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چکيده
این مطالعه با هدف بررسی و تبیین اثرات سالخوردگی جمعیت در امنیت ملیی اییرا انجیا دیدا اسیت
روش پژوهش این مطالعه توصیفی ی تحلیلی ،از نوع تحقیقات کیاربرد بیودا و دییوا جمی آور اطالعیات
میدانی است جامعه آمار مطالعه حاضر تمامی افراد (اعضا هیأتعلمی دانشگاا) که بیه نحیو در زمینیه
هدف اصلی مطالعه دارا فعالیت علمی میبادند را دامل میدود به علت محدودیتهیا مخللی  50 ،نفیر
بهصورت تصادفی در دسلرس جهت مطالعه انلخاب ددند در این مطالعه جهت بررسیی اطالعیات مییدانی از
پرسشنامه محققساخله اسلفادا دد که روایی آ صیور و پاییایی آ بیا اسیلناد بیه ضیریا آلفیا کرونبیا
( )0/809مورد تأیید قرار گرفت در پژوهش حاضر بیرا تجزییهوتحلییل اطالعیات از میدت تحلییل عیاملی
اکلشافی و تأیید و نر افزارها مرتبط نظیر  SPSSو  Amosاسیلفادا دیدا اسیت نلیای تحلییل عیاملی
اکلشافی نشا داد که پن مؤلفه اقلصاد  ،اجلماعی ،دفاعی  -امنیلی ،سیاسی و جمعیلی میتوانند بر امنیت ملی
کشور تأثیرگذار بادند همچنین نلای مدت تأیید نشا داد که بهصورت کلی عامیل اقلصیاد ( ،)0/49عامیل
اجلماعی ( ،)0/38عامل دفاعی  -امنیلی ( ،)0/42عامل سیاسی ( )0/44و عامل جمعیلی ( )0/23توانیایی تبییین
 80درصد واریانس اثرگذار سالخوردگی جمعیت بر امنیت ملی کشور را دارند

 1اسییلادیار گییروا جيرافیییا ،دانشییادا ادبیییات و علییو انهییانی ،دانشییگاا ارومیییه ،ارومیییه ،ایییرا ( ،نویهییندا مهی وت)
al.jamshidi@urmia.ac.ir
 2دانشیار جيرافیا و برنامهریز دهر  ،دانشگاا صنعلی مالك ادلر ،تهرا  ،ایرا
 3اسلاد گروا جيرافیا ،دانشادا ادبیات و علو انهانی ،دانشگاا ارومیه ،ارومیه ،ایرا
 4دانشجو دکلر ردله جيرافیا و برنامهریز دهر
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مقدمه و بيان مسئله
در دههها اخیر مطالعات مخللفی در زمینه تيییرات و دگرگیونیهیا جمعیلیی انجیا
ددا و به عبارتی دیگر بحثها جمعیتدیناخلی اهمییت وییژاا بیرا پژوهشیگرا و
اندیشمندا دادله و ایین اهمییت را نییز مییتیوا در اسیلفادا گهیلردا از برنامیهرییزا و
سیاست گذارا ملخصص در زمینه جمعیتدناخلی در برنامهریز ها و سیاستگذار هیا
سطح کال کشورها دید

(مهرگا و رضیایی)138 :1388 ،

در این بین ،ساخلار جمعیت و تيیییر و

تحوالتی که در این بخش در طوت زما ر دادا و آثار که بر بخشها مخللی
ازجمله اقلصاد ،اجلماعی ،نظامی ،امنیت و

جامعیه

خواهد دادت ،دارا اهمییت وییژاا اسیت

درنلیجه بیتوجهی و بدو برنامه بود کشور به این مه له (ساخلار جمعیت) ،در آینیداا
نزدیك باعث به وجود آمد ناهماهنگی و مشاالت مخللفی در برنامهریز ها موجود در
کشور ددا و درنهایت باعث بههم خورد تعادت در بخشها مخلل

(اقلصاد  ،سیاسی،

اجلماعی و ) کشور خواهد دد
در بحثها ژیوپلیلیای ،جمعیت دارا اهمیت خاص و وییژاا بیودا ،بیهطیور کیه در
بررسی جایگاا هر کشور ،جمعیت یای از عوامل اصلی خواهد بود همچنین در جهت بررسیی
و اندازاگیر میزا قدرت یك کشور (دولت) ،عوامل مخللفی تأثیرگذار ههلند اولیین عامیل را
میتوا به موقعیت راهبرد و ژیوپلیلیك آ کشور نهیبت داد عوامیل دیگیر ازجملیه منیاب
قابل دسلرس کشور ،اندازا و وسعت جيرافیایی کشور ،تجهیزات و فناور هیا نظیامی کشیور،
هویت و فرهنگ ملی کشور ،جمعیت ،اندازا و ساخلار جمعیت کشور نیز بر جایگاا میورد نظیر
تأثیرگذار بودا و جزء مؤلفهها بنیاد

ههلند (رحیمیا )128 :1397 ،

کشورها مخلل

جهیا بیا

توجه به ایناه از نظر اماانات ماد و معنو بیهوییژا بیه لحیان منیاب طبیعیی ،جمعییت،
انهجا داخلی ،موقعیت راهبرد و

همسطح نبیودا و نهیبت بیه یایدیگر برتیر هیایی

دارند بیر ایین اسیاس تصیورات و توقعیات آ کشیورها (کشیورها ضیعی تیر از نظیر
داخصها باال) از برآوردا دد منافعشا در سطح بینالملیل کملیر از کشیورها دیگیر
بودا و همچنین ابزارها و اماانات آ ها از نظر پیشبرد آ مناف  ،ملفاوت خواهد

بود(رودندت،
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مناف دولتها گاهی با یادیگر ملفاوت بودا و همین امر سیبا بیروز اخیلالف و

کشماش بین آ ها خواهد دد کودش برا باال برد میزا امنیت ملی یای از مهیمتیرین
نگرانیها دولتها و یای از پایهها سیاست خارجی آ ها است

(مینایی و زهید )74 :1391 ،

آنچه در بین تمامی کشورها و ملل جها بهعنوا حافظ امنیت یا ناامنی بهصیورت مشیلر
به کار بردا میدود ،حوزاها فرهنگی و اجلماعی (حافظنیا )248 :1379 ،بهویژا داخصهیایی
نظیر مذاها ،هویت ،توسعهیافلگی مناطق ،داخصهیا مخللی

جمعیلیی و

اسیت در

صورتی که این حوزاها یا داخصها در نظر گرفله نشود و به عبارتی برنامیها خیاص در
مورد آ ها وجود ندادله بادد یا ایناه به یای از آ هیا بهیا بیشیلر دادا دیود و باعیث
گهلرش بیرویه دوند ،قطعاً امنییت ملیی تحیت تیأثیر قیرار خواهید گرفیت و کشیور بیا
بحرا ها مخلل

مواجه خواهد گردید

امنیت ملی یای از مهمترین و حیاتیترین بحثها موجیود در هیر کشیور اسیت کیه
بهطور کلی به دیوا حفاظت از ارزشهیا ییك ملیت و جلیوگیر از آسییا رسیید بیه
ارزشها بحث میکند با توجه به ایناه مییتیوا ارزشهیا هیر ملیت و جامعیها را بیه
قهمتها مخللفی تقهیم کرد ،امنیت ملی نیز به داخهها مخللفی همچو امنیت نظامی،
امنیت اقلصاد  ،امنیت نر افزار  ،امنیت محیطی و

تقهیم میدیود

(صیالحنییا)3982 :1395 ،

بهصورت کلی میتوا گفت ،امنیت ملی از مهمترین دغدغیههیا هیر کشیور بیودا و از
طرفی دیگر با توجه به چندجانبه بود وضعیت و مفهو آ  ،درنلیجه ایین موضیوع تحقیق
امنیت ملی را پیچیدا مینماید عوامل اجلمیاعی (جمعییت) در بیین عوامیل قیدرت ملیی،
بزرگترین نقش را در جهت نیل به امنیت ملی ایفاء مینمایند و نقشآفرینی سایر عوامل را
تحت تأثیر قرار میدهند این عامل در همه جوام تعیینکنندا بودا و عملاردها ملفیاوتی
از خود بروز میدهد

(منزو بزرگی و هماارا )67 :1397 ،

جمعیت و ردد آ  ،عاملی تأثیرگذار بر ژیوپلیلیك و امنیت ملی هر کشیور بیودا و از
آنجایی که این عامل بر افزایش یا کاهش قدرت ملی و به دنبات آ امنیت ملی تأثیر مهیلقیم
دارد؛ درنلیجه افزایش یا کاهش جمعییت از دییدگاا قیدرت و امنییت ملیی دارا جایگیاا
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ویژاا است درنلیجه بهصورت پایها  ،با باال رفلن نر ردد جمعیت کشور ،روحیه ملیی
تقویت و با کاهش نر ردد جمعیت کشور میتوا داهد ضعی

دد روحیه ملی بود به

عبارتی دیگر ،روندها ردد جمعیت بر قدرت ملی و امنیت ملی تأثیرگذار است
دیگرا )150 :1392 ،

(محرابیی و

درنلیجه بیتوجهی به این وضعیت ،خهیارات جبیرا ناپیذیر را در پیی

خواهد دادت ،بهطور که به دنبات ابراز نگرانی رهبر معظم انقیالب (مدظلیهالعیالی) از موضیوع
جمعیت در جمهور اسالمی ایرا  ،سیاستها کلی جمعیت در اواخیر اردیبهشیت سیات
( 1394بر اساس بند یك اصل  110قانو اساسی و پیس از مشیورت بیا مجمی تشیخیص
مصلحت نظا ) توسط ایشا در  14بند ابالغ گردید
بر اساس تقهیمبند ها مربوط از امنیت ملی ،مشاهدا میدود که جمعیت هر کشیور،
با توجه به درایط مخلل  ،میتواند بر بخشها مخلل

امنیت ملی کشور تأثیرگذار بادد

حات پرسش این است که ساخلار جمعیت کشور ،بهویژا سالمند جمعیت در امنییت ملیی
جمهور اسالمی ایرا به چه میزا تأثیرگذار خواهد بود؟
 .1مباني نظری
در جهت بررسی و تعری

امنیت ملی ،در ابلدا باید مفهو امنیت و دیدگااها مخللی

در آ زمینه مشخص دود و بعد به بررسیی امنییت ملیی پرداخلیه دیود امنییت در معنیی
ليو (معین )354 :1371 ،آ به معنی ایمن دد  ،در امیا بیود و بییترسیی اسیت همچنیین
امنیت در دیدگااها مخلل

ازجمله واق گرایا  ،نوواق گراییا و نیولیبراتهیا بیه رقابیت

دولتها بر سر قدرت و ناامنی نشأتگرفله از آ ها مرتبط میدود؛ زیرا مااتا میورد نظیر
زادا رقابت دولتها در زمینه قدرت بودااند واق گرایا معلقدند که نباید مفهیو امنییت را
خیلی گهلردا ساخت ،زیرا باعث از دست رفلن انهجا نظر آ خواهد دید و از طرفیی
دیگر پیشبینی رااحل نیز ددوارتر میدود
یك تعری

(مینایی و زهید )80 :1391 ،

تیا دهیه  1880مییالد

جام در زمینه امنیت ملی موجود نبود و بهصورت کلی مفهو امنیت ملیی کیه

ریشه آ به قر  17میالد برمیگردد ،در زمینه تولد ملت مطرح بودا و در آ زمیا ایین
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مفهو جدید با مفهو و عنوا بقا ملی دناخله ددا است

(علییبخشیی)18 :1389 ،

از طرفیی

دیگر ،بعضی از ملفارا معلقدند که قدمت مفهو امنیت ملی بهییار قیدیمیتیر بیودا و بیه
دورا یونانیها و حلی عصر هخامنشیا و داید قبلتر برمیگردد
امنیت ملی دامل تعقیا روانی و ماد ایمنی بودا و در زمینه مه ولیت حاومیتهیا
ملی قرار دارد تا از این طرییق حاومیت بلوانید از تهدییدات مهیلقیم خیارجی میرتبط بیا
ماندگار رژیمها ،نظا دهروند و دیوا زندگی دهروندا خیود جلیوگیر کنید
)52 :1387

(مانیدت،

همچنین در فرهنگ علو سیاسیی نییز چنیین آمیدا کیه امنییت ملیی عبیارت از

احهاس آزاد کشور در تعقیا هدفها اساسی و بدو ترس و خطیر جید از خیار
نهبت به مناف سیاسیی ،اساسیی و حییاتی کشیور مییبادید

(قاسیمی)55 :1372 ،

در فرهنیگ

اصطالحات روابط بینالملل نیز عنوا ددا که امنیت ملی عبارت است از وضعیلی که ییك
ملت بدو هیچگونه تهدید در جهت از دست داد تما یا بخشیی از جمعییت ،داراییی ییا
خا

خود به سر میبرد لیپمن ) 1943(1اولین فرد است که مفهیومی رودین از امنییت

ملی را عنوا کرد او عنوا میکند که یك ملت وقلی دارا امنییت اسیت کیه در صیورت
دور از جنگ بلواند ارزشها اساسی خود را حفظ کنید و در صیورت اقیدا بیه جنیگ
بلواند آ را پیش ببرد

(یگانگی و عبایی)3 :1397 ،

واق گرایانی مانند مورگنلا ،امنییت ملیی را بیا

قدرت نظامی هممعنا در نظر گرفلهاند کشماش بر سر قدرت ،هدف دوللمیردا در امنییت
ملی بودا و قدرت ملی ،اساس نظریه واق گرایا است بوزا معلقد است که امنیت ملیی از
نظر مفهومی ،ضعی

و از نظر تعری  ،میبهم و بیه لحیان سیاسیی ،ییك مفهیو قدرتمنید

است(بیوزا )48 :1378 ،

از طرفی دیگر ،نظریهپردازا رویارد سازاانگار در این زمینه نیوعی

رابطه ملقابل بین عناصر امنیت ملی و عناصر محیط اجلماعی و فرهنگی را قاییل ههیلند از
نظر آ ها ،محیط امنیت کشور یك محیط فرهنگی و نهاد میبادد

(عهگر )30 :1390 ،

امنیت ملی دارا دو بُعد داخلی و خارجی است که با یادیگر مرتبطاند در بُعد داخلی
تهدیدها آداار و پنها در درو مرز ناامنی به بیار مییآورد ،از قبییل تهدییدات سیاسیی
1Lippman
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(دورش ،جداییطلبی ،انقالب ) ،اقلصاد (نابهامانی و بحرا ها اقلصاد  ،ديلی ،فنی،
حرفها و ) ،نظیامی (کودتیا ،جنیگ داخلیی و ) ،اجلمیاعی (آدیوبهیا اجلمیاعی،
تحوالت جمعیلی یا سالخوردگی ،مهیاجرت و ) کیه هرکیدا میرد را تحیت فشیار قیرار
میدهند در بُعد خارجی نیز امنیت ملی میتوانید از ناحییه مهیایل سیاسیی (انیزوا ،اعمیات
فشارها سیاسی و ) ،نظامی (حمله ،تعرض نظامی و تقویت قدرت نظامی ددیمن و )،
اقلصاد (تحریمها اقلصاد  ،تعرفه ،لیهت سیاا و ) و تهدید دیود امیروزا بیه دلییل
ارتباطات گهلردا و نزدیای ملتها به یادیگر ،امنیت ملی در بُعد خار و داخیل بیهطیور
کامل با یادیگر در پیوند ههلند و از یادیگر تأثیر و تأثر میپذیرند
عبایی)1397 ،

بهطور کلی ،مطالعه مناب مخلل

(صیالحنییا1395 ،؛ یگیانگی و

در زمینه امنیت ملی نشیا مییدهید کیه ایین

موضوع از عوامل مخللفی تأثیر میپذیرد که آ عوامیل از سیه حیوزا جيرافییا ،سیاسیت و
قدرت نشأت میگیرند از طرفی دیگر ،عوامل تولیدکنندا یا بیهعایس تهدیدکننیدا امنییت
بهطور عمدا عبارتاند از :موقعیت و مشخصیات ژییوپلیلیای و جيرافییایی کشیور ،وضی
جمعیلی کشور ،قدرت اقلصاد  ،اسلقالت یا وابهلگی کشیور بیه خیار از مرزهیا ،روحییه
نیروها ارتش ،سطح علمی و نبیوغ دانشیمندا  ،ویژگییهیا رهبیرا سیاسیی ،فنیاور ،
سیاست جهانی درخصوص مدیریت و خل سالح و

(حافظنیا)237 :1385 ،

در اصیل قیدرت

و امنیت ملی ملأثر از جمعیت ههلند البله الز به ذکر است که امروزا با توجه به تيیییرات
و پیشرفتها صورتگرفله در بخشها مخلل

از زنیدگی افیراد ،بحیث کیفییت نقیش

بهیار مهم و حهاسی را باز میکند بهطور که در مباحث ژیوپلیلیك مدا به ایین نالیه
ادارا میدود که مهمترین عامل در بین عوامل مؤثر در تفایرات ژیوپلیلییك ،انهیا کیفیی
(دارا مهارت عینی و ذهنی) است

(عزتی)27 :1386 ،

کملر اندیشمند در حوزا سیاسی و نظامی و بهویژا ژیوپلیلیك یافت مییدیود کیه بیه
نقش عنصر جمعیت در افزایش قدرت و امنیت ملی نپرداخله بادد در کنیار سیایر عوامیل
سیاسی و فرهنگی ،اقلصاد و اجلمیاعی و اییدیولوژیای ،جمعییت یایی از ارکیا ثابیت،
اثرگذار و تعیینکنندا در قدرت ملی واحدها سیاسی لحان میدود البله دیدگااهیا بیشیلر
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مرتبط به نقش جمعیت ملناسا در این حوزا میبادد از این رو در این نظرییههیا انیدازا،
حدود ،تناسا ،کیفیت و

بهعنوا داخصها اساسی مدنظر قرار گرفلهاند هما طور که

در جدوت  1مشاهدا میدود ،نظریهها موجود در باب نقش جمعیت در قدرت ملی نشا
دادا ددا است
جدول  .1نظريههای جمعیت در قدرت و اقتدار ملي
نام
ارگانهی

نظریه
اندازا جمعیت

جا ویك لین

تعداد جمعیت ،خصایص ملی ،روحیه ملی و همبهلگی اجلماعی

جوزف فرانك

جمعیت

جودا گلد ادلاین

جمعیت

دوید جابلنهای

عوامل جمعیلی از قبیل اندازا ،روندها ،ساخلارها و

ریچارد مویر

جمعیت ،تعداد ،مهارتها ،سالمت ،ساخلار و خصوصیات اخالقی و ملی

کنت واللر

اندازا جمعیت

گیدوفیشر

میزا و پراکندگی جمعیت

یوها پیلر ادلوتمیلش

جمعیت و تراکم جمعیت

فردیناند رایدنبرگ

جمعیت

منب ( :رکنآباد 4 :1396 ،؛ محمدیا و هماارا 88 :1391 ،؛ منزو بزرگی و هماارا )75-76 :1397 ،

با توجه به آمارها مربوط بیه نیر ردید جمعییت و کیاهش زاد و ولید ،ملخصصیا
جمعیتدناسی عنوا میدارند که در یك الی دو دهه آیندا ،کشیور بیهصیورت مهیلقیم و
ملموس با ساخلار سالخوردا مواجه خواهد بود بیا توجیه بیه دیرایط خیاص آ سیاخلار،
نیازمند تدابیر و برنامه ها خاص خود بودا و به عبارتی نیازمنید آمیادگی از قبیل بیرا آ
درایط میبادد البله الز به ذکر است که در این زمینه کشور نیازمند برنامههیا بلندمیدت
در زمینه ردد جمعیت نیز میبادد؛ زیرا ردد ملناسا جمعیت میتوانید آینیدا ملناسیا و
مطلوب را بیرا کشیور ترسییم نمایید

(روحیانی)18 :1389 ،

توزیی و پراکنیدگی جيرافییایی

جمعیت ایرا با توجه به ایناه ترکیبیی از دو الگیو توزیی و پراکنیدگی ههیلها  ،نقطیه
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ناهماهنگ در سطح کشور را نشا میدهد ،اما نمیتواند به نحو احهن در تیأمین امنییت و
توسعه همهجانبه کشور عمل کند از نظر همگونی یا ناهمگونی ،جمعیت ایرا با توجیه بیه
ساخلار ملمرکز سیاسی ،ادار  ،فرهنگی و اقلصاد کشور ،بیشلر بیهجیا اینایه بیهعنیوا
عاملی در جهت غنا فرهنگی ایرا عمل کند ،درواقی بیا توجیه بیه دنبالیه فضیایی آ در
ماورا مرزها ملی و وجود فرصتها و درایط مهاعد برا جذب اکثر گرواهیا قیومی
ایرانی بهسو فضا بیرونی ،بزرگترین تهدید برا امنیت ملی کشور به حهاب مییآیید؛
بنابراین در جهت تضعی

وز ژیوپلیلیای کشور عمل مییکنید در ایین بیین حلیی ردید

مهاجرت بین اسلانی در داخل کشور که بهطور کامل از حالت مرکیز  -پیرامیو برخیوردار
است ،نمیتواند نویدبخش آیندا خوبی برا توسعه و امنیت کشور بادد؛ چراکه تداو ایین
روند باعث تجمی خیردافرهنیگهیا و سیالیق مخللی
دد(جاجرمی و هماارا

ایرانیی در مرکیز کشیور خواهید

 )217 :1392 ،که این وضعیت مشاالت خاص خود را دارد

بر اساس ارزیابیها جمعیتدناخلی ،در صورتی که سن امید به زنیدگی در اییرا 75
سات و میزا ردد جمعیت  1/5درصد در سات در نظر گرفله دود ،جمعیت کشور در سیات
پایانی چشمانداز  20ساله کشور 107 ،میلیو نفر خواهد بود که از این تعداد 14/7 ،درصید
از جمعیت یعنی بیش از  15میلیو و پانصد هیزار نفیر را سیالمندا تشیایل خواهنید داد،
یعنی جمعیت سالمند کشور در نزدیك  20سات ،یعنی از سات  1385تیا  ،1405نزدییك بیه
سه برابر خواهد دد بر اساس منیاب علمیی جمعییتدیناخلی ،زمیانی کیه هشیت درصید
جمعیت را افراد  65سات و باالتر یا  12درصد جمعیت را افیراد  60سیاله و بیاالتر تشیایل
دهند ،پدیدا سالمند دال میگیرد

(قیصریا )3 :1388 ،

در این بین همچنا که دیدا میدود،

ساخلما جمعیت ایرا نیز تا چند دهه آیندا از حالیت ملعیادلی برخیوردار نخواهید بیود
نمودار مربوط به ساخلما جمعیت ایرا  ،کاهش جمعییت فعیات کشیور را در آینیدا نویید
می دهد بهطور کلی به غیر از داخصها تعداد جمعیت ایرا  ،حیس تعلیق مایانی و بیه
دنبات آ ناسیونالیهم ایرانی و تا حدود ارزشها فرهنگی مورد قبیوت میرد در جامعیه
ایرانی ،دیگر ابعاد مانند پراکندگی و توزی جيرافیایی جمعیت ،همگونی ییا نیاهمگونی آ ،

 / 148فصلنامه علمی امنیت ملی ،سات یازدهم ،دمارا سیونهم ،بهار  1400ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

ساخلما جمعیت ،کیفیت ادليات ،سطح سیواد و عامیل مهیاجرت بیهخصیوص در سیطح
داخلی نمیتوانند در رابطه با وز ژیوپلیلیای ایرا نقش مثبت و ارزنداا دادله بادیند در
فلهفه سیاسی ایرا  ،نهتنها مرد نقش محور در حفظ و بقا کشور دارند ،بلاه بیه مثابیه
یك مقوله واحد و منهجم نیز نگاا میدوند

(حافظنیا و هماارا )137 :1388 ،

 .2روششناسي تحقيق
پژوهش حاضر ،با توجه به اهداف در نظر گرفلهددا ،از نوع کمی و کاربرد بودا که با
روش توصیفی و با اسلفادا از زمینهیابی یا پیمایشی و همچنین روش علّی انجا ددا است
جامعه آمار مطالعه حاضر تمامی افراد (اعضا هیأتعلمی دانشگاا) است که در زمینیه
هدف اصلی این مطالعه یعنی جمعیتدناسی و امنیت ملی فعات بودا و دارا مطالعاتی نییز
می بادد را دامل میدود در این مطالعه با توجه به وسعت جامعه میورد نظیر و مشیخص
نبود تعداد دقیق افراد مورد نظر ،لذا ،نگارنیدگا بیا اسیلفادا از مشیاورا کاردناسیا آمیار
اجلماعی  50نفر بهعنوا حجم نمونه انلخاب دد الز به توضیح است که با توجه به نبیود
آمار دقیق و قابل اعلماد در زمینه تعیداد کاردناسیا و ملخصصیا (اعضیا هییأتعلمیی
دانشگاا) که بر هدف اصلی این مطالعه ادراف کامل دادله بادند و همچنین بیه دلییل نبیود
چارچوب نمونهگیر مشخص ،در ایین مطالعیه از روش نمونیهگییر در دسیلرس بیرا
انلخاب نمونه نهایی جهت مطالعه اسلفادا ددا است
ابزار اصلی پژوهش جهت گردآور اطالعات مورد نیاز ،پرسشنامه محققساخله بود که
روایی آ با کها نظرات اساتید دانشگاهی و پس از انجا اصالحات الز به تأییید نهیایی
رسیدا است جهت بررسی پایایی پرسشنامه مذکور ،از آلفا کرونبا اسلفادا ددا که نلای
نشا دهندا پایایی مناسا ابزار تحقیق بود (آلفا کرونبا =  )0/809پرسشنامه میذکور در
دو بخش اصلی طراحی ددا است بخش اوت مربوط به مليیرها جمعیتدناخلی بیودا و
مليیرهایی مانند سن ،درآمد ،تحصییالت و

را در برگرفلیه اسیت بخیش دو پرسشینامه

مربوط به گویهها مخللفی در زمینه آثار سالمند جمعیت کشور بر امنیت ملی مییبادید
الز به توضیح است که این بخش از پرسشنامه بخشها ملنوعی را در زمینیه تهدییدها
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که نشأتگرفله از پیر دد جمعییت کشیور

مخللفی در زمینهها اقلصاد  ،اجلماعی و

در زمینه امنیت ملی میبادد ،در برمیگیرد (جدوت  )2الز به توضییح اسیت کیه در ایین
مطالعه ،برا بررسی وضعیت سالخوردگی جمعیت کشیور و دیاخصهیا میانیه سینی و
میانگین سنی از اطالعات مربوط به دوراها آمار  1335تا  1395کل کشور اسلفادا دیدا
است
جدول  .2معرفي شاخصها و متغیرهای تحقیق و میزان پايايي آنها
شرح شاخص

متغير

آلفای کرونباخ

کاهش نیرو کار ،کاهش سطح درآمد خانوار ،کیاهش سیطح نیوآور  ،کیاهش
سطح تولید ،کاهش سرعت توسعه ،نیازمند به داروها خیاص ،نیازمنید بیه
واردات بیشلر ،افزایش سلطه اقلصاد  ،افزایش بار مالی ،کاهش تعیداد جمعییت
نخبگا  ،کاهش نشاط در جامعه ،فشار زیاد به بیمهها اجلماعی ،تيییر سن کار،
کاهش نیرو فعات جامعه ،نگهدار و مراقبت ،افزایش آسیاهیا فرهنگیی در
مليیرها مربوط
به آثار سالمند
بر امنیت ملی
کشور

خانوارها تك ههله ا  ،فراموش دد ارزشها فرهنگیی و اخالقیی جامعیه،
نیازمند به خدمات بهدادلی ی درمانی سیطح بیاال ،افیزایش سین بازنشهیلگی،
مهاجرت به مناطق دهر  ،تيییر سبك زندگی خانوارها ،کاهش قدرت چانهزنیی

0/854

خارجی ،کاهش قدرت بینالمللی ،کاهش توا اقلصاد بینالمللی ،کاهش رابطه
و هماار با همهایگا  ،کاهش اقلدار سیاسی ،کم دد تعداد افراد در محدودا
سنی سرباز  ،افزایش ماا (زمانی) سرباز  ،کاهش نشاط و پویایی نییرو هیا
نظامی ،کاهش نخبگا نظامی ،ضعی

دد بنیه دفاعی کشور ،کیاهش تولییدات

نظامی ،کاهش سطح خودکفایی تولیدات نظامی ،مجبور به اسلفادا از نیرو هیا
امنیلی اجاراا  ،نبود نیرو ها جایگزین جوا  ،باال رفیلن سین ازدوا  ،تيیییر
نظا تربیلی خانوار و ایجاد دااف نهلی
مأخذ :یافلهها پژوهش1398 ،

برا تجزیهوتحلیل داداها گردآور دیدا از جیدوت توزیی فراوانیی ،تحلییل عیاملی
اکلشافی در نر افزار  SPSSو تحلیل عاملی تأیید و مدتساز معادالت سیاخلا در نیر -
افزار  Amosاسلفادا ددا است
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 .3تجزیهوتحليل یافتهها
در این بخش از مطالعه ابلدا بیه بررسیی وضیعیت سیالمند و دیاخصهیا مربوطیه
پرداخله ددا و سپس با اسلفادا از تحلیل عاملی اکلشافی و تأییید  ،وضیعیت تأثیرگیذار
سالخوردگی بر امنیت ملی در کشور مورد بررسی قرار گرفله است
( )1بررسي وضعیت الگوهای جمعیتي و شاخصهای سالخوردگي در کشور
بر اساس نلای دال  1مشاهدا می دود که روند داخص ها میانگین سنی و میانیه
سنی از سات  1335تا سات  1395در کل کشور دارا یك روند صعود بودا ،بهطور
که میانه سنی در سات  1335از  19/6به  30در سیات  1395رسییدا ،همچنیین مییانگین
سنی در سات  1335از  19/2به  31/3در سات  1395افزایش پیدا کردا است به صیورت
کلی در مطالعات جمعیت دناسی ،زمانی که میانه سنی جمعیت کملر از  20سات بادید،
آ جمعیت جوا بودا ،در صورتی که میانه سنی بین  20تیا  30سیات بادید ،جمعییت
میانهات و جمعیلی که میانه سنی آ بیشلر از  30سات بادد ،آ جمعیت پییر محهیوب
میدود
در این مطالعه داخص سالخوردگی با اسلفادا از دو عدد اسلاندارد (بیاال  65سیات و
باال  )60بیرآورد دیدا اسیت همیا طیور کیه در دیال  1قابیل مشیاهدا اسیت ،رونید
سالخوردگی در بین جمعیت کشور صعود بودا ،بهطور که در سیات ( 1335بیر اسیاس
داخص باال  60سات) از  15به  38/6رسیدا و همچنیین بیر اسیاس اسیلاندارد بیاال 65
سات ،از  9/4در سات  1335به  25/4در سات  1395رسیدا است در این زمینه میتوا علت
این وض را به سیاستها انقباضی کنلرت جمعیت در دهه  70که موجا کاهش بیاور و
پیشرفتها پزدا ی و درمانی ،ارتقا فرهنگ بهدادلی و افزایش امید به زندگی ربیط داد
ناله قابل تأمل ایناه با باال رفلن میانگین سنی و کیاهش بیارور  ،دیررسیی ازدوا بیشیلر
ددا و عوامل اجلماعی مانند تيییرات سبك زندگی ،مدرنیله و عوامل اقلصاد مانند کاهش
درآمد ،بیاار و افزایش هزینهها زندگی در این امر دخیل بودااند
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دال  1روند سالخوردگی ،میانه و میانگین سنی جمعیت ایرا در طی ساتها 1335-1395

نلای موجود در جدوت  ،3وضعیت نر ردد سالمند به تفاییك دیهر و روسیلایی
کل کشور طی ساتها  1335-1395را نشا میدهد بر اساس نلای بهدستآمدا مشیاهدا
می دود ،جمعیت سالخوردا با آهنگ ردد بهیار باالیی رو به افزایش بودا که این وضیعیت
در دهرها نهبت به روسلاها بهیار چشمگیر است در این زمینه میتوا گفت ،با توجیه بیه
ایناه بیش از  70درصد جمعیت در ایرا در دهرها ساکن ههیلند ،درنلیجیه سیالخوردگی
نر ردد جمعیت دهر میتواند یك چالش عظیم اقلصاد و اجلماعی در کشیور بادید
درنلیجه برنامهریزا باید به فار مدیریت آ در آیندا کشور بادند
جدول  .3وضعیت نرخ رشد سالمندی به تفکیک شهری و روستايي کل کشور طي سالهای 13395-1395
1345-1335

1355-1345

1365-1355

1375-1365

1385-1375

1390-1385

1395-1390

نر ردد جمعیت سالمند کل کشور

3/59

0/5

4/26

4

2/56

3/76

3/78

نر ردد جمعیت سالمند دهر کشور

6/52

2/84

5/77

4/97

3/82

5/23

4/86

نر ردد جمعیت سالمند روسلایی کشور

0/76

-0/59

2/86

2/88

0/66

0/96

1/14

سال

منب  :مرکز آمار ایرا طی  1335-1395و یافلهها تحقیق 1398
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( )2شناسايي آثار سالخوردگي جمعیت کشور بر بخشهای مختلف امنیت ملي کشور
برا دسلیابی به هدف فوق ،ابلدا با توجه به تعیدد مليیرهیا میورد بررسیی ،بیا اسیلفادا از
تحلیل عاملی اکلشافی ،مهمترین آثار سالخوردگی جمعیت کشور بر بخشهیا مخللی

امنییت

کشور دناسایی ددااند هدف از این کار ،دناسایی مهمترین عواملی است که بهصیورت پنهیانی
در مجموعه گویهها وجود دارند ولی به آسانی قابل مشاهدا نمیبادیند در ایین پیژوهش بیرا
دناسایی مهمترین آثار سالخوردگی جمعیت کشور ،مقدار  KMOبرابر با ( )0/718به دست آمید
که نشا دهندا وضعیت مناسا داداها برا تحلیل عیاملی اسیت و مقیدار بارتلیت نییز برابیر بیا
 5115/58به دست آمد که در سطح  99درصد اطمینا معنیدار بود نلای نشا میدهد (جیدوت
 )4پن عامل دناساییددا در مجمیوع توانهیلهانید  62/79درصید از وارییانس کیل مليیرهیا
مربوط به آثار سالخوردگی جمعیت کشور بر امنیت ملی را تبیین نمایند
جدول  .4عاملهای استخراجشده درخصوص آثار سالخوردگي جمعیت کشور
عامل
اوت
دو
سو
چهار
پنجم

مقدار ویژه
7/065
4/273
3/712
2/27
1/350

درصد واریانس مقدار ویژه
16/579
14/254
10/996
9/939
9/768

درصد تجمعي واریانس
16/579
30/833
41/83
51/769
61/537
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نامگذاری عاملها

جدوت  5مربوط به عاملها نا گذار ددا در منطقه مورد مطالعه ،مليیرها مربوط بیه
هریك از عاملها و مقادیر بار عاملی هر مليیر است با توجیه بیه مقیدار درصید وارییانس
تبیین ددا مربوط به عوامیل مخللی  ،عامیل اوت بیا درصید وارییانس تبیییندیدا 16/579
بیشلرین سهم را از تأثیرپذیر سالخوردگی جمعیت در زمینه امنیت ملی کشور دادیله اسیت
که به نا عامل «اقلصاد » نا گذار ددا و دیامل مليیرهیایی ماننید کیاهش نییرو کیار،
کاهش سطح درآمد خانوار ،کاهش سطح نیوآور  ،کیاهش سیطح تولیید ،کیاهش سیرعت
توسعه ،نیازمند به داروها خاص ،افزایش سلطه اقلصیاد و افیزایش بیار میالی اسیت
عامل دو «اجلماعی» نا گذار دد و بهعنیوا یایی از عوامیل تأثیرپیذیر از سیالخوردگی
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جمعیت در زمینه امنیت ملی دناخله ددا است این عامل دامل مليیرهیایی ماننید ،کیاهش
تعداد جمعیت نخبگا  ،کاهش نشاط در جامعه ،فشار زیاد به بیمهها اجلماعی ،تيییر سین
کار ،کاهش نیرو فعات جامعه ،نگهیدار و مراقبیت ،نیازمنید بیه خیدمات بهدادیلی ی
درمانی سطح باال ،افزایش سن بازنشهلگی و تيییر سبك زندگی خانوارها مییبادید سیایر
عوامل و گویهها بارگذار ددا در جدوت  5قابل مشاهدا است
جدول  .5ضريب عاملي دورانيافته در اين مطالعه
نام عامل

اقلصاد

اجلماعی

دفاعی -
امنیلی

سیاسی

جمعیلی

شاخصها
کاهش نیرو کار ()X1
کاهش سطح درآمد خانوار ()X2
کاهش سرعت توسعه ()X3
کاهش سطح نوآور ()X4
افزایش بار مالی ()X5
افزایش سلطه اقلصاد ()X6
کاهش سطح تولید ()X7
نیازمند به داروها خاص ()X8
تيییر سن کار ()X9
کاهش تعداد جمعیت نخبگا ()X10
کاهش نیرو فعات جامعه ()X11
نیازمند به خدمات بهدادلی  -درمانی سطح باال ()X12
تيییر سبك زندگی خانوارها ()X13
فشار زیاد به بیمهها اجلماعی ()X14
کاهش نخبگا نظامی ()X15
کم دد تعداد افراد در محدودا سنی سرباز ()X16
مجبور به اسلفادا از نیرو ها امنیلی اجاراا ()X17
نبود نیرو ها جایگزین جوا ()X18
کاهش نشاط و پویایی نیرو ها نظامی ()X19
کاهش سطح خودکفایی تولیدات نظامی ()X20
ضعی دد بنیه دفاعی کشور ()X21
کاهش توا اقلصاد بینالملل ()X22
کاهش قدرت بینالمللی ()X23
کاهش رابطه و هماار با همهایگا ()X24
کاهش قدرت چانهزنی خارجی ()X25
ایجاد دااف نهلی ()X26
باال رفلن سن ازدوا ()X27
تيییر نظا تربیلی خانوار ()X28
مأخذ :یافلهها پژوهش1398 ،

بار عاملي
0/886
0/897
0/887
0/9090
0/84
0/823
0/687
0/682
0/911
0/825
0/915
0/892
0/924
0/798
0/795
0/637
0/595
0/865
0/861
0/744
0/642
0/712
0/704
0/693
0/638
0/841
0/864
0/745
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بررسي سهم عوامل تأثيرپذیری از سالخوردگي جمعيت در زمينه امنيت ملي

در ادامه جهت بررسی سهم عوامل تأثیرپذیر از سالخوردگی جمعیت در زمینه امنییت
ملی در کشور از الگو تحلیل عاملی تأیید در محییط نیر افیزار

Graphic

 Amosاسیلفادا

دد این الگو برا ایجاد اعلبار سازا ،عوامل و مؤلفهها بر مبنا یافلیههیا بخیش تحلییل
اکلشافی انجا ددا است در ادامه پس از مشخص دد گویهها ابزار تحقیق بیه تفاییك
عوامییل اصییلی (مؤلفییههییا امنیییت ملییی) و فرعییی ،وارد الگییو تأیییید دییدند و نلییای
بهدستآمدا در دال  2نشا دادا ددا است
 تحلیل عاملي تأيیدی پنجعاملي مرتبه دوم برای تحلیل تأثیر سالخوردگي جمعیت بر بخشهاایمختلف امنیت ملي

در این بخش از مطالعه ،بهمنظور بررسی معنیدار اثرات هرکیدا از مليیرهیا پنهیا
اصلی و نیز رتبهبند این مليیرها بر اساس میزا تأثیر آ ها در تشایل و تبیین سازا اصیلی
در مؤلفه ها امنیت ملی تأثیرپذیر از سالخوردگی جمعیت ،از تحلیل عاملی تأیید مرتبه
دو اسلفادا ددا که نلای حاصیل از اجیرا آ در دیال  2و جیداوت  6و  7آوردا دیدا
است ضرایا اسلاندارد مهیر بین مليیرها پنها با یادیگر و مليیرها مشیاهدادیدا بیا
مليیرها پنها در دال  2قابل مشاهدا است بر اسیاس نلیای بیهدسیتآمیدا (دیال )2
می توا گفت که ضریا مهیر بین مليیرها پنها در سطح قابل قبولی بیودا و بیر اسیاس
میزا بارها عاملی موجود بین مليیرها مشاهداددا و مليیرها پنهیا مییتیوا گفیت
بارها عاملی در عوامل اجلماعی و عوامل دفاعی -امنیلی بییش از سیایر مليیرهیا پنهیا
است نلای بهدستآمدا نشا داد که ضرایا همبهلگی بهدسیتآمیدا در عامیل اقلصیاد
( ،)0/49عامل اجلماعی ( ،)0/38عامل دفیاعی  -امنیلیی ( ،)0/42عامیل سیاسیی ( )0/44و
عامل جمعیلی ( )0/23و سالخوردگی جمعیت در کشور میبادد (دال  )1همچنین نلیای
برآوردها خطا اسلاندارد ،نهبت بحرانی و سطوح معنیدار نییز نشیا داد کیه تمیامی
برآوردها در سیطح  99درصید معنییدار ههیلند دیاخصهیا بیرازش الگیو نهیایی
بهدستآمدا نیز در جدوت  6نشا دادا ددا که نلای آ نشیا از بیرازش مناسیا الگیو
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نهایی این مطالعه است درنهایت ،نلای جدوت  7وضیعیت ضیرایا رگرسییونی اسیلاندارد
مربوط به اثرات مهیلقیم و غیرمهیلقیم مليیرهیا نهیایی مشیاهدادیدا و زیرمقییاسهیا
بهدستآمدا بر مليیر وابهله پنها اصلی را نشا میدهد

شکل  .2برآوردهای استاندارد ضرايب مسیر در الگوی تحلیل عاملي تأيیدی
جدول  .6شاخصهای ارزيابي کلیت الگوی تحلیل عاملي مرتبه دوم
متغیر
الگو
اسلخراجی
مقادیر
پیشنهاد

CMIN/DF

CFI

RMSEA

HOELTER

RMR

GFI

NFI

PRATIO

2/38

0/901

0/047

381

0/039

0/91

0/921

0/464

>5

<0/9

>0/08

< 75

0

<0/9

<0/9

0-1
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جدول  .7اثرهای کلي متغیرهای مشاهدهشده و زيرمقیاسهای مربوط به آثار سالمندی بر امنیت ملي
ارزیابي
کلي

اثر 1

اثر 2

اثر 3

اثر 4

اثر 5

0/49

-

-

-

-

-

اجلماعی

0/38

-

-

-

-

-

دفاعی -امنیلی

0/42

-

-

-

-

-

سیاسی

0/44

-

-

-

-

-

جمعیلی

0/23

-

-

-

-

-

کاهش نیرو کار ()X1

0/308

0/63

-

-

-

-

کاهش سطح درآمد خانوار ()X2

0/264

0/54

-

-

-

-

کاهش سرعت توسعه ()X3

0/46

0/94

-

-

-

-

کاهش سطح نوآور ()X4

0/421

0/86

-

-

-

-

افزایش بار مالی ()X5

0/421

0/86

-

-

-

-

افزایش سلطه اقلصاد ()X6

0/315

-

0/83

-

-

-

کاهش سطح تولید ()X7

0/277

-

0/73

-

-

-

نیازمند به داروها خاص ()X8

0/353

-

0/93

-

-

-

تيییر سن کار ()X9

0/345

-

0/91

-

-

-

کاهش تعداد جمعیت نخبگا ()X10

0/296

-

0/78

-

-

-

کاهش نیرو فعات جامعه ()X11

0/415

-

-

0/99

-

-

نیازمند به خدمات بهدادلی -درمانی سطح باال ()X12

0/407

-

-

0/97

-

-

تيییر سبك زندگی خانوارها ()X13

0/331

-

-

0/79

-

-

فشار زیاد به بیمهها اجلماعی ()X14

0/344

-

-

0/82

-

-

کاهش نخبگا نظامی ()X15

0/338

-

-

-

0/77

-

کم دد تعداد افراد در محدودا سنی سرباز ()X16

0/391

-

-

-

0/89

-

مجبور به اسلفادا از نیرو ها امنیلی اجاراا ()X17

0/387

-

-

-

0/88

-

نبود نیرو ها جایگزین جوا ()X18

0/233

-

-

-

0/53

-

کاهش نشاط و پویایی نیرو ها نظامی ()X19

0/172

-

-

-

-

0/75

کاهش سطح خودکفایی تولیدات نظامی ()X20

0/207

-

-

-

-

0/9

دد بنیه دفاعی کشور ()X21

0/223

-

-

-

-

0/97

اقلصاد

ضعی
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بر اساس نلای جیدوت  ،7مییتیوا گفیت کیه بیشیلرین آثیار غیرمهیلقیم بیر ارزییابی
سالخوردگی جمعیت بر مؤلفهها امنیت ملی در کشیور بیه ترتییا مربیوط بیه مليیرهیا
مشاهدا ددا کاهش سرعت توسعه ( ،)X3کاهش سیطح نیوآور ( ،)X4افیزایش بیار میالی
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( ،)X5کاهش نیرو فعات جامعه ( )X11و نیازمند به خدمات بهدادلی -درمانی سطح بیاال
( )X12میبادد بهصورت کلی میتوا گفت عوامل اقلصیاد  ،سیاسیی و دفیاعی  -امنیلیی
بیشلرین سهم از تأثیرپذیر سالخوردگی جمعیت را دارا میبادند
 .4نتيجهگيری
هدف این مطالعه بررسی وضعیت سالخوردگی در کشور بیر اسیاس اطالعیات دو دورا
آمارگیر نفوس و مهان  1335تا  1395و تأثیر آ بر امنیت ملی بودا است هما طور که
گفله دد ،در بخش اوت این مطالعه از داخصها میانیه سینی ،مییانگین سینی و دیاخص
سالخوردگی (باالتر از  60و  65سات) اسلفادا ددا است نلای نشا داد که طی سیی سیات
گذدله میانه سنی کل کشور دارا ردد حدود  1/5برابیر بیودا اسیت بیا توجیه بیه اینایه
افزایش میانه سنی در یك جامعه ،نشا از کاهش میزا موالید و باال رفلن میانگین سینی آ
جامعه دارد میتوا گفت در کشور ،بر اساس اطالعات سیساله مورد بررسی ،میزا مولید
با کاهش مواجه بودا و از طرفی دیگر میانگین سنی جمعیت نیز افزایش یافلیه اسیت نالیه
قابل تأمل ایناه با باال رفلن میانگین سنی و کاهش بارور  ،دیررسی ازدوا بیشیلر دیدا و
عوامل اجلماعی مانند تيییرات سیبك زنیدگی ،مدرنیلیه و عوامیل اقلصیاد ماننید کیاهش
درآمد ،بیاار و افزایش هزینهها زندگی در این امر دخییل بیوداانید بیه عبیارتی دیگیر
میتوا گفت ،افزایش میانه و میانگین سنی جامعه پیامدها سینگین اقلصیاد  ،سیاسیی و
نظامی را در پی خواهد دادت و این پیامدها در مناطق مرز به دلیل دانندا بیود فضیا
طبیعی و انهانی موجود در آ ها ،ددیدتر و عمیقتر خواهد بیود همچنیین نلیای بررسیی
وضعیت سالخوردگی در دوراها آمار مورد مطالعه در کشور نشیا داد کیه ییك رونید
صعود در زمینه سالخوردگی بر کشور حاکم میبادد در این زمینیه مییتیوا علیت ایین
وض را به سیاستها انقباضی کنلرت جمعیت در دهه  70که موجیا کیاهش بیارور و
پیشرفتها پزدای و درمانی ،ارتقا فرهنگ بهدادلی و افزایش امید به زندگی میدیود،
ربط داد یای از مهمترین چالشهایی که با باال رفلن سن به وجود میآید ،تمایل بیشلر بیه

 / 158فصلنامه علمی امنیت ملی ،سات یازدهم ،دمارا سیونهم ،بهار  1400ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

رفاا و زندگی راحت است به این معنا که باال رفلن سن انهیا هیا موجیا ریهیكپیذیر
کملر برا انجا کارها خالقانه و تالش برا بهبود وضعیت جامعه میدیود ،از طیرف
دیگر باال رفلن میانه سنی جمعیت در هر جامعها از نیرو کار جامعه برا حرکت رو بیه
جلو و پویایی هرچه بیشلر آ فضا خواهد کاسیت ،زییرا هرچیه سین بیاالتر رود ،نییاز بیه
نگهدار و مراقبت از آ بیشلر خواهد دد ،درنلیجه نیرو بخش بزرگی از جامعه جوا و
انرژ و زیرساختها کشور صرف نگهدار از جمعیت سالخوردا کشور خواهد دد
امنیت ملی کشیور

نلای بررسی بخش آثار سالخوردگی جمعیت بر بخش ها مخلل

نشا داد که این عامل میتواند از طریق مؤلفه ها اقلصاد  ،اجلماعی ،دفیاعی -امنیلیی،
سیاسی و جمعیلی بر امنیت ملی کشیور تأثیرگیذار بادید همچنیین نلیجیه بررسیی ایین
وضعیت با اسلفادا از تحلیل معادالت ساخلار مشخص دد کیه بیه ترتییا مؤلفیههیا
اقلصاد ( ،)0/49سیاسی ( ) 0/44و دفاعی ی امنیلیی ( ) 0/42بیشیلرین تأثیرپیذیر را از
سالخوردگی جمعیلی دارند در این زمینه می توا گفت ،با افزایش سالخوردگی جمعییت
از یك طرف و از طرفی دیگر کاهش بارور در کشور ،درصد جمعیت فعات کشور کملر
ددا که نلیجه آ کاهش نهبت نیرو کار و آمادا به کار در کشور در طوت چند سات تیا
چند دهه خواهد دد زمانی که نیرو کار در یك خانوار کم ددا یا توانیایی انجیا کیار
مثل سات ها قبل را ندادله بادد ،قاعدتاً سطح درآمد آ خانوار کملر خواهید دید و بیه
ناچار خانوار وابهلگی هرچه بیشلر به دولت و بیمه هیا مخللی

پییدا خواهید کیرد

همچنین با افزایش سالخوردگی در جمعیت کشور ،فعالیت هیا مخللی

در بیین اقشیار

جامعه کاهش خواهد یافت به صورت نمونه با کیاهش فعالییت نخبگیا در بخیشهیا
مخلل

جامعه ،به ویژا در بخش ها تولید ،سطح تولید و حلی نوآور در جامعه کاهش

خواهد یافت و دولت به ناچار مجبور به واردات محصوالت مورد نظیر و ییا وارد کیرد
نیرو کار از کشورها دیگر خواهد بود که در مجموع این عوامیل باعیث افیزایش بیار
مالی برا دولت خواهند بود

ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی مقاله پژوهشی :تبیین اثرات سالخوردگی جمعیت در امنیت ملی ایرا 159 /

فهرست منابع ومآخذ



ابراهیم ،علیبخشی ( ،)1389الگو طرحریز راهبرد نظامی و مدیریت امنیت ملی ،تهرا  ،چاپ
اوت ،دانشادا فرماندهی و سلاد ارتش جمهور اسالمی ایرا  ،مؤسهه چاپ و انلشارات دافوس
بوزا  ،بار ( ،)1378مرد  ،دولیت هیا و هیراس ،ترجمیه نادیر ،تهیرا  ،پژوهشیادا مطالعیات
راهبرد



جاجرمی ،کاظم؛ پیشگاهیفرد ،زهرا و مهاویی ،حجت ( ،)1392ارزیابی تهدیدات زیهتمحیطی
در امنیت ملی ایرا  ،فصلنامه راهبرد ،سات  ،22دمارا  ،67صص 193-230





حافظنیا ،محمدرضا ( ،)1385اصوت و مفاهیم ژیوپلیلیك ،مشهد ،انلشارات پاپلی ،چاپ اوت
حافظنیا ،محمدرضا ( ،)1397مبانی مطالعات سیاسی و اجلماعی ،جلد دو  ،قم ،سازما حوزاهیا
و مدارس علمیه خار از کشور
حافظنیا ،محمدرضا؛ ولیقلیزادا ،علی و احمید پیور ،زهیرا ( ،)1388بررسیی و تحلییل نقیش
جمعیت در وز ژیوپلیلیای ایرا  ،فصلنامه مدرس ،دورا سیزدهم ،دمارا اوت ،صص 129-163



رحیمیا  ،فرداد ( ،)1397آسیادناسی سیاستگذار جمعیلی جمهور اسالمی ایرا  ،فصلنامه
جمعیت ،سات  ،25دمارا  ،106-105صص 127-151




رکنآباد  ،مرتضی ( ،)1396نقش جمعیت در اقلدار ملی ،ادارا پژوهشی -سیاسی صداوسیما جم ا ایرا ،
قابل دسلرس در http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/9/2/1615080_174.pdf

روحانی ،حهن ( ،)1389درآمد بر مؤلفهها اساسی محیطیی در چشیمانیداز اییرا  ،فصیلنامه
راهبرد ،مرکز تحقیقات اسلراتژیك ،سات  ،19دمارا  ،55صص 7-34




رودندت ،جلیل ( ،)1388امنیت ملی و نظا بینالملل ،تهرا  ،انلشارات سمت
صالحنیا ،علی ( ، )1395بررسی نظر مفهیو امنییت ملیی و ابعیاد مخللی

آ  ،دهمیین کنگیرا

پیشگاما پیشرفت ،مرکز الگو اسالمی ایرانی پیشرفت ،دورا دهم ،تهرا





عزتی ،عزتاهلل ( ،)1386نظریهها جدید جيرافیا سیاسی ،تهرا  ،نشر قومس
عهگر  ،محمود ( ،)1390فرهنگ راهبرد

ا ایرا  ،نامه دفاع ،تهرا  ،مرکز تحقیقات راهبرد

قاسمی ،حاکم ( ،)1372بردادتها ملفاوت از امنیت ملی ،فصلنامه سیاست دفیاعی ،سیات اوت،
دمارا دو  ،صص 54-55
قیصریا  ،اسحاق ( ،)1388بررسی ابعاد اجلمیاعی ،اقلصیاد پدییدا سیالمند در اییرا  ،مجلیه
جمعیت ،دمارا  ،69- 70صص 1-28



ماندت ،رابرت ( ،)1387چهرا مليیر امنیت ملی ،تهرا  ،پژوهشادا مطالعات راهبرد

 / 160فصلنامه علمی امنیت ملی ،سات یازدهم ،دمارا سیونهم ،بهار  1400ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی



محرابی ،علیرضا؛ نیازاد ،روحاهلل و ساسانیپور ،محمد ( ،)1392تبیین ژیوپلیلیك ردد جمعیت و
امنیت ملی ایرا  ،فصلنامه نگرشها نو در جيرافیا انهانی ،سیات پینجم ،دیمارا دو  ،صیص
149-167



محمدیا  ،حهین؛ حیدر  ،غالمحهین و قالیبیاف ،محمیدباقر ( ،)1391تحلییل نقیش جمعییت
کال دهر تهرا در قدرت ملی کشور ،فصلنامه ژیوپلیلیك ،سات هشلم ،دمارا اوت ،صیص -111




82
معین ،محمد ( ،)1371فرهنگ ليت فارسی ،تهرا  ،انلشارات دانشگاا تهرا  ،صص 354
منزو بزرگی ،جواد؛ احمد  ،صادق و علی ی ،محمدولی ( ،)1397آینداپژوهیی امنیلیی گیذار و
سیاستها جمعیلی جمهور اسالمی ایرا و ارایه سناریوها محلمل ،فصیلنامه امنییت ملیی،



سات هشلم ،دمارا  ،30صص 65-95
مهرگا  ،نادر و رضایی ،روحاهلل ( ،)1388اثر ساخلار سنی جمعیت بر ردید اقلصیاد  ،فصیلنامه
پژوهشها اقلصاد ایرا  ،سات  ،13دمارا  ،39صص 137-146



مینایی ،حهین و زهد  ،یعقیوب ( ،)1391بررسیی مییزا تیأثیر انهیجا اجلمیاعی و تيیییرات
جمعیلی بر امنیت ملی جمهور اسالمی ایرا  ،فصلنامه راهبرد دفیاعی ،سیات دهیم ،دیمارا ،39



صص 73-112
یگانگی ،سید کامرا و عبایی ،پریها ( ،)1397ارایه مدت مفهومی و سیهیلماتیك از امنییت ملیی،
دومین کنفرانس رهیافت نوین در علو انهانی

