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تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات  

8048 بهار، 8، شماره 1دوره   

8721 -8712صفحات   

جمعیتیدراستانلرستانهایسیاستراهبردیریزیبرنامه


معصومهبخشی
 پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد لرستان ،کارشناس ارشد مدیریت آموزشی  



 چکیده

 -کاربردی پژوهش  نوع .باشدهای جمعیتی استان لرستان میهدف تحقیق ارائه راهبردهای جمعیتی در راستای تحقق سیاست

معاونین و کارشناسان  ،جامعه آماری تحقیق شامل مدیران .باشدمی از نوع اکتشافی کمی( –ترکیبی)کیفی  روش ای و توسعه

و  ورزش و جوانان و ،مرکز بهداشت ،کار ،بهزیستی ،استانداری ،ریزیسازمان مدیریت و برنامه ،نظر ادارات ثبت احوالصاحب

 به .باشدی هدفمند میغیر احتمالی و به شیوه ،گیری تحقیق حاضرمونهروش ن .باشدت علمی دانشگاه میهیاهمچنین اساتید 

با  حاضر پژوهش .محتوا استفاده شدساختاریافته از تکنیک تحلیل های نیمههای حاصل از مصاحبهوتحلیل داده منظور تجزیه

 بهترین انتخاب صدد در SWOT مدل وAHP) فرایند تحلیل سلسله مراتبی) از استفاده با ،خبرگان نظرات از بهره گیری

های نتایج تحقیق نشان داد راهبرد اجرای سیاست .های جمعیتی استان لرستان بودتحقق اجرای سیاست جهت استراتژی

 792. 4ا با امتیاز ههمچنین در بین عوامل داخلی و خارجی قوت .( می باشدWTجمعیتی در استان لرستان تدافعی از نوع )

 . ندبر راهبردهای چهاگانه داربیشترین اثرگذاری را 

 

 . SWOT مدل ،ریزی راهبردیبرنامه ،جمعیتی های سیاستهایكلیدی:واژه
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مقدمه-1

شهرها  ،گیری روستاهاهای گوناگون و به دنبال آن شکلبا افزایش روز افزون نسل بشر بر روی کره زمین و بوجود آمدن قومیت

هایی بود که مورد توجه قرار گرفت و تعداد رشد جمعیت از عوامل ترین شاخصمجمعیت و نیروی انسانی از مه ،و کشورها

توان اذعان نمود که جمعیت از عوامل قدرت در هر سرزمینی محسوب امروزه می .گرددقدرت در هر سرزمینی محسوب می

  .(8292 ،گردد )جمالی نژاد و همکارانمی

به شدت متاثر از محیط و  ،مرگ و میر و مهاجرت ،باروری ،ساختار سنی ،رشد یعنی میزان ،پویایی و ابعاد آن ،حث از جمعیتب

توسعه  ،آنها نیز به نوبه خود ابعاد مختلف توسعه نظیر توسعه اقتصادی ،بستر اجتماعی در حال تغییر پیرامونی خود هستند

ازدیاد و یا کاهش و  ،جمعیتواره بحث از از این رو هم .دهندار را تحت تاثیر قرار میتوسعه انسانی و توسعه پاید ،اجتماعی

های علمی و مباحث نظری و عملی از جمله مباحث جذاب و جنجالی کنترل آن و نیز تنظیم خانواده در طول تاریخ در عرصه

 امنیتی و  اقتدار  لفمخت  ابعاد  بر  گذار تاثیر  اصلی  هایمولفه  از  یکی  دیرباز  از  جمعیت  کیفیت  و  کمیت .(8292 ،بوده است )امینی

  رشد  یاه نرخ  ویژه  به  جمعیتی  مختلف  یاهشاخص  حاضر  حال  در معتقدند  شناسان جمعیت  .است  شده  رفتهگ نظر  در  ،ملی 

  این  اسبمننا  روند  و  جمعیتی  هایشاخص  پررنگ  تاثیر .اندنموده  ارائه  را  هشدارهایی  و  ندارد  مناسبی  روند جمعیّت و باروری

  که طوری  به  گردید های جمعیتیراهبردهای الزم جهت تحقق سیاست احصاء  برای  پژوهش  ینا انجام  موجبات ،ها شاخص

 . نمود  فراهم  را  گیری غافل  از  جلوگیری  و  بخشراث  تصمیمات  ذااتخ  یاه زمینه  آن  یجانت  اساس  بر  انوبت

نرخ  ،نرخ باالی طالق .است ویژه توجۀ نیازمند اجتماعی های آسیب حوزۀ در ویژه به ،فرهنگی و اجتماعی نظر از لرستان استان

 عبارتی به و روند افزایشی مهاجرت ،خیابانی های نزاع خاص طور به و شتم و ضرب ،سرقت های اجتماعی نظیر باالی بزه

 استان .ن استه مسائل اجتماعی و فرهنگی استاروستاشهری )درون استان( از جمل طور مهاجرت استان و همین مهاجرفرستی

 . دارد را در والدت در سطح کشور 82رشد جمعیت و رتبه در کشور  80لرستان رتبه 

ترین عوامل موثر بر توقف توسعه اجتماعی  از مهم ،کاهش نامتعادل حجم جمعیت و نیز سالمندی جمعیتبه اینکه  با توجه

ضعیت مطلوبی ندارد لذا ضرورت دارد راهبردهای الزم جهت به لحاظ توسعه یافتگی وو اینکه استان لرستان  اقتصادی است

های های مختلف در اجرای سیاستریزی و هماهنگی الزم بین نهادها و دستگاهو برنامه جمعیتی شناسایی های سیاستتحقق 

 . ی جمعیت صورت گیردکل
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روشتحقیق

که از روش کیفی برای بررسی و تحلیل ادبیات . باشدمی کمی( –بی)کیفی یق ترکیروش تحق ای و توسعه -کاربردی پژوهش  نوع

بندی نقاط چهارگانه و راهبردها و گزینش نهایی رتبه ،پژوهش و تولید راهبردها و از روش کمی برای سنجش وضعیت موجود

  .برداری گردیده استبهرهآن 

شناسایی و  صدد در ،استان لرستان نظرانکارشناسان و صاحب نظرات از گیریبهره و SWOT این تحقیق با استفاده از مدل

 جهت راهبرد بهترین های جمعیتی استان و در نهایت انتخابها و تهدیدهای تحقق سیاستفرصت ،ضعف ،ارزیابی نقاط قوت

 . باشداستان لرستان می ی جمعیتیهااجرای سیاست

 

یافتههایتحقیق

 های جمعیتی استانتحقق سیاست ی عوامل داخلی و خارجینتایج حاصل از ماتریس ارزیاب

 . های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ارائه شده استنتایج ماتریس 7و  8در جداول شماره 

 

 

ارزیابیعواملداخلیهای:نتایجماتریس1جدولشماره
 

امتیاز

 نهایی
 رتبه

وزنتعدیل

 شده
هازیرشاخص وزن هاشاخص   swotگروه 

0. 23 

والدین درهمکاری و کمک  1 06 .0 4  نگهداری از فرزندان زوجین جوان 

ی
 اجتماع

ت
قو

ها
 

0. 06 
ها برایتشویق خانواده 5 .0 03 .0 2 ی فرزندآوری زوجین جوان 

 فرهنگ

0. 07 
 های لرستانیخانواده فرزند دوست بودن 4 .0 02 .0 3

0. 16 

 زوجین جوان ها ازحمایت مالی خانواده 7 .0 04 .0 4

ی
صاد

 اقت

0. 14 
 .جهاد دانشگاهی لرستان وجود مرکز درمان ناباروری 8 .0 05 .0 3

ت
سیاس

ها و برنامه
ی 

ها

ی
 اجرای

0. 01 

1 0. 01 0. 1 
ماه  6التحصیالن دانشگاهی به مدت فارغ اجرای طرح کارورزی

 توسط اداره کار
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امتیاز

 نهایی
 رتبه

وزنتعدیل

 شده
هازیرشاخص وزن هاشاخص   swotگروه 

0. 03 

2 0. 02 0. 3 
 سال به شرط بکارگیری 7به مدت  کارفرما معافیت بیمه سهم

 توسط اداره کارنیروی جدید 

0. 00 

2 0. 00 
 

بروشور  ،پوستر ،موشن گرافی ،انیمیشن ،کلیپ ،تولید فیلم کوتاه

ای با محوریت ازدواج آسان و فرزندآوری ای و چند رسانهرسانه

 اداره ورزش و جوانان توسط

0. 10 
 در زمینه اهمیت ازدواج کاهش نقش آموزشی خانواده 6 .0 03 .0 3

ی
 اجتماع

ها
ف 

ضع
 

0. 23 
 جوانان با افزایش سن و تحصیالت تغییر معیارهای ازدواج 1 06 .0 4

0. 14 
 بی مسئولیت شدن جوانان 8 .0 05 .0 3

0. 12 
 جنسی جوانان خارج از ازدواج رسمی ارضاء نیازها و غرایز 7 .0 04 .0 3

0. 23 
 های لرستانیبین خانواده کاهش امید به آینده در 1 06 .0 4

0. 10 
3 0. 03 0. 6 

حین و بعد از  ،های قبلبه مشاوره هاتوجهی اکثر خانوادهبی

 ازدواج

0. 06 
2 0. 03 0. 5 

 به خانواده اصلی وابستگی خانواده هسته ای
 

0. 12 
 زوجین عدم بلوغ عاطفی و روانی 7 .0 04 .0 3

0. 14 

3 0. 05 0. 8 
والدین پذیری و دغدغه مند بودن افراطی  مسئولیت ،کمال گرایی

 برای آینده فرزندان

0. 08 
 ها در امر ازدواجهای خانوادهچشمیهم م وگرایی و چشتجمل 5 .0 03 .0 3

ی
 فرهنگ

0. 17 
 به دلیل اشتغال مادران عدم تمایل به فرزندآوری 1 06 .0 3

0. 03 
 ظاهر بدن و برهم خوردن زیبایی نگرش تاثیر بارداری بر 5 .0 03 .0 1

0. 12 
 ران شاغلو تربیتی فرزندان دارای ماد عدم تامین نیازهای عاطفی 7 .0 04 .0 3

0. 09 
 کننده بودن پروسه درمان ناباروریخسته طوالنی و ،برهزینه 8 .0 05 .0 2

ی
صاد

 اقت

0. 17 
 های باالی زندگیهزینه 1 06 .0 3

0. 23 
 احساس عدم امنیت شغلی 1 06 .0 4

0. 06 
 ناباروری دولتی در استان وجود مرکز درمانعدم  5 .0 03 .0 2

ت
سیاس

برناها و -
مه
ی -

ها

ی
 اجرای
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امتیاز

 نهایی
 رتبه

وزنتعدیل

 شده
هازیرشاخص وزن هاشاخص   swotگروه 

0. 12 
 ژنتیک دولتی در استان عدم وجود مراکز مشاوره 7 .0 04 .0 3

0. 06 
 مردم نهاد فرهنگی و اجتماعی در استان هایکمبود تعداد سازمان 5 .0 03 .0 2

2. 37 

 

1. 00 17. 7 

 

هایارزیابیعواملخارجینتایجماتریس:2جدولشماره  

امتیاز

 نهایی
 رتبه

لتعدیوزن

 شده
هاشاخص زیرشاخصها وزن  swotگروه  

0. 02 
2 0. 01 0. 25 

های جهت تامین جهیزیه زوج وجود افراد خیر در استان

ی جوان
 اجتماع

ت
رص

ف
ها

 

0. 05 
 هویت ملی همگرایی مردم استان با 5 .0 02 .0 2

0. 07 
3 0. 02 0. 5 

ایساختار سنتی عشیره گرایی در ایفهمبتنی بر خانواده و ط 

 استان

0. 18 
4 0. 05 1 

ای موجود وفضای رسانه قدرت این حوزه در خصوص  

 آموزش

ی
 فرهنگ

0. 11 
3 0. 04 0. 8 

مذهبی و ارتباطات اجتماعی  باورها و اعتقادات دینی و

 ناشی از این باورها

0. 18 
مستعد و ،جامعه جوان 1 05 .0 4 ی کارآماده   

ی
صاد

 اقت

0. 18 

4 0. 05 1 

هایوجود ظرفیت فعالیت  ،های کشاورزیاقتصادی در حوزه 

صنعت و ،دامپروری ،آبزی پروری ،گیاهان دارویی  

 گردشگری در استان

0. 09 
4 0. 02 0. 5 

فرآوری محصوالت کشاورزی و  وجود ظرفیت مناسب جهت

 صنایع تبدیلی

0. 12 
 افزایش وام ازدواج زوجین 9 .0 04 .0 3

ت
سیاس

ها و
 

برنامه
ها

ی
ی اجرای

 

0. 02 
 متاهل افزایش حقوق سربازان 5 .0 02 .0 1

0. 01 
 زوجین دارای فرزند چهارم واگذاری زمین رایگان به 25 .0 01 .0 1

0. 07 

2 0. 04 0. 8 

. تقویتی و مادران باردار )داروهای  ارائه خدمات بهداشتی به

ار ه مادران باردو نوع تغذیه ب ( و آموزش مسائل بهداشتی. . 

 بهداشت توسط مراکز

0. 14 
های اجتماعیدوست گسترش ازدواج سپید و 1 05 .0 3  

ی
 اجتماع

ها
ید

هد
 ت

0. 13 
4 0. 03 0. 7 

دیده نشدن و نداشتن منزلت  مهاجرت نخبگان به دلیل

 اجتماعی
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امتیاز

 نهایی
 رتبه

لتعدیوزن

 شده
هاشاخص زیرشاخصها وزن  swotگروه  

0. 07 
جمعیت مولد روستا بهکاهش  5 .0 02 .0 3  دلیل مهاجرت 

0. 11 

3 0. 04 0. 8 

 شکاف بین نسلی

 
 

0. 18 
4 0. 05 1 

فرهنگی و  ،مالی ،نگرانی والدین در مورد امنیت جانی

 اجتماعی فرزندان

0. 09 

3 0. 03 0. 7 
ای و در بین افراد مناطق حاشیه افزایش بیشتر جمعیت در

 با فقر مادی و فرهنگی

ی
 اجتماع

  

0. 18 
ندگیهای نوین زسبک گسترش مصرف گرایی و 1 05 .0 4  

ی
 فرهنگ

0. 14 
هایها و نگرشتغییر ارزش 1 05 .0 3  جوانان 

0. 09 
هاتعارض در ارزش 7 .0 03 .0 3  

0. 06 

2 0. 03 0. 7 
های اجتماعیتبلیغات شبکه  ،ها برای تجرد زنانو ماهواره 

حیوانات خانگی و آزادیزندگی با  ،زندگی بدون فرزند  زنان 

0. 18 
 جامعه لرستان حاکم بودن فقر نسبی در 1 05 .0 4

ی
صاد

 اقت

0. 18 

4 0. 05 1 
پایدار و رواج مشاغل کاذب مانند  بیکاری و نبود اشتغال

 دست فروشی و شوتی سواری

0. 18 
گذارانعدم تمایل سرمایه 1 05 .0 4  به ایجاد اشتغال در استان 

0. 18 
های سنگین ازدواجهزینه 1 05 .0 4  

0. 05 
موقععدم پرداخت به 6 .0 03 .0 2  تسهیالت ازدواج 

ت
سیاس

ها و برنامه
ی

ی اجرای
ها

 

0. 05 
ایحذف پوشش بیمه 5 .0 02 .0 2 های دوران جنینیغربالگری   

0. 14 

3 0. 05 1 

ها و صدا و سیما در هدانشگا عدم سازماندهی اقدامات

و تحکیمرسانی در امر ازدواج جوانان اطالعآموزش و  بنیان  

 خانواده

3. 24 

 

1. 00 22. 2 
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AHPوزننهاییونرمالشدهنقاطقوتحاصلازتکنیک:1شکل

 
AHPوزننهاییونرمالشدهنقاطضعفحاصلازتکنیک:2شکل

 


 AHP تکنیکوزننهاییونرمالشدهنقاطفرصتحاصلاز:3شکل
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AHPشدهنقاطتهدیدحاصلازتکنیک:وزننهاییونرمال4شکل

 

بر اساس  .اقتصادی حایز اهمیت بیشتری نسبت به دیگر عوامل می باشد عامل اجتماعی و ،دهدنتایج حاصل از تحقیق نشان می

( و هر یک از عوامل داخلی و  SO, ST, WO, WTخروجی نرم افزار و همچنین مقایسه بین راهبردهای چهارگانه پژوهش )

 . نرمال کردن مقایسات در نرم افزار مورد نظرنتایج به شرح جدول زیر ارائه شد خارجی و

 :محاسبهومقایسهوزنعواملداخلیوخارجیبرراهبردهایچهارگانه3جدولشماره

8سطح   O (L: . 239) S (L: . 293) T (L: . 251) W (L: . 217) Grand Total 

SO 0. 061 0. 058 0. 058 0. 063 0. 252 

ST 0. 071 0. 074 0. 075 0. 075 0. 252 

WO 0. 062 0. 065 0. 06 0. 064 0. 249 

WT 0. 058 0. 055 0. 056 0. 055 0. 257 

 00 .1 224 .0 251 .0 295 .0 24 .0 جمع

 

سایر راهبردها است که بیشتر از  712. 4(برابر WTدهد که وزن عوامل داخلی و خارجی در راهبرد )نتایج جدول فوق نشان می

در نمودار زیر وضعیت  .( می باشدWTهای جمعیتی در استان لرستان تدافعی از نوع )بنابراین راهبرد اجرای سیاست .باشدمی

ان فرهنگی و سیاست گذاری بر اساس راهبردها نش ،اجتماعی ،هر یک از عوامل داخلی و خارجی بر اساس وضعیت اقتصادی

بیشترین اثرگذاری را  792. 4ی دهد که در بین عوامل داخلی و خارجی قوت ها با امتیاز نتایج نشان م .داده شده است

 . برراهبردهای چهاگانه دارند
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فرصت و عامل  87عامل ضعف به عنوان عوامل داخلی و 89عامل قوت و  1زیرشاخص استخراج شد که  16 مطابق نتایج تحقیق

 هایقوت و هاضعفدر خصوص شناسایی مهمترین  .بندی شدندارجی شناسایی و طبقهعامل تهدید به عنوان عوامل خ 82

 یدر نگهدار نیو کمک والد یهمکار»تبیین ارزیابی عوامل داخلی نشان داد که  ،در استان لرستان های جمعیتیتحقق سیاست

 » ،«التیسن و تحص شیجوانان با افزاازدواج  یارهایمع رییتغ»ترین نقاط قوت و به عنوان مهم "جوان نیاز فرزندان زوج

ترین نقاط ضعف برای استان به عنوان مهم«های لرستانیبین خانواده کاهش امید به آینده در» و « یشغل تیاحساس عدم امن

 عامل اجتماعی و ،صل از تحقیق نشان دادبطورکلی نتایج حا .های بعدی قراردارندباشند و سایر عوامل در ردهلرستان می

تحقق  وتهدیدهای هادر خصوص شناسایی مهمترین فرصت .باشدصادی حایز اهمیت بیشتری نسبت به دیگر عوامل میاقت

حوزه  نیموجود و قدرت ا ایرسانه یفضا »تبیین ارزیابی عوامل خارجی نشان داد که  ،در استان لرستان های جمعیتیسیاست

 ،یکشاورز هایدر حوزه یاقتصاد هایتیفعال تیوجود ظرف »و « اری کمستعد و آماده ،جوان جامعه» ؛ « در خصوص آموزش

و نبود اشتغال  بیکاری» ها و ترین فرصتبه عنوان مهم« در استان یصنعت و گردشگر ،یدامپرور ،یپرور یآبز ،ییدارو اهانیگ

؛ «اشتغال در استان جادیابه  گذارانهیسرما لیعدم تما»؛ «دست فروشی و شوتی سواری پایدار و رواج مشاغل کاذب مانند

 ،یمال ،یجان تیدر مورد امن نیوالد ینگران »و« سنگین ازدواج هایهزینه»؛ « در جامعه لرستان یحاکم بودن فقر نسب»

های بعدی باشند و سایر عوامل در ردهلرستان میترین نقاط تهدید برای استان ؛ به عنوان مهم«فرزندان یو اجتماع یفرهنگ

  .قراردارند

 

پیشنهادات

 . شودهای تحقیق پیشنهادات زیر ارائه میبا توجه به یافته
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