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Abstract 

Objective: Privatization is considered as one of the most important components of new public 
management with its pros and cons. However, privatization has been accepted and implemented as 
a policy in the whole political and economic system of Iran, but the barriers and dysfunctions of 
privatization policy implementation has reduced its effectiveness and efficiency in solving the 
problems of the Iran. In order to address this issue, this paper seeks to identify the barriers of 
successful implementation of privatization in Iran. 

Methods: This research has been carried out using thematic analysis method and the data were 
collected using semi-structured interviews with specialists, managers and experts in the field of 
privatization, who were selected through snowball sampling method. 

Results: Data analysis resulted in the formation of 218 primary codes, 94 sub-themes and 15 main 
themes including: inefficient and unproductive transfer mechanisms, structural weaknesses and 
low private sector incentives and power, inappropriate supply and demand mechanism, weak 
evaluation mechanism, lack of prospective views, cultural weaknesses, psychological weaknesses, 
capitalist logic, poor financial support to the private sector, indiscipline of public financial 
policies, the activity and dominance of quasi-governmental organizations in the economy, non-
competitive environment of the national economy, excessive governmental intervention in the 
economy, the inappropriate formulation and implementation of laws and regulations, lack of 
alignment in the decisions and actions of responsible Institutions. 

Conclusion: Despite many efforts, the incomplete, non-scientific and politically-driven 
implementation of privatization in Iran has led to the decline of its benefits and intensification of 
its disadvantages to the country.  

Keywords: Resilient economy, Article 44 of the Constitution, Privatization, Policy evaluation, Thematic 
analysis, Privatization organization.  
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 چکیده

و موافقان و مخالفانی دارد که هر یک  رودشمار میبههای مدیریت دولتی نوین مؤلفه ترینسازی یکی از مهمخصوصی هدف:

 سیاسی نظام کلیت در ،مشیمنزله یک خطبه سازیخصوصیدهد. اما فارغ از این موضوع، های خود را در این زمینه ارائه میاستدالل
سازی باعث شده است از اثربخشی و کژکارکردهای اجرای خصوصی ع واما موان ؛و به اجرا درآمده است پذیرفته شده ایران اقتصادی و

دنبال شناسایی موانع اجرای موفق به پیش رو مقاله مسئله، این منظور پرداختن بهدر حل مسائل کشور کاسته شود. به کارایی آن
 سازی در ایران بوده است.خصوصی

یافته با ساختهای نیمهمصاحبه از طریقهای آن دادهاست.  شده این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمونی انجام روش:

گردآوری شده  ،گیری گلوله برفی انتخاب شده بودندروش نمونه کمک که بهسازی عرصه خصوصی کارشناسان و نظران، مدیرانصاحب
 است.

و  ناکارآمد اصلی شامل سازوکار ضمونم 11 و فرعی مضمون 49 اولیه، کد 812 گیریشکل به هاداده تحلیل و تجزیه ها:یافته

 فیسهام، سازوکار ضع ینامناسب عرضه و تقاضا سازوکار ،یکم بخش خصوص زهیقدرت و انگ و یضعف ساختار ،یواگذار یاصولریغ
 یمال ینبایو پشت تیحما ،یستیتالیمنطق کاپ تیحاکم ،یشناختروان یهاضعف ،یفرهنگ یهانگرانه، ضعفندهیآ دگاهید نداشتن ،یابیارز
قتصاد ا یرقابتریغ طیدر اقتصاد، مح هایشبه دولت طرهیو س تیدولت، فعال یمال یهااستیس یانضباطیب ،یخصوص شاز بخ فیضع
های مربوط و اقدام هامیتصم اندک ییراستاو مقررات، هم نینامناسب قوان یو اجرا نیاز اندازه دولت در اقتصاد، تدو شیدخالت ب ،یمل
 انجامید. ئولمس ینهادها به

 مزایای های بسیار، ازتالش با وجود ، سبب شده است کهسازی در ایرانزده خصوصیاجرای ناقص، غیرعلمی و سیاستگیری: نتیجه

 .شود تشدید نیز آن مضررات و شده کاسته کشور برای آن

 

 .یسازیخصوص سازمان ،یمضمون لیحلت ،یمشخط یابیارز ،یسازیخصوص ،یقانون اساس 99اصل  ،یاقتصاد مقاومتها: کلیدواژه
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 مقدمه

 مجبورند شده، سپری تاریخ طی دیگری زمان هر از بیشتر هادولت و هاسازمان امروز، تغییر و پیچیدگی از پر دنیای در

 هایبرنامه اجرای سرعت از بیش امروز شرایط تغییر سرعت که چرا دهند؛ تغییر موجود وضعیت لیلدبه را خود هایبرنامه

 پیچیدگی این اما است. شده ترپیچیده و ترسخت دیگری زمان هر از بلندمدت و کالن ریزیبرنامه نتیجه در است؛ بلندمدت

 س،پ شود. تضعیف یا رفته بین از مختلف ملل سعهتو و حرکت در کالن ریزیبرنامه حیاتی نقش که نشد موجب گاههیچ

 اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، از اعم هاییفعالیت باید وظایف این انجام برای و دارند عهده بر وظایفی جامعه برابر در هادولت

 صحیح یاجرا .شود تدوین هاییمشیخط که است الزم نیز هافعالیت این صحیح انجام برای .گیرد صورت ...و سیاسی

 شورک قدرتمندشدن و رفاه سطح افزایش شهروندان، عمومی رضایت کشور، هتوسع همچون نتایجی به تواندمی هامشیخط

 و رفاه و عمومی رضایت تواننمی ،نشوند اجرا درستی به سازیخصوصی هایمشیخط که صورتی در بنابراین .شود منجر

 درباره جدید اخبار شاهد روز هر ما (.1941 کردنائیج، و فرد دانایی ،پورمقدس) داشت انتظار آن از را کشور پیشرفت

 محاسبات اساس بر و اندجامعه مسائل حل برای یمناسب کارراه دنبالبه که هستیم دولتی هایسازمان و اجرایی هایدستگاه

 شایسته که گونهآن سازیخصوصی دمانن موضوعاتی به اما کنند،می رسیدگی آنها به و کرده بندیاولویت را مسائل این خود

 علوم از یکی گذاری،مشیخط (.182 :1941 فرد،)دانش رنداسپمی فراموشی دستبه را نهاآ مدتی از پس و نکرده توجه است

 دانشگاهیان و کارگزاران توجه کانون در که است کشور مهم هایاولویت از یکی و عمومی مسائل حل برای ایرشته میان

 است مشیخط هچرخ از مرحله ترینحساس ،گذاریکار دستور و (899 :1941 فاتح،محمدی و محمدی )منوریان، دارد قرار

 یهایبندیاولویت و هابررسی بنابراین .باشد هاحکومت توجه هشایست که پردازدمی یمسائل نشدن یا شدن پیدا هشیو به که

 گذاردمی مستقیم تأثیر گذاریمشیخط چرخه مراحل سایر بر ،دهدمی روی گذاریمشیخط فرایند از مرحله این در که

 هایمشیخط گیریشکل نکات ترینکنندهتعیین از یکی و مرحله نخستین ،مرحله این (.131 :1949 ،1پرل و رامش هاولت،)

 توجه تا شودمی لتبدی هاییمقوله به جامعه مختلف هایگروه خواسته تمام ،فرایند این در .(1941 )الوانی، است عمومی

  (.1441 ،8راس و کوب) کند جلب خود به را اندرکاراندست جدی

 به هامشیخط آن ،گیرندمی شکل هامشیخط وقتی که دارد وجود ایضمنی فرض ،اجرایی مطالعات از بسیاری در

 هایفعالیت شودمی تصور اول نگاه در .نیست معتبر هامشیخط از بسیاری برای فرض این که صورتی در آمد؛ درخواهند اجرا

 سادگی به گذاری،مشیخط اقتدار و دولتی هایمؤسسه طریق از پیوسته و خودکار طوربه مشیخط تصویب از پس اجرا،

 شکاف آنها کارگیریبه و مقررات و قوانین تصویب بین اغلب .است خودکار نه و ساده نه اجرا که حالی در شوند،می پیاده

 اجرای در دولتی همؤسس هر اکراه .شود ترژرف و تربزرگ است ممکن گذارانمشیخط طریق از شکاف این .ددار قرار بزرگی

 فردای برای امروز مناسب هایمشیخط که ندارد وجود تضمینی هیچ .اجراست اطمینان عدم وضعیت هدهندنشان مشی،خط

 مشیخط اجرای اگرچه .است دقیق و ظریف خیلی اجرا و گیریتصمیم بین هرابط واقع، در .باشد داشته کاربرد مشخصی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Howlett, Ramesh & Perl 2. Cobb & Ross 
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 نیز آن از پیش عوامل تأثیر تحت اجرا حین در است ممکن افتد،می اتفاق مشیخط طراحی فرایند از بعد سازیخصوصی

 دهندهنشان اخیر هایسال در هامشیخط شکست متعدد موارد بررسی (.1941 میرزایی، و معتضدیان عباسی،) شود واقع

 آن به خود یا اندپذیرفته مشیخط عنوانبه آنچه اندنتوانسته ،اجرایی عوامل ترینمهم منزلهبه هادولت که است نکته نای

 دارد ریشه ثرؤم محیطی گوناگون عوامل و مشیخط پیچیده ماهیت در موضوع این دهند؛ انجام خوبیبه را اندداده شکل

 هستند. سازیصوصیخ موفق سازیپیاده اصلی بازدارندگان که

و با انتشار نخستین بیانیه رسمی  قانون برنامه اول توسعه کشور 98 ، بر اساس تبصره1911سازی از سال خصوصی

 زیرساختی عوامل وجود دهندهنشان کنون، تا روند این ادامه. نرسیدبه نتیجه قابل قبولی گاه دولت به اجرا در آمد، اما هیچ

  ندارد. انطباق ،رودمی انتظار آن از آنچه با سازیخصوصی نتایج که یطوربه است؛ زمینه این در

 از محقق هر و گرفته صورت مختلف یهاحوزه در عمومی هایمشیخط اجرای موانع هدربار متعددی هایپژوهش

 هیچ در نونک تا این وجود با ،است کرده شناسایی را نظر مد مشیخط اجرای مسیر در موجود موانع خود تخصصی دیدگاه

 بررسی سازیخصوصی مشیخط اجرای موانع مختلف ابعاد ،کلی صورتبه و فراگیر و جانبه همه نگاه با علمی پژوهشی

 ناموفق اجرای مختلف هایجنبه بررسی به ،شناسانهآسیب نگاه با که شودمی تالش حاضر تحقیق در است. نشده

 از: نداعبارت اصلی یهاپرسش اساس این بر شود. پرداخته سازیخصوصی

 ند؟اکدام ایران در سازیخصوصی مشیخط اثربخش اجرای موانع .1

 ؟کرد بندیطبقه توانمی هاییمقوله چه در موانع این .8

  پژوهش نظری پیشینه

 را آن بلکه ،گیردنمی نظر در فرضپیش را تحقیق در مفهومی چارچوب که کیفی تحقیقات در موجود منطق به توجه با

 سازی،خصوصی ادبیات بررسی به بخش این در (،19-92 :8114 ،1فلیک) بردمی کاربه نظری حساسیت افزایش رایب عاملی

 بررسی زمینه این در پژوهش تجربی پیشینه ادامه در و شودمی پرداخته مشیخط اجرای موانع و مشیخط اجرای مفهوم

  شد. خواهد

 یسازیخصوص

 ؛بود آن بر تیمالک و اقتصاد در دولت نقش به توجه و خدمات کردن یمل ،هاولتد باغل کردیرو ،دوم یجهان جنگ از پس 

 در دولت تأثیر از برآمده مشکالت لیدلبه یاقتصاد رشد یکل افت ،میالدی 11 دهه آغاز و 31 دهه آخر یهاسال در اما

 1432 سال در بار نخستین دراکر تریپ ،هرابط نیا در باشند. رکود از خروج حل راه دنبالبه متفکران که شد موجب ،اقتصاد

 یخصوص بخش به را دارند عهده بر که یخدمات تیمالک دیبا هادولت که کرد اذعان یسازیخصوص یاصل مفهوم به اشاره با

 تا نکرد معطوف خود به را یاگسترده توجه (،11 دهه) یبعد دهه در مفهوم نیا کنند. ارائه ،هستند مردم آن صاحبان که

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. Flick 
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 تأثیر و مفهوم به عموم توجه شد موجب و آمد کار سر بر ،فرانسه و کایآمر ا،یتانیبر در کارمحافظه حزب که میهنگا

 یرهبر به 1414 سال در ایتانیبر کارمحافظه حزب تفوق یاصل علت که یطوربه ؛شود جلب اقتصاد بر یسازیخصوص

 (کارگر حزب به )متعلق یقبل دولت یهااستیس با یکارآش مخالفت که شد بیان یسازیخصوص بر دیتأک ،تاچر مارگارت

 فرهنگ در بار نخستین یبرا و یرسم صورتبه یسازیخصوص واژه 1429 سال در روند، این طی .(1442 ،1)استار داشت

 مختلف یهادولت توسط یسازیخصوص استیس موفق اجرای ،یالدیم 21 دهه ادامه در .شود افزوده وبستر معتبر لغت

 طوربه کند. تیتثب را خود نقش و درآمده یبعد یهادولت همه یِعموم استِیس یاساس رکن به موضوع این که شد موجب

 و ندشد واگذار خصوصی بخش به دولتی هایبخش و هاشرکت از بسیاری میالدی،1441دهه اواسط تا1429 سال از مثال،

 نیپرکاربردتر از یکی به یسازیخصوص واژه آن از پس (.8811 ،8)پارکر گرفت خود به صعودی روند اقتصادی پیشرفت سیر

 گردید. مطرح دانرمدولت و استمدارانیس یانتخابات یهایسخنران در یهمگان تیمقبول با و شد تبدیل یدیکل یهاواژه

 دولت پایین کارایی درمان را سازیخصوصی که موافق هایدیدگاه کنار در ،کنون تا سازیخصوصی ایده طرح زمان از

 سازیخصوصی اثر بر واقعاً آنچه سر بر بحث به نیز بسیاری مخالفان اند،کرده قلمداد دولتی هایفعالیت بهبود برای روشی و

 نقص عملی تحقق مقام در سازیخصوصی هایوعده ،بسیاری موارد در سو یک از اند.پرداخته آن فلسفی مبانی و داده رخ

  اند.دانسته است، عمومی خیر تأمین دنبالبه که دولتی مدیریت روح مخالف را آن فلسفی یمبان در ،دیگر سوی از و داد نشان

 مشیخط اجرای

 گذارد،می مستقیم اثر سیاسی و اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، هایوضعیت بر که یمهم عامل منزلهبه عمومی یهامشیخط

 هایتصمیم گاهتجلی عمومی هایمشیخط ،دیگر بیان به .(1949 نجابت، و پورعزت الوانی،) دارند توجهی شایان اهمیت

 رویکرد از عمومی مشیخط همطالع برای پژوهش این در (.8119 ،9هی) شوندمی تلقی حکمرانی اصلی ابزار و بوده دولت

 .شودیم داده نمایش چرخه قالب در عمومی گذاریمشیخط مراحل آن در که است شده استفاده گذاریمشیخط به فرایندی

  .است شده تشکیل مرحله شش از (8111) 9دای نظر از گذاریمشیخط هچرخ

مرحله  و فعالیت چندین چرخه که شامل یک صورتاست به فرایندی گذاریمشیخط شود،می مشاهده که طورهمان

ا هم مرتبط چندوجهی ب شوند، بلکه در قالب فرایند پیوسته و سیستمیاین مراحل مستقل از هم و خطی انجام نمی. شودمی

ارزیابی  و اجرا تدوین، مرحله سه در کلی طوربه را مراحل این نظران(. صاحب11: 1941زاده، گیرند )الوانی و شریفشکل می

ترین مرحله است؛ چرا که اگر یک اجرا درست که از این بین، مرحله اجرا مهم (81: 1421، 1کنند )جینکیزمی بندیطبقه

 مشیخط اجرای اساس، این (. بر1941شود )عباسی و همکاران، مشی منجر میر عمل به شکست کامل خطانجام نشود، د

 بخشی،مشروعیت یعنی خود، پیشین مراحل از که شودمحسوب می گذاریمشیخط چرخه اصلی مراحل از یکی عمومی

 .گذاردمی رتأثی آنها بر و پذیردمی تأثیر مشکل، و شناسایی دستورگذاری مشی،خط تنظیم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Starr  

2. Parker 

3. Hay 

4. Dye 

5. Jenkins 
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 گذاریمشیخط هچرخ .7 شکل

 (98 :8111) دای منبع:

 و هاکتاب (.81 :1181 ،1)همیلتون است بررسی قابل نسل چهار در مشیخط اجرای به مربوط مطالعات کلی طوربه

 سال از رسمی طوربه اجرا مطالعات آغاز که دارند اذعان همگی ،عمومی مشیخط اجرای هزمین در موجود متعدد هایمقاله

 پیشگامان» را آنها بعدی پژوهشگران کتاب، این انتشار با است. شده آغاز وایلداوسکی و پرسمن کتاب انتشار با و 1419

 یهانظریه از مندیبهره با محققان آن، از پس (.93 :8118 ،9وپیه و )هیل نهادند نام اجرا اول نسل وارثان و 8«اجرا هعرص

 یهانسل پرداراننظریه به که کردند ارائه متفاوتی هایتئوری اجرا، هزمین در شده مطرح هایضعف و هاقوت بررسی و اولیه

 شدند. شناخته چهارم تا دوم

 هایبندیجمع به اغلب و بود متمرکز آمریکا در موردی مطالعات و تحلیل و تجزیه بر اجرا مطالعات اول نسل

 مشیخط اجرای تحقیقات نسل، این در .شدمی منتهی هابرنامه اثربخش اجرای در دولت توانایی خصوص در ایبدبینانه

 شودمی گرفته کاربه مختلف هایموقعیت در چگونه درست، و مناسب تصمیم یک کهبود  متمرکز امر این بر سازیخصوصی

 همچنین و وایلداوسکی و پرسمن هاینظریه رویکرد، این در (.199 :1941 پیکانی، هادی) گذاردمی جایر ب مناسبی تأثیر و

 بین ارتباط میزان به مشی،خط آمیزموفقیت اجرای میزان معتقدند وایلداوسکی و پرسمن .شدند مطرح درثیک هاینظریه

 بین ارتباط به «اجرا» اگر که کنندمی استدالل و دارد بستگی ملی سطوح واحدهای و اجرا در دخیل مختلف هایسازمان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Hamilton 

2. Founding Fathers 

3. Hill & Hupe 

یا درک و بیان مسئله
مشکل

طرح مسئله در 
های عمومیسازمان

گیری و تدوینشکل
مشیخط

مشروعیت بخشیدن
مشیبه خط

ابالغ و اجرای 
مشی عمومیخط

مشی اجرا ارزیابی خط
شده
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 ،صورت این غیر در باشد، داشته درصدی 111 پیوند اقدامات بین هماهنگی هدرج باید است، مرتبط مجریان از زیادی تعداد

 شد. خواهد مشیخط اجرای در ایعدیده مشکالت بروز موجب اجرایی، اقدامات بین ناهماهنگی در نقص ترینکوچک

 از نسل این در اصلی هدف .است پرداخته هابرنامه همطالع در تطبیقی و تحلیلی بعد به بیشتر اجرا مطالعات دوم نسل

 تالش نسل این در ترتیب بدین است. متفاوت هامشیخط اجرای موفقیت میزان چرا که بودمسئله  این تشریح مطالعات،

 واقع در (.199 :1941 پیکانی، هادی) شود شناسایی آنهامیان  سازوکارهای و موضوع این در دخیل مختلف متغیرهای شد

محققان این  (.11 :1441 ،1لیگانگا) بود هامشیخط شکست یا موفقیت دالیل شناسایی دنبالبه اجرا، مطالعاتِ از نسل این

 سرعتبه تحقیق هایاستراتژی و سازیمدل حال این با ؛کردند ایفا بسیاری نقش تحلیلی هایچارچوب هتوسع نسل برای

 دو هر توجه (.8119 ،8)وینتر شد «اجرا» ادبیات در «باال به نپایی» و «پایین به باال» رویکردهای بین رویارویی موجب

 هر وجود آمد،به ییهاتعارض دیدگاه دو بین حال این با شد؛ معطوف «اجرا» به «باال به پایین» و «پایین به باال» دیدگاه

 نگاه با بل،ق رویکرد دو ارآمدیناک به توجه با .بگیرد نادیده اجرا مطالعات پیشبرد در را دیگری سهم که داشت تمایل دیدگاه

 نداشت را قبل مفهومی هایضعف که کردند ارائه ینوین رویکرد قبل، رویکرد دو ترکیب با پژوهشگران برخی ،سویهیک

 تعاملی دیدگاه بر منطبق شود؛می شناخته اجرا مطالعات سوم نسل به که ترکیبی رویکرد (.12 :8111 ،9استوارت و )لستر

 مدل رویکرد، این طبق (.8112 ،9گاگین و )لستر دهدمی شکل را آن اصلی هسته مذاکره و زنیچانه هک طوریبه ؛است

 هشد «پایین به باال» از ،باشد قانونی قدرت کردن محدود دنبالبه که هنگامی باشد. متفاوت تواندمی مختلف شرایط در اجرا

 مؤثر طوربه و کنندمی اتخاذ آنها که هاییتصمیم مورد در مشیخط بازیگران سطح کاهش دنبالبه که هنگامی و

  (.8114 ،1)برمن شودمی «باال به پایین» دارند انحصار در را گیریتصمیم

 اوایل در .شد مطرح پیچیده هایسیستم هدایت و دادند تشخیص را حکمرانی بحران نظرانصاحب چهارم، نسل در

 همکاری داشت؛ نیاز چندجانبه همکاری به شدن موفق برای بود، دارعهده را متعددی وظایف دولت که آنجا از ،1441 هده

 مفهوم اجرا نسل، این در .داشتند تأثیر مشیخط اجرای بر متفاوت اندازهایچشم با مختلف سطوح در که کسانی میان

 .(8118 ،3راو) کند سازگار طشرای با را خود و کرده تحلیل را هاموقعیت مستمر طوربه باید که شودمی گرفته نظر در اساسی

 مشیخط اجرای مفهوم

 (.8114 ،18پادل) است خاص ایوظیفه 11کردن کامل یا 11تولید ،4ساختن محقق ،2دادن انجام معنایبه لغت در 1اجرا

 1 جدول در آنها از رخیب که اندکرده ارائه مشیخط اجرای برای متعددی تعاریف عمومی، مشیخط هحوز اندیشمندان

 .شودمی مشاهده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Galligan 

2. Winter 

3. Lester, & Stewart 

4. Lester, & Goggin 

5. Berman 

6. Rowe 

7. Implementation 

8 Carrying out 

9. Fulfilling 

10. Producing 

11. Completing 

12. Paudel 
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  مشیخط اجرای تعاریف از برخی .7 جدول

 تعریف صاحبنظر)ان(

 شود.ها و اقداماتی که برای تحقق آنها انجام میمشیفرایند ایجاد تعامل میان تعیین اهداف در خط (9141) 1پرسمن و ویلداوسکی

 (1421) 8ساباتیه و مازمانین
توسط مقامات سیاسی و برخی از مقامات هایی که معموالً مشیهای اساسی خطاجرای تصمیم

 شوند. اداری یا قضایی اتخاذ می

 (1441) 9اتوله
های دولت برای انجام دادن یا متوقف ساختن چیزی و پدیدار شدن ها و تصمیمآنچه میان نیت

 شود.ها انجام میها و تصمیماثرهای نشئت گرفته از اعمال آن نیت

 (8111دای )
کردن امکانات الزم برای به انجام ها و فراهمدهی بخش و ادارهنظیر سازمانهایی طراحی فعالیت

 های تعیین شده.مشیرساندن خط

 ها در قالب بوروکراسی.فراهم کردن منابع نهادی برای عملی کردن برنامه (8119) 9کرفت

 (1921پور های )به نقل از قلی
اند و به سمت ه توسط دولت سازمان یافتههایی کسری فعالیتمنظم و سنجیده از یک مجموعه

 شود. اند، هدایت میمشی مشخص شدهمدتی که در بیانیه خطاهداف بلندمدت و کوتاه

 (1941، بیگی و سعدآبادی )پورقلیمنبع: 

 تجربی  پیشینه

 عمومی هایمشیخط اجرای عوامل تأثیرگذار بر

 همکاری با مختلف کنشگران آن طی که است قانون یک اجرای نایمعبه عام مفهوم در مشیخط درست اجرای طورکلی، به

 مطلوب نتیجه یک به را آن مستمر، تالش با و کنند ترکیب هم با را متفاوتی راهکارهای و هاروش بتوانند باید یکدیگر

 هایمشیر اجرای خطب یرگذارعوامل تأثدر زمینه  (.183 :1922 ،یعاملی و ریام یمانیسل ،مجتهدزادهی، طبر یعلو) برسانند

 شود.می ارائهکنون مطالعات بسیاری صورت گرفته که در این بخش نتایج برخی از این مطالعات  ی تاعموم

 یعموم هایمشیبر اجرای خط یرگذارعوامل تأثتحقیقات انجام شده در زمینه  .2 جدول

 هایافته نظرصاحب

 و پرسمن

 (1419) 1ویلداوسکی

 ازاستفاده . 8 باشد؛ جدا مشیخط از نباید اجرا. 1: مشیخط پذیرش اجرای برای یدستور شرایط و هشدارها
. 1 رهبری؛ . تداوم9 تئوریک؛ و علمی مبانی گرفتن نظر در. 9 گذاری؛مشیخط در مستقیم ابزارهای و وسایل
 مشی.سهولت خط و سادگی

 (1413) 3ینفلال مک
. احزاب 9 نفوذ؛ذی هایهگرو. 9 دهندگان؛رأی. 8 سیاسی؛ نخبگان. 1: شکست اجرا موفقیت یا کلیدی عوامل

 تغییر نسبت به پذیرش مجریان میزان. 3 مشی؛خط کنندگانتدوین و مجریان بین شخصی روابط. 1 سیاسی؛
 .مشیخط اصلی بازیگران. 2 حمایت؛ و تعهد. 1 عالقه؛ میزان و مشیخط

 و پالمبو

 (1441) 1کالیستا

 سریع اجتماعی، تغییرات تئوریک مناسب، مبنای نبود نمادین، هایسیاست: راشکست اج در مؤثر عوامل
توسط  الزم هایکاردانیانجام نشدن  ناکافی، منابع دولت، در الزم هایپویایی نداشتن و سیاسی اقتصادی،
 نامناسب. سازمانی ساختارهای وها برنامه از استفاده در مجریان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Wildavsky 

2. Sabatier & Mazmanian 

3. O’Toole 

4. Kraft 

5. Pressman & Wildavsky 

6. McLaughlin 

7. Palumbo and Calista 
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 2ادامه جدول 

 هایافته نظرصاحب

 (1449کالیستا )
 زدوبندهای سیاسی؛ از های ایجاد شدهانحراف. 9 نامناسب؛ ابزارهای. 8 منابع؛ بودن ناکافی. 1: اجرا موانع( الف

  مشی.خط مجریان الزم تعهد عدم. 1 اولیه؛ هایطرح بودن نارسا. 9

 (8111) 1مکینده

 و هاانگیزه تمایالت، تسهیالت کافی، و غیبت منابع اطالعات ناکافی، ارتباطات و :اجرا شکست در عوامل
 شدن ساطع ،(آنها منافع و بین اجرا تضاد) مشیاجرای خط از اجراکنندگان های مجریان، ارزیابینگرش

 و اقتصادی سیاسی، اجتماعی، متغیرهای به توجهیبی هدف، هایجای گروه سوی حکومت به از مشیخط
 اداری.

 8لتاکانسپایگاه دانش 
(8114) 

 فرهنگی. و سیاسی موانع. 9 مالی؛ موانع. 8 نهادی؛ و قانونی موانع :اجرا انعمو

 است. مشیخط مهم اجرای موانع از یکی ،مشیخط از مجریان بیگانگی (8111) 9رزتامِ

 و همکاران پورمقدس

(1941) 

بخش  در تیمدیری ثباتیبی ملی، هایمشیخط در اجرای هافرصت شدن سپری و زمان ارزش به توجهیبی
 .خارجی و داخلی هایبحران ملی، هایمشیخط ابزارهای اجرای ناهمسویی ها،مشیخط اجرای متولی دولتی

 (1941نژادی )ساالر و علیان

 زمینه در گیریتصمیم مراجع تعدد کارآمد، مدیریت با متمرکز و مستقل نهاد نبود: اداری ـ اجرایی موانع
 و سرمایه بازارهای ضعف جامعه، امکانات با نامتناسب هایروش انتخاب اجرا، زیاد هزینه سازی،خصوصی

 .مجری و واگذارنده نهادهای نشدنتفکیک نادرست، گذاریقیمت اجرایی، مدیریت ضعف سهام،
 ارز، به یدتول وابستگی کشور، سرمایه بازار ناکارآمدی اقتصادی، منفی تحوالت: سیاسی ـ اقتصادی موانع

 .درآمد تخصیص و کسب در دولت یانهانحصارگرا دخالت

 .اجتماعی عواملاقتصادی،  عواملاجرایی، عوامل فرهنگی،  ـ وامل سیاسیعزا: عوامل آسیب (1941فر )مهربان

 (1948احمدوند )
 ربط،ذی هایدستگاه و نهادها بین الزم هماهنگی عدم، واگذاری مشمول هایشرکت نامناسب ساختار موانع:

  .یردولتیغ یهابخش یریتیو مد یمال هاییتمحدود ،مناسب در کشورناوکار کسب یفضا

 (1922زاده )کاظم
، توانمند مالی خصوصی هایو نـهاد هاسـازمان کمبود، سازیخصوصی هایشرطپیش کارهنیمهتحقق موانع: 

ش جدید و پاالیقوانین ، الزام به حفظ سطح اشتغال، سازینبود نهادهای مالی و عملیاتی معین خصوصی
  .ی مشمولامقاومت مدیران و کارکنان واحده، قوانین موجود

 (1929افشانی )حسینی گل
 و فرهنگی موانع .9، اجرایی موانع. 8 ؛سیاسی قانونی موانع .1به این ترتیب:  سازیخصوصی موانعبندی رتبه

 اقتصادی موانع

 پژوهش شناسیروش

 تفسیری پژوهش، فلسفه لحاظ از ،(189 :8113 ،9ثورنهیل و لویس )ساندرز، رزساند پژوهش پیاز اساس بر حاضر پژوهش

 ،تحقیق این استراتژی همچنین رود.شمار میبه کیفی پژوهش، صبغه لحاظ از وبوده  استقرایی رویکرد، لحاظ از است؛

 یافتهساخت نیمه مصاحبه روش از نیز هاداده گردآوری منظوربه است. اجرا شده مقطعیتک صورتبه و بوده موردی مطالعه

 .(8شکل ) است شده استفاده مضمونی تحلیل روش از نیز هاداده تحلیل در و
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Makinde 

2. Konsult 

3. Tummers 

4. Saunders, Lewis, & Thornhill 
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 حاضر پژوهش پیاز .2شکل

 تحلیل روش از استفاده با آنها تحلیل و یافتهساخت نیمه هایمصاحبه طریق از داده گردآوری فرایند به ادامه در

  شود.می پرداخته مضمونی

 این (.12 :8113 ،1کالرک و )براون شودمی رفتهگ نظر در کیفی تحلیل مبنایی هایروش از یکی مضمون تحلیل

 برای کاربردی روشی مضمونی، تحلیل واقع در آورد.می فراهمهای اساسی مهارت ،کیفی هایتحلیل از بسیاری برای روش

 هایداده که است ایکتابخانه منابع یا مصاحبه از مدهآدستهب کیفی هایداده در موجود الگوهای تفسیر و تحلیل درک،

-119 :1941 زاده،شیخ و فقیهی تسلیمی، جعفری، )عابدی کندمی تبدیل تفصیلی و غنی هایداده به را پراکنده و گوناگون

 هاییمشخط اجرای در احتمالی موانع جامع شناسایی برای و موضوع این به علم با پژوهش این در بنابراین (.111

 از استفاده با و به عمل آمد سازیخصوصی حوزه متخصصان و خبرگان با یافتهساخته نیم مصاحبه 13 سازی،خصوصی

  شد. تحلیل تم، تحلیل روش

 یروش سودمند اکتشافی و کیفی مطالعات برای برفی هگلول .بود 8برفی هگلول روش ،بخش این در گیرینمونه روش

 و کندنفر سوم را معرفی می نیز شخص دوم و کرده معرفی پژوهشگر به را دوم شخص ،تنخس نفر روش، این در .است

 و محدود عقالنیت رویکرد اساس بر گیری،نمونه آغاز برای (.31 :8118 ،9برونت و بالتار) یابدمی ادامه طورهمین روند این

 مد هپدید تا شوند انتخاب مطالعه در نفر چه که کرد مشخص قبل از تواننمی روش، این در شد. عمل موردی سنجیخبره

 9اشباع هنقط به که یابدمی ادامه زمانی تا اطالعات آوریجمع آل،ایده حالت در واقع، در شود. شناسایی کامل طوربه نظر

 برای که هنگامی دیگر، بیان به ندارند. تفاوتی شده، آوریجمع قبالً که هاییداده با جدید هایداده که جایی برسیم،

 در .ایمتوانیم مطمئن شویم که مطالعه کاملی انجام داده، میبرسیم هایمانتالش از نزولی بازده هنقط به هاداده آوریجمع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Braun & Clarke 

2. Snowball sampling 

3. Baltar & Brunet 

4. Saturation 
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 یازدهم همصاحب از پس آمده دستبه اطالعات البته است. شده انجام اشباع هنقط به رسیدن برای مصاحبه 13 پژوهش، این

 یافت. ادامه نفر شانزدهم تا هامصاحبه اشباع، هنقط به رسیدن از اطمینان ایبر ولی رسید،می نظر به تکراری

 شوندگانمصاحبه مشخصات .3 جدول

 تخصص
 نفر( 8) حسابداری نفر( 1) مدیریت نفر( 4) اقتصاد

 کاری سوابق
 عضو ،یاساس قانون 99 حهیال به یدگیرس ژهیو ونیسیکم سیرئ مجلس، یاقتصاد ونیسیکم عضو ،یاسالم یشورا مجلس سابق ندهینما
 عضو ی؛سازیخصوص سازمان معاون ی؛دولت یهاشرکت امور و یسازیخصوص حوزه کارشناس ؛تهران دانشگاه اقتصاد دانشکده یعلم ئتیه
 سازمان سابق سیرئ ؛رانیا یاسالم یجمهور بهادر اوراق بازار یداور ئتیه عضو ،تهران دانشگاه تیریمد دانشکده یعلم ئتیه

 بورس ازمانس سابق سیرئ ؛)ع( صادق امام دانشگاه تیریمد دانشکده یعلم ئتیه عضو و بهادر بورس سازمان سابق سیرئ ی؛سازیخصوص
 ی؛سازیخصوص سازمان کل سیرئ مشاور ؛مطالبات یریگیپ و نظارت دفتر کل ریمد ؛نینو هیسرما نیتأم شرکت عامل ریمد و بهادر اوراق
 عضو و دولت ئتیه یاقتصاد ونیسیکم ریدب ؛ارز و کاال قاچاق با مبارزه یمرکز ستاد کارمند و مطالبات یریگیپ و نظارت دفتر سابق عضو

 سازمان ابقس معاون ی؛اسالم یشورا مجلس یاقتصاد ژهیو ونیسیکم سیرئ مجلس، ندهینما ی؛ئطباطبا عالمه اقتصاد دانشکده یعلم ئتیه
 دفتر رکلیمد اونمع ؛فیشر یصنعت دانشگاه تیریمد و اقتصاد دانشکده مدعو استاد و تنف صنعت دانشگاه یعلم ئتیه عضو ی؛سازیخصوص

 .یسازیخصوص سازمان سهام یگذارارزش گروه سیرئ ی؛سازیخصوص سازمان هابنگاه یواگذار و یابیبازار

 پژوهش هاییافته

 تجربی تحقیقات برای نظری الگوهای هعتوس منظوربه عمیق و اولیه یهاایده شناسایی ،حاضراز آنجا که هدف پژوهش 

، روش تحلیل مضمونی انتخاب شده بود کیفی یهایافته اساس بر سازیخصوصی هایمشیخط شناسیآسیب حوزه در آتی

 استفاده ،ایمرحله شش فراینددر قالب  (8113) برون و کالرک مضمونی تحلیل رویکرد از تحقیق، این در همچنین است.

 است هاییداده تحلیل و ها،کدگذاری مجموعه و هاداده مجموعه بین مستمر برگشت و رفت شامل لیلتح این است. شده

 مطالعه آغاز برای فردی به منحصر راه هیچ کلی طوربه شود.می آغاز اول مرحله همان از تحلیل نگارش .آیندمی وجودبه که

 .(93 :8113 ،براون و کالرک) ندارد وجود مضمونی تحلیل برای

 هاداده با آشنایی :1 مرحله

 شدن ورغوطه کند. ورغوطه ایاندازه تا آنها در را خود باید ،شود آشنا هاداده محتوایی گستره و عمق با محقق اینکه برای

 است. الگوها( و معانی یوجوجست )یعنی فعال صورتبه هاداده خواندن و هاداده مکرر بازخوانی شامل معموالً هاداده در

 اولیه كدهای ایجاد .2 مرحله

 کدهای ایجاد شامل مرحله این است. کرده پیدا آشنایی آنها با و خوانده را هاداده محقق که شودمی آغاز زمانی دوم مرحله

 یکدگذار هایداده .رسدمیبه نظر  جالب گرتحلیل از دید که کنندمی معرفی را هاداده ای ازویژگی کدها هاست.داده از اولیه

 افزارینرم هایبرنامه طریق از یا دستی صورتبه توانمی را کدگذاری اند.متفاوت ها(مضمون) تحلیل واحدهای از شده

  شد. احصا هامصاحبه از اولیه کد 812 مرحله این در داد. انجام
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 اولیه کدهای ایجاد برای زنیبرچسب فراگرد .3 جدول

 شده احصا کدهای مصاحبه متن

 با اما ،بودند پاسخگو مشکل ایجاد با که داشت وجود مقررات اجرای حسن بر نظارت ،دولتی شبه صارانح از قبل
 ؟است پاسخگو کسی چه دولتی شبه انحصاری انتقال

 شبه انحصار با پاسخگویی کاهش
 (9 م) یدولت

 دیگویمن فروشی ماست هیچ .شودیم انجام اششده واگذار شرکت عملکرد بر و سازیخصوصی خود توسط ارزیابی
 قابل ضعیتو یک مثالً  که بدهند تغییر توانندیم را متغیرها نوعی به باشد الزم حتی یعنی ؛است ترش من ماست
 بیفتد. اتفاق واقع در سازیخصوصی از قبول

 سازمان خود توسط ارزیابی انجام
 (1م) سازیخصوصی

 

 ایران برخالف هاگروه این عامل مدیر و کشورهاست یرسا از متفاوت ما کشور در دولتی شبه یهاگروه این ساختار
 .شودینم تعیین هاوزارتخانه توسط

 یدولت شبه ساختار اصالح در ضعف
 (3م)

 قداما دولتی بودجه یهافیرد برخی از استفاده با ایرانیان اقتصاد مهر صندوق همچون دولتی شبه نهادهای ورود
 .کندیم دولتی یهاشرکت سهام خرید به

 شبه خواریرانت و استفادهءوس
 (2م) هایدولت

 بخشممکن است  و شده کمرنگ واقعی نظارت دولتی،شبه و دولتی هایبخش در اطالعات شفافیت نبود دلیلهب
 نکند. واقعیورود  خصوصی

 (4م) اطالعات شفافیت نبود

 زیرمجموعه هک نیاز مورد یهاصیتخص و قانونی اختیارات با سازیخصوصی یکپارچه و مستقل نهاد تشکیل نبود
 باشد. نظارت تحت و دولت از مستقل گیریتصمیم قدرت دارای و نبوده دولت

 ارچهیکپ و مستقل نهاد تشکیل نبود
 (11م) سازیخصوصی

 این زیرا ؛بدهیم تغییر را واگذاری مشمول یهاشرکت ساختار باید کنیم واگذار را شرکتی بخواهیم اینکه از قبل
 شود.می واقعی خصوصی بخش پررنگ حضور باعث و کندمی خرید مشتاق را انخریدار کار

 یهاشرکت ساختار اصالح در ضعف
 (18م) یواگذار مشمول

 شدتهب خصوصی بخش به هاشرکت واگذاری با ،ندارند اعتقادی خصوصی بخش به دولتی مدیران که آنجا از
 .کنندمی مخالفت

 یخصوص بخش به مدیران باور عدم
 (11م)

 بند در زیرا ؛کند ظاهر را خود افزوده ارزش تولید یهاپتانسیل تواندنمی غیررقابتی محیط در خصوصی بخش
  کند.یم استفاده به شروع (نفت چون) مملکت منابعسایر  از بنابراین ،است گرفتار چندگانه یهانظارت و مقررات

 (11م) بودن ناپذیررقابت

 واگذاری در زدگیشتاب از و درآید اجرا به منظم و تدریجبه باید و است نجریا و فرایند یک سازیخصوصی
شود  خودداری کشور و شده گذارده واحد در واگذاری از بعد آن آثار بررسی و مربوط مراحل طی بدون هاشرکت

 است. نرفته پیش چنین این که

 یواگذار برای محدود زمان تعیین
 (11م)

 یهاروش و اهداف اساس بر واگذاری امر متولی یهادستگاه بین رویه وحدت ایجاد و منطقی ارتباط برقراری لزوم
 .اقتصادی کالن راهبردهای و اهداف با مطابق سازیخصوصی مناسب

 و نهادها بین منطقی ارتباط در ضعف
 (11م) دستگاها

 گزینشی كدهای یوجوجست .3 مرحله

 شده کدگذاری هایداده خالصه همه کردنمرتب و گزینشی کدهای قالب در مختلف کدهای بندیدسته شامل مرحله این

 ایجاد برای توانندمی مختلف کدهای چگونه که گیردمی نظر در و کرده آغاز را خود کدهای تحلیل محقق، واقع در .است

 و نامرتبط یا ناقص کدهای آوردند؛ آنها دستهب گزینشی کد 49 محققان مرحله این در شوند. ترکیب کلی مضمون یک

 یافتند. دست گزینشی کد تعداد این به تا گذاشتند کنار را تکراری کدهای همچنین

 فرعی مضامین گیریشکل .4 مرحله

 مرحله این .کندمی بازبینی را آنها و کرده ایجاد را هامضمون از ایمجموعه محقق که شودمی آغاز زمانی چهارم مرحله

 هایخالصه سطح در بازبینی شامل اول مرحله است. فرعی هایمضمون به دهیشکل و تصفیه و بازبینی مرحله دو شامل

 شود.می گرفته نظر در هاداده مجموعه با رابطه در فرعی هایمضمون اعتبار دوم مرحله در و است شده کدگذاری
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 آنها دهندهشکل فرعی هایمضمون و اصلی هایمضمون .3 جدول

 یفرع هایمضمون اصلی هایمضمون

 یاصول ریغ و ناکارآمد سازوکار
 یواگذار

 ؛زدهشتاب یواگذار ؛آنها از دولت ییرها یبرا یدولت یهاشرکت یواگذار ی؛واگذار در دولت صرف یاقتصاد نگاه
 طیاشر در یواگذار ی؛واگذار یبرا محدود زمان نییتع ی؛تعهد یواگذار ی برایمدل نداشتن ی؛واگذار رسالت از انحراف

 قبل هاشرکت اصالح در ضعف ؛بورس طریق از یواگذار از نکردن استفاده ی؛واگذار در یکمّ نگاه داشتن ی؛رقابتریغ
 هم با تیمالک و تیریمد یواگذار عدم ی؛واگذار از

 زهیانگ و قدرت و یساختار ضعف
 یخصوص بخش کم

 یبندتیاولو ی؛صوصخ بخش کم یزنچانه قدرت ی؛واگذار حال در یهاشرکت اداره یبرا یخصوص بخش کم قدرت
 وجود ؛اقتصاد در یتعاون و یخصوص بخش اندک سهم ی؛خصوص بخش یساختار ضعف ی؛دولت یهاشرکت فیضع

 خصوص بخش در یکاف زهیانگ نبود ؛مؤثر تیفعال و اقدام یبرا تیمحدود

 یتقاضا و عرضه نامناسب سازوکار
 سهام

 هعرض یبرا نامناسب یهاروش از استفاده ی؛گذارمتیق در ضعف ؛سهام یبرا تقاضا و عرضهسازوکار  به کم توجه
 سهام رخیب شدن یارهیجز ؛عدالت سهام اصالح در ضعف ؛سهام

 یابیارز فیضع سازوکار

 مرجع در ضعف ی؛سازیخصوص سازمان خود توسط یابیارز انجام ؛شده واگذار یهاشرکت بر مستمر نظارت نبود
 نظارت در ضعف ی؛سازمان برون یابزارها یجا به یسازمان درون یابزارها زا استفاده ی؛مردم هایتیشکا به یدگیرس
 یهایابیارز یبرا خاص افراد از استفاده ی؛ابیارز مدل کی از مداوم استفاده ی؛دولت یابیارز ی؛دولت یبنگاها و نهادها بر

 عفض ی؛سازیخصوص سازمان ودخ عملکرد یابیارز عدم ی؛ابیارز یانحصار مدل ی؛واگذار از بعد نظارت نبود ؛ساالنه
 بورس بر کامل نظارت

 نگرانهندهیآ دگاهید نداشتن
 اظهار ؛99 اصل درست یاجرا یبرا جامع طرح نبود ؛مناسب یکاربرد مطالعه کمبود ؛ندهیآ یبرا فیضع یزیربرنامه

 رکارشناسانهیغ هاینظر

 یفرهنگ یهاضعف
 هایمیتصم به ینانیاطمبی سازی؛خصوصی زمینه در یسازفرهنگ ضعف ی؛خصوص بخش اعتمادی بهی و بیباورنا

 یسهامدار فرهنگ ضعف ی،دولت

 یمقاومت اقتصاد یهااستیس به عمل در اهتمام نبود ؛النئومس ییاجرا عزم نبود ؛رانیمد مقاومت یشناختروان یهاضعف

 یستیتالیکاپ منطق تیحاکم
 اقشار به یتوجهبی ؛جامعه محروم اقشار یبرا یدرآمد ابعمن مناسب صیتخص در ضعف ی؛دارهیسرما منطق تیحاکم

 مردم مختلف

 از فیضع یمال یبانیپشت و تیحما
 یخصوص بخش

 تیریمد در ضعف ؛بلندمدت یگذارهیسرما نبود ی؛خصوص بخش از یتیحما نامهنظام نیتدو در ضعف ؛هیسرما کمبود
 از نکردن تیحما ی؛خارج و یداخل یگذارهیسرما نیمتض در ضعف ی؛دولت یهانیتضم نبودن مناسب ؛موجود هیسرما

 یخصوص بخش از تیحما نبود وجوه؛ افتیدر یبرا یتخصص مادر یهاشرکت یپافشار ؛دهانیز و سودکم یهاشرکت

 تدول یمال یهااستیس یانضباطیب
 یحقوق و یتیریمد یمال ساختار اصالح ضعف ؛نامناسب یمال و یپول یهااستیس ؛رانیمد و کارکنان حقوق میترم ضعف

 تعهدات به دولت کم یبندیپا یی؛کارا کاهش و دیتول نهیهز شیافزا ؛هاشرکت

 رد هایدولت شبه طرهیس و تیفعال
 اقتصاد

 یخواررانت و استفادهءسو ی؛دولت شبه یهاشرکت یدولت بخش مدآراناک تیریمد ها؛یدولت شبه ساختار اصالح ضعف
 رانیمد یوابستگ ؛نماها یخصوص وجود ؛اقتصاد عرصه به هایدولت شبه ورود با تخلف و دفسا شیافزا ؛هایدولت شبه
 انتقال ؛طلب منفعت یهاگروه دخالت ؛هایدولت شبه انحصار با ییپاسخگو کاهش ی؛دولت شبه یهاشرکت به یدولت

 شده واگذار یهاشرکت در مدآراناک تیریمد وجود ی؛دولت شبه بخش به یدولت انحصار

 یمل اقتصاد یرقابت ریغ طیحم
 یهاشرکت و یدولت ینهادها نیب زیتما ی؛دولت با یخصوص بخش یریناپذ رقابت ی؛مل اقتصاد بودن ریناپذ رقابت

 ؛وکار سبک یفضا بهبود و توسعه نگاه نداشتن ی؛آزادساز ضعف ؛تیمالک انتقال در ابهام ؛اتیمال پرداخت در یخصوص
 هیسرما بازار در تیشفاف نبود اطالعات؛ مناسب یسازشفاف نبود ؛وکار کسب نامناسب طیمح وجود

 در دولت اندازه از شیب دخالت
 اقتصاد

 یهاشرکت عیوس حجم ؛دولت از یخصوص بخش بودن رویپ ؛اقتصاد در یدولت بخش گسترده حضور و هاتیفعال
 9 و 8 ،1 هایگروه

 و نیقوان نامناسب یاجرا و نیتدو
 مقررات

 نیقوان بودن ریمتغ ؛نیقوان یبازنگر و اصالح در ضعف ؛زائد نیقوان وجود ؛مقررات و نیقوان ادیز حجم

 و هامیتصم کم میان ییراستاهم
 ولئمس ینهادهاتمام  هایاقدام

 هادهان انیم نظر اختالف ؛هاوزارتخانه و نهادها انیم نظر اختالف ؛نظر دیتجد ئتیه و رقابت یشورا انیم نظر اختالف
 و تقلمس نهاد لیتشک عدم ی؛سازیخصوص یمتول و یمجر عنوان به یسازیخصوص سازمان ضعف ؛رقابت یشورا و
 یسازیخصوص کپارچهی
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  اصلی هایمضمون گذارینام و تعریف .5 مرحله

 هایمضمون مرحله، این در محقق باشد. داشته وجود هامضمون از یبخشرضایت تصویر که شودمی آغاز زمانی پنجم مرحله

 .پردازدمی آنها داخل هایداده کند و در ادامه به تحلیلارائه شده برای تحلیل را تعریف کرده و بار دیگر بازبینی می اصلی

 هر که شودمی تعیین و شده مشخص ،کندمی بحث آن مورد در مضمون که چیزی ماهیت بازبینی، و تعریف از طریق

 مضمون 11در نهایت  ،متعدد هایبرگشت و رفت از پس مرحله این در دارد. دخو در را هاداده از جنبه کدام اصلی مضمون

  .شد شناسایی اصلی

 گزارش تهیه .6 مرحله

 ایزمینه ساختارهای رب منطبق و انتزاعی کامالً اصلی هایمضمون از ایمجموعه محقق که شودمی آغاز زمانی ششم مرحله

 شکل در .تاس هشد ارائه ادامه در که است گزارش نگارش و پایانی تحلیل شامل مرحله این باشد. داشته اختیار دررا  تحقیق

 شود. دست آمده مشاهده میبه مضامین شبکه 9

 

 

 تحقیقدست آمده از به مضامین شبکه .3 شکل

موانع اجرای موفق 
خصوصی سازی

حاکمیت منطق
تیکاپیتالیس

حمایت و 
الی پشتیبانی م

ضعیف از بخش
خصوصی

انضباطی بی
های سیاست

مالی دولت

فعالیت و 
سیطره شبه 

ها در دولتی
اقتصاد

محیط 
غیررقابتی 
اقتصاد ملی

ز دخالت بیش ا
اندازه دولت در 

سازوکار اقتصاد
ناکارآمد و 
غیراصولی 

واگذاری

ضعف ساختاری
زه و قدرت و انگی
کم بخش 
خصوصی

سازوکار 
ه نامناسب عرض
و تقاضای 

سهام

ف سازوکار ضعی
ارزیابی

اه نداشتن دیدگ
آینده نگرانه

های ضعف
فرهنگی

های ضعف
شناختیروان
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 یواگذار یاصول ریغ و مدآناكار سازوكار

 خصوصی بخش به شرکت یاصول یرواگذا ،یخصوص بخش مشکالت کاهش در تیموفق مهم یهاشرط شیپ از یکی

 از عدب هاشرکت باشد، خزانه کردن پر یبرا زدهشتاب یواگذار و ونید رد سازی،خصوصی هدف که صورتی در است؛

 .شودمی منجر آنها یقبل اعتبار رفتن نیب از و کامل ینابود به تینها در که شوندمی مواجه یدیعد مشکالت با یواگذار

 در ،بود کشور ینقل و حمل یهاشرکت نیتربزرگ از که یالمللنیب نقل و حمل هایشرکت از یکی همتأسفان مثال، طوربه

 هب یواقع ارزش از کمتر یرقمو  بدهی تومان اردهایلیم با شرکت نیا شد. روهروب یادیز مشکالت با یسازیخصوص انیجر

 و کارمندان به یاقتصاد یهابحران شدند، تشرک نیا وارد دیجد رانیمد که یزمان از اما شد، فروخته یخصوص بخش

 انجامید. شرکت نیا در یپ در یپ هایاعتصاب به و افتی یتسر شرکت رانندگان

د از ابالغ عب ژهیوها در حجم گسترده و با سرعت باال، بهشرکت یواگذار و شد دهیفقط از طرف عرضه د یسازیخصوص

 .(1 :1)م آمد وجودبه ی( قانون اساس99) اصل یکل یهااستیس

  .(3 :1م) ستین ریپذامکان ایدن یجا چیه در نیا که میبفروش باال متیق با و ادیز ،زود که میهست نیا دنبال ما

 به ونید رد عنوان با یگرید بخش و شد داده عدالت سهام به یتعاون اقتصاد عنوان تحت هایواگذار از یادیز بخش

 .(3 :4م) شد واگذار ،دانوابسته دولت به که یصخصو یهابنگاه

 یخصوص بخش كم زهیانگ و قدرت و یساختار ضعف

 بخش در اعتماد شیافزا و ساختار اصالح ،یخصوص بخش مشکالت کاهش در تیموفق مهم یهاشرطشیپ از یکی

 ام که یزمان تا .چرخدیم سازیخصوصی زمینه در یاجتماع هیسرما محور حول ما اقتصاد یساختار ضعف است. یخصوص

 شد. خواهد لحاص بسیار اندکی یدستاوردها ای شودینم حل مشکالت ای ،میباش نداشته یقو یاجتماع هیسرما زمینه این در

 زین بخش نیا تا شود یخصوص بخش به نانیاطم و اعتماد باعث که است یاجتماع جو جادیا ،یاجتماع هیسرما از منظور

  ند.ک عمل یاقتصاد عرصه در بهتر بتواند و شده تیتقو

 حال در شرکت تیریمد یبرا آن اندازه ،دارد وجود نیکارآفر و مندهعالق یخصوص بخش که آن وجود با هابازار یبرخ در

  .(2 :1م) ستین مناسب یواگذار

 مناسبات در که خرندیم یکسان را هاشرکت نیبنابرا ،ندارد وجود مختلف یهاحوزه در متنوع یخصوص بخش کشور اقتصاد در

  .(11 :1م) دارند یباالتر یزنقدرت چانه ،دولت با خود یاقتصاد

 کرده یسع دولت که است ییهاتیحما جهت به اقتصاد در دولت از یخصوص بخش بودن رویپ و اقتصاد در دولت یختگیآم

 گرفته ودخ به رانت شکل هاتیحما نیا هم بسیاری موارد در و انجام دهد اقتصاد از مختلف نیعناو به هاسال نیا در تا

  .(13 :4م) است

 سهام یتقاضا و عرضه نامناسب سازوكار

 هامس یبرا تقاضا شیافزا و مناسب عرضه ،یخصوص بخش مشکالت کاهش در تیموفق مهم یهاشرط شیپ ازدیگر  یکی

 برای امکان نیا باشد، تهداش وجود یمتنوع یخصوص بخش ی،دولت یهاشرکت یسازیخصوص فرایند در اگر است. موجود
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 یهاحوزه در تنوع این ،کشور اقتصاد در یوقت اما کنند. تیریمد تقاضا طرف در را یواگذار که شودایجاد می نمسئوال

 الالند و ودش دهیچ درآمد کسب هدف با شتریب یواگذار برنامه ،عرضه سمت در که شودموجب می ندارد، وجود مختلف

 در ،یخصوص بخش به نسبت یاقتصاد قدرت لیدلهب که خرندیم یانکس را هاشرکت جهینت در ؛ندیآ وجودبه سهام دیخر

 دارند. بیشتری یزنقدرت چانه دولت با خود یاقتصاد مناسبات

  .(1 :11م) دولت یواگذار مورد دیجد سهام جذب در هیسرما بازار کشش نبود و تقاضا بازار در یینارسا وجود

 لیبق نیا از یموارد و جامعه احاد انیم یغن یسهامدار فرهنگ و یقو هیسرما بازار داشتن ،یعموم تیمالک تحقق پشتوانه

 .(9 :9م) است

 یابیارز فیضع سازوكار

 تاقداما در تسریع و اصالح برای وربازخ گرفتن ،شده انجام اقدامات کنترل برای مستمر و منظم نظارت اعمال ضرورت

 واگذاری و وجود ندارد مستمر نظارت نیا سفانهأمت یسازیخصوص سازمان در که است مناسب سازوکار ایجاد طریق از بعدی

 و شده رها خود حال به نیز شده واگذار یهاشرکت نیهمچن شود.انجام می دولت خزانه پرکردن و فروش هدف اب فقط

 گیرد.نمی صورت ،شده واگذار شرکت قبال در خریدار تعهداتخصوص  در الزم پایش و یریگیپ

 یگرانن چیه گرید ،شد نیمأت خودش یمال منابع که نیهم یول ،کند نظارت نیا از شتریب هاموضوع نیا در توانستیم دولت 

  .(9 :1م) نداشت شرکت دیتول یحت ای هاییدارا تیوضع و شرکت کارکنان در مورد

 اقدامات در عتسری و اصالح برای بازخور گرفتن و شده انجام اقدامات کنترل برای مستمر و منظم نظارت اعمال ضرورت

  .(11 :11م) است نگرفته شکل یمناسب اقدام که ؛مناسب سازوکار ایجاد طریق از بعدی

 مثالً  که بدهند رییتغ توانندیم را رهایمتغ ینوع به باشد الزم یحت یعنی ،است ترش من ماست دیگوینم یفروش ماست چیه

  .(9 :1م) فتدیب اتفاق یسازیخصوص از قبول قابل تیوضع کی

 کردم واگذار خوب و است خوب نم وضعیت گویدمی و شودمی استفاده سازمانی درون ابزار .شودمی استفاده که بزارهاییا

 .(11 :4م)

 نگرانهندهیآ دگاهید نداشتن

 است نگرانهندهیآ و بلندمدت گاهدید داشتن ،یخصوص بخش مشکالت کاهش در تیموفق مهم یهاشرطشیپ از دیگر یکی

ایم آن مواجه با یدولت یهاشرکت یسازیخصوص فرایند درمشکالتی که ما  .کرد ناساییش را موجود یهاصتفر بتوان تا

 در یواگذار و دنکن انتخاب خود را انیمشتر بتوانند ییاجرا نمسئوال که میندار یمتنوع یخصوص بخش (یک اند از:عبارت

 هابرنامه شتریب و میانداده انجام دولت و یصخصو بخش یبرا یاافتهیساختار و منسجم برنامه ؛ دو(شود تیریمد تقاضا طرف

 هامس متیق افتموجب  و کند تیریمد را سهام بازار مناسب برنامه با نتوانسته دولت اند،شده دهیچ درآمد کسب یمبنا بر

 مقابل در اما ،نداهشد آماده عرضه یبرا هاشرکت تیمالک از یاگسترده حجم یطرف از و است شده یقبل یهاشرکت

 یهاشرکت که شودیم نیا جهینت و بینجامد ییکارا به تا است نشده انجام یسازیخصوص تقاضا طرف یبرا یامهبرنا

 .دارند زیادی یزنچانه قدرت که خرندیم یکسان را یدولت
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 و تدرس یکار چه دده زییتم خوب نتواند که باشد داشته اتموضوع از یمخلوط دولت شد سبب یبرنامگیب و یزدگشتاب

 .(19 :1م)است  نادرست یکار چه

 متیق افت باعث نیا ،میباش داشتهن برنامه دیجد سهام ورود با و شودیم سپرده یفراموش به هاشرکت یبرخ سهام یوقت 

 کنندیمن استقبال دیجد سهام از و رندیگیم قرار یروان اثر نیا تأثیر تحت یمیقد یهاشرکت و هشد موجود یهاشرکت سهام

 (.19 :1م)

 دنبالبه عمدتاً و اندنداشته ،دهند انجام خواستندیم که یکار برای یمستحکم و جامع یاستراتژ ،یسازیخصوص یهاسازمان

 .(11 :9م) باشند داشته ی رار واگذارثحداک اقتصاد یگریتصد حوزه در که اندبوده نیا

 یابرنامه دهانیز و سود کم یهارکتش یبرا و هستند پرسود یهاشرکت فروش و یواگذار دنبالبه یخصوص بخش و دولت 

 (.2 :3م) کنند واگذار باال سود با ندهیآ در و داده ارتقا را نهاآ تا ندارند

 یفرهنگ یهاضعف 

 مردم یبرا مناسب یسازفرهنگ و یرساناطالع ،یخصوص بخش مشکالت کاهش در تیموفق مهم یهاشرط شیپ از یکی

 یصخصو بخش که ندارد وجود نمسئوال نیب باور نیا هنوز است. یخصوص بخش از استقبال منظوربه جامعه مسئوالن و

 گرید طرف از کند. لیتبد علفبال به را آن بتواند تا است اعتماد و تیحما ازمندین که دارد ایبالقوه یهایتوانمند و هاتیقابل

 دیخر یبرا یتوقع توانینم که چرا ؛میباش مثبت عملکرد شاهد بایدن ،مناسب یسازفرهنگ ضعف لیدلبه ایران، بورس در

 داشت. بازار در دیجد افراد ورود ای تریمیقد گذارانهیاسرم طرف از سهم

  .(14 :9م) ندارند یخصوص بخش یواگذار و کارکرد به یلیتما یدولت رانیمد

 لیبق نیا از یموارد و جامعه احاد انیم یغن یهامدارس فرهنگ و یقو هیسرما بازار داشتن ،یعموم تیمالک تحقق پشتوانه

 .(9 : 9م) است

 یشناختروان یهاضعف

 بدنه در یجد عزم و اراده نبود شده، ریاخ یهاسال در یمقاومت اقتصاد تحقق یبرا اقدام مانع آنچهوضعیت کنونی،  در

 یتظرف از استفاده به نسبت باور ضعف و مقاومتی اقتصاد و سازیخصوصی به الزم اعتقاد کمبود واقع در .است شورک ییاجرا

 به وبیخ به ما کشور در موضوع این ، موجب شده است کهمقاومتی اقتصاد چارچوب در کشور پیشرفت در خصوصی بخش

 نرسد.مطلوب  نتایج

 گر،ید طرف در یدولت رانیمد انیم در مقاومت وجود و طرف کی از یخصوص بخش کارکرد به یدولت رانیمد باور عدم

  .(18 :9م) است کرده کند را هاشرکت یواگذار

 اقدامات است شده سبب ،یرهبر معظم مقام یسو از یابالغ یکل یهااستیس یاجزا تک تک به نسبت یحد اهتمام عدم

 (.11: 8م) ابدین کاهش اقتصاد در دولت یگریتصد

 كاپیتالیستی منطق تیحاكم

 پیدا گسترش و رشد باید که گونه آن اسالمی اقتصاد که آنجا از و است لیستیکاپیتا اقتصاد سازی،خصوصی زیربنایی منطق
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 سازییخصوص مبنای کاپیتالیستی فلسفه ؛ از این رو،نداده است قرار الشعاعتحت ما کشوردر  را سازیخصوصی مبانی نکرده،

 هایسازمان پیشرفتبر  زاآسیب عمنب عنوان به خود ،است تعارض در اسالمی اقتصاد و ایران جامعه ارزش مبنایبا  که

 ، اثر منفی گذاشته است. خصوصی بخش مشارکت طریق از مختلف

 که گفت بشود یریتعب به دیشا یعنی ؛است یدارهیسرما مکتب هیشب شود، یم اجرا رانیا در یسازیخصوص در آنچه اما

  (1 :1م) دارند اقتصاد دررا  هاکیکالس هینظر بیشتر

 یدارهیسرما نیا یپا اگر حال و است یارزش و یانسان ضوابط گفتن نظر در بدون هم آن سود حداکثر دنبال یسازیخصوص 

 (.1 :4م) شد خواهد باراسف اوضاع شود، باز هم بهداشت و آموزش یعنی ملت یهاازین نیترحساس به هطضابیب

 یخصوص بخش از فیضع یمال یبانیپشت و تیحما

 یشرفتپ مهم موانع از یکی که یاقتصاد فساد و رانت بروز از وکرده  لیتسه یخصوص بخش یبرا را کار روند دیبا دولت

 میترم و شودیم گذارانهیسرما یرغبتیب و مردم یاعتمادیب سبب یاقتصاد فساد و رانت کند. یریجلوگ ،است کشور

 کند.تر میدشوار را گذارهیسرما یهمکار جلب و اعتمادی مردمبی

 یهایگذارهیسرما نهیزم ،یواگذار از ترمهم ،ستین صرف یواگذار فقط ،یمقامت اقتصاد یراستا در 99 اصل یهااستیس

 .(82 :2م) است نگرفته صورت یاقدام آن یبرا که است دیجد

 توسعه و یسازیخصوص یریگشکل یبرا دولت ،ییابتدا سال چند در شده، انجام یسازیخصوص که ییکشورها یبرخ در

 نیا در یجد عزم و است فیضع ما کشور در هاتیحما نیا سفانهأمت اما است، داده انجام را الزم یهاتیحما و یبانیپشت آن،

 .(81 :4م) شودینم احساس رابطه

 دولت یمال یهااستیس یانضباطیب

 دولت ره یهاروش با متناسب و هادولت ساختار و یمحل قواعد اساس بر کشور هر اقتصاد یرو یمال انضباط تأثیر شکل

 طرق از دولت یابودجه و یمال انضباط ؛ستین امستثن قاعده نیا از ایران نیز است. متفاوت ؛یعموم بودجه تیریمد در

 ملموس آن جیانت یبرخ حاضر، حال در بوده و اثرگذار یدیتول یواحدها تیفعال ، برآن تبع به و یپول نظام عملکرد بر مختلف

 دهیناد یامعنبه د،یتول ساختار و یبانک یپول نظام یرو دولت یابودجه و یمال یهااستیس آثار انیب .است مشاهده قابل و

 یدیتول اختارس و یپول نظام امروز که یمشکالت ،ستین کشور یدیتول و یپول نظام یدرون و یذات اشکاالت و هاضعف گرفتن

 آنهاست. یدرون یهاضعف نیهمچن و یابودجه یهااستیس تأثیر ندیبرآ مبتالست؛ آن به ما

 ،پشتیبان نهادهای ایجاد منظوربه واگذاری قابل سساتؤم و هاشرکت حقوقی و مدیریتی مالی ساختار تجدید در نکردن اقدام

 (.11 :11م)ست هاشرکت این در بازار مکانیزم

 سهم کی هر و شده اردو آن به یمحل ریغ و یمحل و یاسیس مقامات از فشارها تمام ،شودیم واگذار شرکت کی که یزمان

 (.11 :9م) دهدیم کاهش را ییوکارا برده باال را دیتول نهیهز نیا نبوده، طور نیا یواگذار از قبل که یدرصورت ؛خواهندیم

 اقتصاد در هایدولتشبه طرهیس و تیفعال

 یدولت ظاهر به یدولتشبه یهاشرکت .شودمی شتریب هم رانت و فساد ،کند دخالت شتریبدر اقتصاد  دولت که ایدن یجا هر



 331 ایران در سازیخصوصی ایهمشیخط اجرای شناسیآسیب

 

 دولت به یمزد آن قبال در و کرده استفاده یدولت امکانات از که آورندیم وجودبه را یشرکت یدولت ریمد چند یول نیستند،

 هایدولتشبه به را شرکت که شودیم نیا بر یسع باشد، وسط اندکاراندست ای رانیمد منفعت یپا یوقت ،پس .دهندیم

 دارانیخر دارند، که ینفوذ قدرت با یواگذار هنگام که شودیم باعث مسئله نیا .شوند منتفع آن از خود ات کنند اگذارو

 کنند. واگذار یدولتشبه بخش به را آن و کرده حذف رقابت گردونه از را یواقع یخصوص بخش

 شودیم خاص یدولتشبه سمت به هایواگذار دادن سوق باعث که است یدولتشبه یهاشرکت به یدولت رانیمد یوابستگ

  .(81 :9م) کنندیم خارج رقابت گردونه از را یخصوص بخش دارانیخر و تیصالح رد را رقبا ،نامه کی افتیدر با و

 سیسأت تازه گذاریسرمایه هایشرکت گیریشکل نحوه در کنترل و نظارت در ضعف دلیلبه جانبه چند انحصارهای ایجاد 

 (.1 :11م)شود میمنجر  دولتی هایشرکت تودرتوی هایهحلق ایجاد به که یافته

 یمل اقتصاد یرقابتریغ طیمح

 و اقتصادی سیاسی، رقابتی هایمیدان در هابنگاه و صنایع کشورها، موفقیت درجه ارزیابی برای کلیدی معیار پذیریرقابت

 یهابنگاه از توانیم که است ییهاهلفؤم نیترمهم از یکی ،یاقتصاد یهابنگاه یریپذرقابت .آیدمی حساب به تجاری

 شناخته کشور و منطقه اقتصاد در را خود گاهیجا توانندیم ،رقابت نیا در حاضر یهاشرکت و داشت انتظار موفق یاقتصاد

 رب یمبتن یرقابت طیشرا جادیا یبرا الزم یهارساختیز و هاتیحما ما، کشور در اما کنند. یزیربرنامه اساس نیا بر و

 و شده انحصارایجاد  خود، سبب یدولت یهاتیحما و ادیز قدرت با یدولتشبه یهابخش و نشده فراهم عدالت و انصاف

 وجود آمده است.به یخصوص بخش با ینابرابر رقابت

 را شرایط تواندمی آنها به عمل که است اقداماتی مجموعه از سازیخصوصی کشور، اقتصاد در رقابتی شرایط نمودن فراهم

 (.2 :11م) شده اقدام فیضع که آورد فراهم کشور در رقابتی اقتصاد یک برای

 قدرت و یتوانمند از که یبیرق ،کندیم عمل یخصوص بخش بیرق عنوان به گاه یدولت بخش ،یگذارهیسرما حوزه در 

 (.89 :8م) است برخوردار هم یخاص

 اقتصاد در دولت اندازه از شیب دخالت 

 اقتصاد معظی بخش واقع در .است یافته استمرار نیز امروز تا و بوده دولتی کامالًاسالمی انقالب از پیش از ایران اقتصاد

 هادولت ،هترب بیان به .دارد عرصه این در فعالیت برای اندکی حضور اجازه خصوصی بخش و بوده دولتیشبه یا دولتی ایران

 ایفا کشور اقتصاد برای پررنگی نقش بتواند خصوصی بخش که کنند همفرا را شرایطی اندنبوده مایل گاههیچ ما کشور در

 ت.اس یدولت بخش به وابسته شهیهم و نبوده توانمند اقتصاد در دولت دخالت علت به زین یخصوص بخش و کند

 هکرد یسع دولت که است ییهاتیحما جهت به اقتصاد در دولت از یخصوص بخش بودن رویپ و اقتصاد در دولت یختگیآم

 خود به رانت شکل هاتیحما نیا هم موارد از یاریبس در و اوردیب دستهب اقتصاد از مختلف نیعناو به هاسال نیا در تا

  .(13 :4م) است گرفته

 یباق یدولت تیریمد تحت و شوندیم یواگذار عدالت( سهامدرصد  91و دولتدرصد  81) عدالت سهام قالب در ییهاشرکت
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 کندینماقدام  باشد، یدولت تیریمد تحت درصد 31 که شرکتی سهام دیخر به گاهیچه یخصوص خشب نیبنابرا ،ماندیم

 (.3 :1م)

 مقررات و نیقوان نامناسب یاجرا و نیتدو

 یاقتصاد هتوسع مانع عنوان به کشور در «مقررات تورم» یریتعب به ای مقررات یانباشتگ زا ، هموارهوکارفعاالن حوزه کسب

 نیتدو وجود با اما داشته، قرار مرداندولت کار دستور در آن کاهش ای حذف ریاخ یهاسال در که یمانع .دننکمی ادی کشور

 است. امدهین دستبه دهیچیپ کالف نیا کردن باز یبرا یراه هنوز ،زدامقررات یهاتئیه لیتشک و اریبس مقررات

 اتفاق توقچیه امر این اما ،کند اصالح و ییشناسا را یگذارهیسرما به مربوط مقررات زائد، مقررات حذف با شد موظف دولت

  .(19 : 9م) است فتادهین

 و نیتضم با یدولت بخش به یدهوام در که یطور به ؛است ادیز تفاوت یخصوص و یدولت بخش نیب یدهوام ،نمونه برای

 و یملک ریغ و یملک قهیوث واعان یروکراسوب با یخصوص بخش برای یول ،شودیم پرداخت وام نیا مسئول کی یامضا

 (.3 : 3م) شودیم پرداخت هاضامن

 مسئول ینهادها های مجموعهاقدام و هامیتصم كم ییراستاهم

 نحو به هاتیمسئول انجام موانع جمله از تواندیم ،دارد وجود رانیا یادار نظام در که ییاجرا یهادستگاه نیب هایاختالف

 روند در آن ناپذیرانکار تیاهم و مسئله نیا به توجه با اما .اندمواجه معضل نیا با یدولت یهادستگاه اغلب و باشد احسن

 قاتیتحق ،رانیا در یدولت یهادستگاه نیب هااختالف فصل و حل یچگونگ درباره هنوز شده، محول یهاتیمسئول ییاجرا

 یهادستگاه نیب اختالف فصل و حل با ارتباط در نامهبیتصو و قانون مورد دو یکی وجود .است نگرفته صورت یچندان

 دمور به توجه و یکار تجربه به اتکا با فقط که واداشته را یادار نمسئوال طوری کهاست؛ به بوده اجباراز روی  زین یدولت

 با ییناآش جمله از مسائل ریسا به یتوجه نکهیا بدون ،اقدام کنند شده ارائه تمقررا وضع به ایجاد شده، اختالف موارد ای

 یحقوق یتخصص وجود مستلزم موارد نای همه که ... و یکانون مراتبسلسله اصل تیرعا ،یحقوق مسلم اصول و نیقوان

 د.نباش داشته است،

 یندک سبب آنها، یکاف تجربه عدم علت به ماتشانیتصم درباره نظر دیتجد ئتیه و رقابت یشورا انیم نظر اختالف

  .(82 : 8م) است شده یریذپرقابت حوزه در یریگمیتصم

 یهاروش و اهداف اساس بر ،واگذاری امر متولی یهادستگاه بین در رویه وحدت ایجاد و منطقی ارتباط برقراری در ضعف 

 (.9 : 11م) اقتصادی کالن راهبردهای و اهداف با مطابق سازیخصوصی مناسب

  گیرینتیجه

 الشت پژوهش این در .بود خواهد ترکامل آن اجرای شود، بیشتری توجه یارزیاب مقوله به مشیخط اجرای مرحله در چه هر

 مدیران و خصوصی بخش مجریان و گذارانمشیخط کارشناسان، خبرگان، با مصاحبهروی آنچه از  تحلیل انجام با شد

 مشیخط اجرایی یاصل هایآسیب شود. بررسی ایران در سازیخصوصی موفق اجرای راه سر بر موجود موانع ،دست آمدبه
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 مختلفی ابعاد شاملدسته نیز  هر .بندی شدنددسته اصلی گروه 11 به اجرایی مدیران و اصحاب از دیدگاه سازیخصوصی

 مشخص آنچه دهد.را نشان می ایران در سازیخصوصی اجرای متمادی یهاسال در موجود مشکل از بخشی که است

 مختلف عناصر و پذیرفته شده ایران اقتصادی و سیاسی نظام کلیتِ در مشی،خط یک عنوان به سازیخصوصی ،است

 مرتبط، ارکان سایر در نیز و بودجه در مناسب قوانین ارائه با مختلف هایدوره در اند کهتالش کرده اندرکاردست اجرایی

 سردرگم قوانین و مقررات انبوه و هادولت مختلف ادوار در مشخص نظم نداشتن اما .کنند تسهیل را آن شدن اجرایی روند

 معتقدند (1924) شهمکاران و فرددانایی زمینه این در شده است. حد از بیش بوروکراسی و قوانین تورم سبب ،موضوع این در

 تحقیق نتایج مقایسه به ادامه در .شودمی منجر مشیخط آن ناموفق اجرای به عمومی هایمشیخط غیرعقالیی تدوین که

 پردازیم.می گذشته تحقیقات با حاضر

 هایدیدگاه از باید که و آن گونه بوده دستوری نگاهی ایران، در سازیخصوصی مشیخط سازیپیاده به نمسئوال نگاه

 مشکالت بروز به مسئله این و است نشده استفاده مشیخط عملی اجرای هایظرافت به واقف اجرایی عوامل ارزشمند

 همانند پژوهش این در بنابراین شود،میمنجر  ناهمسو عوامل تنیدگی هم در نیز و هامشیخط اجرای مرحله در متعدد

 اجرای موانع ترینمهم از یکی ،مشیخط تدوین همرحل در موجود اجرایی یهاظرفیت به توجهیبی ،(8113) بوین پژوهش

 تدوین هنگام سازیوصیخص هحوز گذارانمشیخط که است آن از حاکی مانع این .شد شناسایی سازیخصوصی مشیخط

 از و شتهندا کافی آگاهی ،مجری یهاسازمان و اجرایی ساختارهای اطالعاتی و مادی انسانی، منابع و امکانات از مشی،خط

  برند.نمی را الزم بهره هاظرفیت این

 مخالفت .ندپذیرمی آن از را آثار بیشترین هستند و عمومی مشیخط یک اجرای نفعانذی تریناصلی مردم هعام

 باشد، مجریان رفتارهای یا گذارانمشیخط تصمیمات از برخی پیامد تواندمی خود که عمومی حمایت کمبود و شهروندان

 مسئله این که دارد پی در را مشیخط اهداف با متعارض و مغایر رفتارهای بروز یا مشیخط به نسبت شهروندان تفاوتیبی

 1خالید (،8111) مکینده همچون آثار از دیگر برخی در .کند روروبه جدی مشکالتی با را عمومی مشیخط اجرای واندتمی

  است. شده طرحم عمومی هایشیمخط اجرای مهم موانع از یکی موضوع این نیز (1441) رامش و ولتها و (8111)

 که است رسانده فروش به را هابنگاه رکود، زمان در دولت ،(8111) 8اللونگایودمستز و  توسط شده انجام تحقیق در

 یواگذار ایران، در سازیخصوصی هایآسیب از یکی شد مشخص ،آمده عمل به بررسی به توجه با نیز حاضر تحقیق در

 فراهم با اقتصادی جامع طرح یک در نیز، (1911) حیدری تحقیق اساس بر است. یواگذار رسالت از انحراف و زدهشتاب

 اشاره مسئله این به نیز حاضر تحقیق در که شود وریبهره افزایش موجب تواندمی وصیخص بخش مشارکتِ شرایط، بودن

مضمون  همچنیناست.  اقتصاد در یتعاون و یخصوص بخش سهم باالبردن مستلزم کشور پیشرفت و بیان شد که شده

دخالت »با مضمون  (1941نژادی )ساالر و علیاندر تحقیق  «درآمد تخصیص و کسب در دولت انحصارگرایانه دخالت»

( و حسینی 1941فر )در تحقیق مهربان «عوامل فرهنگی»در این تحقیق؛ مضمون  «از اندازه دولت در اقتصاد شیب

 مشمول هایشرکت نامناسب ساختار»های در این تحقیق؛ مضمون «های فرهنگیضعف»( با مضمون 1929افشانی )گل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Khalid  2. Demsetz & Villalonga 
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 یمال هاییتمحدود ،مناسب در کشورناوکار کسب یفضا ربط،ذی هایتگاهدس و نهادها بین الزم هماهنگیعدم ، واگذاری

ضعف ساختاری بخش خصوصی، »های ترتیب با مضمونبه (1948احمدوند )در تحقیق  «یردولتیغ یهابخش یریتیو مد

ی ت و پشتیبانی مالهای تمام نهادهای مسئول، محیط غیر رقابتی اقتصاد ملی و حمایها و اقدامراستایی کم میان تصمیمهم

 «توانمند مالی خصوصی هایو نـهاد هاسـازمان کمبود»مضمون در نهایت در این تحقیق و  «ضعیف از بخش خصوصی

 در این تحقیق قابل قیاس« حمایت و پشتیبانی مالی ضعیف از بخش خصوصی»با مضمون  (1922زاده )کاظمدر تحقیق 

 هستند.

 منابع

 .128-199(، 8)1، اقتصادی و مالی هایسیاستایران.  در سازیخصوصی عملکرد واکاوی (.1948احمدوند، محمدرحیم )

 . : سمتتهران .یدولت مشیخط نییو تع یریگمیتصم(. 1941) سیدمهدی ،یالوان

 انایر گذاریمشی(. بررسی دالیل اثربخش نبودن عملکرد سیستم خط1949) صغرنجابت، ا لی اصغر؛پورعزت، ع سیدمهدی؛ الوانی،

 .12-1 (،1)1 ،مدیریت دولتی«(. فقرزدایی در کشور جمهوری اسالمی ایران» فقرزدایی )مطالعه موردی: الیحه نهزمی در

 طباطبایی. تهران: دانشگاه عالمه .گذاری عمومیمشیفرایند خط(. 1941) ، فتاحزادهشریف سیدمهدی؛ الوانی،

دانشگاه نامه کارشناسی ارشد. تهران: . پایانسازی در ایرانالگوی خصوصی شناسی و طراحیآسیب(. 1929) افشانی، احمدحسینی گل

 .یآزاد اسالم

 تیدانشگاه تربرساله دکتری. تهران: . رانیبرق ا صنعت :ـ مورد رانیدر ا سازییمدل خصوص یطراح(. 1911) غالمرضا دری،یح

 .مدرس

تدوین  مرحله در عقالنیت نقش عمومی: بررسی مشیخط (. اجرای1924مشبکی اصفهانی، اصغر ) عمادالدین؛ ثقفی، حسن؛ فرد،دانایی

 .113-14(، 9)19، انسانی علوم مدرسمشی. خط

و دفاتر خدمات  11های غیردولتی )بخش خدمات پلیس+های عمومی در سازمانمشی(. موانع اجرای خط1941) الهکرمفرد، دانش

 .11-89(، 8)8 ،مدیریت منابع در نیروی انتظامیپیشخوان دولت(. 

 :سمنان سازی در ایران.همایش ملی خصوصیسازی در ایران. شناسی خصوصی(. آسیب1941نژادی، محسن )ساالر، زهرا؛ علیان

 دسترسی از: .واحد سمنان یدانشگاه آزاد اسالم

 https://www.civilica.com/Paper-PRIVATIZATION01-PRIVATIZATION01_083.html  

 (. تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی1941) حمدشیخ زاده، م بوالحسن؛فقیهی، ا محمدسعید؛تسلیمی،  سن؛عابدی جعفری، ح

 .142-111(، 8)1 ،یاندیشه مدیریت راهبردهای کیفی. ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده

در  یمیسود تقس سود و تیفیرابطه ک (.1922ی، یلدا )عاملغالم رضا؛  ی،ریام یمانیسل یدا؛و ،مجتهدزادهیدحسین؛ س ی،طبر یعلو

 .113-49(، 13)9های حسابداری و حسابرسی، بررسی. شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یهاشرکت

 مشی راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف وتحلیلی بر خط (.1941اکبر )، علیسعدآبادی ؛، وحیدبیگی اهلل؛، رحمتپورقلی

 .193-111(، 1) 4، یدولت تیریمد .شناسی اجرا با رویکردی فازیآسیب حجاب:

https://www.civilica.com/Paper-PRIVATIZATION01-PRIVATIZATION01_083.html
https://www.civilica.com/Paper-PRIVATIZATION01-PRIVATIZATION01_083.html
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(، 112)12 کار و جامعه،. (یسازیخصوص یهایاست)س یقانون اساس 99اصل  یاجرا یفرهنگ یشناسیبآس(. 1922) مسعود زاده،کاظم

111-181. 

در  یعموم یهااستیاز س یشکست در برخ عوامل دیکل صی(. تشخ1941) اسداله ،ئیجدنارک؛ حسن فرد،ییدانا عید؛پور، سمقدس

 .32 -99(، 1) 11 ،یفرهنگ سازمان تیریمد .یاتیمال یهااستی: مطالعه سرانیا

و  یسازمان تینقش ظرف یسازخوب در دولت، مدل یگذاراستی(. س1941) ، اصغرفاتح یمحمد اریوش؛دی، محمدباس؛ ع، انیمنور

 .819-899(، 8) 2 ،یدولت تیریمد. یمل نهیزم

  مجلس  و راهبرد،یاد. بنداده یهنظر یمبنا بر یسازیدولت در عرصه خصوص یگذاریمشخط یشناسیبآس(. 1941)احسان ، فرمهربان

89(23 ،)984-911. 

آزاد اسالمی واحد  . اصفهان: معاونت پژوهشی دانشگاهگذاری عمومیمشیرآمدی بر فرایند خطد(. 1941) مهربانهادی پیکانی، 

 خوراسگان.

: تهران. اول چاپ (،1921) گلشن( ابراهیم و منوریان )مترجمان: عباس. عمومی مشیمطالعه خط(. 1441)ام. رامش،  ؛، مایکلهاولت

 .دولتی مدیریت آموزش مرکز
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