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چكيد ه
اصل  44قانون اساسی و سند چشم اند از بیست ساله بر خصوصی سازی تاکید می ورزند  .تجربیات جهانی
و تغییرات جامعه ،باالخص د ر حوزه اجتماعی نشان می د هند که شیوه ها و ابزارهای تامین امنیت گذشته برای
تحقیق و توسعه امنیت اجتماعی برای جامعه فعلی ما پاسخگو نیست .به همین جهت باید از رویکرد های جد ید
د ر حوزه امنیت اســتفاد ه کرد .یکی از این راهبرد ها و رویکرد ها ،که مورد تاکید نیز قرار گرفته است ،بحث
خصوصی ســازی و اســتفاد ه از توان جامعه (مشارکت جامعه) می باشــد  .این امر می تواند چشم اند از مثبتی
(فرصت) مثل افزایش بهره وری ،بهبود عملکرد  ،کاهش هزینه ها و  ...را د ر پی د اشته باشد  .اما تهد ید اتی را
نیز از نقطه نظر حفاظتی و امنیت کار و فاش شد ن اطالعات و تهد ید امنیت د اخلی و ...د ر پی د ارد که شناخت
آنها ضروری است .مقاله با هد ف بررسی امکان واگذاری وظایف معاونت اجتماعی ناجا به بخش خصوصی
(زمینه های مســاعد ) د ر صد د اســت تا ره آورد های اجرای این سیاست را مورد بررسی و ارزیابی قرار د هد .
جامعه آماری پژوهش کلیه مد یران و کارشناســان ارشــد شاغل د ر معاونت اجتماعی ناجا می باشد ،که نمونه

آماری تمام شــمار شامل  42نفر است .تحقیق ماهیتاً آماری  -توصیفی و به صورت پیمایشی انجام شد ه است
و ابزار گرد آوری پرسشــنامه بود ه اســت و اطالعات به صورت رایانه ایی استخراج و با نرم افزار  spssمورد
محاســبه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج تحقیق نشــان می د هند که به طور متوســط  60/2د رصد پاســخ
گویــان با واگــذاری برخی از وظایف معاونت اجتماعی به بخش خصوصی موافق هســتند  .همچنین معتقد ند
( 67/96د رصــد ) د ر صورت واگذاری وظایف به بخش خصوصی نتایج مثبتی (ره آورد ) من جمله اســتفاد ه
بهینه از منابع ( 75د رصد ) ،افزایش کارایی و بهره وری ( 75د رصد ) ،گســترش و مضاعف شــد ن قابلیت ها و
 -1کارشناس ارشد مطالعات د فاعی استراتژیک -نویسند ه مسئول
 -2د انشجوی د کترای مطالعات امنیت ملی

