طراحي مدل راهبردي سياستگذاري امنيت داخلي
جمهوري اسالمي ايران
سيدامين رضوينژاد٭
   تاريخ دريافت 1396/11/22 :تاريخ پذيرش1397/5/13 :

تأمين امنيت كه از وظايف اصلي و عمده دولتهاست نياز به سياستگذاري در اين حوزه را ضروري ميكند .در
اين راستا ،مدلسازي يكي از روشهاي تسهيل فهم و اجراي فرايند سياستگذاري است كه به مدد دولتمردان
ميآيد .مقاله حاضر با هدف طراحي مدل مطلوب سياستگذاري در حوزه امنيت داخلي در جمهوري اسالمي
ايران ،مدل تلفيقي از نظريات اتزيوني ( )L.R.Fو هيرشمن ( )E.V.Lرا بهعنوان مدل مطلوب ،طراحي و تبيين

ميكند .در مدل مذكور ،طبق تعريف امنيت داخلي ،مردم نقشي محوري در مباحث امنيتي دارند و مجذوب
كردن و رضايتمندي مردم ،شاخصي مهم براي سنجش امنيت داخلي محسوب ميشود.

در اين مدل ،روش اجراي سياستهاي امنيت داخلي تا حد زيادي با ارزشها و هنجارهاي مردم مطابق

است و وفادار كردن مردم شاخص مهمي در ارزيابي محسوب ميشود .هدف اين پژوهش ،تبيين ضرورت
تجديدنظر در سياستگذاري امنيتي و ارائه مدلي كارآمد در عصر حاضر و درنهايت انطباق آن با شرايط خاص
كشور است .در اين راستا مدلي كه ارائه شد طبق نتايج تحليل آماري ،عالوه بر مطلوبيت و تناسب و همچنين

حصول هدف اصلي ،احتمال موفقيت بيشتري در تأمين امنيت داخلي ايران وجود دارد .در اين مدل تأكيد بر
تقويت ارزشهاي فرهنگي ،مذهبي ،اجتماعي در جامعه از ضروريات انكارناپذير است.

كليدواژهها :سياستگذاري؛ امنيت داخلي؛ مدل؛ رضايتمندي

* استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي ،دانشگاه شيراز؛

Email: a.razavin@shirazu.ac.ir
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مقدمه
امنيت از جمله مقولههايي است كه بشر طي تاريخ همواره در پي آن بوده و براي تحصيل آن متحمل
هزينههاي زيادي شده است .عالوه بر آنكه امنيت ،نياز و ضرورت اساسي مردم محسوب ميشود،

بلكه برخي انديشمندان ،فلسفه وجودي و ضرورت اساسي ايجاد و تأسيس دولت در گذشته و
همچنين مهمترين كاركرد دولتهاي ملي در جهان امروز را تأمين همين نياز بشري ميدانند.

ازسويي ،دولتها پس از تأسيس ،براي حفظ ثبات و بقاي خود به امنيت نياز دارند .از

اين منظر براي تأمين امنيت در جامعه ،بر دولتها فرض است با نگاهي به گذشته ،تجزيه و
تحليل روندهاي كنوني و آيندهپژوهي ،به شناسايي آسيبها و تهديدهاي امنيت اقدام كنند

و براي چگونگي مواجهه و مقابله با آن برنامهريزي و تصميمگيري الزم انجام دهند .چراكه
مختل شدن امنيت و بروز بحران در جامعه ،موجب ناهنجاري ،نارضايتي و ايجاد بيثباتي

ميشود و اگر نظام نتواند تهديدهاي امنيتي را پيشبيني يا بحران امنيتي را كنترل و هدايت كند
امكان سرنگوني با وقوع پديدههاي اجتماعي همچون انقالب وجود دارد .بنابراين دولتها

براي ايجاد ،حفظ و تقويت امنيت خود به سياستگذاري امنيتي نياز ضروري دارند تا در
وضعيتهاي سهگانه بحران( قبل ،حين و بعد از بحران) ،الگويي مرتبط با آن را پيش بگيرند.

سياستگذاري امنيتي هنر استفاده از شيوهها و ابزارهاي مطلوب براي تفوق بر بحرانهاي

مختلكننده امنيت است .يكي از ابزارهاي مهم در اين راستا «مدل» است .درواقع مدلها

ابزارهاي مديريتي قوي و توانمندي هستند كه سياستمداران و سياستگذاران به منظور
سياستگذاري در حوزه امنيت ،براي پيشبرد اهداف كالن سياستهاي ملي به آن نياز دارند.

بنابراين براي سياستگذاري در حوزه امنيت داخلي همچون ساير حوزهها ،نيازمند مدل

مناسب هستيم؛ چراكه روند تغيير و تحول ناشي از عصر جديد ،توسعه علم و تكنولوژي

و فرايند جهاني شدن ،دگرگوني جوامع را سرعت بخشيده و دولتها را با تركيب تازهاي
از تهديدهاي امنيتي روبهرو كرده است كه براي مواجهه با آنها ،الگوها و مدلهاي سنتي

سياستگذاري امنيتي شايد پاسخگوي خوبي نباشند .بنابراين در اين مقاله تالش ميشود مدل

جديد و متناسب با متغيرهاي عصر حاضر به منظور سياستگذاري جمهوري اسالمي ايران در
حوزه امنيت داخلي طراحي و ارائه شود.
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 .1اهميت و ضرورت تحقيق
كار سياستگذاري بهسامان كردن امور است .بنابراين سامان دادن به امنيت داخلي نيز نيازمند
سياستگذاري در حوزه امنيت داخلي است .بر اين اساس درصورتيكه فرايند سياستگذاري
امنيتي ،بهخوبي شناسايي و عمل نشود موجب مختل شدن امنيت در جامعه ميشود .مختل

شدن امنيت ،ضمن ايجاد بيثباتي و نارضايتي ،بحران بهوجود ميآورد .در اين حالت اگر

نتوان بحران را كنترل و هدايت كرد امكان گسترش و تعميق نارضايتي و سرنگوني نظام
وجود دارد .ازاينرو بايد به منظور تقابل با تهديدهاي امنيت داخلي به ارائه مدلي كاربردي

جهت سياستگذاري در حوزه امنيت داخلي جمهوري اسالمي ايران اقدام شود .در حال حاضر
الگوهاي مختلفي براي سياستگذاري در حوزه امنيت داخلي وجود دارد كه عمدتاً در محيط
و زيستبوم خاص خود بهوجود آمده است و بر اين اساس مبتنيبر ارزشهاي بومي و نيازهاي

همان زيستبوم طراحي شدهاند .ازاينرو ،ضروري بهنظر ميرسد كه جمهوري اسالمي ايران
براي اجراي موفق سياستهاي امنيتي خود بهدنبال مدلي بومي باشد كه عالوه بر بهرهگيري از

مدلهاي موجود ،ارزشها ،اقتضائات و نيازهاي بومي كشور را نيز در آن لحاظ كند.
 .1-1اهداف تحقيق

هدف از انجام اين تحقيق ارائه مدلي جديد و كاربردي براي سياستگذاري در حوزه امنيت

داخلي در جمهوري اسالمي ايران است .به بيان ديگر ،طراحي مدل و راهكاري اصولي ،به
منظور تقابل با بحرانهاي امنيتي كه ضمن ايجاد اختالل در كشور ،در صورت عدم مديريت

صحيح ،به ساير حوزهها سرايت كرده و پايههاي ثبات و اقتدار نظام را متزلزل ميكند.
 .1-2سؤالهاي تحقيق

سؤال اصلي تحقيق اين است كه مدل مطلوب سياستگذاري در حوزه امنيت داخلي در

جمهوري اسالمي ايران چيست؟ و سؤال فرعي؛ در صورت بروز بحران در حوزه امنيت
داخلي ،جمهوري اسالمي ايران چگونه ميتواند با آن روبهرو شود كه تابع حداقل هزينه و

حداكثر سود باشد؟.
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 .1-3فرضيههاي تحقيق

فرضيه اصلي تحقيق اين است كه بهدليل پيچيدگي و چندپارگي مؤلفههاي امنيتي بهنظر ميرسد

مدلي تركيبي از نظريههاي اتزيوني 1با عنوان مدل عشق ،ترس و پول 2و هيرشمن 3مدل خروج،

اعتراض و وفاداري ،4مدل مطلوب براي تأمين امنيت داخلي در جمهوري اسالمي ايران باشد.

فرضيه فرعي نيز براي مواجهه با چالشها و معضالت امنيت داخلي فراروي جمهوري اسالمي
ايران را نياز به طراحي و تبيين مدلهاي جديد سياستگذاري ،متناسب با شرايط عصر جديد و

بوميسازي ميداند ،چراكه الگوهاي سنتي سياستگذاري امنيتي پاسخگو نخواهد بود.
 .1-4روششناسي تحقيق

روش اين پژوهش ،روش توصيفي ـ تحليلي است كه با كمك گرفتن از شيوه كيفي ،با
تكيه بر پرسشنامه و استفاده از تحليلهاي آماري ،خودنمايي ميكند .مدل طراحي شده براي
سياستگذاري در حوزه امنيت داخلي در جمهوري اسالمي ايران با روش كيفي براي آزمون

فرضيههاي مطرح شده با نرمافزارهاي  Spssو  Smart PLSبهكار گرفته ميشود.
 .1-5تعريف واژهها و اصطالحات

شافريتز و بريك ( )41 :1390سياستگذاري را عمل كردن يا عمل نكردن يك دولت

ميداند .در اين مقاله سياستگذاري به معناي «سلسله اقدامها و تصميمهايي است براي
حل چالشي كه در صورت عدم رفع آن چالش ،بازتابها و كنشهاي عمومي را بهدنبال
خواهد داشت».

ماندل ( )52 :1377معتقد است امنيت ملي شامل تعقيب رواني و مادي ايمني است
و اصوالً مسئوليتهاي حكومتهاي ملي اين است كه از تهديدهاي مستقيم ناشي از
خارج ،نسبت به بقاي رژيمها ،نظام شهروندي و شيوه زندگي شهروندان خود ممانعت
1. Etzioi
)2. Love, Reward, Fear (L.R.F
3. Hirschman
)4. Exit, Voice, Loyalty (E.V.L
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بهعمل آورند.

امنيت ملي به مسئوليت ملي دولتها و توانايي جامعه در جهت كسب و تأمين ايمني

رواني و مادي براي مردم تحت حاكميت خويش و صيانت از موجوديت فيزيكي ،رواني،
زيستي ،معيشتي ،فرهنگي و ارزشي مردم و سرزمين اشاره دارد تا از تهديدهاي مستقيم و

غيرمستقيم ناشي از قدرتهاي داخلي و خارجي نسبت به بقاي رژيم ،ارتقا و بهينهسازي
آن ،نظام شهروندي و شيوه زندگي شهروندان و درنهايت تضمين منافع ملي ممانعت

بهعمل آورند.

امنيت داخلي نيز يكي از سطوح امنيت ملي است .در اين سطح ،هرگونه اقدام ،قصد

و نيتي كه با هدف سرنگوني ،ضربه زدن و توقف تواناييهاي ملي در كشور صورت گيرد

يا موجب بروز زمينههاي عدم وفاداري در شهروندان و تبديل آن به يك حركت جمعي

مخالف شود ،بهعنوان تهديد عليه امنيت داخلي اطالق ميشود.

بر اين اساس امنيت  داخلي در تعريفي ساده ،عبارت است از شرايطي كه طي آن

شهروندان جامعه بتوانند بدون برخورد با موانع از حقوق خود بهرهمند شوند .لذا سياستگذاري
امنيتي« ،فرايند يا مجموعهاي از فعاليتها و تصميمهايي است كه با هدف حل يك آسيب

و مسئله امنيتي طراحي شده است» .به بياني ديگر ،سياستگذاري امنيتي در سادهترين شكل
آن عبارت است از «هنر استفاده از شيوهها و ابزارهاي مطلوب جهت تفوق بر بحرانهاي
مختلكننده امنيت كه شامل اقدامهاي سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،قضايي،
انتظامي ،امنيتي و ...است».

بنابراين «آن دسته از اقدامها و سياستهايي كه براي دستيابي به مقاصد امنيت داخلي

انجام ميگيرد ،سياستگذاري در حوزه امنيت داخلي است».
 .2امنيت داخلي در جمهوري اسالمي ايران

امروزه دو عامل عيني و ذهني جزئي جداييناپذير از تعريف امنيت است .عامل عيني

شامل فقدان و يا حداقل رساندن تهديدها و عامل ذهني شامل ايجاد احساس ظهور و بروز
عامل عيني در جامعه است كه كمك شاياني به تعريف امنيت ميكند .بر اين اساس تصور
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ناامني ،شرايط نامطلوبي را براي انسان بهدنبال خواهد داشت تاجاييكه حتي در صورت

عدم تهديد ،امنيت محقق نخواهد شد .با اين توضيح ميتوان گفت امنيت دو گونه سلبي و
ايجابي دارد (رضوينژاد و رزاقي.)105 :1397 ،

طبق گفتمان سلبي ،امنيت عبارت است از وضعيتي كه منافع حياتي بازيگر ازسوي

بازيگران ديگر در معرض تهديد نباشد يا در صورت وجود تهديد احتمالي ،بازيگر توان

دفع و مديريت آن را با هدف صيانت از منافع خود داشته باشد .براساس گفتمان ايجابي،
امنيت وضعيتي است مبتنيبر وجود نوعي رابطه معقول و متناسب بين خواستههاي بازيگران با
داشتههاي ايشان درون يك واحد سياسي كه درنهايت توليد رضايتمندي نزد بازيگران ميكند

(مكينال و ليتل .)23-42 :1380 ،كليدواژه اصلي در تعريف امنيت ايجابي« ،رضايتمندي»
است كه تحقق امنيت رابطهاي مستقيم با آن دارد .در رهيافت آرمانگرايانه ،امنيت جنبه

ايجابي دارد و رضايتمندي مردم عاملي مهم در سنجش تحقق امنيت است .مطالعات امنيتي

انتقادي خصوصاً مكتب ولز با طرح مفهوم «رضايت» و «انتظار» ،برداشت جديدي از امنيت
مطرح ميكند.

در اينجا عالوه بر مفهوم رضايت ،مفهوم انتظارات نيز مطرح است .در اين چارچوب

با تشريح موقعيت فرد در سه وضعيت جايگزين ميتوان به تشريح مفهوم امنيت پرداخت.
در وضعيت اول ،فرد در فضاي اجتماعي (داشته) مطرح ميشود .در اين حالت انسان در

چارچوب شرايط ،موقعيت و شأن و منزلت اجتماعي كه از آن برخوردار است ،تشريح

ميشود .در وضعيت دوم ،فرد در فضاي مطلوب (خواسته) مورد نظر است .در اين وضعيت

آرزوها ،اميال و انتظارات فرد مطرح است .مواردي كه فرد تمايل دارد به آنها دست يابد،
اما در شرايط و وضعيت اجتماعي كه قرار دارد از آن محروم است .وضعيت سوم به حد

فاصل و ميزان شكاف ميان اين دو وضعيت اشاره دارد .به بيان ديگر موقعيت و وضعيت
اول بر آنچه فرد دارد ،تأكيد ميكند ،وضعيت دوم به آنچه فرد انتظار دارد كه داشته باشد

و وضعيت سوم به شكاف و فاصله ميان آنچه دارد و آنچه كه ميخواهد ،اشاره ميكند.

اين فاصله ميزان رضايت و نارضايتي فرد را مشخص ميكند .مطالعات امنيتي انتقادي فاصله
ميان انتظارات افراد و آنچه از آن برخوردار است را فضاي امنيتي جامعه تعريف ميكند و
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اعتقاد دارد ميزان اميد يا نااميدي در دستيابي به انتظارات و توقعات ،ضريب امنيت و ناامني

را تعيين ميكند.

نگاه مطالعات امنيتي انتقادي به امنيت ايجابي است .آنان معتقدند حفظ و گسترش امنيت

امري تحققپذير است .راهكارهاي اين رهيافت براي تحصيل امنيت مبتنيبر برداشت آنان از

مفهوم امنيت يعني رضايت و چگونگي پر كردن خأل و شكاف ميان فضاي داشته ـ خواسته

است (عبدالهخاني .)260-261 :1383 ،واضح است پذيرش رضايتمندي مستلزم به نقش ذهن
است كه بايد به موضوعاتي مانند :نظريه ،طرح مفهومي ،عقايد اساسي ،فرهنگ ،هنجار و

هويت اذعان كنيم.

با توجه به اينكه نظام جمهوري اسالمي ايران ،نظامي مردم پايه است ،بنابراين بيش از

اينكه تعاريف قدرتمحور ،اقتدارمحور يا اقناعمحور مورد توجه باشد ،به مجذوب كردن و

«رضايتمندي» توجه دارد .همچنين بخش عمدهاي از قدرت جمهوري اسالمي ايران در داخل
و همچنين در جهان اسالم و منطقه ،ناشي از اتصال به نيروها و جريانات «مردمي» است .بنابراين

در اين مقاله بر امنيت مثبت خصوصاً بر مكاتب انتقادي تأكيد ميشود و به رضايتمندي و تحقق

بخش مطلوبي از انتظارات توجه خاصي دارد .درواقع ايجاد رضايت و پر كردن شكاف ميان

فضاي داشته ـ خواسته بهعنوان مهمترين عامل تحقق امنيت داخلي معرفي ميشود.

 .3طراحي مدل مطلوب سياستگذاري امنيت داخلي جمهوري اسالمي ايران
 .3-1مدل اجرا

منظور از اجرا ،بهكارگيري و عملياتي كردن سياستها براي رسيدن به اهداف مطلوب و
مشخص است .در بيان ديگر ،به مجموعه عمليات و اقدامهاي سازمانها و مؤسسات مجري
و چگونگي انجام دادن آنها ،اجرا گفته ميشود.

مدل هرمي  L.R.Fبهعنوان مدل مطلوب اجرا در ذيل به تشريح و بسط اين مدل در

سياستگذاري امنيت داخلي پرداخته است.

اتزيوني ( )1961همراهي و موافقت با فرامين ،قوانين و سياستها را براي اجرا ،ناشي

از وجود سه انگيزه ميداند .در درجه نخست ،گاهي اوقات رفتار افراد برخاسته از «عشق»
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و عالقه است .بدينمعنا كه فرد مجري ،كاري را كه انجام ميدهد ،خود مشتاق آن است
و متناسب با ارزشها و روحيه خود ميداند .پس بديندليل كه اين افراد ،خواهان انجام آن

هستند در اينگونه امور و انجام آنچه از اين افراد خواسته ميشود ،نيازي به اجبار نيست.
گروه دوم افرادي هستند كه از روي «ترس» عمل ميكنند ،اين ترس ممكن است ناشي از

پيامدهاي عدم اجراي سياست و در سطحي پايينتر ناشي از عدم اجراي دستورات باشد.

درواقع كاربرد ترس در فرايند اجرا ،ناشي از استفاده نيروي قهرآميز در اين فرايند است.
سرانجام گروه سوم شامل افرادي است كه دليل همراهي آنها ممكن است منافع مادي يا

«پول» باشد .اين گروه سوم حتي اگر از اجراي آنچه كه انجام ميدهند ،تنفر داشته باشند اما
بهدليل منفعت يا پاداش مادي كه انتظار كسب آن را دارند به انجام آن عمل يا اجراي آنچه

كه به تصويب رسيده ،تن درميدهند (ملكمحمدي.)253 :1384 ،

طبق آنچه گفته شد ،در نگاه اتزيوني اجراي سياستها ميتواند محصول بهكارگيري

سه نوع قدرت شامل قدرت هنجاري يا هويتي (عشق) ،قدرت اجبار يا سركوبگر (ترس يا
قهريه) ،قدرت پاداش (مالي يا منفعتطلبي) باشد (شكل  .)1اين سه نوع قدرت بهترتيب

مبناي نمادين ،فيزيكي و مالي دارند.

شكل  .1انواع قدرت در اجراي سياست

هنجاري

پاداش

مأخذ :يافتههاي تحقيق.

اجبار

در دنياي واقعي ،اجراي يك سياست به تركيبي از اين سه رأس مثلث نيازمند است،

هرچند بعيد نيست كه با يكي از اين سه مؤلفه بتوان به يك اجراي موفق يا نسبتاً موفق دست
پيدا كرد .به همين دليل است كه اكثر سازمانها با وجود اينكه معموالً يكي از روشها را
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به روشهاي ديگر ترجيح ميدهند ،تالش ميكنند تا از هر سه شيوه كنترل استفاده كنند.

بهعبارتي اجراي موفقيتآميز سياستها محصول دستيابي به نوعي تعادل در تركيب اين عوامل
سهگانه است .اين موضوع مجريان را بر آن ميدارد تا ميان انواع قدرت و انواع اجرا تعادل

بهوجود آورند .براي اين كار الزم است نوع و ميزان وابستگي افراد بررسي و مشخص شود.

قدرت يا اختياري كه سازمانها نسبت به كاركنانشان دارند ،ناشي از ماهيت وابستگي آنها

نسبت به سازمان است .اين وابستگي يا تعهد ميتواند برحسب شدت به يكي از سه شكل زير باشد:
«وابستگي اخالقي» به سازماني كه اهداف ،ارزشها و هنجارها را دروني كرده است.

«وابستگي حسابگرانه» ،هنگامي اتفاق ميافتد كه مشاركت در سازمان و پيوند با آن

توسط پاداشهاي خارجي صورت ميگيرد.

سرانجام «وابستگي گريزنده» ،گرايش منفي نسبت به سازماني را نشان ميدهد كه نوعاً

مبتنيبر موقعيتهايي است كه محدودكننده رفتار است (رضوينژاد و رزاقي.)108 :1397 ،

سه نوع وابستگي و سه نوع قدرت در كنار هم به  9شكل تبعيت از سازمان يا ارتباط

سازمان با فرد و فرد با سازمان و بهعبارتي دقيقتر  9روش «اجرا» را بهدست ميدهد كه انواع

رابطهها در جدول  1خالصه شده است.

جدول  .1اشكال تبعيت از سازمان يا ارتباط سازمان با فرد و برعكس
نوع وابستگي
نوع قدرت

گريزنده

حسابگرانه

اخالق

اجباري

1

2

3

پاداشي

4

5

6

هنجاري

7

8

9

مأخذ :اسكات.1397 ،

اتزيوني اعتقاد دارد كه معموالً يك قدرت خاص با يك وابستگي خاص مرتبط

است كه بهاينترتيب شكلهاي معمول تبعيت را ميتوان در وضعيتهاي  5 ،1و  9يافت.
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بهعبارتديگر قدرت قهريه ،وابستگي گريزنده ايجاد ميكند و برعكس .قدرت پاداشي

باعث وابستگي حسابگرانه ميشود و قدرت هنجاري با وابستگي اخالقي تطبيق ميكند.
ديگر موارد ششگانه بيانگر حاالت اجراي ناموفقند يعني اينكه سيستم قدرتي سازمان با نوع
وابستگي افراد تطبيق نميكند درنتيجه اين ناهماهنگي ،نوع وابستگي افراد تغيير خواهد يافت.
اتزيوني معتقد است كه ثمربخشي ساختار تبعيتي كه منسجم و هماهنگ باشد از اثربخشي

سازماني كه دچار تنش و فشارهاي ناشي از ناهماهنگي سيستمها باشد بيشتر است.

براي اجراي موفق سياستها الزم است تلفيقي متعادل از اجرا در وضعيتهاي  5 ،1و 9

بهوجود آورد .به باور اتزيوني ،كارآمدي در اجرا ،محصول دستيابي به نوعي تعادل در تركيب

عوامل پيشين است .در اين تعادل ،بايد تا سطحي پايين از ترس (اجبار و بيگانگي) ،سطح

متوسطي از پاداش (پاداش و محاسبه) و سطح بااليي از اجرا از روي عشق (هنجاري و اخالقي)
مشاركت داشته باشند (ملكمحمدي.)253 :1384 ،

در اين مدل بر تمايل افراد بر اجراي فرامين و دستورات تأكيد دارد و محوريت در اجرا را به افراد

ميدهد .با اين توضيح ميتوان گفت كه تلفيق دروني از عشق فراوان (همگرايي) ،اندكي ترس (تهديد)

و پول مناسب (مبادله) در بين افراد ،بهعنوان متغير مستقل نظريه اتزيوني در اجراي موفق سياستهاست.

در مقاله حاضر ،هر سه روش اجرا در رئوس مثلت قرار داده شده و مثلث مذبور (شكل )2

بهنام مثلث  L.R.Fناميده ميشود.

شكل  .2روش اجراي سياست

مأخذ :همان.
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درمجموع ،آنچه از روش اجرا در اين بخش گفته شد در قالب يك مدل ،طبق شكل 3

ترسيم ميشود:

شكل  .3مدل پيشنهادي براي اجرا

مأخذ :همان.

 .3-2مدل ارزيابي

ارزيابي به منظور بررسي اثر اجراي سياستها و قضاوت در مورد تأثيرات آنهاست .بهطور

ساده ميتوان گفت ارزيابي ،اثربخشي عمومي را برحسب اهداف تعيين شده و نتيجه بهدست
آمده بررسي ميكند.

طبق تعريف امنيت در اين پژوهش ،منظور از امنيت ،ايجاد احساس ايمني ناشي از رفع

تهديدها ،آسيبها و رضايتمندي حاصل از كاهش فاصله ميان خواستهها و داشتهها در بين

مردم و جامعه است .بنابراين طبق اين تعريف ،مردم و جامعه نقشي محوري در مباحث امنيتي
دارند.

رفتارها و واكنشهاي مردم جامعه در قبال سياستهاي اجرا شده به منظور تأمين امنيت

داخلي به سه دسته تقسيمبندي ميشوند:

دسته اول شامل كساني است كه نسبت به نتايج حاصل از اجراي سياستها ،از

رضايتمندي و احساس امنيت ،در حد مطلوبي برخوردارند .رفتار اين عده از افراد جامعه در
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قبال نظام سياسي و دولت ،رفتاري توأم با تأييد ،حمايت و وفاداري است .برخي نيز از نتايج
اجراي سياستها در حوزه امنيت داخلي راضي نيستند .عدهاي از اين افراد كه در دسته دوم

قرار ميگيرند ،با وجود نارضايتي ،خود را در مقابل حكومت نميبينند به همين منظور اقدام
به اعتراض جهت تغيير و بهبود سياستها ميكنند ،ولي در دسته سوم ،افراد مخالفت خود را

با رفتار تقابلي و درگيري با نظام و حكومت اعالم ميكنند.

البته برخي از انديشمندان بهويژه در حوزه روانشناسي ،به دسته چهارمي از رفتار مردم در

جامعه معتقدند كه شامل افراد بيتفاوت يا بياعتنا به سياستها هستند .اما بهدليل كماهميت

بودن اين دسته نسبت به بقيه و همچنين به منظور همخواني با مدل پيشبيني شده ،از آن
صرفنظر ميشود (رضوينژاد و رزاقي.)111 :1397 ،

بر اين اساس در ادامه نظريه پر كاربرد «خروج ـ اعتراض» 1آمده است كه شكل كالسيك

آن را در ابتدا آلبرت هيرشمن در كتاب خروج ،اعتراض و وفاداري ( )1970ارائه كرد .در تطبيق

و كاربست ديدگاه هيرشمن ،ميتوان سه دسته رفتار و واكنش ازسوي مردم درخصوص
اجراي سياستها ارائه كرد كه شامل خروج ،اعتراض و وفاداري است .اين سه واكنش را

در رئوس مثلث قرار داده و آن را مثلث خروج ،اعتراض و وفاداري با عنوان مدل E.V.L

مينامند (شكل .)4

شكل  .4انواع واكنشها به سياست
وفاداري

اعتراض
خروج
مأخذ :همان.

1. Exit-voice Theory
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مدل  E.V.Lكه برپايه رفتار عقالني بازيگران بنا شده است ،واكنشهاي سهگانهاي را

در زمان دريافت نتايج سياستها ،ازسوي افراد جامعه و دريافتكنندگان سياستها نشان

ميدهد .نخستين واكنش ،خروج است كه عالوه بر نارضايتي ،به معناي نااميدي و عدم
تالش در راستاي بهبود و حتي مقابله با سياست و سياستگذار مربوطه است .بهعبارتديگر،

افراد مخالف ،براي تغيير و جايگزيني حوزه شمول و سيستم (حاكميت و سياستگذار) اقدام

ميكنند .اين نوع واكنش ،بدترين نتيجه حاصل از ارزيابي است كه بر اين اساس بايد اجراي
چنين سياستي با قيد فوريت متوقف شده و در راستاي رفع اشتباهها و كاهش هزينه خسارت،

سياست جديدي اتخاذ شود.

واكنش دوم ،اعتراض نام دارد كه به معناي بيان منافع و خواستههاست .توسل به روش

اعتراض بهجاي خروج ،تالش براي تغيير فعليتها و سياستهاي حكومت و دولتي است كه

به آن وابسته است .اعتراض ،داراي اثري هشداردهنده درخصوص ناكامي سياستهاست و
ميتواند بهعنوان روشي مكمل براي خروج عمل كند يا آنكه اساساً به مشابه روشي جايگزين
مطرح شود .حصول چنين رفتاري بين دريافتكنندگان سياست ،در نتايج ارزيابي سياست،

نشان از بروز سطحي از مخالفت است كه در صورت تغيير بموقع و صحيح در سياست،

ميتوان رفتار اين دسته را به رفتار وفادارانه تبديل كرد اما در صورت عدم اقدام مناسب ،اين
پتانسيل وجود دارد كه اين دسته از معترضان به سياست ،به دسته اول بپيوندند .بر اين اساس
در ادامه فرايند سياستگذاري ميبايست تغيير سياست به منظور تحقق اهداف انجام پذيرد.

همانطور كه گفته شد روش اعتراض ميتواند بر تغيير موقعيت موجود كه موجب بروز

نارضايتي است ،تأثيرگذار باشد يا آنكه شهروند نسبت به سازماني و حكومتي كه بدان وابسته
است و تصميمات آن ،احساس وفاداري كند .از اينجا ،سومين رأس مثلث يعني وفاداري
ظاهر ميشود .وفاداري گزينهاي است كه ميان دو گزينه خروج و اعتراض جاي ميگيرد و
به تأخير گزينه خروج و افزايش ميزان گرايش به گزينه اعتراض منجر ميشود .حصول چنين
رفتار حمايتگرايانه و وفادارانهاي ازسوي مردم در قبال سياستها ،نشان از موفقيت در اجرا
و تحقق اهداف دارد .بر اين اساس ،تداوم سياست انتخابي بالمانع است.

درنهايت براساس آنچه گفته شد ،مدل ارزيابي در شكل  5ترسيم ميشود.
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شكل  .5مدل ارزيابي سياست

مأخذ :همان.

درمجموع ،سه نوع اجرا و سه گونه نتيجه ارزيابي در كنار هم به  9شكل با هم در ارتباط

هستند كه انواع رابطهها در جدول  2خالصه شده است.

جدول  .2انواع رابطه بين روشهاي اجرا و نتيجه ارزيابي
نتيجه ارزيابي

L

V

E

L

L.L

L.V

L. E

R

R.L

R.V

R. E

F

F.L

F.V

F. E

روش اجرا

مأخذ :يافتههاي تحقيق.

همانطور كه در جدول  2اشاره شد ،وضعيتهاي  L.L، R.Vو  F.Eاحتمال وقوع

بيشتري دارند اما  6وضعيت ديگر نيز وجود دارد هرچند احتمال وقوع چنين گزينههايي كم

است اما به بررسي آنها نيز ميپردازيم .قبل از پرداختن به  6گزينه با احتمال وقوع كمتر ،بايد
به دو نكته توجه شود:

طراحی مدل راهبردی سیاستگذاری امنیت داخلی جمهوری اسالمی ایران ـــــــــــــــــــــــــــــ423

اول اينكه ،در مدل  L.R.Fهرچه ازطرف  Lبهسمت  Rو سپس Fحركت شود و همچنين

در مدل  E.V.Lاز سمت  Lبه  Vو سپس  Eمتمايل شود ،ميزان رضايتمندي كمتر خواهد شد.

بر اين اساس ،بهترين امتياز كسب شده مربوط به موقعيت  L.Lبا حداكثر امتياز و كمترين
ارزش متعلق به موقعيت  F.Eاست.

نكته دوم آن است كه هر موقعيت به اندازهاي كه از حالت معمول واقعه (خط ميزان)

فاصله بيشتري داشته باشد ،احتمال وقوع آن كمتر خواهد شد .بر اين اساس طبق نمودار شكل
 ،6هر موقعيتي كه به خط ميزان نزديكتر باشد ،احتمال وقوع بيشتري دارد و فاصله بيشتر با
خط ميزان ،نشان از احتمال وقوع كمتر دارد .بنابراين احتمال وقوع وضعيتهاي  L.L، R.Vو
 F.Eبسيار است ولي وضعيتهاي  L.Eو  F.Lكه بيشترين فاصله را نسبت به خط ميزان دارند،

احتمال وقوع بسيار كمي دارد.

شكل  .6نمودار خط ميزان و احتمال وقوع موقعيتها

مأخذ :همان.

 .3-3بهرهبرداري از نتايج ارزيابي

هدف از انجام ارزيابي در سياستگذاري ،تصميمگيري براي ادامه فرايند با اتخاذ رويكرد
خاتمه يا اعمال تغييرات در سياست است كه بهعنوان مرحله تكميلكننده فرايند سياستگذاري
مطرح است.

درصورتيكه نتيجه ارزيابي حاكي از دستيابي به اهداف و نتايج از پيش تعيين
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شده باشد ،فرايند خاتمه داده ميشود .خاتمه سياست ،ميتواند نقطه آغازي باشد براي
پيوند چرخههاي متوالي در سياستگذاري .اما در شرايطي كه نتايج حاصل از ارزيابي،

بر عدم حصول نتايج و اهداف مورد نظر داللت كند ،دو راه پيش روي سياستگذاران
است؛ درصورتيكه با اعمال بعضي از تغييرات جزئي امكان اصالح وجود داشته باشد،
اصالحات الزم در سياست انجام ميشود لكن اگر اصالح ،جوابگوي انحراف در
سياستگذاري نبوده و نياز به تغييرات بنيادين داشته باشد ،بايد سياست متوقف شده و

تغييرات اساسي اعمال شود.

پس نتايج ارزيابي منجر به اتخاذ يكي از گزينههاي خاتمه ،1اصالح( 2تغييرات جزئي) و

توقف( 3تغييرات اساسي) در سياست خواهد شد .كه بهترتيب  R ، Eو  Cنشان داده ميشود.

همانطور كه در جدول  2مشاهده ميشود صرفاً در دو وضعيت  L.Lو  R.Lرضايت

مورد نياز بهدست ميآيد و به پايان سياست منجر ميشود .در سه دسته از شرايط از جمله F.L

 ، L.Vو  R.Vگزينه  Rبه معناي اصالح جزئي سياست انتخاب شده است و همانطور كه در

جدول  3نتايج آمده است در چهار گونه باقيمانده شامل  F.V، L.E، R.Eو F.Eگزينه  Cبه
معناي توقف سياست و ايجاد تغييرات اساسي و بنيادين پيشنهاد شده است.
جدول  .3نتايج ارزيابي سياستگذاري
نتيجه ارزيابي

L

V

E

L

E

R

C

R

E

R

C

F

R

C

C

روش اجرا

مأخذ :همان.

1. End Policy
2. Reform Policy
3. Change Policy
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 .4آزمون و سنجش مدل
پژوهش علمي يك كوشش نظاممند جهت پاسخ دادن به پرسشهاي مطرح شده است .يكي از
بخشهاي اصلي هر پژوهش علمي ،جمعآوري و تجزيه و تحليل دادهها جهت آزمون فرضيات بيان

شده ازسوي محقق است .بهكارگيري آزمونهاي آماري مناسب با روش پژوهش به حصول اطمينان
از دقت و صحت نتايج بهدست آمده منجر ميشود .بنابراين پس از طرح مسئله پژوهش ،روشهاي
آماري مناسب براي تأييد يا رد فرضيات تبيين شده ،ارائه خواهد شد (سرمد و حجازي.)77 :1384 ،

ابتدا به بررسي ويژگيهاي جمعيتشناختي افراد و پاسخدهندگاني خواهيم پرداخت كه در

پژوهش و تكميل پرسشنامه همكاري كردهاند .در بخش اطالعات جمعيتشناختي ،ابتدا اطالعات
كلي پاسخدهندگان بهطور جداگانه ،مورد بررسي قرار خواهد گرفت .سپس مدل اندازهگيري

براي روايي سازه ارائه و همچنين روايي واگرا نيز بررسي شده است .در ادامه با استفاده از رويكرد
حداقل مجذورات جزئي روابط متغيرها و مدل اصلي تحقيق بررسي شده است .دادههاي خام
بهدست آمده از جامعه آماري با استفاده از روشهاي آماري مناسب و نرمافزار  SPSSو Smart

 PLSمورد تجزيه و تحليل و پس از پردازش به شكل اطالعات ارائه شده است.
 .4-1ويژگيهاي دموگرافيك جامعه آماري

از شاخصهاي آمار توصيفي براي بررسي ويژگيهاي دموگرافيك پاسخدهندگان استفاده

شده است .فراواني پاسخدهندگان براساس جنسيت ،سن ،ميزان تحصيالت و وضعيت شغلي
مورد بررسي قرار گرفته است و نمودارهاي مربوط ترسيم شده است.

جدول  .4فراواني پاسخدهندگان براساس جنسيت
جنسيت

فراواني

درصد

فراواني تراكمي

مرد

325

85

85

زن

59

15

كل

384

100

مأخذ :همان.

100
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جدول  .5فراواني پاسخدهندگان براساس تأهل
وضعيت تأهل

فراواني

درصد

فراواني تراكمي

متأهل

323

84

84

مجرد

61

16

كل

384

100

100

مأخذ :همان.

جدول  .6فراواني پاسخ دهندگان براساس سن
سن

فراواني

درصد

فراواني تراكمي

 30تا  34سال

123

32

32

 35تا  39سال

119

31

63

 40تا  44سال

51

14

77

 45تا  49سال

49

13

90

 50سال و باالتر

42

10

كل

384

100.00

مأخذ :همان.

نمودار  .1فراواني پاسخدهندگان براساس سن

مأخذ :يافتههاي تحقيق.

100
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جدول  .7فراواني پاسخدهندگان براساس تحصيالت
تحصيالت

فراواني

درصد

فراواني تراكمي

ديپلم

16

4

4

فوق ديپلم

26

7

11

ليسانس

119

31

42

فوق ليسانس

153

40

82

دكتري

70

18

كل

384

100

100

مأخذ :همان.

نمودار  .2نمودار فراواني پاسخدهندگان براساس مدرك تحصيلي

مأخذ :همان.

جدول  .8فراواني پاسخدهندگان براساس وضعيت شغلي
وضعيت شغلي

فراواني

درصد

فراواني
تراكمي

كاركنان سازمانهاي اطالعاتي ،امنيتي ،نظامي يا انتظامي

198

51

51

اعضاي هيئت علمي دانشگاه و پژوهشگران حوزه امنيت

99

26

77

فعاالن احزاب سياسي

87

33

كل

384

100

مأخذ :همان.
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 .4-2تحليل توصيفي متغيرهاي تحقيق

تحليل توصيفي متغيرهاي تحقيق براساس پارامترهاي مركزي (ميانگين ،ميانه و مد) و
پارامترهاي پراكندگي (انحراف معيار و دامنه تغييرات) براي عاملهاي اصلي تحقيق در

جدول  9ارائه شده است.

جدول  .9تحليل توصيفي متغيرهاي تحقيق
عنوان
عشق

تعداد ميانگين

ميانه

مد

384

3/000

3/750

4/000

0/419

384

2/837

4/000

4/000

0/695

وفاداري

384

خروج

384

اعتراض
پاداش
ترس

تقويت انگيزه (عشق ،ترس و پاداش)

تعريف امنيت داخلي برمبناي رضايتمندي مردم

ضرورت مدلسازي در سياستگذاري امنيت
داخلي ايران

انحراف دامنه

384
۳۸۴
۳۸۴
۳۸۴
۳۸۴

3/971

3/333
3/392
3/642
3/593
3/410
3/471

4/000
4/000
4/000

3/333
3/333
3/333
3/667

4/000
4/000
4/000
4/000

كمينه

بيشينه

3/750

1/250

5/000

4/000

1/000

5/000

معيار تغييرات
0/494
0/501
0/644

0/848

4/000
4/000
4/000
4/000

3/333

0/776

4/000

4/000

0/847

4/000

4/000

0/860

4/000

1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000

5/000
5/000
5/000
5/000
5/000
5/000
5/000

مأخذ :همان.

 .4-3تحليلهاي استنباطي

از روشهاي آمار استنباطي براي پاسخ به فرضيهها و سؤالهاي تحقيق استفاده شده است .ابتدا
آزمون نرمال بودن دادهها صورت گرفته تا مشخص شود آيا ميتوان از روشهاي پارامتريك
استفاده كرد يا خير .سپس متناسب با مورد ،از روشهاي مناسب آماري استفاده شده است.

 .4-3-1آزمون نرمال بودن دادهها

پيش از استفاده از آزمونهاي آماري پژوهش ،ابتدا بايد آزمون نرمال بودن داده انجام شود؛

زيرا قبل از هرگونه آزموني كه با فرض نرمال بودن دادهها صورت ميگيرد بايد از آنها
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اطمينان حاصل شود .هنگام بررسي نرمال بودن دادهها ،فرض صفر مبتنيبر اينكه توزيع

دادهها نرمال است در سطح خطاي  %5آزمون ميشود .بنابراين اگر مقدار معناداري بزرگتر
مساوي  0/05بهدست آيد ،در اين صورت دليلي براي رد فرض صفر وجود نخواهد داشت.
بهعبارتديگر توزيع دادهها نرمال خواهد بود .فرض نرمال بودن دادهها در سطح معناداري

 %5با روش كولموگروف-اسميرنف آزمون شده است .براي آزمون نرمال بودن دادهها
فرضهاي آماري بهصورت زير تنظيم ميشود:

جدول  .10آزمون نرمال بودن دادهها
عنوان

عشق

وفاداري

اعتراض

خروج

پاداش

ترس

N

384

384

384

384

384

۳۸۴

كولموگروف-اسميرنوف

4/۰۹۹

3/130

4/103

3/099

4/105

3/۱۱۱

معناداري

0/097

0/083

0/152

0/189

0/160

0/084

مأخذ :همان.

براساس جدول بهدست آمده از آزمون كولموگروف ـ اسميرنوف ،چون سطح معناداري

آن براي همه متغيرها بزرگتر از  0/05بوده ،لذا توزيع دادهها نرمال است .براين اساس جهت

تجزيه و تحليل فرضيهها از مدلسازي معادالت ساختاري با نرمافزار  Smart PLSبهره گرفته

شده است.

 .4-3-2روش حداقل مربعات جزئي و آزمون فرضيههاي تحقيق

در پژوهش حاضر ،روشهاي مدلسازي معادالت ساختاري يعني روش كمترين مجذورات
جزئي 1براي آزمون الگوي اندازهگيري و فرضيههاي پژوهش استفاده شد.

نرمافزار  Smart PLSوابستگي كمتر به حجم نمونه ،بينيازي به نرمال بودن دادهها
)1. Partial Least Squares (PLS
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و تمركز بر بيشينهسازي واريانس دارد كه اين روش جديد برخالف نرمافزارهاي ليزرل 1و
آموس 2براي كاربردهاي واقعي مناسبتر است.

هريك از فرضيههاي تحقيق به تفكيك با استفاده از روش حداقل مربعات جزئي مورد

تجزيه و تحليل قرار گرفتهاند .همچنين درنهايت مدل كلي تحقيق نيز با استفاده از همين

روش به بوته آزمون قرار داده شده است .در روش حداقل مربعات جزئي چند نكته از اهميت
بسيار زيادي برخوردار است:

الف) قدرت رابطه بين عامل (متغير پنهان) و متغير قابل مشاهده با بار عاملي نشان داده

ميشود .بار عاملي مقداري بين صفر و يك است .اگر بار عاملي كمتر از  0/3باشد رابطه
ضعيف در نظر گرفته شده و از آن صرفنظر ميشود .بار عاملي بين  0/3تا  0/6قابل قبول
است و اگر بزرگتر از  0/6باشد خيلي مطلوب است.

ب) زمانيكه همبستگي متغيرها شناسايي شود بايد آزمون معناداري صورت گيرد .براي

بررسي معناداري همبستگيهاي مشاهده شده از روشهاي خودگردانسازي (بوت استراپ)3
و يا برش متقاطع جك نايف 4استفاده ميشود .در اين مطالعه از روش خودگردانسازي

استفاده شده است كه آماره  tرا بهدست ميدهد .در سطح خطاي  %5اگر مقدار روشهاي

خودگردانسازي  t-valueبزرگتر از  1/96باشد همبستگيهاي مشاهده شده معنادار است.
بهطور كلي روابط بين متغيرها در روش حداقل مربعات جزئي دو دسته است:

الف) مدل بيروني 5:مدل بيروني هم عرض مدل اندازهگيري (تحليل عامل تأييدي) در

معادالت ساختاري است و روابط بين متغيرهاي پنهان با متغيرهاي آشكار را نشان ميدهد.

ب) مدل دروني 6:مدل دروني هم عرض مدل ساختاري (تحليل مسير) در معادالت

ساختاري است و روابط بين متغيرهاي پنهان با يكديگر را بررسي ميكند.

)1. Linear Structural Relations (LISRL
)2. Analysis of Moment Structures (AMOS
3. Bootstrap
4. Jacknife
5. Outer Model
6. Inner Model

طراحی مدل راهبردی سیاستگذاری امنیت داخلی جمهوری اسالمی ایران ـــــــــــــــــــــــــــــ431

 .4-3-3مدل بيروني (مدل اندازهگيري)

همانطور كه بيان شد مدل بيروني هم عرض تحليل عامل تأييدي است ،يعني نخست براي

سنجش روابط متغيرهاي پنهان با گويههاي سنجش آنها از مدل بيروني استفاده شده است .مدل

بيروني ارتباط گويهها يا همان سؤالهاي پرسشنامه را با سازهها مورد بررسي قرار ميدهد .درواقع

تا ثابت نشود سؤالهاي پرسشنامه ،متغيرهاي پنهان را بهخوبي اندازهگيري كردهاند ،نميتوان

روابط را مورد آزمون قرار داد .براي آنكه نشان داده شود متغيرهاي پنهان بهدرستي اندازهگيري
شدهاند از مدل بيروني استفاده شده است .نتايج مدل اندازهگيري در جدول  11ارائه شده است.
جدول  .11مدل بيروني حداقل مربعات جزئي (مدل اندازهگيري)
عنوان

عشق

L1

0/638

L2
L3
L4
LO1
LO2

وفاداري

اعتراض

خروج

پاداش

ترس

0/726

0/699
0/687

0/845
0/802

P1
E1
E2
V1
V2
F1
F2
F3

1

0/909
0/823

0/721
0/882

0/761
0/656

0/826

مأخذ :همان.

براساس نتايج مدل اندازهگيري مندرج در جدول  11بار عاملي مشاهده در اكثر موارد،

مقداري بزرگتر از  0/3است كه نشان ميدهد همبستگي مناسبي بين متغيرهاي قابل مشاهده با

متغيرهاي پنهان مربوط به خود وجود دارد.
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بنابراين ميتوان نتيجه گرفت هر متغير اصلي بهدرستي مورد سنجش قرار گرفته است

و با عنايت به يافتههاي حاصل از اين مقياس ميتوان به آزمون فرضيههاي پژوهش پرداخت.
 .4-4روايي همگرا

در اين پژوهش ،روايي همگرا 1نيز محاسبه شده است .هرگاه يك يا چند خصيصه از طريق
دو يا چند روش اندازهگيري شوند همبستگي بين اين اندازهگيريها دو شاخص مهم اعتبار

را فراهم ميسازد .اگر همبستگي بين نمرات آزمونهايي كه خصيصه واحدي را اندازهگيري
ميكند باال باشد ،پرسشنامه داراي اعتبار همگراست .وجود اين همبستگي براي اطمينان از
اينكه آزمون آنچه را كه بايد سنجيده شود ميسنجد ،ضروري است .براي روايي همگرا،

ميانگين واريانس استخراج 2و پايايي مركب 3محاسبه ميشود .لذا بايد روابط زير برقرار باشد:
CR>0.7
CR>AVE
AVE>0.5
جدول  .12روايي همگرا و پايايي متغيرهاي تحقيق
عنوان

تعداد سؤالها

آلفاي كرونباخ

واريانس استخراج

پايايي مركب

عشق



0/815

0/573

0/874

وفاداري



0/764

0/612

0/835

اعتراض



0/806

0/648

0/892

خروج



0/765

0/599

0/803

پاداش



0/769

0/607

0/795

ترس



0/814

0/588

0/845

مأخذ :همان.

1. Convergent Validity
)2. Average Variance Extracted (AVE
)3. Composite Reliability (CR

طراحی مدل راهبردی سیاستگذاری امنیت داخلی جمهوری اسالمی ایران ـــــــــــــــــــــــــــــ433

آلفاي كرونباخ همه متغيرهاي بزرگتر از  0/6بوده بنابراين از نظر پايايي همه متغيرها مورد

تأييد است .مقدار ميانگين واريانس استخراج شده همواره بزرگتر از  0/5است بنابراين روايي
همگرا نيز تأييد ميشود .مقدار پايايي مركب نيز بزرگتر از واريانس استخراج شده است.

 .4-5روايي واگرا

روايي واگرا يكي از معيارهاي بررسي برازش مدلهاي اندازهگيري است كه دو موضوع را
پوشش ميدهد:

الف) مقايسه ميزان همبستگي بين شاخصهاي يك سازه با آن سازه در مقابل همبستگي

آن شاخصها با سازههاي ديگر ،ب) مقايسه ميزان همبستگي يك سازه با شاخصهايش در
مقابل همبستگي آن سازه با ساير سازهها (داوري و رضازاده.)56 :1392 ،

 .4-5-1روش فورنل و الكر

1

ميزان رابطه سازه با شاخصهايش در مقايسه رابطه آن سازه با ساير سازههاست؛
بهگونهاي كه روايي واگراي قابل قبول يك مدل حاكي از آن است كه يك سازه در

مدل تعامل بيشتري با شاخصهاي خود دارد تا با سازههاي ديگر (همان .)57 :روايي
واگرا وقتي در سطح قابل قبولي است كه ميزان ميانگين  2براي هر سازه بيشتر از واريانس
اشتراكي آن سازه و سازههاي ديگر (مربع مقدار ضرايب همبستگي بين سازهها) در مدل

باشد .بررسي اين امر با ماتريسي انجام ميپذيرد كه خانههاي اين ماتريس حاوي مقادير
ضرايب همبستگي بين سازهها و جذر مقادير ميانگين مربوط به هر سازه باشد اين مدل

در صورتي روايي واگراي قابل قبولي دارد كه اعداد مندرج در قطر اصلي از مقادير

زيرين خود بيشتر باشند (همان.)58 :

1. Fornell and Larcer
2. Average
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مشخصه اصلي اين ماتريس آن است كه قطر اصلي يك است .سپس مقادير موجود

روي قطر اصلي ماتريس را با ريشه دوم مقادير واريانس شرح داده شده در  AVEجايگزين
ميكنيم و درنهايت جدول  13ارائه ميشود.

جدول  .13روش فورنل و الكر
ترس

عشق

وفاداري

اعتراض

عنوان

خروج

خروج

1

ترس

0/1981

1

عشق

0/0962

0/533

1

وفاداري

0/0659

0/420

0/550

1

اعتراض

0/1718

0/298

0/149

0/156

1

پاداش

0/0669

0/132

-0/134

0/126

0/14۵

پاداش

1

مأخذ :همان.

 .4-6آزمون فرضيههاي پژوهش

رابطه متغيرهاي مورد بررسي در هريك از فرضيههاي تحقيق براساس يك ساختار

علّي با روش حداقل مربعات جزئي آزمون شده است .در مدل كلي تحقيق كه در

شكل  7ترسيم شده مدل اندازهگيري (رابطه هريك از متغيرهاي قابل مشاهده با متغير
پنهان) و مدل مسير (روابط متغيرهاي پنهان با يكديگر) محاسبه شده است .براي سنجش

معناداري روابط نيز آماره  tبا روش بوت استراپينگ محاسبه شده كه در شكل  8بار

عاملي تأثير مدل  L.R.Fبر  E.V.Lآمده است .در اين مدل كه خروجي نرمافزار Smart

 PLSاست خالصه نتايج مربوط به بار عاملي استاندارد روابط متغيرهاي تحقيق ارائه
شده است .آزمون فرضيههاي تحقيق براساس روابط هريك از متغيرها به تفكيك نيز

محاسبه شده است.

طراحی مدل راهبردی سیاستگذاری امنیت داخلی جمهوری اسالمی ایران ـــــــــــــــــــــــــــــ435

شكل  .7روش حداقل مربعات جزئي مدل كلي پژوهش

مأخذ :همان.

شكل  .8آماره  t-valueمدل كلي پژوهش با روش بوت استراپينگ

مأخذ :همان.
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 .4-6-1معيار R squaresيا R2

معيار  R2كه براي متصل كردن بخش اندازهگيري و بخش ساختاري مدلسازي معادالت

ساختاري بهكار ميرود نشان از تأثيري دارد كه متغير برونزا بر متغير درونزا ميگذارد .نكته
ضروري در اينجاست كه  R2تنها براي سازههاي درونزا (وابسته) مدل محاسبه ميشود و در مورد

سازههاي برونزا مقدار اين معيار صفر است .هرچه مقدار  R2مربوط به سازههاي درونزا يك

مدل بيشتر باشد نشان از برازش بهتر مدل است .چين )1998( 1سه مقدار  0/33 ،0/19و  0/67را
بهعنوان ضعيف ،متوسط و قوي بودن مدل تعيين ميكند (همان.)59 :
شكل R2 .9

مأخذ :همان.

1. Chin
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مقدار  R2براي سازه در شكل  9مشخص شده است .با توجه به سه مقدار ،مالك مناسب بودن

برازش مدل ساختاري را تأييد ميسازد .مقادير  0/514 ،0/677و  0/488در اين مدل بهدست آمده است.
 .4-6-2برازش كلي مدل

1

اين معيار مربوط به بخش كلي مدلهاي معادالت ساختاري است بدينمعنا كه با اين معيار ،محقق ميتواند

پس از بررسي برازش بخش اندازهگيري و بخش ساختاري مدل كلي پژوهش خود ،برازش بخش كلي را نيز
كنترل كند .برازش كلي مدل توسط تنهاوس و همكاران  )2005( 2ابداع و طبق فرمول زير محاسبه ميشود:
GOF = (Avg (Communalities )�R 2

 Communalitiesنشانه ميانگين مقادير اشتراكي هر سازه و  R2نيز مقدار ميانگين

واريانس تبيين شده سازههاي درونزاي مدل است.

وتزِلس ،ادكركن ـ شرودر و ون اپن ،)2009( 3سه مقدار  0/25 ، 0/01و  0/36را

بهعنوان مقادير ضعيف ،متوسط و قوي براي برازش كلي مدل معرفي كردهاند.

Avg (R2) =0.559

GOF = 0.901 × 0.559 = 0.504 = 0.710
 .4-6-3بررسي وضعيت متغيرهاي جانبي تحقيق

بعد از بررسي نرمال بودن متغيرهاي پژوهش ،براي بررسي وضعيت متغيرهاي تحقيق از آزمون  tتك
نمونه استفاده شده است .بنابراين ديدگاه پاسخدهندگان پيرامون اهميت هريك از عوامل و ابعاد مورد

مطالعه با استفاده از اين آزمون بررسي شده است .در آزمون  tتك نمونه فرض صفر ( )H0مبتنيبر

آن است كه متغير مورد بررسي در وضعيت مطلوبي قرار ندارد و فرض بديل ( )H1نيز ادعاي آزمون
)1. Goodness Of Fitness (GOF
2. Tenenhaus and etal.
3. Wetzels, Odekkerken-schroder and Van Oppen
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است .ازآنجاكه دادهها با طيف ليكرت  5درجه گردآوري شده است ميانگين ،عدد  3يعني نقطه وسط

طيف ليكرت در نظر گرفته شده است .بنابراين بيان آماري فرضيههاي پژوهش بهصورت زير است:

H0: µ ≤ 3
H1: µ > 3

فرض صفر :عامل مورد بررسي در وضعيت مطلوبي قرار ندارد.

فرض بديل (ادعاي آزمون) :عامل مورد بررسي در وضعيت مطلوبي قرار دارد.

چون اين مطالعه در سطح اطمينان  %95بررسي شده است بنابراين چنانچه در محاسبه ميانگين

هر بعد ،مقدار معناداري 1از سطح خطاي  %5كوچكتر باشد ،فرض صفر رد شده و بنابراين ادعاي

آزمون تأييد خواهد شد .بديهي است در اين شرايط آماره آزمون  tاز مقدار بحراني  t0.05يعني

 1/96بزرگتر خواهد بود .همچنين هر دو كران فاصله اطمينان نيز مثبت خواهد شد .نتايج مربوط
به محاسبات انجام شده آزمون  tتك نمونه در ادامه آمده است .خالصه نتايج آزمون  tتك نمونه
براساس ميانگين ديدگاه پاسخدهندگان در جدول  14ارائه شده است.

جدول  .14نتايج آزمون  tتك نمونه براي متغيرهاي فرعي تحقيق
متغيرهاي پژوهش
كارآمدي روشهاي موجود در ايران

ميانگين

فاصله اطمينان %59

مقدار
مقدار t
معناداري حد پايين

حد باال

3/642

10/877

0/000

0/336

0/517

آسيبشناسي اجرا ( )L.R.Fدر ايران – اجرا براساس عشق

3/410

8/787

0/000

0/318

0/502

آسيبشناسي اجرا ( )L.R.Fدر ايران – اجرا براساس ترس

3/474

مدل اجرا (تلفيق عشق و ترس و پاداش)

آسيبشناسي اجرا ( )L.R.Fدر ايران – اجرا براساس پاداش
آسيبشناسي ( )E.V.Lدر ايران – تبديل
اعتراض به وفاداري

آسيبشناسي ( )E.V.Lدر ايران – تقويت وفاداري

آسيبشناسي ( )E.V.Lدر ايران –اعتراض

4/593
3/471

11/544

0/000

10/246

0/000

10/858

0/000

0/235
0/380
0/388

0/500
0/561
0/559

3/440

9/779

0/000

0/352

0/529

3/586

13/079

0/000

0/498

0/674

3/576

13/272

0/000

0/491

0/662

مأخذ :همان.

1. P-value
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 .5جمعبندي ،نتيجهگيري و پيشنهادها
در سنجش آماري مدل مطلوب سياستگذاري امنيت داخلي جمهوري اسالمي ايران ،ميانگين

ديدگاه پاسخدهندگان در هشت متغير ذكر شده بزرگتر از حد وسط طيف ليكرت بهدست

آمد .مقدار معناداري نيز صفر بهدست آمده كه كوچكتر از سطح خطاي  0/05است بنابراين
ميانگين مشاهده شده معنادار است .مقدار آماره  tبهدست آمده از مقدار بحراني بزرگتر

است .همچنين هر دو كران باال و پايين فاصله اطمينان مقداري بزرگتر از صفر بوده (مثبت)
و ادعاي آزمون تأييد ميشود .بهاستناد هريك از اين يافتههاي آماري با اطمينان  %95ميتوان

ادعا كرد كه درمجموع مدل طراحي شده بهعنوان مدل مطلوب مورد تأييد قرار ميگيرد.

گرچه در عالم نظر ،وجود كثرت برداشتها ،امري مثبت تلقي ميشود ،اما بهنظر ميرسد

در مرحله تصميمسازي و سياستگذاري ،اين مسئله ميتواند به هرجومرج و بالتكليفي بينجامد.
ازآنجاكه بخش مهمي از سياستگذاري به برداشتها و ذهنيت سياستگذاران مربوطه نسبت

به آن موضوع ،بستگي دارد ،سوءبرداشت در آن و خصوصاً در موضوع سرنوشتسازي
همچون امنيت ،آثار بسيار زيانباري ميتواند براي جامعه بهدنبال داشته باشد .بنابراين توجيه

و آگاهسازي سياستگذاران نسبت به مدلهاي مطلوب سياستگذاري و لزوم اقدام متناسب
با مدل مورد نظر ،ضروري است .پيشنياز اين امر ،شناخت و اشرافيت نسبت به مدل و
مدلسازي و طراحي مدل مطلوب متناسب با شرايط است.

درك صحيح و واقعبينانه سياستگذاران جمهوري اسالمي ايران نسبت به طراحي و

بهكارگيري مدل مطلوب سياستگذاري امنيت داخلي ،تا رسيدن به نقطه آرماني فاصله زيادي

دارد ،زيرا با وجود ورود مدلسازي و سياستگذاري امنيتي در مجامع دانشگاهي و قلمفرسايي
نسبت به آن ازسوي نخبگان و محققان كشور طي چند سال گذشته ،اين مفهوم كمتر مورد

توجه و اعتناي جدي سياستگذاران ارشد نظام واقع شده است .فارغ از اينكه اين وضعيت
را ناشي از عدم اعتقاد آنان به پذيرش چنين واقعيتي يا نشانه كماهميت دانستن موضوع

نزد آنان يا از منظري بدبينانه آن را دال بر غفلت آنان نسبت به چنين موضوع مهمي تلقي
كنيم؛ نتيجهگيري منطقي اين است كه نزد سياستگذاران ارشد نظام جمهوري اسالمي ايران،
نهتنها تلقي و برداشت واحد و يكساني از طراحي و بهكارگيري مدل مطلوب سياستگذاري
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امنيت داخلي وجود ندارد بلكه اصوالً بهنظر ميرسد اين متغير ،نقش تعيينكنندهاي در

ذهنيت سياستگذاران امنيتي كشور ندارد .لذا گفتمان حاكم بر نگرش و برداشت موضوع
سياستگذاران امنيتي ايران نسبت به مفهوم امنيت ميبايست از رويكرد سنتي فاصله بگيرد.

هرچند آينده را نميتوان پيشبيني كرد ،اما راز ناگشودني هم نيست برخي درسهاي

قريببهيقين درباره آينده ميتوانند كمك مؤثري به طراحان سياستگذاران امنيتي كنند .در
گذشته ،تهديدمحوري ،دولتمحوري ،تفكيك ملموس تهديدهاي داخلي از خارجي ،بقاي

فيزيكي و غيره از ويژگيهاي اساسي سياستگذاري امنيتي بودند؛ اما اين موازين جاي خود
را به موضوعاتي نظير جامعه و فردمحوري ،فرصتمحوري ،درهمتنيدگي تهديدهاي داخلي
و خارجي ،رضايت شهروندان و ...داده است .بهعبارتديگر رابطه متعارض قدرت و امنيت،
دوگانگي قدرت و اخالق ،زور بهعنوان تنها چهره قدرت ،تمايز واقعگرايي از آرمانگرايي

جاي خود را به همنشيني قدرت و امنيت ،تعامل قدرت و اخالق ،ظهور قدرت در چهرهها و

فناوريهاي گوناگون و همزيستي آرمانگرايي با واقعگرايي ميدهد.

در چنين شرايطي ،سياستگذاران امنيتي بيش از آنكه مقيد به قبول پيشفرضهاي

خاصي درباره ابزارها و روشهاي تأمين امنيت باشند ،بايد تا درجه نخست رسيدن به نتيجه
و هدف اصلي كه همانا تأمين رضايت شهروندان است را در دستور كار خويش قرار دهند.

در شرايط تحوليافته كنوني ،اساس موفقيت حكومتها در سياستهاي امنيتي ،در

برخورداري آنها از مدل مطلوب در سياستگذاري امنيتي است .در صورت برخورداري از
مدل مطلوب و استراتژيك در حوزه امنيت ،سياستگذاران بهتر ميتوانند اهداف بلندمدت،
ميانمدت و كوتاهمدت امنيتي خويش را تعيين كرده و به اولويتگذاري آنها مبادرت

ورزند .ترسيم مدل سياستگذاري امنيت داخلي ،متأثر از سه متغير مهم ارزشها و آرمانها،

محيط امنيتي و تواناييهاي نظام سياسي است .بنابراين در طراحي مدل ،سه متغير مذكور
ميبايست بهخوبي مورد التفات قرار گيرند .لزوم پاسخگو بودن نظام نسبت به افكار عمومي

در سياستهاي امنيت داخلي ،تا حدود زيادي آنها را از غلتيدن در دام فساد و سوءاستفاده
از قدرت ،باز خواهد داشت.

اين استنتاجات ،ضرورت بازنگري و تطبيق برداشتها و ذهنيتهاي سنتي سياستگذاران

طراحی مدل راهبردی سیاستگذاری امنیت داخلی جمهوری اسالمی ایران ـــــــــــــــــــــــــــــ441

امنيتي از سه مقوله ارزشها ،محيط امنيتي و تواناييها را مورد توجه قرار ميدهد .در اين

راستا بهدليل تنوع و تعدد در حال وقوع در ابعاد تهديدها و آسيبهاي امنيتي؛ گزينش،
استخدام و بهكارگيري مديريت نيروي انساني كارآمد در بخشهاي تصميمگيرنده ،مجري

و ارزياب ،به اصالحات و مطابقتهاي جدي نياز دارد .ايجاد انعطاف در سازمانهاي مرتبط
براي منطبق ساختن خويش با مأموريتهاي محوله ،از جمله پيشنيازهاي اين موضوع است.

AK
ù
"
ê
F
#
#
سال  ،26شماره 97
442ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ B& / SÕ{#£Ý
منابع و مآخذ
1.1استونر ،جيمز ادوارد ( .)1379مديريت ،ترجمه علـي پارسـائيان و سـيدمحمد اعرابـي ،تهـران ،انتشارات
دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
2.2اسكات ،ريچارد ( .)1397سازمانها ،سيستمهاي عقاليي طبيعي و باز ،ترجمه حسن ميرزايي اهرنجاتي،
چاپ دهم ،تهران ،انتشارات سمت.
3.3اشتراوس ،لئو ( .)1383فلسفه سياسي چيست؟ ،ترجمه فرهنگ رجايي ،تهران ،انتشارات علمي و فرهنگي.
4.4الواني ،سيدمهدي و نصراله ميرشفيعي ( .)1369مديريت توليد ،چاپ اول ،مشهد ،انتشارات آستان قدس رضوي.
5.5بركووتيز ،مورتون و پرسي سي باك (« .)1377امنيت ملي» ،فصلنامه مطالعات راهبردي ،پيش شماره دوم.
6.6تاجيك ،محمدرضا ( .)1381مقدمهاي بر استراتژي امنيت ملي ،جلد اول ،تهران ،انتشارات رياست جمهوري.
7.7داوري ،علي و آرش رضازاده ( .)۱۳۹۲مدلسازي معادالت ساختاري با نرمافزار  ،PLSچاپ اول ،تهران،
انتشارات جهاد دانشگاهي.
8.8دالور ،علي ( .)1382روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي ،چاپ اول ،تهران ،دانشگاه پيام نور.
9.9راغب اصفهاني ،حسين بن محمد ( .)1388مفردات الفاظ قرآن ،ترجمه سيدغالمرضا خسروي حسيني،
تهران ،نشر مرتضوي.
1010رضائيان ،علي ( .)1385اصول مديريت ،تهران ،انتشارات سمت.
1111رضوينژاد ،سيدامين و جواد رزاقي (« .)1397مدل مطلوب اجرا و ارزيابي در سياستگذاري امنيت داخلي
جمهوري اسالمي ايران» ،فصلنامه خطمشيگذاري عمومي در مديريت ،سال نهم ،ش .29
1212ره پيك ،سيامك ( .)1387تهديدات قدرت ملي شاخصها و ابعاد ،تهران ،دانشگاه عالي دفاع ملي.
1313سرمد ،زهره ،الهه حجازي ( .)1384روشهاي تحقق در علوم رفتاري ،تهران ،انتشارات آگاه.
1414شافريتز ،جي.ام .و كريستوفر پي .بريك ( .)1390سياستگذاري عمومي در اياالت متحده آمريكا ،ترجمه
حميدرضا ملكمحمدي ،تهران ،انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
1515عبداله خاني ،علي ( .)1383نظريههاي امنيت ،جلد اول ،تهران ،انتشارات ابرار معاصر تهران.
1616گولد ،جوليوس و ويليام كولب ( .)1376فرهنگ علوم اجتماعي ،ترجمه مصطفي ازكيا و همكاران،
تهران ،انتشارات مازيار.
1717لوتانز ،فرد ( .)1375رفتار سازماني ،ترجمه غالمعلي سرمد ،چاپ دوم ،تهران ،مؤسسه بانكداري ايران.

طراحی مدل راهبردی سیاستگذاری امنیت داخلی جمهوری اسالمی ایران ـــــــــــــــــــــــــــــ443

1818ماندل ،رابرت ( .)1377چهره متغير امنيت ملي ،ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردي ،چاپ دوم ،تهران،
انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي.
1919مشبكي ،اصغر ( .)1385مديريت رفتار سازماني ،تهران ،انتشارات ترمه.
2020معين ،محمد ( .)1353فرهنگ لغات معين ،جلد اول ،تهران ،انتشارات اميركبير.

2121ملكمحمدي ،حميدرضا (« .)1384رويكردي تلفيقي در اجرا و ارزيابي سياستها» ،مجله دانشكده
حقوق و علوم سياسي ،ش .67
2222مورهد ،گري گوري و ريگي گريفين ( .)1385رفتار سازماني ،ترجمه سيدمهدي الواني و غالمرضا
معمارزاده ،چاپ يازدهم ،تهران ،انتشارات مرواريد.
2323يزداني ،عنايتاله و محمد خدابنده (« .)1390امنيت در عصر پسامدرن :بررسي تحوالت رهيافتهاي
سياسي و بينالملل» ،مجله رهيافتهاي سياسي و بينالمللي ،ش .25
2424مكينال ،رابرت و ريچارد ليتل ( .)1380امنيت جهاني رويكردها و نظريهها ،ترجمه اصغر افتخاري ،تهران،
انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي.
25. Anderson, J. (1990). Public Policy-making: An Introduction, Boston, Houghton Mifflin.
26. Chin, W. W. (1998). "The Partial Least Squares Approach to Structural Equation
Modeling", Modern Methods for Business Research, 295(2).
27. Dye, T. (1992).Understanding Public Policy, NY, Prentice Hall.
28. Etzioi, A. (1961). A Comparative Analysis of Compiex Organizations Praegar

Press, New Yourk.
29. Hirshman, A. O. (1970). Exit, Voice, Loyalty, Harvard University, Press,
Cambridge, Mass.
30. Karacasulu, Nilüfer and Elif Uzgören (2007). Explaining Social Constructivist

Contributions to Security Studies, at the METU Conference on International
Relations, June 14-15, 2006.
31. Lasswell, H. D. and D. Lerner (1959). The Policy Science, Stanford: Stanford
University Press.

AK
ù
"
ê
F
#
#
97  شماره،26 سال
B& / SÕ{#£Ý ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ444
32. Nutley, S. and J. Weeb (2000). Evidence and Policy Process, in Davis HTO etal. (2000).
What Works? Evidence-based Policy and Practice in Public Service, Bristal,
Policy Press.
33. Peters, B. G. (2004). American Public Policy: Promise and Performance (7 Ed.),
New Yourk, CQ.
34. Tenenhaus, M., V. E. Vinizi, Y. M. Cgatelin and C. Lauro (2005). "PLS path
Modeling", Computational Statistics and Data Analysis, 48 (1).
35. Wetzels, M., G. Odekkerken-schroder and C. Van Oppen (2009). "Using Pls
Path Modeling for Assessing Hierarchical Construct Models: Guidelines and
Empirical Illustration", MIS Quarterly, 33(1).

