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 چكيده

هدف این مقاله، تبيين پيامدهاي اقتصاد  است.امنيتي ميزان و كيفيت ثبات و امنيت جامعه، خروجي حكمراني 

هایي است كه دولتمردان نباید ترین مقولهسياسي رانتي بر حكمراني امنيتي است. حكمراني امنيتي از مهم

هاي علمي در تا كنون تحقيقي منسجم با روشمسئله این پژوهش آن است كه نسبت به آن غلفت نمایند. 

بر حكمراني امنيتي انجام نشده است. هدف این تحقيق، بررسي تبعات  مورد پيامدهاي اقتصاد سياسي رانتي

نفر از  50اقتصاد سياسي رانتي بر حكمراني امنيتي كشورهایي با اقتصاد رانتي است. نمونه آماري این پژوهش 

 روایي تعيين براياند. خبرگان دانشگاهي و نيروهاي مسلح است كه به صورت غيرتصادفي انتخاب شده

 نمونة آزمون، پایایي تعيين براي شد و استفاده پرسشنامه ايدومرحله توزیع و محتوا روایي روش از مهپرسشنا

 آلفاي» روش با اعتماد ضریب ميزان SPSS افزارنرم كمك به و شد آزمونپيش خبرگان بين پرسشنامه اوليه

 عوامل بندياولویت منظوربه، SPSSافزار نرم از استفاده در ادامه با. آمد دستبه 8/0 از تربزرگ «كرونباخ

 از هانوع داده به توجه با ميزان اثرگذاري آنها بر حكمراني امنيتي و برآمده از اقتصاد سياسي رانتي

هاي . تحليل دادهگردید استفاده چندگانه رگرسيون و پيرسون همبستگي فریدمن، و دو خي هايآزمون

گيري بسترهاي مناسب، اقتصاد سياسي رانتي، موانعي را در زمينه شكلشده بيانگر آن است كه گردآوري

دهد اقتصاد سياسي، با توجه به ها نشان مينماید. یافتهفرایند و نتایج حكمراني امنيتي مطلوب ایجاد مي

گيري و راهبري فرایندهاي بدیلي در چگونگي شكلتأثيرگذاري متقابل بر ساختارها و فرایندها، نقش بي

 سازيمردمي» و «قدرت سازياجتماعي» تقویت نيازمند امنيتي تبط با حكمراني امنيتي دارد. حكمرانيمر

 . است «امنيت

 

 

 سازي امنيت.: اقتصاد سياسي رانتي، حكمراني امنيتي، سياستگذاري، مردميواژگان كليدي
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 . كليات1

 . بيان مسئله1-1

هایي است كه دولتمردان نباید نسبت به آن غفلت ورزند؛ چرا كه ضریب ترین مقولهحكمراني امنيتي از مهم

شده موفقيت حكمراني امنيتي در گرو ميزان شناخت جامعه و مسائل و معضالت آن و كارایي فرایند طراحي

 براي پاسخ به مسائل و حل مشكالت در حوزه امور امنيتي است. 

بعدي بررسي توان از زوایاي گوناگون مورد بررسي قرار داد. رویكرد تكاني امنيتي را ميوضعيت حكمر

هاي حكمراني امنيتي، هر چند احتمال دارد داراي عمق الزم باشد، ولي از آنجا كه بسياري از عوامل و زمينه

باشد. چنين رویكردهایي  تواند داراي جامعيت و اتقان مناسبدهد، نميكننده را مورد توجه قرار نميتعيين

توانند تجویز قرین به صحتي داشته باشند و اشتباهات، نمي هادليل نداشتن شناخت كافي از دالیل ناكاميبه

رسد رویكردهاي تركيبي و ها به همراه نخواهد داشت. به نظر ميها و اشكالاي جز تداوم انحرافكه نتيجه

هاي انساني و اجتماعي برخوردار باشند. از جمله بررسي پدیدهچندبُعدي از ظرفيت بسيار مناسبي براي 

كنندگي باالیي دارد. ترین رویكردهاي تركيبي چندبُعدي، رویكرد اقتصاد سياسي است كه قابليت تبيينمهم

شود، ولي هاي كاربست این رویكرد، هر چند موجب دوري و اكراه پژوهشگران ميها و دشواريپيچيدگي

ها، رویكردي بسيار كاربردي است. واقعيت آن است كه بيشتر كشورهاي دیدي راهبردي به پدیده دليل ارائهبه

با اقتصاد رانتي مانند بعضي از كشورهاي منطقه غرب آسيا همچون عربستان، در حكمراني امنيتي گرفتار 

 اند.معضالت گوناگوني بوده

شور است. بدون تردید، این فرایند تحت تأثير كيفيت حكمراني امنيتي بيانگر وضعيت و ضریب امنيتي در ك

پژوهشي  دهد متأسفانه هنوز با وجود اهميت این موضوع،ها نشان ميعوامل و متغيرهاي فراواني است. بررسي

 آن پژوهش این مسئله شده،در مورد شناخت و شناسایي این عوامل انجام نشده است، با توجه به مطالب بيان

واسطه حاكميت اقتصاد سياسي رانتي و هاي موجود در حكمراني امنيتي، بهلبخش مهمي از اشكا است

مورد احصاء و شناسایي این  در علمي هايروش با منسجم تحقيقي تاكنون پيامدهاي ناشي از آن است كه

 است.  نشده انجام پيامدها

 . اهميت و ضرورت انجام تحقيق1-2

 . اهميت1-1-2

 نماید. ( پرداختن به این موضوع بخشي از خأل موجود در ادبيات راهبردي كشور را مرتفع مي1)

و  103: 1399تواند در شناخت عوامل مؤثر از جمله اقتصاد سياسي )عسگري، ( انجام این تحقيق مي2)

 ( بر كيفيت حكمراني امنيتي مؤثر باشد. 54: 1396مقدم، كالنتري، فالح، حيات

 برخي مشكالت امنيتي اثرگذار است. ج این تحقيق در شناخت ریشه( نتای3)



       1402بهار  ،81 شماره، بیست و یکمسال علمي راهبرد دفاعي،  فصلنامه       

 بر حكمراني امنيتي آشنا نماید.  تواند مخاطبان را با پيامدهاي اقتصاد سياسي( انجام این تحقيق، مي4)

 . ضرورت2-1-2

 ( نپرداختن به این موضوع، موجب تداوم خأل موجود در ادبيات راهبردي كشور خواهد بود.1)

 شود. نجام نشدن این تحقيق، موجب تداوم غفلت از نقش اقتصاد سياسي بر حكمراني امنيتي  مي( ا2)

 یابي علل برخي مشكالت امنيتي انجام نخواهد شد.توجهي به این موضوع، ریشه( بي3)

( در صورت انجام نشدن این تحقيق، شناخت پيامدهاي اقتصاد سياسي بر حكمراني امنيتي حاصل نخواهد 4)

 .شد

 پرسش تحقيق .1-3

 اقتصاد سياسي رانتي چه پيامدهایي بر فرایند حكمراني امنيتي دارد؟

 . هدف تحقيق1-4

 تبيين پيامدهاي اقتصاد سياسي رانتي بر فرایند حكمراني امنيتي.

 . ادبيات تحقيق2

 . تعريف مفاهيم2-1

 . حكمراني1-2-1

 ,Daase. )است گذاريمشيخط و سياستي هماهنگي جدید اشكال توصيف براي ايواژه حكمراني،

Friesendorf, 2010: 3-4 )،فلسفه و روش محيط، از صرفنظر كردن، حكومت فرآیند حكمراني 

 (Bevir, 2012: 1. )است حكمراني

گذاري و فرایندي معطوف به سياستگذاري، قاعدهحكمراني، وند است. حكمراني، نوعي فناوري نرم زمينه

براي تمامي بازیگران در چارچوب مدیریت عمومي كارآمد، مؤثر و پاسخگو گري و يمتنظتوانایي دولت در 

 (.106: 1401)عسگري، شهروندان باشد  بازیگران غيردولتي و است كه پذیراي مشاركتها و هنجارهارزش

 . حكمراني امنيتي1-2-2

 سازامنيت هايظرفيت مؤثر، حاكميت سازوكار طریق از توانمي آن طي كه است فرایندي امنيتي، حكمراني

. است سنتي امنيتي هايسياست از گریز به كمك براي «ابتكاري ابزار» یك امنيتي حكمراني. كرد تقویت را

(Hameiri, Jones, Sandor, 2018: 463-482) 
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اي رشتهميانمثابه بحثي بخشي به امور امنيتي، حكمراني امنيتي است كه بهگري و انتظامفرایند و شيوه تنظيم

ها و گيري، اجرا و نحوه مدیریت مسائل امنيتي در چارچوب ارزششامل چگونگي سياستگذاري، تصميم

هنجارها، توسط دولت در تعامل و مشاركت گسترده و معنادار مردم و بازیگران غيردولتي در راستاي نيل به 

 (.230: 1400اي امنيت است )عسگري، اهدافي همچون ثبات سياسي، تأمين امنيت ذهني مردم و حفظ و ارتق

 . اقتصاد سياسي رانتي2-2-2

فتي و متنوع نبودن معناي پيامدهاي سياسي اقتصاد رانتي است. نقش عمده درآمدهاي ناقتصاد سياسي رانتي به

محمودي، َشود )شيخها ميپذیرشدن این دولتساختارهاي سياسي و اقتصادي دولت رانتي، موجب آسيب

عبارتي این اقتصاد، به مطالعه رابطه ميان سياست و اقتصاد با تأكيد بر ابعاد سياسي (؛ به188: 1400مسعودنيا، 

 :Frieden, Lake, 2000)پردازد هاي سياسي ميگيريهاي اقتصادي و ابعاد اقتصادي تصميمگيريتصميم

1). 

 سازي امنيت. مردمي3-2-2

هاي گوناگون امنيتي در دهي به آحاد ملت در عرصهركتهاي مردمي و مشاگيري از ظرفيتمنظور، بهره

 ها و تأمين امنيت پایدار است.راستاي دفع تهدیدات، رفع آسيب

 . پيشينه تحقيق3-2

 حكمراني الگوي مبناي بر اسالمي انقالب از بعد هايدولت سياسي اقتصاد هايسياست تحليل»مقاله هدف ( 1)

شناخت ميزان انطباق الگوي حكمراني خوب و تحليل ، «(روحاني حسن دولت موردي: مطالعه) خوب

هاي اقتصادي سياسي دولت حسن روحاني با شاخص قرار دادن الگوي حكمراني خوب بانك جهاني سياست

با توجه به شاخص كارایي و اثربخشي، در دوره اول ریاست  هاي تحقيق حاكي از این است كهاست. یافته

ثير عوامل أو كاهش داد، اما در دوره دوم، تحت تكرده ند تورم را كنترل جمهوري، دولت روحاني رو

و  كارآیي ،در دو سال پایاني ویژهبهگر خارج از كشور و كارگزار داخل كشور و عوامل مداخله-ساختار

از دیگر فقدان شفافيت و پاسخگویي ، همچنين اش را از دست داد و نرخ تورم افزایش یافتاثربخشي

از دیگر معضالت  نجومي و فساد اقتصادي و مالي هايفساد اداري و مالي همچون حقوقبوده است. مشكالت 

توسعه صادرات غيرنفتي . كه موجبات فرار مغزها شد است التحصيالنبيكاري فارغبوده است. مشكل دیگر، 

هاي همراه بوده از نشانه هاي اخير به لحاظ ارزش و وزن در بسياري از موارد با ضریب تغييرات منفيكه در سال

 (.61-73: 1400 باي، مطلبي، آید )نودیجه،به شمار ميتوسعه ناكارآمدي دولت آقاي روحاني در امر 

نویسندگان به این  ،«سوميشدن، اقتصاد سياسي جدید و حكمراني: یك دیدگاه جهانجهاني»( در مقاله 2)

 اقتصاد در و شده بنا جدید نهادي اقتصاد پایه بر كه «جدید سياسي اقتصاد» اند كه ظهورمطلب اشاره نموده

 حامي كه است شده حكمراني از ايشيوه به منجر است، یافته تجلي جدید عمومي مدیریت و جدید سياسي

 الگوي این سوم، جهان كشورهاي براي حال، این با. است شدنجهاني براي مساعد و جهاني بازار نيروهاي



       1402بهار  ،81 شماره، بیست و یکمسال علمي راهبرد دفاعي،  فصلنامه       

 و وابستگي و اقتصادي-اجتماعي داخلي شرایط بر جدي پيامدهاي بازار، بر مبتني حكمراني جدید

گونه كه مشخص است در منابع . همان(Shamsul, 2002: 103-124) دارد آنها خارجي پذیريآسيب

رو هاي اقتصاد سياسي رانتي بوده باشد، از اینكننده ویژگيتوان منبعي را مشاهده نمود كه بيانیادشده نمي

پيامدهاي این نوع از اقتصاد، در ادبيات  راج دقيق ادبيات موجود در خصوص اقتصاد سياسي،ضمن استخ

 موجود شناسایي گردید.

 . پيامدهاي اقتصاد سياسي رانتي برآمده از بررسي منابع1جدول شمارة 

 منبع اقتصاد سياسي رانتي پيامدهاي ردیف

 1387، مؤمني نگرانهذهنيت كوته  .1

 سياسي/اقتصاديفساد   .2
Basedau & Lai, 2009 

 1388 ،1387، 1382، خضري

 1385 آكرمن، -رز پروريحامي  .3

4.  
 براي دولت جهت اعمالانگيزه ایجاد 

 خشونت
Ross, 2004  

 117-151: 1399نيا، حافظ كاتب، كاوندي گسيخته شهرنشينيگسترش فزاینده و لجام  .5

 59-94 :1390پناهي، اميني،  كاهش سرمایه اجتماعي  .6

7.  
افزایش ترجيح منفعت شخصي بر منفعت 

 عمومي
 153: 1376یوسفي، حاجي

 1-18: 1396قانوني،  زادگان،شریف آستانه بيش از حد اشتباه در دولت  .8

 Clark, 1997 هاي جامعهتوجهي به خواستهبي  .9

 Omgba, 2009: 426 جامعه مدني ضعيف  .10

 1391، فردو غنيميموثقي  هاگيريدر تصميم مردم مشاركت كمتر  .11

 59-94: 1390پناهي، اميني،  استقالل دولت از جامعه  .12
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 Kolstad and Wiig, 2009 اعتمادي به حكومتبي  .13

 1-18: 1396قانوني،  زادگان،شریف كاهش كيفيت قوانين و اجراي آنها  .14

 Ahmadov, 2013: 2 كاهش شفافيت  .15

 ,Sala-i-Martin and Subramanian ضعف در حاكميت قانون  .16

2003 

  Schwarz, 2008: 600 خرید مشروعيت  .17

 Omgba, 2009: 426 دولتضعيف پذیري پاسخگویي و مسئوليت  .18

 59-94: 1390پناهي، اميني،  بزرگ تمركز قدرت و ثروت در دولت  .19

 1388پور، تهامي و حسيني افزایش تورم  .20

 1391، سلطاني ضعف طبقه متوسط  .21

 1391، سلطاني سياسيتقویت اقتدارگرایي   .22

  1397برجيسيان،  سپهردوست، نابرابري  .23

 1387، مؤمني زدگيشتاب  .24

 1390، محمدزاده و همكاران هاكيفيت نهادپایين بودن   .25

 118-170: 1395 بيگي،ميره ریزي و سياستگذاريضعف در برنامه  .26

 هاي نگارندهمنبع: یافته

 . مباني نظري4-2

 دار()تحصيلنتي . دولت را1-4-2

 درآمد بيشترین كه رودمي كار به كشورهایي مورد در اصطالح این .هستند رانتي هايدولت ها،دولت انواع از

هایي ویژگي اندیشمندان، برخي .آورندمي دست به خارجي بازارهاي به خام ماده یك فروش محل از را خود

 باشد؛ خارجي منشأ داراي باید رانت باشد. رانت محل دار ازتحصيل دولت درآمد عمده همچون اینكه بخش



       1402بهار  ،81 شماره، بیست و یکمسال علمي راهبرد دفاعي،  فصلنامه       

 درصد دار( تنها)تحصيل 1رانتير دولت یك در .باشد نداشته داخلي فرآیندهاي با ارتباطي گونه هيچ عبارتيبه

 كنندهدریافت و كنندهتوزیع جامعه، اكثریت بنابراین و بوده رانت توليد مشغول كار نيروي از ناچيزي بسيار

: 1376 اسفند ـ بهمن یوسفي،حاجي)كند مي هزینه را آن و دریافت را رانت تنهایي به دولت .هستند رانت

 و بوده سویهیك جامعه، و دولت رابطه و شده پذیريآسيب موجب موارد بيشتر در ساختارهایي (. چنين152

 (Vahabi, 2017: 1-40).بود  خواهد مسلط ضعيف و كوچك جامعه بر همواره قوي و بزرگ دولت

 مواد توليد از حاصل درآمدهاي كه شودمي اطالق اقتصادهایي به معدني اقتصادهاي جهاني، بانك دیدگاه از

باشد  كشورها آن صادرات ميزان كل از درصد 40 یا و ملي ناخالص توليد از درصد 10 كمدست معدني

)1979Nankani, (در نيز 2ببالوي حازم مانند سياسي اقتصاد مسائل پژوهشگران از برخي حال، همين . در 

 خارجي رانت از درآمدهایش كل از درصد 42 از بيش دولتي هر كه اندرسيده بنديجمع این به خود تحقيقات

 نكردن دریافت برابر در . این دولت(Beblawi, 1987: 11-12)شود مي محسوب دولت رانتير باشد،

 نمایندگي بر مبتني حكومت از نيز آنان كه یابدمي دست مردم با نانوشته و ضمني توافقي به جامعه از ماليات

 كنند؛مي مطرح را توزیع سازوكار بحران اوینن، مانند (. افرادي41: 1378 یوسفي،كنند. )حاجي نظرصرف

 احتمال خدمات، و كاالها مناسب توزیع براي رانتير هايدولت توزیعي توانمندي ضعف كه معني این به

 .(Auvinen, 1997)دهد مي افزایش را داخلي هايجنگ

 شفاف و قانون حاكميت ضعف پاسخگو نبودن، مانند عواملي كنندمي استدالل رانتير دولت پردازاننظریه

 اداري، و اقتصادي فساد تا شودمي موجب زیرزميني منابع صادرات به متكي هايدولت ها درهزینه نبودن

 پردازاننظریه آثار مرور. نماید عمل توسعه، ضد عامل مثابهبه و شود یادشده هايدولت ناپذیراجتناب پيامد

است؛  اداري نظام و توسعه اقتصاد، بر رانت از حاصل مخرب تأثيرات به آنان جدي توجه بيانگر رانتير، دولت

 كندمي تصریح توليدي اقتصاد برابر در 3ايچرخه اقتصاد مفهوم از گيريبهره با چاتلوس، مایكل مثال براي

 همين به و است توليد عرصه در بودن مؤثر از ترمهم مراتب به رانت چرخه به دستيابي رانتير هايدولت در

 هايتصميم و انتخاب در شوند،مي اقتصادي رفتار انحراف موجب آنكه بر افزون ضدتوليدي تمایالت علت،

 . (Chatlus, 1990: 104-127)شوند مي تأثيرگذار نيز اقتصادي

 . حكمراني امنيتي2-4-2

، اما (Senellart, 2007: 138)رساند  16فوكو با تبارشناسي مفهوم حكمراني، ریشه آن را به قرن 

 تبيين براي ااروپ در 2000 دهه در بار اولين و براي سرد جنگ از پس مفهومي است كه ،«حكمراني امنيتي»

 :Bevir, Hall, 2013) شد. مطرح فراملي امنيتي تهدیدهاي با اروپایي كشورهاي مواجهه جدید هايشيوه

17)  

                                                                                                                                               
1. Rentier 

2. Hazem Beblawi 
3. Circulation Economy 
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 سازامنيت هايظرفيت مؤثر، حاكميت سازوكار طریق از توانمي آن طي كه است فرایندي امنيتي، حكمراني

است  سنتي امنيتي هايسياست از به گریز كمك براي «ابتكاري ابزار» یك امنيتي حكمراني .كرد تقویت را

.(Hameiri, Jones, Sandor, 2018: 463-482) 

توان دولت را تنها كنشگر آن است كه دیگر نمي امنيتي حكمراني ماهيتترین مفهوم قابل درک از اساسي

در دوره كنوني،  (Hufty, 2011: 405). دانست (در یك زمان خاص)مستقل و داراي قدرت در جامعه 

نه فقط توسط دولت و نه بدون دولت و صرفا توسط بخش غيردولتي قابل اعمال است، بلكه  امنيتي حكمراني

 ,Daase).شكل بهينه و مطلوب آن، راهبري مشترک این فرایند از سوي دولت و بخش غيردولتي است 

Friesendorf, 2010: 3)  حكمراني امنيتي از سوي بازیگران چندگانه با هدف ایجاد یك محيط امن

. حكمراني (Daase, Friesendorf, 2010: 1)گيرد هاي اجتماعي و افراد شكل ميها، گروهولتبراي د

 ,Ehrhart, Hegemann) كندمي روشن را امنيت تأمين هايروش و سازوكارها در امنيتي، تغييرات

Kahl, 2014: 119–125)است، «ممفهو» یك روش، و شرایط، فرایندها تغييرات بر مبتني امنيتي، . حكمراني 

 یا اجتماعي جغرافيایي خاص فضاهاي داخل در سياست درک و تحليل و تجزیه براي «ابزاري» همچنين اما

« تعارضات حل و نهادسازي» وظيفه دو امنيتي . حكمراني(Pries, 2017: 52)است  حكمراني ساختارهاي

 و نظاميان مداخله) اجباري و( سياسي، اقتصادي) اقناعي - ابزار مجموعه دو از دارد و در این مسير، را برعهده

 و حمایت، پيشگيري، اطمينان: كنندمي پيشنهاد امنيتي حكمراني دسته چهار، برخي. كندمي استفاده( پليس

 . (Sperling, 2010: 12)اجبار 

ها با توجه به روابط سازد كه تصميمبر فرآیند تأكيد دارد و مشخص ميبيش از هر چيز،  امنيتي حكمراني

شوند. حكمراني، توافقي را بين ها و سالیق متفاوت گرفته ميپيچيده بين تعدادي از بازیگران با اولویت

 است. امنيتي كند و این، اساس و شالوده مفهوم حكمرانيها و سالیق رقيب و متضاد برقرار مياولویت

سرمایه اجتماعي است  هایي مانندحكمراني امنيتي مبتني بر اصولي همچون عدالت، مشاركت و مؤلفه

Potůček, 2006: 5) 5) . 

ز منابع به آنها شود كه در بعضي اهاي اثرگذار بر حكمراني امنيتي اشاره ميدر جدول زیر به برخي از مؤلفه

 پرداخته شده است.

 هاي اثرگذار بر حكمراني امنيتي. مؤلفه2جدول شمارة 

 منبع مؤلفه ردیف

 (Johnston & Shearing, 2003)  عدالت  .1

 (Schroeder & Chappuis & Kocak, 2014: 14-20)  پاسخگویي  .2
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 حكمراني امنيتي فرايند. 3-4-2

« پردازش»، «ورودي»داراي سه مرحله اصلي  واره )سيستمي(، فرایند حكمراني امنيتي،در قالب رویكردي نظام

و « سياستگذاري»، «هاها و حمایتخواسته»است كه در مباحث سياستگذاري از آنها با عناوین « خروجي»و 

 شود.شود. در ادامه به توضيحاتي اجمالي در مورد این مراحل ارائه مينام برده مي« پاسخگویي»

 هامطالبات و حمایت( 1)

 خواست شود. در مرتبه بعد، مطالبه،مياحساس نيازي است كه به خواسته تبدیل از هر چيزي، پيش مطالبه، 

 با هدف و گرددمي مطرح جامعه عمومي عرصه در تشكلي است كه یا و صنف گروه، سوي از آگاهانه

مطالبه برآیند استقرار  (Council of Europe, 2002: 16)شود. مي دنبال دولتي هايسازمان پاسخگویي

اند. فایده آن موقعيت است كه چه داده و چه ستانده –مردم در موقعيتي خاص و سپس تحليل و محاسبه هزینه 

به گري مطالبهرا جلب كند، مقبوليت خواهد یافت. حمایت دیگران  یابد و قادر باشدعموميت  اي كهمطالبه

لي خواهان مراعات و پرداخت آن نشده وآنها رعایت  قكه حاست كنش و كردار آگاهانه مردمي  معناي

 هستند.

 

 (Krahmann, 2005)  شفافيت  .3

 (Zoli, 2017: 619)  حاكميت قانون  .4

 (Jones & Hameiri, 2015: 15-50) گريتنظيم  .5

 (1401، ساالري بازرگان، ،اكبري) مدیریت تعارض منافع  .6

 (11-30: 1400 ،يرعليش) مشاركت مردم  .7

 (3-23: 1391 نژاد، آقابگيان،گرایي، قيقي اصلي)د مبارزه با فساد  .8

 (Lederman, 2004: 1-35) كوچك بودن دولت  .9

 (Guston, 2014: 218) نگريآینده  .10

 (Pissareva, 2010) منديحكومت  .11



 132    امنيتي حكمراني فرايند بر رانتي سياسي اقتصاد پيامدهاي معرفي:  پژوهشی مقاله      
 

 سياستگذاري( 2)

. شوديبه اهداف موردنظر م نيل يمنابع برا تمامي از ينهاست كه منجر به استفاده به ینديفرآ ،ياستگذاريس

ها حاكي از آن است كه بخشي از معضالت نگر  و فرایندنگر باشد. واقعيتنگر، جامعهسياستگذاري باید كالن

ترین مشكل ، بزرگپرسمن و ویلداوسكيگردد. به نظر برخي مانند ها برميحكمراني امنيتي به سياستگذاري

بسياري از مشكالت  عبارتيبه گيري است؛مشي، عدم توجه به تمهيدات خاص در مرحله شكلاجراي خط در

گيري آنها به تمهيدات اجرایي آنها توجه ها، در صورتي كه در مرحله شكلمشياحتمالي در اجراي خط

توان با ارتقاي در واقع مي  (Pressman, Wildawsky, 1973: 223)؛شود، ممكن است بروز نكنند

پيش از ادامه بحث، باید دانست كه  شد.گيري بسياري از مشكالت كيفيت سياستگذاري، مانع از شكل

 هاي زیر باشند:شوند كه داراي ویژگيموضوعاتي باید وارد مرحله سياستگذاري 

 تفاوت بود.اي رسيده باشد كه نتوان نسبت به آن بيموضوع/مسئله به مرحله (1)

ي از آن ااي باشد كه در افكار عمومي، مهم جلوه كند و یا آگاهي گستردهگونهویژگي موضوع به (2)

  (Cobb, Elder, 1971: 892).موضوع در جامعه شكل گرفته باشد

 ها را معطوف خود كند.آن موضوع/مسئله داراي قدرت تحریك باشد و توجه رسانه (3)

 موضوع/مسئله داراي تأثيرات فراگير باشد. (4)

 به نوعي با قدرت نظام ارتباط داشته باشد.  (5)

 Hogwood).بوليت نظام را دچار اصطكاک كند انگاري این موضوعات/مسائل بتواند مقنادیده (6)

& Gunn, 1984: 68) 

 پاسخگویي( 3)

سوره  63توان به آیه ها و ادبيات اسالمي است. در این رابطه ميپاسخگویي از مفاهيم مورد تأكيد در آموزه

 استوكاري سخگویي شامل هرگونه سازالبالغه اشاره كرد. به نظر برخي، پانهج 36اسراء قرآن مجيد و نامه 

برخي معتقدند  (Mulgan, 2000: 33).سازد كه كارگزار یا وكيل را در برابر موكل پاسخگو مي

خود  اقدامات ها وسياست نسبت به دولتمردانپاسخگویي حكومت، عبارت است از تضمين پاسخگو بودن 

؛ حفظ منفعت دولتموردنظر  هايمنظور تضمين هدفها، به، مردم و رسانهدولتيسایر نهادهاي  برابردر 

 با مسائل ترینطبيعي از برخي حل در حكومت (. هرگاه1396)غالمي،  هادولت اقداماتعمومي و بهبود 

 و فكري ناتواني در وضعيت این كه شودمي ترویج شهروندان ميان در ذهنيت این شود، روروبه شكست

 اصول در بنيادین تغييري باید كاركردي اصالح جاي به و نداشته ریشه حكومت زنان و مردان سياسي

 حاكميت سمت به را مدني و اجتماعي تقاضاي پيكان نوک موضوع این. داد انجام ساختار نظام و حكمراني
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ها اشاره شده است؛ توضيح آنكه براساس در جداول زیر به وضعيت پاسخگویي برخي دولت .داد خواهد تغيير

 است. -5/2+ و بدترین نمره 5/2معيار بانك جهاني، بهترین نمره 

 2020-1996هاي . نمره شاخص پاسخگویي دولت عراق بين سال3جدول شمارة 

 2020 2015 2010 2000 1996 سال

 -01/1 -13/1 -99/0 -01/2 -96/1 نمره

                                Source: World Bank, 2020 

 

 2020-1996هاي كویت بين سال. نمره شاخص پاسخگویي دولت 4جدول شمارة 

 2020 2015 2010 2000 1996 سال

 -29/1 -14/1 -01/1 -65/0 -71/0 نمره

                               Source: World Bank, 2020 

 

 2020-1996هاي . نمره شاخص پاسخگویي دولت عربستان بين سال5جدول شمارة 

 2020 2015 2010 2000 1996 سال

 -61/1 -84/1 -79/1 -60/1 -50/1 نمره

                                Source: World Bank, 2020 

 

شده، الگوي و فرایند حكمراني امنيتي اشاره 1شده در جدول شمارة در پایان، براساس پيامدهاي شناسایي

  گردد:نظري زیر ارائه مي
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 . الگوي نظري تحقيق1نمودار شماره 

 

 

 شناسي تحقيقروش. 3

 پژوهش، و نتایج است تحليلي-توصيفي ماهيت، اساس بر و كاربردي نوع از هدف اساس بر این مقاله

 نهادهاي ویژهگيرندگان در سطح ملي بهتصميم مورداستفادة تواندمي و باشدمي گراتصميم و كاربردي

 روش اساس بر موضوع، بودن تخصصي و پيچيدگي تازگي، به عنایت با نگارنده .گيرد قرار امنيتي -اطالعاتي

 اينمونه تهران، شهر دانشگاهي استادان و تحقيقاتي مراكز از برخي نظرانصاحب بين از( غيرتصادفي) انتخابي

 تعداد كه آنجا از. اندشده انتخاب هدفمند گيرينمونه روش با كه برگزید را خبرگان از نفري 50 آماري

 . شد انجام شمارتمام صورتبه گيرينمونه است، نفر 100 از كمتر نمونه جامعة

اقتصاد تبعات  اعتبارسنجي براي كه است سؤال 26با  ايپرسشنامه ميداني، بخش در هاگردآوري داده ابزار

 طراحي شد. در تهيه ليكرت سطح پنج طيف قالب در شده از مطالعات نظري،سياسي رانتي شناسایي
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 صاحبنظران و دانشگاهي با تخصص اقتصاد سياسي و نيز استادان نظر از استفاده با و «دلفي» روش با پرسشنامه

 نمره ميانگين. شد توزیع خبرگان بين مرحله دو و تهيه مقدماتي پرسشنامه سپس و استفاده شد امنيتي، خبرگان

 و تجزیه مورد و شده پذیرفته باشد، 3 از بيشتر آنها ميانگين كه پيامدهایي عبارتيبه باشد؛مي باال به 3 قبولي

 استفاده پرسشنامه ايدومرحله توزیع و محتوا روایي روش از پرسشنامه روایي تعيين گيرد. برايمي قرار تحليل

 با سپس شد، آزمونپيش كارشناسان و خبرگان بين پرسشنامه اوليه نمونة آزمون، پایایي تعيين براي شد و

 از آمده دستبه هايداده از استفاده در ادامه با. شد مشخص 5 تا 1 از عامل هر وزن خبرگي نظر از استفاده

 8/0 از تربزرگ «كرونباخ آلفاي» روش با اعتماد ضریب ميزان SPSS افزارنرم كمك به و پرسشنامه این

 .باشدمي برخوردار الزم اعتماد قابليت از مورداستفاده پرسشنامة بنابراین ،آمد دستبه

 به استنباطي( و توصيفي آماري )آمار مختلف هايشيوه انجام و SPSSافزار نرم از استفاده با بعد مرحله در

 منظورافزار یادشده، بهاست. در ادامه و با استفاده از نرم شده پرداخته كمي هايداده وتحليل تجزیه

 به توجه با حكمراني امنيتي ميزان اثرگذاري آنها بر و برآمده از اقتصاد سياسي رانتي عوامل بندياولویت

 .گردید استفاده چندگانه رگرسيون و پيرسون همبستگي فریدمن، و دو خي هايآزمون از هانوع داده

 ها. تجزيه و تحليل يافته4

 صاحبنظران بين از نمونه جامعه تبعات اقتصاد سياسي رانتي بر حكمراني امنيتي، اعضاي موضوع اهميت به نظر

 تا شدند انتخاب گوناگون تجارب و هاتخصص با( مسلح نيروهاي از خارج) دانشگاهيان و مسلح نيروهاي

 .است شده بيان زیر جدول قالب در موردنظر آماري نمونه ویژگي. یابد افزایش پایایي ضریب

 . مشخصات نمونه آماري6جدول شمارة 

 تعداد ميزان سابقه كار تعداد رشته تحصيلي تعداد مدرک تحصيلي

 20 25-20 17 امنيت ملي 27 دكتري

 22 19-15 23 اقتصاد سياسي 23 كارشناسي ارشد

 8 14-10 5 سياستگذاري - -

- - - - 5-9 - 

 

طور كامل مرتبط نفر اعضاي جامعه نمونه به 50گردد رشته تحصيلي مالحظه مي 6گونه كه در جدول همان

نمونه متنوع است، بنابراین ابعاد گوناگون موضوع  باشند. از آنجاكه رشته تحصيلي جامعهبا موضوع تحقيق مي

باشند، به همين دليل جامعه درصد نيز داراي مدرک دكترا مي 54نفر معادل  27اند، همچنين را پوشش داده
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سال نيز بر اعتبار  15نمونه از دانش خوبي برخوردار هستند. برخورداري جامعه نمونه از سوابق كاري بيش از 

 ق افزوده است.هاي تحقيیافته

 بر حكمراني امنيتياقتصاد سياسي رانتي  پيامدهاي بندياولویت

 از اقتصاد سياسي رانتي بر حكمراني امنيتي پيامدهاي از یك هر بندياولویت و تأثير ميزان مقایسه منظور به

 آیا ها،شاخص بين كه كندمي بيان آزمون شد. این استفاده فریدمن آزمون از شوندگاندیدگاه پرسش

 یكساني اهميت درجه از آنها نظر از هاشاخص همه یا است ترمهم دهندگاننظر پاسخ از شاخصي

 بودن یكسان عدم H1فرض  و هارتبه ميانگين بودن یكسان H0فرض صفر  آزمون این برخوردارند. در

 با دو خي آماره مقدار آماري، جامعه كل در فریدمن آزمون طبق زیر است. جدول بوده رتبه ميانگين

 هارتبه ميانگين نبودن یكسان بر مبني صفر فرض شدن تأیيد از نشان 000/0داري معني و  8آزادي  درجه

 دارد. 

 

 فریدمن آزمون . نتایج7جدول شمارة 

 معناداري سطح آزادي درجه اسكوئر كاي تعداد

50 790/39 8 000/0 

 

 اقتصاد سياسي رانتي . وزن و ميانگين پيامدهاي8جدول شمارة 

 ميانگين وزن اقتصاد سياسي رانتي پيامدهاي ردیف

 1/3 3 اقتصاد سياسي رانتي است؟ از پيامدهاي نگرانهذهنيت كوتهبه نظر شما   .1

 2/4 5 اقتصاد سياسي رانتي است؟ از پيامدهاي فساد سياسي/اقتصاديبه نظر شما   .2

 2/3 3 سياسي رانتي است؟اقتصاد  از پيامدهاي پروريحاميبه نظر شما   .3

4.  
 از پيامدهاي خشونت براي دولت جهت اعمالانگيزه به نظر شما ایجاد 

 اقتصاد سياسي رانتي است؟
5 9/3 
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5.  
اقتصاد سياسي رانتي  به نظر شما گسترش فزاینده شهرنشيني از پيامدهاي

 است؟
4 6/3 

 1/4 5 رانتي است؟اقتصاد سياسي  از پيامدهاي كاهش سرمایه اجتماعيبه نظر شما   .6

7.  
 از پيامدهاي عمومي منافعشخصي بر  منافعافزایش ترجيح به نظر شما 

 اقتصاد سياسي رانتي است؟
5 8/3 

8.  
اقتصاد سياسي  از پيامدهاي آستانه بيش از حد اشتباه در دولتبه نظر شما 

 رانتي است؟
3 3/3 

9.  
اقتصاد سياسي  از پيامدهاي هاي جامعهتوجهي به خواستهبيبه نظر شما 

 رانتي است؟
5 2/4 

 2/4 5 اقتصاد سياسي رانتي است؟ از پيامدهاي جامعه مدني ضعيفبه نظر شما   .10

11.  
اقتصاد سياسي  از پيامدهاي در تصميمات مردم مشاركت كمتربه نظر شما 

 رانتي است؟
5 1/4 

 32/4 5 اقتصاد سياسي رانتي است؟ به نظر شما استقالل دولت از جامعه از پيامدهاي  .12

 93/3 4 اقتصاد سياسي رانتي است؟ از پيامدهاي اعتمادي به حكومتبيبه نظر شما   .13

14.  
اقتصاد سياسي  از پيامدهاي كاهش كيفيت قوانين و اجراي آنهابه نظر شما 

 رانتي است؟
5 76/3 

 3/4 5 اقتصاد سياسي رانتي است؟ از پيامدهاي كاهش شفافيتبه نظر شما   .15

 4/4 5 اقتصاد سياسي رانتي است؟ حاكميت قانون از پيامدهايبه نظر شما كاهش   .16

 36/3 4 اقتصاد سياسي رانتي است؟ از پيامدهاي خرید مشروعيتبه نظر شما   .17

18.  
اقتصاد  از پيامدهاي پذیري دولتپاسخگویي و مسئوليتبه نظر شما كاهش 

 سياسي رانتي است؟
5 1/4 

19.  
اقتصاد  بزرگ از پيامدهاي تمركز قدرت و ثروت در دولتبه نظر شما 

 سياسي رانتي است؟
4 4/3 



 138    امنيتي حكمراني فرايند بر رانتي سياسي اقتصاد پيامدهاي معرفي:  پژوهشی مقاله      
 

 04/3 3 اقتصاد سياسي رانتي است؟ از پيامدهاي افزایش تورمبه نظر شما   .20

 9/3 5 اقتصاد سياسي رانتي است؟ از پيامدهاي ضعف طبقه متوسطبه نظر شما   .21

22.  
اقتصاد سياسي رانتي  از پيامدهاي تقویت اقتدارگرایي سياسيبه نظر شما 

 است؟
4 6/3 

 48/3 4 اقتصاد سياسي رانتي است؟ به نظر شما تشدید نابرابري از پيامدهاي  .23

 1/3 3 اقتصاد سياسي رانتي است؟ از پيامدهاي زدگيشتاببه نظر شما   .24

25.  
اقتصاد سياسي رانتي  ها از پيامدهايكيفيت نهادبه نظر شما پایين بودن 

 است؟
5 9/3 

26.  
اقتصاد سياسي  ریزي و سياستگذاري از پيامدهايبرنامهبه نظر شما ضعف در 

 رانتي است؟
4 4/3 

 

 چون باشد؛مي 3 از بيشتر باال جدول هايگویه از یك هر امتياز ميانگين دریافتي، هايپرسشنامه اساس بر

 نمونه جامعه توسطمورد پرسش  پيامد 26 بنابراین است،( باال به 3) باال به زیاد دریافتي هايپاسخ نمره ميانگين

ابطه، از ضریب همبستگي پيرسون استفاده ر تحقيق به منظور تعيين نوع همبستگي و ميزاناین در  .شدند تأیيد

 آورده شده است: 9شده است. نتایج آزمون همبستگي به طور خالصه در جدول 

 ضرایب همبستگي پيرسون براي متغيرهاي تحقيق .9جدول شماره 

 متغيرهاي وابسته متغيرهاي مستقل ردیف
 ضریب مقدار

 همبستگي

 مقدار

 معناداري

 نگرانهذهنيت كوته  .1

 و مطالبات

 هاخواسته
234/0 000/0 

 000/0 445/0 سياستگذاري

 000/0 376/0 پاسخگویي
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 فساد سياسي/اقتصادي  .2

 و مطالبات

 هاخواسته
279/0 000/0 

 01/0 502/0 سياستگذاري

 000/0 495/0 پاسخگویي

 پروريحامي  .3

 و مطالبات

 هاخواسته
180/0 000/0 

 000/0 274/0 سياستگذاري

 000/0 303/0 پاسخگویي

4.  
براي دولت جهت انگيزه ایجاد 

 خشونت اعمال

 و مطالبات

 هاخواسته
225/0 000/0 

 000/0 498/0 سياستگذاري

 000/0 510/0 پاسخگویي

5.  
گسترش فزاینده و افسارگسيخته 

 شهرنشيني

 و مطالبات

 هاخواسته
403/0 000/0 

 000/0 395/0 سياستگذاري

 000/0 302/0 پاسخگویي

 كاهش سرمایه اجتماعي  .6

 و مطالبات

 هاخواسته
331/0 000/0 

 000/0 408/0 سياستگذاري

 01/0 521/0 پاسخگویي

7.  
شخصي بر  منافعافزایش ترجيح 

 عمومي منافع

 و مطالبات

 هاخواسته
235/0 000/0 
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 000/0 369/0 سياستگذاري

 000/0 375/0 پاسخگویي

8.  
آستانه بيش از حد اشتباه در 

 دولت

 و مطالبات

 هاخواسته
207/0 000/0 

 000/0 367/0 سياستگذاري

 000/0 320/0 پاسخگویي

 هاي جامعهتوجهي به خواستهبي  .9

 و مطالبات

 هاخواسته
509/0 000/0 

 000/0 399/0 سياستگذاري

 000/0 506/0 پاسخگویي

 جامعه مدني ضعيف  .10

 و مطالبات

 هاخواسته
516/0 000/0 

 000/0 407/0 سياستگذاري

 01/0 499/0 پاسخگویي

11.  
در  مردم مشاركت كمتر

 تصميمات

 و مطالبات

 هاخواسته
331/0 000/0 

 000/0 523/0 سياستگذاري

 000/0 458/0 پاسخگویي

 از جامعهاستقالل دولت   .12

 و مطالبات

 هاخواسته
502/0 01/0 

 000/0 504/0 سياستگذاري
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 000/0 516/0 پاسخگویي

 اعتمادي به حكومتبي  .13

 و مطالبات

 هاخواسته
344/0 000/0 

 000/0 429/0 سياستگذاري

 000/0 398/0 پاسخگویي

14.  
كاهش كيفيت قوانين و اجراي 

 آنها

 و مطالبات

 هاخواسته
183/0 000/0 

 000/0 435/0 سياستگذاري

 000/0 331/0 پاسخگویي

 كاهش شفافيت  .15

 و مطالبات

 هاخواسته
290/0 000/0 

 000/0 515/0 سياستگذاري

 000/0 456/0 پاسخگویي

 كاهش حاكميت قانون  .16

 و مطالبات

 هاخواسته
319/0 000/0 

 000/0 398/0 سياستگذاري

 01/0 508/0 پاسخگویي

 خرید مشروعيت  .17

 و مطالبات

 هاخواسته
309/0 000/0 

 000/0 372/0 سياستگذاري

 000/0 384/0 پاسخگویي
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18.  
پاسخگویي و كاهش 

 پذیري دولتمسئوليت

 و مطالبات

 هاخواسته
246/0 000/0 

 000/0 379/0 سياستگذاري

 000/0 510/0 پاسخگویي

19.  
 تمركز قدرت و ثروت در دولت

 بزرگ

 و مطالبات

 هاخواسته
356/0 000/0 

 000/0 451/0 سياستگذاري

 000/0 503/0 پاسخگویي

 افزایش تورم  .20

 و مطالبات

 هاخواسته
237/0 000/0 

 000/0 304/0 سياستگذاري

 000/0 329/0 پاسخگویي

 ضعف طبقه متوسط  .21

 و مطالبات

 هاخواسته
389/0 000/0 

 000/0 479/0 سياستگذاري

 01/0 535/0 پاسخگویي

 تقویت اقتدارگرایي سياسي  .22

 و مطالبات

 هاخواسته
394/0 000/0 

 000/0 381/0 سياستگذاري

 000/0 494/0 پاسخگویي

 تشدید نابرابري  .23
 و مطالبات

 هاخواسته
369/0 000/0 
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 000/0 408/0 سياستگذاري

 000/0 367/0 پاسخگویي

 زدگيشتاب  .24

 و مطالبات

 هاخواسته
306/0 000/0 

 000/0 398/0 سياستگذاري

 000/0 410/0 پاسخگویي

 هاكيفيت نهادپایين بودن   .25

 و مطالبات

 هاخواسته
401/0 000/0 

 000/0 448/0 سياستگذاري

 000/0 520/0 پاسخگویي

26.  
ریزي و ضعف در برنامه

 سياستگذاري

 و مطالبات

 هاخواسته
340/0 000/0 

 000/0 410/0 سياستگذاري

 000/0 399/0 پاسخگویي

 مستقل متغيرهاي بين مثبت و معنادار گيهمبست كه توان دریافتمي 9 شده در جدولاطالعات درج به توجه با

مقدار  با یيپاسخگو متوسط و طبقه ضعف متغير تحقيق، متغيرهاي بين در .شودمي دیده تحقيق وابسته و

ودن سرمایه بمتغير پایين ، 523/0تصميمات و سياستگذاري با مقدار  در مردم كمتر مشاركت ، متغير535/0

متغير و  520/0دار ها و پاسخگویي با مقكيفيت نهاد، متغير پایين بودن 521/0اجتماعي و پاسخگویي با مقدار 

ن متغير . در مقابل، بياندبيشترین همبستگي را دارا بوده 516/0استقالل دولت از جامعه و سياستگذاري با مقدار 

ها با مقدار نگرانه و مطالبات و خواستهكوته ، متغير ذهنيت180/0ها با مقدار ستهپروري و مطالبات و خواحامي

 .وجود داردكمتري همبستگي  234/0
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 چندمتغيري  1رگرسيون

تأثير وامل بدون ع، اما از آنجا كه رابطه دو به دو مورد بررسي قرار گرفترابطه متغيرها  پيشين، قسمتدر 

 ممكنغيرامري  انساني است، گريعوامل دیگر در علوم اجتماعي به دليل ماهيت موضوع آنها كه انسان و كنش

بيني ر پيشد و تأثيري وجود دارند كه هر كدام از آنها سهم يمتغيرهاي مستقل ؛ توضيح آنكه هموارهاست

به صورت  ني امنيتيحكمرابر  سياسي رانتي پيامدهاي اقتصادبه بررسي تأثير  بخشمتغير وابسته دارند، در این 

فرایند تأثير متغيرهاي مستقل بر  ،ندمتغيريبا استفاده از رگرسيون چ رواز این شود،جا پرداخته مي یك

 بررسي خواهد شد.  حكمراني امنيتي

 رگرسيون چند متغيره. 10جدول شمارة 

 معناداريسطح  ضریب تعيين ضریب همبستگي چندگانه هاي آماريشاخص 

 000/0 322/0 559/0 مقادیر

 

 حكمراني امنيتي،توان دریافت كه ميزان همبستگي متغيرهاي مستقل با متغير مي 10بر اساس اطالعات جدول 

قابليت  ،نابراین مقدار معناداري به دست آمدهب ،دهنده همبستگي قوي بين متغيرهاستاست كه نشان 559/0

 تعميم به جامعه آماري را دارد.

شده از آن در بند زیر آن حذف شد، ولي به نظرم ارائه آن الزم است. به دليل استنتاج ارائه 11استاد جدول 

 جدول.

 گيري. نتيجه5

 بر رانتي سياسي اقتصاد بررسي و تبيين پيامدهاي پژوهش، این همان گونه كه در ابتداي مقاله بيان شد هدف

هاي مطالعاتي نویسنده در در این راستا پس از ارائه كليات و مباحث نظري، یافته .بود امنيتي مرانيحك

اي خصوص تعيين پيامدهاي اقتصاد سياسي رانتي بر فرایند حكمراني امنيتي، از طریق توزیع پرسشنامه

در مراحل بعدي نيز ميزان ساخت بين خبرگاني مرتبط اعتبارسنجي گردید كه با تأیيد آنها مواجه شد. محقق

هاي این مراحل نيز اثرگذاري این پيامدها بر فرایند حكمراني امنيتي مورد بررسي كمّي قرار گرفت كه یافته

كه با تأیيد متخصصان همراه بود، ارائه شد. فرایند حكمراني امنيتي به نوعي تابع روند تحوالت رخ داده در 

شوند. در مقام پاسخ به پرسش تحقيق هاي این حوزه متأثر ميدگردیسي حوزة اقتصاد سياسي بوده و همبسته با

تواند در حكم دهي تقاضاهاي فزاینده افراد ميباید گفت در عرصة داخلي، اقتصاد سياسي با كنترل و شكل

د هاي اقتصابه كار گرفته شود. اگر نظامي بتواند با استفاده از اهرم« مدیریت بحران»سازوكاري در راستاي 

                                                                                                                                               
1Regression.  
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سياسي بر كارآمدي خود بيفزاید، مقبوليتش نزد مردم افزایش خواهد یافت و فرآیند بازتوليد 

زا را با اقتدار طي خواهد نمود. اقتصاد سياسي، زیربنایي است كه محل رویش نظام/قدرت/فرایندهاي امنيت

سيدن به شرایط و زایش نقاط قوت و ضعف و تهدید و فرصت است؛ طراحي هر سازوكار و ابزاري براي ر

ها و مطلوب در عرصه حكمراني امنيتي و افزایش ضریب امنيتي كشور، بدون مورد توجه قرار دادن معادله

 هاي اقتصاد سياسي، قرین صحت و موفقيت نخواهد بود. مالحظه

، قدرتهاي مقاله بيانگر آن است كه اقتصاد سياسي رانتي، با معيوب و مسدود نمودن فرایند تسهيم یافته

هاي حكمراني امنيتي را به شود. اقتصاد سياسي رانتي، هزینهها ميبسترساز تشدید و تصاعد سطح خشونت

نماید. اي فزاینده تشدید ميگونهدهد و صعوبت راهبري فرایند حكمراني امنيتي را بهشدت افزایش مي

هایي كه با روح پدیده است؛ «امنيت سازيمردمي» و «قدرت سازياجتماعي» تقویت نيازمند امنيتي حكمراني

 خالقيت بسترساز و بخشتعالي و آفرینتحول باید امنيتي حكمراني. اقتصاد سياسي رانتي در تضاد و تنافر است

 سایر آفرینينقش براي «الفراغيمنطقه» باید دولت. باشد هاآسيب و موانع رفع به معطوف جمعي نوآوري و

 چارچوب در هالبت تحول/تغيير توان و تمایل كه بازیگراني كند؛ فراهم اجتماعي – سياسي عرصه بازیگران

 براي زمينه تا كند پاسداري را فعاليت قواعد بيشتر، و باشد فعال كمتر باید دولت واقع در دارند؛ را حاكميت

 هنگي ندارد.هماشود؛ شرایطي كه با ساختار اقتصاد سياسي رانتي همسویي و  مهيا بازیگران سایر كنشگري

اي از طریق دوري از حاكميت قانون كنندهیافته دیگر این مقاله آن است كه اقتصاد سياسي رانتي تأثير تعيين

 حال، عين در هستند، فرایندها و ساختارها منشأ و وضع قوانين نامناسب بر حكمراني امنيتي دارد. قوانين

 مفاسد كه گرددمي تنظيم ايگونهبه هابحران به پاسخ در حتي قوانين از برخي. باشند هم مفاسد منشأ توانندمي

 موجد و بوده متداخل قوانين از شوند؛ چرا كه برخيمي دیگري مشكالت منشأ و نمایدمي توليد را جدیدي

 به هم و نمود فعاليت توانمي هم قوانين براساس این گونه كشورها در است آن واقعيت. است ناكارآمدي

تبعات اقتصاد سياسي رانتي براي حكمراني امنيتي، چندالیه و  .شد كارها اجراي از مانع موجود، قوانين استناد

 كه است مسيرهایي پيدایش بر ناظر مسير به است. وابستگي 1چند بُعدي است، از جمله آنها، وابستگي به مسير

 ،پذیرفتني بودند ترپيشهایي كه گزینهسایر هزینه گزینش واسطه این آسيب، است و به دشوار از آنها بازگشت

 به آن كه شودمي وضعيتي ایجاد سبب توسط مجریان متمادي هايدهه در هابرنامه تداوم .دبیاافزایش مي

 انتظار اینكه زیرا داد؛ تغيير را آنها توانمي سختي به گویند؛ به این معنا كهشوندگي ميقفل یا چسبندگي

 به رسد. وابستگيمي نظر به منافع قرین انتظاري بود، خواهند سابق مسير همان كنندهطي در آینده، هاسياست

 دامنه كردن محدود طریق از را قدرت مسند بر دولت عنوان یكي از تبعات اقتصاد سياسي رانتي،مسير به

 سياسي اقتصادي، محيط و به بستر توجه با را سياستگذاران فزاینده، ايگونهبه عامل كند. اینمي« قفل»انتخاب، 

از دیگر پيامدهاي این آسيب  .نمایدمي پرهزینه و مشكل را آن تغيير و گزینيحلراه و محدود اجتماعي، و

جدید،  تصميمات و هاسياست اتخاذ از شدن ناپذیري، مانعاندک، انعطاف تغييرات و كاريتوان به محافظهمي

بدیهي است . اشاره كرد هاي زیانبارتداوم سياستسياستگذاري،  چرخه از هاگزینه شدن تحدید یا و خارج

                                                                                                                                               
1Path Dependency.  
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دهنده امنيت بوده كه هایي، بازتوليدكننده فرایندهاي معيوب فرسایشحكمراني امنيتي با چنين اشكال

 تواند كاركردهاي مطلوب و موردنظر را داشته باشد.نمي
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 پيشنهادها

شود پيامدهاي مخرب اقتصاد سياسي رانتي بر حكمراني امنيتي، پيشنهاد مي. با توجه به مشخص شدن 1

منظور ترميم این شرایط را در دستوركار  خود كشورهایي با چنين اقتصادهایي، انجام اصالحات ساختاري به

 قرار دهند.

يوب ناشي از اقتصاد منظور اصالح ساختارها و فرایندهاي معهایي با اقتصاد رانتي بهشود دولت. پيشنهاد مي2

 اقدام مشخصي در یك بازه زماني معين تهيه و به اجرا برسانند. سياسي رانتي، برنامه

 . مطالعه تطبيقي اقتصاد سياسي حكمراني امنيتي در چندین كشور مانند مصر، نروژ و روسيه انجام شود.3

ترجمه و تأليف آثار  حكمراني امنيتي،. با توجه به كمبود منابع معتبر و دست اول در موضوع اقتصاد سياسي 4

 فاخر از صاحبنظران برجسته در دستوركار مراكز علمي و پژوهشي قرار گيرد.
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