بابررسيباه

عملآمدهعدهاينافراددرسطحکشورکهدرهردوحوزهجمعیتواقتداروامنیتملاي

نظراتخودراارائهنمايندمحدوداست،بهدلیلمحدوديتاينافارادوپراکنادگيبتوانند

درسطحکشور،بابررسيکلیهمراکزمطالعاتي،نمونهآماریبهطورهدفمنادوباارعايات

سهمیهبندیمعینانتخابگرديد.باهمنظاورجماعآورینظاراتمتخصصاینجمعیاتو

نظارانصوریآن،دراختیارصاحب5یبررسياعتبارامنیت،پرسشنامهطراحيگرديدوبرا

قرارگرفتوپسازاخذنظريات،تغییراتالزمدرفرماولیهايجادشدوفرمثانوياهتهیاه

                                        
1.Validity 
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گاوييباهنفریاجراشدتاضمنپاساخ77شدوفرمثانويهطيآزمونيدربینيکنمونه

آوریانکنناد؛پاسازجماعباودنساؤاالتبیاسؤاالت،نظرياتخاودرادرباارهمفهاوم

شاده،پرسشانامهنهااييهاایمشاخصتحلیلسؤاالتورفعاشاكالوپرسشنامهوتجزيه

نفرازافرادموردنظردرجامعهآمااریتوزياعگردياد.بارایسانجش23گرديدودربین

حاصلشد72373برداریکهبهره«آلفایکرونباخ»اعتبارپرسشنامهاز

 

 ژوهشهای پ . يافته1

هاا،بانکاطالعاتيموردنیازتشكیلوسپسداده5افزاراس.پياس.اسبااستفادهازنرم

هایموردنیازاستخراجهایآماریخروجيبااستفادهازتكنیکموردپرداز قرارگرفتو

وتحلیلقرارگرفت.وموردتجزيه

 

 ۹ماتریس عوامل داخلی

جمعيک،مجدداتنظیموجدولماتريسعواملهابراساسهاوضعفابتداوزنقوت

داخليبهشرحزيرتدوينگرديد:

 داخليهای  شاخص
 و ن

 تا يک( 4)
 امتیا  وضع موجود

 (1تا  4)
 دارامتیا  و ن

S172572332327237 احساسامنیتوآرامش
S2 72573732327237 اتحادوانسجاممليجمعیت
S3 72577732237232 بسیجمردمي
S4 72738832237232 مشارکتسیاسيجمعیت
S5 72738532727237 شناسيوبصیرتجمعیتدشمن
W172577672627278 احساسعدالتاجتماعي
W2 72573772877237 رفاهوآسايشملي
W3 72733672727272 توزيعجمعیتدرسطحکشور
W4 72738372287272 بودنجمعیتورجووبهرهصرفه
W5 72733572677277 نشینيحاشیه

 9081 *** 8011 جمع )برابر با یک(

                                        
1. SPSS 
2. IFE 
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 8ماتریس عوامل خارجی

هاوتهديدهابراساسجمعياک،مجادداتنظایموجادولمااتريسابتداوزنفرصت

عواملخارجيبهشرحزيرتدوينگرديد:

 های خارجيشاخص
 و ن

 تا يک( 4)
 امتیا  وضع موجود

 (1تا  4)
متیا  ا

 دارو ن
 توضیحات

نقا فرصت

O172577732577237 امیدبهزندگي


O2 72733732577235 شجاعت


O3 72733732227232 سطحتحصیالتزنان


O4 72732732777235 دوستيجمعیتمیهن


O5 (32تا57جوانيجمعیت)72575732777235 سال


 نقا تهديد

T172573272627278 رجازکشورمهاجرتنخبگانبهخا


T2 72577672327237 دوامخانواده


T3 72575732777237 نرخازدواج


T4 72736372387273 وباالتر727نرخجانشیني


T5 72732272877278 سبکزندگي


 901۶ *** 8011 جمع )برابر با یک(
 

            

      

    

     

                        

            

     

 

 

 

 


 خارجی-موقعيت راهبردی در دستگاه عوامل داخلی

                                        
1. EFE 



 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا5338فصلنامهامنیتملي،سالنهم،شمارهدوم،تابستان/577

موقعیتراهبردیدرمنطقهنزديکبهمرکزومايلبهتهااجميقارارگرفتاهاساتکاه

توانادمتمايالباهتواندازتماميمناطقپیشانهادشاودهرچنادتااحادیمايراهبردهامي

رويكردهایتهاجميباشد.
 

 ماتریس توليد راهبرد

 تحکیم اقتدار و امنیت ملي

 ها فهرست ضعف ها فهرست قوت
S1امنیتوآرامشاحساس W1احساسعدالتاجتماعي 

S2اتحادوانسجاممليجمعیت W2رفاهوآسايشملي 

S3بسیجمردمي W3توزيعجمعیتدرسطحکشور 

S4 مشارکتسیاسيجمعیت W4وربودنجمعیتجووبهرهصرفه 

 نشینيحاشیهW5 شناسيوبصیرتجمعیتدشمنS5 ها فهرست فرصت

O1ندگيزامیدبه 
گیاریازتوانبابهرهچگونهمي

بارداریازهاحداکبربهارهقوت
هاکردتابهتحكیماقتدارفرصت

(.SOوامنیتمليکمکشود)

گیاریازتاوانباابهارهچگونهمي
هاراتبديلبهنقطاهفرصتها،ضعف

قوتکردياازشدتنقا ضاعف
کاستتابهتحكیماقتداروامنیات

(.WO)ودمليکمکش

O2شجاعت 
O3سطحتحصیالتزنان 
O4دوستيجمعیتمیهن 
O5(32تا57جوانيجمعیت)سال 

تهديداتفهرست
T1گیاریازتوانبابهرهچگونهمي مهاجرتنخبگانبهخارجازکشور

هااثرتهدياداتراحاذفقوت
کردياکاهشدادتاباهتحكایم

مليکماکشاوداقتداروامنیت
(ST.)

توانباکاهششدتچگونهمي
نقا ضاعفتاأثیرتهدياداترا
کاهشدادياتأثیرشانراحاذف
کردتابهتحكیماقتداروامنیات

(.WT)مليکمکشود

T2دوامخانواده 
T3نرخازدواج
T4وباالتر727نرخجانشیني 
T5سبکزندگي 

 ارائه راهبردها

گیریازجدولفوق،برگازاریجلسااتهامانديشايمتعاددباامتخصصاینبابهره

هایجعیتوامنیت،درمجموعبااستفادهازنقا چهارگانهودرنظرگرفتنفضایحوزه

راهبردتولیدشد.53راهبردیدرماتريسعواملداخليوخارجي،

راهبارد53راهبارداز6هاا،درمرحلهبعدبااستفادهازجدولاولويتبنادیراهبرد

پیشنهادیدارایبیشترينامتیازگرديدند.

راهبرددارایامتیازبهتفكیکنوع6راهبردپیشنهادیوهم53درجدولزيرهم

راهبردواقداماتاساسيبهنمايشگذاشتهشدهاستباايانتوضایحکاهاقادامات

گاناهتنظایمودرج6دهاایاساسيبااستفادهازنظرمتخصصیندرخصاوصراهبر

شدهاست.
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 8فرصت-راهبردهای قوت
نوع 
 راهبرد

راهبردهای 
 گانه 43پیشنهادی 

 اقدامات اساسي در راهبردهای منتخب )دارای باالترين امتیا (

S2+o5

تاسیسوتوسعه
گراینهادهایجوان

مردميبامأموريت
حفظامنیتو
آرامشملي،

مشارکتسیاسيو
ايفاینقشدر

-ويدادهایتقويتر

کنندهاتحادو
 انسجامملي

تجمعیا–تیاامنهاایانیاوبنهارساختيدربارهابعاد،زیسندراهبردمیتنظ
؛يملتیامنيعالیوشورايانقالبفرهنگيعالیشوراهایرخانهیدبلهوسیبه
دولاتبااارائاهیازساويومااليحقاوقتيباحمايمردمینهادهاسیتأس
جوانان؛یبرامناسبالتیتسه

وهیاتهقياکشورازطرييواجرایزريبرنامههایتيريجواناندرمدیربهکارگی
(ازیخادماتکشاورتيري)ازجملهقانونمديفعلنیالزمبهقوانهیالحاقنيتدو
کشور؛يواستخدامیوزارتورز ،جوانانوسازماناموراداریسو
داشاتروزجاوان)تولادپااسیبارايدانیاومينایعهاایبرنامهیواجراهیته

وملايصاورتجواناانباهتيا(بامشاارکتاکبرالسالمهیعلاکبريحضرتعل
.ياستان

s5+o4

تقويتروحیه
دوستيومیهن

شجاعتدرسطح
جامعهازطريق
ارتقایقدرت
بصیرتو

شناسيجامعهدشمن

کشاورباايدرتماامساطوحآموزشايدرسایواحدهایواجرايطراح
 ؛يواجتماعينيتعهداتدیفايواپرستيهنیمهیروحتيکزبرتقوتمر
دشمنونقاشآندرديمرتبطباحوزهتهديدرسیواحدهایواجرايطراح

کشوروالزاميدرآموز وپرور ،مراکزآموز عاليرانياتیکاهشجمع
هادرسطحکشور؛آنسيدرتدر

درساازیوآگااههیتوجكرديباروزشيآمو–يهایفرهنگوانتشاربرنامههیته
يرسانهملقيازطرشناسيودشمنداتيسطوحنخبگانومردمدرحوزهتهد

؛يخيتاريخودآگاهیباارتقا
درساطحياسیوسيوکارشناسانفرهنگشمنداناندينظران،دعوتازصاحب

يمباانانتقاالیمشترکبراهایونشستهاشيهمایبرگزار،المللينیوبيمل
 و،شناسيدشمن
هاایازجانابرساانهيوتعلقجمعايوستگیپ،ينشا ،شادمانهیروحقيتزر
 کشور.يعموم

s4+o3

توسعهوتعمیق
هایسیاسيفعالیت

نظامباافزايشسهم
مشارکتزنان
تحصیلکردهبا
تشكیلنهادهای
مردمنهادبا
محوريتزنان

***

                                        
1. SO 
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 8فرصت-راهبردهای ضعف
نوع 
 راهبرد

 اقدامات اساسي راهبرد

w2+o5

هایجاوانيهاوقابلیتگیریازظرفیتبهره
جمعیتدرتوانمندسازیاقتصادیکشاورو
افزايشعدالتاجتمااعيورفااهوآساايش

 ملي

كارديباارويمشارکتجواناندراقتصاادملايسندملهیته
وزارتاقتصاادوورز وتياواشاتغالوباامحوردیتول

واقتصاادیبازدهزودهایبنگاهسیزامدولتبهتأسال جوانان،
آنباهیحاداکبرصیبااتخصایدیاتولهایيتعاونلیتشك

.یاقتصاددهيجوانانخالقا

w4+o3

گیاریاززناانتحصایلکاردهدرارتقاایبهره
دروریجمعیاتجاوييوبهارهفرهنگصارفه
 سطحکشور

*** 

w2+o5

وآساايشافزايشنرخجانشینيباارتقایرفااه
انگاریفرزنادآوریباانوانبانوانازطريقشغل
وتلفیقشغلوفرزندآوریونگهداریکودکان

 برایزنان

*** 

 

 ۹تهدید-راهبردهای قوت
نوع 
 راهبرد

 راهبرد
 

s2+t3

افزايشنارخگفتمان سازی
عنوانجانشینيوازدواجبه
بهره گیریمطالبهعموميبا

ازبسیجمردميواتحاادو
 نسجاممليجمعیتا

 ؛يکالنرسانهملیاستهایازسيكيعنوانقرارگرفتنگفتمانمذکوربه
،يمرجاعاجتمااعهایکارشناسان،نخبگانوگروهتیازظرفیریگبهره

 درکشور،وتیجمعشيفرهنگافزاجيترویبرايومذهبيدانشگاه
رزندانوفیونگهداردهيریزنانخانهدار،شآوریفرزندانگاریشغل

یدولتومجلاسشاوراینابارورازسونیزوجیمساعدتدربارور
ومقرراتمناسب.نیقوانمیباتنظياسالم

s1+t4

افزايشنرخباروریباهبایش
ازسااطحجانشااینيازطريااق
ترغیاابجوانااانبااهازدواج

سازیوسایعبهنگامباگفتمان
وازتبعاااتکاااهشوپیااری

 جمعیتبرایامنیتملي

***

                                        
1. WO 
2.  ST 
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نوع 
 راهبرد

 راهبرد
 

t5+s5

بهبودسبکزنادگيودوام

خانوادهايرانيبااتكیاهبار

هاایسیاسايسطحآگااهي

هاایجامعهوتبیایننقشاه

 دشمن

واساتمرارسااختاريبخشاثبااتكارديوزارتخانوادهدردولتبارولیتشك

ويفرهنگا،يهمزمانباتوجهبهموضوعاتاجتمااعيراناي–يخانوادهاسالم

سالمت؛

حضورزنانالگوكرديخانوادهبارويونيزيتلوياختصاصشبكهسیتأس

 ؛يراناي–يبراساسنگر اسالم

هاایمساتحكم،متناوعوتیابااقابليملایمجاازهاایساامانهجااديا

فرهناگجياساتحكامخاانوادهوتارویبارايرونیبیرقابتبامبادقابل

و،آوریفرزند

يسابکزنادگیرفتااریهااالگوهایانیبربنيمحتوامبتندیوتولهیهت

الساالم(وبااهمی)علنیوائماهمعصاومینبورهیس،ينيازمنابعدينيد

آحادجامعه.یبرايتیجمعیهاهمهاقشاروگروهیمحورعدالتبرا

s4+t1

کاهشمهااجرتنخبگاانباه

خارجازکشورازطريقايجااد

هایمشاارکتحاداکبریزمینه

 ايشاندرادارهامورکشور

***

 

 

 8تهدید-ضعف راهبردهای

نوع 

 راهبرد
 راهبرد

 

t3+w2

افزايشنرخازدواججوانانازطرياقارتقااء

سطحرفاهوآسايشجوانانبااراهكارهاای

 حمايتماليواقتصادی

*** 

w4+t5
وریدرجاوييوبهارهارتقایفرهنگصرفه

 راستایرفعنواقصسبکزندگي
*** 

 

 

 

                                        
1. WT 
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 راهبردهای ترکيبی
نوع 
 ردراهب

 پیشنهادات اجرايي راهبرد

o4+s3

توزيااعجمعیااتبااه
ساامتمراکاازکاام
جمعیااتماارزیبااا
تمرکاازباارساارمايه

میهن دوساتيگذاری،
گیاریجمعیتوبهره

ازظرفیااتجوانااانو
بسیجمردمي

هایحمايتاقتصادیوماليازسااکنینمنااطقمارزیبااتوساعهايجادزمینه
گذاری؛ايهپايدارمرزیواشتغالازطريقسرم

جمعیتمرزیباايجاادگذاردرمناطقکمهایجذبسرمايهآوردنزمینهفراهم
 بهره؛هایمالیاتي،گمرکيوپرداختتسهیالتکمبینيمعافیتامنیتوپیش

هاایتهیهبستهتشويقيبرایجوانانبوميمناطقمرزیازجملهاجرایطارح
–گذارملايعوضبهسرمايهاقتصادیازسویدولتوپرداختتسهیالتبال

 جوان؛

هایمتفاوتاقتصاادی،تفريحاي،ایجديددرموضوعهایماهوارهايجادشبكه
 گوييبهنیازهایمتفاوتاقشارجوان؛فرهنگيومذهبيبرایپاسخ

امنیتاي-طراحيوتنظیمالگویپژوهشيبرایارائهبرآوردازوضعیتفرهنگي
هاایباازبینيوطراحايساازوکارهاورو نشینيکشوربرایمرزهاوحاشیه

 آمدهدريکفرآيندمستمروسیال،وهایپیشرفعخألهاوآسیب

برایجذبوهاونهادهایمردميکشورهمچونبسیجمردميتقويتسازمان
هاادرراساتایاهادافوکاارگیریآنسازماندهيعناصرواجزایجامعهوبه

منیت.منافعمليمربو بهاقتداروا



وملايامنیتاقتدار،جمعیت،حوزهگستردگيبهتوجههایآتیباپیشنهادبرایپژوهش

عرصاهايانایدرتوساعهوراهباردیبنیاادين،نگاهباهاييکهپژوهشتعدادمحدودبودن

ازهرياکزيار در.داردضارورتمتنوعيهایپژوهشاجرایوطراحياست،شدهانجام

کاهکارکردیواجرايينگاهباپژوهشدادنانجامشد،ارائهپژوهشينادرکهراهبردهايي

پژوهشايابعاادجملهازباشد،عملیاتيواجراييراهكارهایارائهومفهوميتبیینمتضمن

هاایمؤلفهازهريکدرپژوهشاجرایوطراحيحالدرعین.شودميمحسوبعرصهاين

متفااوتساطوحدرومختلافعناوينتحتت،جمعیحوزهدرمليامنیتواقتدارتحكیم

.گیردقرارموردتوجهدقتنظربابايدکهداردضرورت
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