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  09/05/90: تاریخ دریافت مقاله                  هاي مدیریت بازرگانی، پژوهشی کاوش فصلنامۀ علمی ـ 

  04/08/90: تاریخ پذیرش مقاله                . 51-74، صص 6، شماره )1390پاییز و زمستان (سومسال 

  

در  سازي خصوصیهاي نسبت به سیاست افرادشناسایی ذهنیت 

شناسی کیو با استفاده از روش)قانون اساسی 44هاي اصل سیاست(ایران

  

  

سید یعقوب حسینی
1

بابک بهجتی اردکانی، 
2
سحر رحمانی،

3  

  

1
  خلیج فارساستادیار گروه مدیریت، دانشگاه 

3و2
  مؤسسه آموزشی نور طوبی MBAدانشجوي کارشناسی ارشد 

  

  

  چکیده

با ابالغ . سازي در جامعه کنونی ایران بسیار مورد توجه قرار گرفته است مقوله خصوصی

در  سازي خصوصیقانون اساسی، بعد از گذشت سه دهه از آغاز  44هاي کلی اصل  سیاست

هاي صنعتی و کشورهاي در حال توسعه به ردنیا و در حالی که توجه پژوهشگران کشو

تمایلی براي استفاده از در کشور اکنون پیامدهاي مثبت و منفی آن معطوف شده ، 

با استفاده از تا شده  تالشدر این پژوهش . پیشنهادهاي آن نظریه به وجود آمده است

گیري  که در پی کشف ذهنیت افراد است و با بهرهکتشافی و تحلیل عاملی اشناسی کیو  روش

هاي پژوهش  یافته.سازي شناسایی شود خصوصینسبت به ذهنیت آنان ، از نظرات افراد

این هشت ذهنیت . دهد که در جامعه مورد بررسی، هشت ذهنیت قابل شناسایی است نشان می

این به آن مفهوم است که . شناسایی شده در دو رویکرد اقتصادي و سیاسی قابل تحلیل است

یر قرار هاتحت تأث آنذهنیت جامعه مورد بررسی بر اساس رویکرد سیاسی و اقتصادي 

  .گیرد می

شناسی  روش ،قانون اساسی 44هاي کلی اصل  سازي، سیاست خصوصی:هاي کلیدي واژه

    .کیو
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  مقدمه

 میالدي با ظهور تاچریسم 1980یکی از موضوعاتی است که از دهه سازي خصوصی

هاي  ها از مداخله و مشارکت در بسیاري از عرصه نشینی دولتریگانیسم و با عقب و

آغاز و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي جانی  اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی

 درسازي سازوکاري است که  خصوصی )1385باي سالمی،  ابراههیم (دوچندان یافت

به تدریج جاي خود را به یک  آن، یک نظام اقتصادي مبتنی بر مالکیت دولتی و عمومی 

  .)1387یزدي و مافی،  طباطبایی (دهد نظام مبتنی بر مالکیت خصوصی می

پس از انقالب، . گردد باز می سازي در ایران به قبل از انقالب اسالمی بقه خصوصیسا

با  هایی بودند که صنعت بانکداري، بیمه، بهداشت و درمان و آموزش از جمله بخش

سازي متمایل  رفته به سمت سیاست خصوصی پایان یافتن جنگ عراق و ایران، رفته

هاي غیررقابتی  ها، تغییر چندانی را در پایهگیري اما این جهت ،)1381مالجو، (شدند

هاي کلی اصل  ها به ابالغ سیاست ناکامی گونه یناجامعه اقتصادي ایران پدید نیاورد و 

پرسش اصلی این پژوهش آن است که ذهنیت شهروندان .قانون اساسی انجامید 44

؟است قابل شناساییآیا این ذهنیت در مورد این رویکرد جدید چگونه است و 

  

  سازي  چیستی خصوصی

هـاي اقتصـادي بخـش     هاي متفـاوتی در خصـوص فعالیـت    در متون اقتصادي، دیدگاه

آن را بـه  ) 1387(و بخش خصوصی وجود دارد که طباطبـایی یـزدي و مـافی     عمومی 

گروه نخست به ناکارایی ذاتی بخش دولتی اعتقاد داشـته  . کنند یمدو گروه کلی تقسیم 

را نتیجـه دخالـت دولـت در اقتصـاد      تخصـیص نـامطلوب منـابع   و  پـایین  وري و بهره

در این دیدگاه رشد و توسعه اقتصادي در مرتبـه نخسـت اهمیـت و اولویـت      .دانند می

ــرار دارد ــه    ،ق ــا ک ــی از آنج ــز      «ول ــدرت را متمرک ــی ق ــورت طبیع ــه ص ــا ب بازاره

وارنر(کنند می
1

دیـدگاه  . شـود  توزیع عادالنه درآمد مهـم تلقـی نمـی   ، )166. ، ص2008، 

هاي اقتصادي دولـت را   دوم نقش دولت در توسعه اقتصادي را مسلم دانسته و فعالیت

در کنـار ایـن دو گـروه،    . گیـرد  به منزله موتور محرکه توسعه اقتصـادي در نظـر مـی   

                                                          
1

-Warner.
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ساختارگرایان و نهادگرایان جدید
1

ی که بر این باورند، اقتصاد بایـد ترکیبـ   دارندقرار  

».)1387طباطبایی یزدي و مافی، (.باشداز بازار، دولت و بنگاه 

مناسـبات پیچیـده و متنـوع در    . تابـد  پهنه اقتصادي جهان امروز، دولت فربه را برنمـی 

هاي مدیریت، تجارت، اقتصاد، جذب سرمایه خارجی و فناوري جدیـد،   چارچوب مقوله

و کـاهش نقـش  » دولـت نـاظر  «همگی بر تقویـت   الملل وامکان آمیختگی با اقتصاد بین

سازي بـه   خصوصی)119. ، ص1381صفارزاده پاریزي، (استوار است» دولت مجري«

ها بر اساس رقابت و دست نامرئی آدام  هاي مدل اقتصادي نولیبرال عنوان یکی از پایه

اي اسـت کـه از بـاال     سـازي، پدیـده   خصوصی. انجامد اسمیت به کاهش نقش دولت می

، نگرش )1381مالجو، (هاي مختلف جامعه و عالوه بر بازآرایی نهاد شدهسازمان داده 

سازي به همان میـزان   دهد که خصوصی جدیدي در مدیریت اقتصادي جامعه ارائه می

  ).1370کیانی و همکاران، (ت هم هسسیاسی ، اي اقتصادي است که مقوله

ولجانوسکی
2

هـاي   سـازي بـه مفهـوم انجـام فعالیـت      بر این باور است کـه خصوصـی  

ها به بخش خصوصی اسـت  صی یا انتقال مالکیت داراییاقتصادي توسط بخش خصو

کـه   این در حالی است که بسیاري معتقدند. )266. ، ص1387طباطبایی یزدي و مافی، (

سـازي نیسـت و اگرچـه واگـذاري      تنها واگذاري مالکیـت خصوصـی   سازي خصوصی

. باشـد  سـازي تغییـر مـدیریت مـی     اما هدف اصلی خصوصی ،مالکیت اساس کار است

دولتی نیست و در عوض حـافظ منـافع    یکبوروکراتیتی که گرفتار قید و بندهاي مدیر

، )1381(صــــفارزاده پــــاریزي . )1370کیــــانی و همکـــاران،  (ســـهامداران اســــت 

سازي را به تغییر فضاي حاکم بر مؤسسات دولتی بـه نحـوي کـه در عـین      خصوصی

نحـوه عملکـرد   حفظ بافت اصلی فعالیت، با تغییـر فضـاي مـذکور، شـرایط بـازار بـر       

گیـري در   هاي بخش خصوصی مالك تصـمیم  مؤسسه تأثیر گذارد و انگیزه و مکانیزم

  . آن مؤسسه باشد، تعریف نموده است

سازي را به چالش کشیده اسـت رفـاه، امنیـت و خوشـی      خصوصی که سه مقوله کلی

 ،بر دوش فقـرا  ي آنبیشتر فشار پیامدها که )2009الحسینی و مولز، (استشهروندان

بردسـال و  (کنـد   متخصص سنگینی مـی  از حقوق شهروندي و کارگران غیر انمحروم

                                                          
1-The New Institutional Economics.

2-Veljanovski.



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  ششم ، شماره)1390پاییز و زمستان(سال سوم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نشریه کاوشهاي مدیریت بازرگانی ــ

54  

سنلــی
1

 و افــزایش قیمــت بیکــاريتوزیــع نامتناســب ثــروت و تفــاوت درآمــد، .)2003، 

، نبـودن تضـمین بـراي برابـري و کـارایی و ایجـاد       )2009الحسـینی و مـولز،   (خدمات

، آمـاده نبـودن   و دموکراسـی حقـوق شـهروندي   مسائل تنظیم سلیقه، نادیده انگاشتن 

ناکارایی آن ، )2008وارنر، (براي تضمین کارکرد بازار رقابتی  بستر قوانین و مقررات

اساسـی و   خصوص در خـدمات عمـومی    ها، به  و افزایش قیمت آن در خدمات عمومی

الوري(اولیه مانند آب، برق و مانند آن
2

هـاي خـاص    ، مزیت دسترسی بـه داده )1998

-مـوالس (هـاي بـاالي تجـاري     براي دستیابی به ارزش مؤسسات مطالعاتیدولتی در 

گلرت و تانگ
3

از جمله مواردي هستند کـه توسـط پژوهشـگران مـورد انتقـاد       )2006، 

  .قرار گرفته است

ها و افزایش عواید کشورها یکی از مقاصد اصـلی   در حالیکه باال بردن کارایی در بنگاه

مـوخرجی و سـوترانگ  (شـد   مـی سازي عنوان  هاي خصوصی و وعده
4

نتـایج  ) 2009، 

ها را  جویی هزینه سازي، صرفه دهد که اجراي خصوصی تحقیقاتی در آمریکا نشان می

توسـط اوم  یک بررسـی کـه  به همین ترتیب در . )2008وارنر، (در پی نداشته است
5
و  

هـایی   فرودگـاه د کارایی داانجام گرفت، نشان  ي دنیاها روي فرودگاه )2006(همکاران 

شدند، تقریباً همان کـارایی را داشـتند کـه     هایی کامالً دولتی اداره می که توسط شرکت

  .ها را بخش خصوصی در اختیار داشت هایی که تمام یا بیشتر مالکیت آن فرودگاه

ها که کاربردي بودن ایـن نظریـه را در جوامـع مـورد پرسـش قـرار        وجود این چالش

ها کاستن از پیامـدهاي منفـی    ه است که هدف آنیده نظریاتی گرداند، منجر به ارائ داده

فرا کینزي«هاي ارائه شده، مدل تعدیلی  یکی از مدل. باشد سازي می خصوصی
6

. است» 

داند، چرا که تنها  هایی می دیدگاه فرا کینزي مدل اقتصادي نولیبرال را داراي محدودیت

پیامدهاي اجتماعی را فراموش کـرده  در بخش مالی، تجارت و تعاونی برنامه داشته و 

باشـد کـه قبـل و بعـد از انجـام       در مـدل فـرا کینـزي، دولـت نیرویـی فعـال مـی       . است

                                                          
1-Birdsall & Nellis.

2-Lowery.

3-Molas-Gallart & Tang.

4-Mukherjee & Suetrong.

5-Oum.

6-Post- Keynesian.
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هـاي احتیـاطی را    بینی ها پیش دهی بنگاه سازي براي اطمینان از قابلیت سود خصوصی

این مدل کمبودهاي مدل نولیبرال را در عدم اطمینان، مسائل تـوزیعی و  . دهد انجام می

باشـد  هـا مـی   هادهاي اقتصادي مورد توجه قـرار داده و بـه دنبـال راه حـل بـراي آن     ن

مارانگوس(
1

خـروج،  «بـر اسـاس نظریـه    است که »جامعه مدنی«دیگر حل  راه. )2002، 

. گردیـده اسـت  هاي بخش دولتی ارائـه   ، براي تصحیح ناکارآمدي»اعتراض و وفاداري

تــراض شــهروندان را دربــاره ســو  اســتقرار نهادهــایی کــه صــدا و اع «از ایــن مــدل 

 پژوهشگرانی نیز. )25. ، ص1381مالجو، (کند می پشتیبانی، »عملکردهاي بخش دولتی

کننـد  عقیده دارند دموکراسی و اقتصاد بازار به شـکلی متقابـل یکـدیگر را تقویـت مـی     

پروسکی(
2

 ،1991( .  

  

  سازي در اقتصاد دنیا  مروري بر تاریخچه خصوصی

هـاي پایـانی دهـه سـوم      تصادي کشورهاي دنیا، بحران بزرگ سالدر مرور تجربه اق

قرن بیستم نقطه عطفی تلقی شـده کـه جـدال نظـري دو تفکـر مهـم اقتصـاد را نشـان         

این بحران، باعث ایجاد شبهاتی نسبت به دیدگاه رایج آن زمان شـد و مینـارد   . دهد می

کینز
3

نامرئی آدام اسـمیت هاي کالسیک که برگرفته از نظریه دست  ، بر خالف تئوري
4
 

هـاي   گـذاري  اي ارائه داد که مداخله دولت در اقتصـاد را از طریـق سـرمایه    بود، نظریه

. دانسـت  داروي بحـران بـه وجـود آمـده مـی      مستقیم در امور انتفاعی و تولیدي، نوش

باعـث تشـدید دخالـت     ،هـاي نظریـه کالسـیک    بینـی  عاملی که عالوه بر عدم تحقق پیش

هـاي سیاسـی در کشـورهاي     اه کینزي در اقتصاد گردید، فعالیتدولت و پذیرش دیدگ

هـا و   هنـوز نتـایج ایجـاد بنگـاه    . صنعتی تحت تأثیر انقالب سوسیالیستی شوروي بود

هـاي   تشـدید دخالـت   ،هاي دولتی بروز نکرده بود که شروع جنـگ جهـانی دوم   شرکت

از جنـگ،  هـاي ناشـی    پس از پایـان جنـگ نیـز بازسـازي خرابـی     . دولت را موجب شد

دخالت دولت در ابعاد مختلف اقتصـادي، اجتمـاعی، سیاسـی و فرهنگـی را بـه خـوبی       

                                                          
1
-Marangos.

2
-Przeworski.

3
-

Maynard Kaynes
.

4-Adam Smith.



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  ششم ، شماره)1390پاییز و زمستان(سال سوم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نشریه کاوشهاي مدیریت بازرگانی ــ

56  

ی نسـبی در  یهـا  موفقیت،دندشـ تشکیل  1950در دهه که هاي رفاه  دولت. کرد توجیه می

رشـد اقتصـادي    همراه باباثبات  یدوران ند وهاي اقتصادي کسب نمود اجراي سیاست

به ارمغان آوردنـد تـا بـه     1960و  1950هاي  معقولی براي کشورهاي صنعتی در دهه

شد، اهمیـت چنـدانی     انتقادات محدودي که نسبت به دخالت دولت در اقتصاد مطرح می

  .)1387طباطبایی یزدي و مافی، (داده نشود

شد بیکـاري همـراه   اقتصاد جهانی و ر وضع بدکه با  1970بحران نفت در ابتداي دهه 

اسـتولتو وینبلـد  (شد، انتقاد بـه اقتصـاد دولتـی را افـزایش داد    
1

 و تردیـدهایی  )2009، 

زمینـه بـراي یـک تحـول      ایجـاد کـرد تـا   هـاي رفـاه   تهاي دول سیاست نتایج به نسبت

و  )1385بــاي ســالمی، ابــراههیم(گســترده ارزشــی در معیارهــاي اقتصــادي فــراهم 

دخالت دولت، کـارایی بخـش خصوصـی نسـبت بـه       اندازه مناسب«ی چونموضوعات

طباطبـایی یـزدي و مـافی،    (»بخش دولتی، جایگزینی دخالت دولت با نظـارت و هـدایت  

طرفـداران مکتـب نـولیبرال   «همزمـان  . گردد مطرح)262. ، ص1387
2
خـروج از کنتـرل    

سازي دولت، خصوصی
3

»کردنـد  هاي پایین و رقابت اقتصـادي را توصـیه مـی    ، مالیات

هاي نظري متنوعی را  لیبرال، اندیشهنواین نگرش  ).904. ، ص2009ت و وینبلد، استول(

مدیریت دولتی جدیـد «عنوان  باد که اد پوشش می
4

مگینسـون و نتـر  (دشـ شـناخته  » 
5

 ،

بـه عنـوان یکـی از ابزارهـاي     را سـازي   تأکید بر این مفـاهیم، ایـده خصوصـی   . )2001

تـاچر  . و جاي خود را در اقتصاد آن دوران باز کرد مطرح کردعملیاتی این تفکر جدید 

گذاري و کنتـرل   اقتصاد کالن انگلستان را به سمت انتقال وسیع سرمایه 1980در دهه 

الحسینی و مـولز (هاي دولتی توسط بخش خصوصی راهبري نمود عملیاتی سرمایه
6

 ،

وقـت آمریکـا و   هاي  توسط دولت نولیبرالدوران، مفاهیم کلیدي  این و در آغاز )2009

اسـتولت  (ترین حامیان آن بنیان نهاده شـد  به عنوان برجسته) ریگان وتاچر(انگلستان 

  . )2009و وینبلد، 

                                                          
1-Stolt & Winblad.

2-Neo-liberal.

3-Privatization.

4-New Public Management. (NPM).

5-Megginson & Netter.

6-AlHussaini & Molz.
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از کشورهاي صنعتی، در برخـی از کشـورهاي در حـال توسـعه نیـز       بعده ک در حالی

سازي مورد توجه قرار گرفته بود، کشـورهاي سوسیالیسـتی هـم     سیاست خصوصی

گرایانه خود را کنار گذاشته و زمینه را براي کاهش دخالت دولت و  هاي دولت سیاست

بـدین  . هاي اقتصادي فـراهم آوردنـد   انگیزه را براي ورود بخش خصوصی در فعالیت

تـرین   سـازي بـه عنـوان یکـی از مهـم      سیاست خصوصـی  1980ترتیب از اواسط دهه 

فرو ریخـتن  . )1387طباطبایی یزدي و مافی، (هاي تعدیل اقتصادي پذیرفته شد سیاست

دیوار برلین و تغییر دیدگاه عمومی که در اروپاي شـرقی و جمـاهیر شـوروي سـابق     

ایـن مکتـب جدیـد اقتصـادي،     . دایجاد کراتفاق افتاد، جهش قابل توجهی در این حرکت 

سازوکاري براي متبلور ساختن پایـان کنتـرل اقتصـاد     ،مشروعیت درآمد را تغییر داد

ی بـراي ناکارآمـدي بخـش    درمـان و  گردیـد  ر شـوروي سـابق  کمونیستی اتحاد جماهی

دولتی گذشته و خط بطالنی بر کنترل رهبران جامعـه در اقتصـادهاي غربـی شـناخته     

المللی پولصندوق بین. شد
1
را  هایشـان  هـا و تنظـیم برنامـه    و بانک جهانی نیز حمایت 

.)2009الحسینی و مولز، (نمودند هاي جدید نولیبرال  نظریه معطوف به

  

  سازي در ایران تجربه خصوصی

ــینه خصوصـــی ــل از انقـــالب و   پیشـ ــه قبـ ــران بـ ــازي در ایـ ــال سـ ــاز  1354سـ بـ

تـوان آنچـه    ، اما آغاز مدرنیته در ایران را می)1387طباطبایی یزدي و مافی، (گردد می

بـا اصـرار   ) 1304–1320(پهلوي اول . شود، دانست نامیده می» نوسازي رضاخانی«

داري  لیبرالی در عرصـه اقتصـاد و فرهنـگ، الگوهـاي رشـد سـرمایه      یونالیسم بر ناس

ترویج، تقویت و نهادینه  ،هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی غربی را با اجراي سیاست

ریـزي اقتصـادي در    برنامـه  در اولین گام. )223. ، ص1385باي سالمی، ابراههیم(کرد

هـاي   تهیـه برنامـه   بـا ر به منظور اصالح و بهبـود وضـع اقتصـادي کشـو     ،1316سال 

ایـن رونـد در دوران پهلـوي دوم بـا اجـراي      . )1387سـعیدي،  (اقتصادي برداشته شـد 

هاي عمرانی چهارم و  برنامه(ها  در برخی از این برنامه. هاي عمرانی ادامه یافت برنامه

هاي سوسیالیستی در دنیا، مفاهیم  و همزمان با اوج گیري نهضت) 1347-1357پنجم، 

                                                          
1-International Monetary Fund (IMF).
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جویانـه مـورد توجـه     خواهانـه و مشـارکت   هاي عدالت النه درآمدها و ارزشتوزیع عاد

الگـوي   ،گذاري در ایران تابع درآمـدهاي نفتـی بـود    قرار گرفت، اما از آنجا که سیاست

ترین شـکل آن کـه صـدور نفـت، افـزایش واردات و       توسعه وابسته به بدترین و ساده

بـاي  ابـراههیم (مغـان آورده شـد  بـراي جامعـه ایرانـی بـه ار     ،گرایی بود رواج مصرف

  .)1385سالمی، 

هـا و مفـاهیم دینـی کـه موجـب       تعریـف ارزش  و بـاز  1357با پیروزي انقالب در سال 

هـاي   گـذاري بـیش از پـیش تحـت تـأثیر جنبـه       تحوالت ارزشی گردید، مفهوم سیاسـت 

هاي دینی از یـک سـو    تأثیر ارزش و مطالبات مردم. ارزشی و ایدئولوژیکی قرار گرفت

خواهانه و سوسیالیستی دهـه   هاي عدالت هاي اجتماعی ناشی از فرآیند جنبش ارزش و

هاي اقتصـادي و اجتمـاعی    گذاري از سوي دیگر موجب ابهام زیادي در سیاست 1970

هـاي فراوانـی مواجـه     شد که ارائـه هرگونـه برنامـه مـنظم و منسـجم را بـا دشـواري       

هاي انقباضی دوران جنـگ   سیاست شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و. ساخت می

  . )1385ابراههیمباي سالمی، (کمک کردتفکر  نیز به رشد این

قانون خاصـی کـه فرآینـد     1368تا سال  1357از سال  پس از پیروزي انقالب اسالمی 

، 1387طباطبـایی یـزدي و مـافی،    (سازي را متحول نماید، تصـویب نگردیـد   خصوصی

 –تـرین اولویـت اجتمـاعی    اقتصادي کشور، مهـم اما پس از جنگ، بازسازي .)272. ص

رشـد   بـا محوریـت   برنامـه اول توسـعه   بنـابراین . آمـد  یاسی کشور بـه شـمار مـی   س

 هـایی چـون آزادسـازي    ، سیاسـت آنشد و بـراي دسـتیابی بـه     يگذار هدفاقتصادي 

  . )1387سعیدي، (سازي را در دستور کار خود قرار داد و خصوصی اقتصاد

با همان نگرش، اصطالحات اقتصادي را بـدون توجـه   ) 1374-78(برنامه دوم توسعه 

نیازهاي الزم براي گذار به سوي اقتصاد بازار در دستور کار خود قـرار   کافی به پیش

هـاي پـولی و نیـز در     سـازي را در بخـش   سازي و خصوصـی  هاي آزاد داد و سیاست

اول و فشـارهاي   هاي برنامه اما عدم تحقق سیاست. بخش اقتصاد خارجی دنبال نمود

هـاي خـارجی    ها، کاهش ذخایر ارزي و افزایش بـدهی  اقتصادي ناشی از افزایش قیمت

هاي تثبیت  هاي برنامه دوم، دولت در عمل سیاست رغم اهداف سیاست موجب شد علی

  . )1387سعیدي، (اقتصادي را به مرحله اجرا بگذارد
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گستردگی بیشـتري دنبـال   آزادسازي اقتصادي را با ) 1379-83(برنامه سوم توسعه 

المللـی و نگـاه اجتمـاعی بـه مسـائل       زدایـی در روابـط بـین    تـنش  سیاستبا کرد و  می

هـاي   ایجاد ارتباط بین حـوزه  به دنبال )1385ابراههیمباي سالمی، (اقتصادي در داخل 

و  بـوده هاي فرهنگی و سیاست خارجی  سیاست داخلی، اصالحات اقتصادي، سیاست

نابع دولتی، بـه اصـالح سـازوکارها، قـوانین و مقـررات حقـوقی و       به جاي تمرکز بر م

ایجاد یـک سـازمان مسـتقل و متـولی بـراي       و )1387سعیدي، (شتاقتصادي توجه دا

سـازي   سـازمان خصوصـی  . بینی نموده بود هاي دولتی را پیش واگذاري سهام شرکت

وریـت  و بـا مح  )1381صـفارزاده پـاریزي،   (تشـکیل گردیـد   1380در خردادماه سـال  

ــی     ــه خصوص ــدي در برنام ــازمان دور جدی ــن س ــز ای ــاز    متمرک ــران آغ ــازي ای س

  . )1387طباطبایی یزدي و مافی، (گردید

  

  هاي پژوهش  پرسش

سازي و بررسی آن در ایران بـه دنبـال کشـف     این پژوهش با مرور ادبیات خصوصی

هـاي زیـر    در ایـن پـژوهش پرسـش   . باشـد  می سازي خصوصیدر مورد  افرادنگرش 

  : شوند پاسخ داده می

اندیشـند   قانون اساسی چگونه مـی  44هاي اجرایی اصل  افراد در خصوص سیاست. 1

باشد؟  ها چه می درباره این سیاست ها آنو ادراك و برداشت 

آیا الگوي خاصی براي شـناخت ذهنیـت افـراد وجـود دارد؟ و در صـورت وجـود،       . 2

بندي خواهد شد؟  ذهنیت افراد چگونه دسته

  

  پژوهششناسی  روش

و از لحـاظ اسـت گرایـی  اثبـات  -تفسیري پارادایمازنوعپژوهشاینفلسفیچارچوب

این پـژوهش   شناسایی ذهنیت. گیرد قرارمیکاربرديهاي پژوهشدردستهگیري جهت

تحلیـل عـاملی   روشبکـارگیري سـبب کنـد و بـه   را به پـارادایم تفسـیري نزدیـک مـی    

شـود کـه ازراهبردهمبسـتگی    گرایی نزدیک مـی  پژوهش به پارادایم اثباتاکتشافی،این

  .کند میاستفاده
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در مراحـل گـردآوري نظـرات از روش    . از نوع ترکیبـی اسـت  پژوهشاینانجامشیوة

تحلیـل  (برد  ها از رویکرد کمی بهره می کند و در مرحله کشف ذهنیت میکیفی استفاده 

محسـوب میـدانی -اي کتابخانـه پژوهشی  مکانی،ازحیثپژوهشاین). عاملی اکتشافی

ــود،کتابخانه مــــی ــتاي شــ ــرااســ ــراي کشــــف   دادهزیــ ــاي نظــــري الزم بــ هــ

دسـت سـازي بـه   خصوصـی موجوددرزمینۀ منـابع وتوسـعۀ   ذهنیت،ازمطالعه،بررسی

هاي الزم از  شناسایی ذهنیت دادهبرايچونباشد، میمیدانیدلیلاینوبهاستآمده

. کنندگان به صورت میدانی گردآوري شد مشارکت

  جامعه آماري و نمونه آماري

کهگردد میازافراداطالقگروهیبهپژوهشروششناسی واژهدرآماريجامعه

. شود میدادهتعمیمها آنبهپژوهشیکحداقل در یک ویژگی مشترك بوده و نتایج

 110هاي دولتی با حدود  جامعه آماري پژوهش دربرگیرنده کارکنان یکی از سازمان

.نفر کارمند بوده است
1

  

عنوانبه–ها  آنرويبرپژوهشیککهشود میاطالقافراديبهآمارينمونه

مورد استفاده در  روش(کیوشناسی روشدر. شود میانجام -جامعهواقعینمایندگان

درکهمعناییباردارايآمارينمونهوآماريجامعههاي واژه) این پژوهش

تانمونهنیستالزمشناسی روشدراین. باشند نمیاستمصطلحکمیهاي پژوهش

به شکل تصادفی از جامعه آماري انتخاب شود، افراد به دلیل داشتن یک نظر آماري

. شوند اي انتخاب می آگاهان کامالًخاص درباره موضوع مورد پژوهش به شکل 

شناسی کیو مرتبط با تعداد عبارات  کنندگان رادر روش تعداد مشارکت) 1999(برواور 

باید کمتر از تعداد عبارات  دگان میکنن کنند که تعداد مشارکت کیو دانسته ومطرح می

، )عبارت 39(کیو باشد، به همین دلیل در این پژوهش با توجه به تعداد عبارات کیو 

  . انتخاب شده است 34تعداد نمونه منتخب 

  روایی وپایایی

هاي  شناسی کیو، روایی به صورت متفاوتی با روش هاي کیفی روش جنبه به واسطه

هاي کمی  روایی در پژوهش) 1997والنتا،. (گیرد قرار میپژوهش کمی مورد ارزیابی 

                                                          
با توجه به حساسیت حراست سازمان مورد بررسی در خصوص انعکاس نیافتن نام سازمان در مقاله، از ذکر  -1

. نام آن در پژوهش خودداري شده است
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از . گیرد گیري قرار می هنگامی مطرح است که یک سازه و یا متغیر پنهان مورد اندازه

اي نیست، روایی محتوا در نمونه کیو گیري هیچ سازه آنجا که روش کیو درپی اندازه

منابع مختلف درموضوع  به جامعیت در گردآوري عبارات از) مجموعه عبارات کیو(

یله رفع اشکاالت به وسهاي عبارات کیو  اعتبار صوري واژه. گردد بررسی برمیمورد 

براي ایجاد ). 1997والنتا،(د باش یر میپذ امکانویرایشی، و یکدستی در فرم واندازه 

روایی در پژوهش، نخست نمونه کیو با مرور ادبیات نظري و مصاحبه با تعدادي از 

آوري گردید و پس از آن در اختیار تعدادي از اساتید گروه  کنندگان جمع مشارکت

کنندگان قرار گرفت و بعد از گردآوري نظرات و ابهامات  اقتصاد و تعدادي از مشارکت

  . ها، پرسشنامه پژوهش نهایی شد در باره گزاره ها آن

. باشد گیري می یله ابزارهاي متعددي قابل اندازهبه وسشناسی کیو  پایایی در روش

. )2000به نقل ازامین1986براون،(د باش آزمون مجدد می- یکی از این ابزارها آزمون

بیست درصد از افراد نمونه . براي آزمون پایایی از این روش استفاده شده است

 82آزمون دوباره قرار گرفتند و ضریب همبستگی به دست آمده، عدد - ورد آزمونم

. دهد که نشانگر سطح باالیی از پایایی است درصد را نشان می

  

  :شناسی کیو معرفی روش

ایـن مطالعـه بـراي شناسـایی ذهنیـت      همان گونه که پیش از این نیز عنوان گردید، در 

 شـده شناسی کیـو اسـتفاده    ژوهش، از روشهاي پ پاسخگویی به پرسشو شهروندان 

ویلیام استیونسون. است
1

شناسی کیو روش 1935در سال  
2

روشی براي  به عنوانرا  

بارکر(مطرح کرد ، ذهنیت افرادشناسایی 
3

ابزاري توانـا بـراي درك   این روش . )2008، 

ريااسـتیلمن و مگـو  (اسـت  يهـاي فـرد   و دیـدگاه ها ، نگرانیها ها، سلیقه آسان ارزش
4

 ،

الگوهـا و  و ذهنیـت افـراد را کشـف     ،تحلیل آماري در هـر مـوقعیتی  که بر پایه ) 1999

را  سـازد و افـرادي کـه داراي رفتـار مشـترك هسـتند      مـی اشتراك نظرهـا را آشـکار   

 ،داننـد  هـاي کیفـی و کمـی مـی     این روش را پیوند روش).2007ریج، (د کن میشناسایی 

                                                          
1-William Stephenson
2-Q-methodology
3-Barker
4-Steelman & Maguire
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از و شـود   حاصل می ،نتایج از طریق تحلیل عاملی که روشی کمی است از سوییزیرا 

کننـدگان را بـه    هاي پژوهش کیفی بایستی تعداد کمی از مشارکت دیگر سو مانند روش

براون(شکلی هدفمند انتخاب نمود 
1

 ،1996(.  

بنـدي   ه پـنج مرحلـه و برخـی بـه دو مرحلـه دسـته      را بو مراحل انجام روش کی برخی

اي اسـتفاده  مرحلـه  5در پژوهش جاري از فرآینـدي  . )1386شگویان فرد، خو(اند کرده

کیـــو )هـــاي گــزاره (تولیـــد مجموعـــه عبـــارات. شــده اســـت 
2

انتخـــاب مجموعـــه ، 

کنندگان مشارکت
3

هاي مرتب شـده کیـو   گرد آوري داده، 
4

انجـام همبسـتگی و تحلیـل    ، 

. از جمله پنج مرحله پژوهش هستند ها تفسیر عاملو عاملی

نظـرات مکتـوب و    در این پژوهش تالش گردیـده تـا تمـامی    :موعه عبارات کیومج) الف

و  ينظـر طریـق مـرور ادبیـات    از 44هاي اجرایـی اصـل    در باره سیاستغیر مکتوب 

کـه حاصـل    آوري شـود گـرد گفتگو با صاحب نظران و اقشار مختلف در داخل جامعه 

.شود دیده می1جدول  گزاره بود که در 39تهیه آن

  

  نمونه کیو در پژوهش حاضر: 1جدول 

  هاي نمونه کیو گزاره

1  
سطحدرمالکیتوشدهتولیدمسیردرها آنانداختنجریانبهوداخلیهاي سرمایهجذبموجبسازي خصوصی

  .استدادهراافزایشعمومی

  .استشدهاقتصاديهاي فعالیتدردولتتصديکاهشودولتشدنکوچکموجبسازي خصوصیسیاست  2

  .استشدهدولتبرايمالیدرآمدکسبموجبایراندرسازي خصوصیهاي سیاست  3

4  
بستريوشدهدولتعمومیبودجهازدولتیهاي شرکتاي  یهو سرماجاريهاي هزینهحذفباعثسازي خصوصی

  .استآوردهفراهمتر مهماموربهدولتپرداختنبراي

  .استشدهفرهنگیواجتماعی،اقتصادي،توسعهباعثکشورادارينظامواقتصاداصالحطریقازسازي خصوصی  5

  .استشدهرقابتگسترشوموجوددولتیانحصارحذفموجبایراندرسازي خصوصی  6

  .استشدهیی زا اشتغالافزایشموجبایراندرسازي خصوصی  7

  .استشدهواگذاريهاي شرکتجاريهاي هزینهکاهشموجبایراندرسازي خصوصی  8

  .استدادهافزایشراملیاقتصادرشدشتابایراندرسازي خصوصی  9

  .استشدهوريآ فنوانسانیوماديمنابعوري بهرهوها بنگاهکاراییارتقاءموجبایراندرسازي خصوصی  10

  .استشدهگیري تصمیمواقتصادياموردرتعاونیوخصوصیهاي بخشسهمافزایشموجبسازي خصوصی  11

  .استشدهتخصیصیکارایییش و افزابازارعملکردبر اساسمنابعتر مطلوبتخصیصموجبسازي خصوصی  12

  .اند شدهخصوصیکهشدههایی سازمانسودرسانیبهواوضاعبهبودباعثسازي خصوصی  13

                                                          
1-Brown
2-Q- items
3-Selecting the P (participant) set
4-Collecting Q sort Data
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  هاي نمونه کیو گزاره

  .داردخوبیروندها تعاونیوخصوصیبخشجديحضورباسازي خصوصی  14

  .داردوجودسازي خصوصیبرايمشخصیاستراتژيودقیقریزي برنامه  15

  .داردوجودایراندرسازي خصوصیبرايصحیحیوواحدمدیریت  16

  .شد یمآغازتحمیلیجنگپایانازبعدباید44اصلاجراییهاي سیاست  17

18  
بهآنبندهايبقیهبهولیاستکردهعملموفقعدالتسهامقالبدرواگذاريبخشدر44اصلاجراییهاي سیاست

  .استنشدهتوجهاندازههمان

  .شود میانجاممدیریتیومالیامکاناتوخصوصیبخشتواناییمورددردقیقمطالعهازپسسازي خصوصی  19

  .دارندعهدهبهراشوندمنتقلخصوصیبخشبهبایستیکهواحدهاییگذاري قیمتمسئولیتکارآزمودهتیمی  20

  .سازد یمخنثیراسازي خصوصیتأثیراقتصادرقابتیوتصديي ها بخشدردولتگستردههاي  گذاري یهسرما  21

22  
خصوصیبخشرغبتعدمموجبها آنتولیدبااليهاي هزینهوجودوواگذاري شدههاي شرکتساختارتغییرعدم

  .استشدهگذاري سرمایهبراي

23  
براياطمینان، سهامقیمتنوساناتوکاروکسبفضايوسرمایهبازارومالیساختاراصالحعدمبه دلیل

  .نداردوجودخارجیوداخلیگذاري سرمایه

24  
انحصار ایجادشبکه مالی بانکی دولتی موجبچندوجودولیشدانجامدولتیانحصارحذفبرايسازي خصوصی

  .استشدهدیگرنوعازدولتی

  .نیستسازي خصوصی، مالکیتواگذاريقابل انجام است و  خصوصیبخشبهمدیریتانتقالباسازي خصوصی  25

26  
هایی که با قیمتی چند برابر کمتر از  هاي سودآور و شرکت خواران، شرکت سازي در ایران، رانت در اجراي خصوصی

  .اند اند را تصاحب کرده قیمت واقعیشان واگذار شده

  .سازي روند بسیار کندي دارد دلیل عدم تمایل دولت و مدیران براي از دست دادن قدرت اقتصادیشان، خصوصیبه   27

  .باشد یمصحیحرسانیاطالععدمدلیلبهآگاهیعدمازناشیسازي خصوصیهاي سیاستبهمنفینگاه  28

29  
شکستبه دنبالبازاراقتصادیکبهدولتیاقتصادیکازوضعیتانتقالي ها مؤلفهازیکیعنوانبهسازي خصوصی

  .شود میاجراایراندردولتیاقتصاد

  .شدندراندهامنحاشیهبهمتوسطوکوچکدولتیاقتصاديهاي واحداز،انبوهیسازي اجراي سمت خصوصی  30

31  
اصلیاهدافبهرسیدنبرايايوسیلهنهواستهدفعنوانبه44اصلهاي سیاستبهنگرشمشکالت مهم،ازیکی

  )گري تصديکاهشودولتکاراییافزایش(

  .بودنخواهدموفقخارجیگذاري سرمایهبدون44اصلاجراییهاي سیاست  32

33  
اطمینانعدموسردرگمیموجبکهاستآنبهمربوطمقرراتوقوانیننبودنجامعایراندرسازي خصوصیمشکل

  .استشدهخصوصیبخش

  .استآنمقابلدرارزشیونهاديهاي مقاومتوفرهنگیموانعایراندرسازي خصوصیشکستدالیلازیکی  34

35  
برفشاروثروتنامتوازنتوزیعافزایشآننتیجهکهشود  یمداري سرمایهرشدباعثسازي خصوصیکهازآنجایی

  .شودانجامنبایستیبودخواهدجامعهمحرومطبقات

  .شودانجامنبایدوداردمغایرتانقالبي ها آرمانواساسیقانونباسازي خصوصی  36

  .شودانجامنبایدوشود  یمجامعهدراساسیخدماتوتولیداتقیمتافزایشموجبسازي خصوصی  37

  .شوداجرانبایدواستخاصگروهیبهملیهايگنجینهبخشیدننوعیبهسازي خصوصی  38

  .اجراشودنبایداند کردهآنانجامبهمبادرتکهکشورهاییاجتماعیمسایلدرسازي خصوصیشکستبه دلیل  39
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اسـتفاده  کننـده   مشـارکت  34از حاضر پژوهش:کنندگان انتخاب مجموعه مشارکت) ب

  . اند شدهانتخاب  »گیري هدفمندنمونه«و  »نمونه در دسترس«دو روش که به نموده

 39بنـدي، یـک نمـودار کیـو بـراي       بـراي دسـته  :شده کیوهاي مرتب  گردآوري داده) ج

اي تنظیم گردید که بتواند مجموعـه عبـارات را در یـک توزیـع      عبارت پژوهش به گونه

  (رتبه بندي کند  )-4(تا مخالفت +)4(نسبتاً نرمال از موافقت

از نرم افزار فلش کیـو  کنندگان براي راحتی بیشتر مشارکت). 1شکل
1

پـژوهش  در ایـن  

.ه استاستفاده شد

  

  )نمودار کیو(کیو هاي  آیتمبندي  توزیع دسته :1شکل 

+43+2+1+01-2-3-4-

کامالً مخالفبی نظرکامالً موافق

                  

                  

              

          

          

      

  

  

  پژوهش هاي یافته

  کنندگان سیماي مشارکت

هـا   را خـانم درصـد   8/17کنندگان را آقایان و  درصداز مشارکت 2/82از نظر جنسیت 

سـال و   40تـا   20کننـدگان در محـدوده سـنی   درصد مشـارکت  5/73. دادند تشکیل می

بررســی تحصــیالت . ســال قــرار داشــتند 55تــا  40درصــد در محــدوده ســنی 5/26

درصـد داراي   3/38درصد داراي مدرك دیپلم،  9/2دهد که  کنندگان نشان می مشارکت

انـد و   فوق لیسـانس و بـاالتر داشـته   درصد مدرك  9/55مدرك فوق دیپلم و لیسانس، 

زمینه تحصیلی افـرادي  . بودند درصد نیز سطح تحصیالت خود را مشخص نکرده 9/2

فنـی و  علـوم پایـه،   درصـد در زمینـه    25/56که مدارك دانشـگاهی داشـتند بـه شـکل     

 2جـدول  . درصـد در هنـر متغیـر بـود     1/3علوم انسـانی،   دردرصد  65/40مهندسی، 

.دهد شناسی را نشان می هاي جمعیتوضعیت این متغیر

                                                          
1-FlashQ
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  کنندگان در پژوهش شناسی مشارکت یتجمعهاي  ویژگی:2جدول 

درصدبعدمتغیر

جنسیت
8/17خانم

2/82آقا

تحصیالت

9/2دیپلم

3/38فوق دیپلم و لیسانس

9/52فوق لیسانس و باالتر

9/2نامشخص

زمینه تحصیلی

25/56علوم پایه و مهندسی

2/4علوم انسانی

5/7هنر

کننـدگان آورده شـده    هاي کیو در نگاه مشـارکت  وضعیت هر یک از گزاره 3در جدول 

منفی بودن میانگین به مفهوم مخالفت پاسخگویان و مثبت بـودن آن بـه مفهـوم    . است

.موافقت پاسخگویان با گزینه مورد نظر است

  

  هاي پژوهش گزاره کنندگان به گویی مشارکت وضعیت پاسخ:3جدول 

  انحراف معیار  میانگین  هاي نمونه کیو گزاره

1  
ها در مسیر  هاي داخلی و به جریان انداختن آن سازي موجب جذب سرمایه خصوصی

  .تولید شده و مالکیت در سطح عمومی را افزایش داده است
18/0 -47/1

2  
دولت سازي در ایران موجب کوچک شدن دولت و کاهش تصدي  خصوصی سیاست

  .هاي اقتصادي شده است در فعالیت
35/0 -61/1

53/160/1  .سازي موجب کسب درآمد مالی براي دولت شده است هاي خصوصی سیاست  3

4  
هاي دولتی از  اي شرکت یهو سرماهاي جاري  سازي باعث حذف هزینه خصوصی

  آورد میتر را فراهم  بودجه عمومی شده و بستري براي پرداختن دولت به امور مهم
24/058/1

5  
سازي از طریق اصالح اقتصاد و نظام اداري کشور باعث توسعه اقتصادي،  خصوصی

  .اجتماعی، و فرهنگی شده است
65/0 -59/1

63/1- 88/0  .سازي موجب حذف انحصار دولتی موجود و گسترش رقابت شده است خصوصی  6

09/1- 15/1  .استیی شده زا اشتغالسازي در ایران موجب افزایش  خصوصی  7

40/1- 03/0  .شده است هاي واگذاري هاي جاري شرکت سازي موجب کاهش هزینه خصوصی  8

56/1- 94/0  .سازي در ایران شتاب رشد اقتصاد ملی را افزایش داده است خصوصی  9

10  
وري منابع مادي و انسانی و  ها و بهره سازي موجب ارتقاء کارایی بنگاه خصوصی

  .استآوري شده  فن
00/1 -72/1
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  انحراف معیار  میانگین  هاي نمونه کیو گزاره

11  
هاي خصوصی و تعاونی در  سازي در ایران موجب افزایش سهم بخش خصوصی

  .گیري شده است امور اقتصادي و تصمیم
65/0 -30/1

12  
و عملکرد بازار  بر اساستر منابع کشور  سازي موجب تخصیص مطلوب خصوصی

  .یش کارایی تخصیصی شده استافزا
12/0 -74/1

13  
هایی شده که  باعث بهبود اوضاع و به سود رسانی سازمانسازي  خصوصی

  .اند خصوصی شده
71/0 -20/2

97/1- 12/1  .ها روند خوبی دارد سازي با حضور جدي بخش خصوصی و تعاونی خصوصی  14

80/1- 74/1  .سازي وجود دارد ریزي دقیق و استراتژي مشخصی براي خصوصی برنامه  15

85/1- 56/1  .سازي در ایران وجود دارد براي خصوصیمدیریت واحد و صحیحی   16

44/060/1  .شد یمباید بعد از پایان جنگ تحمیلی آغاز 44هاي اجرایی اصل سیاست  17

18  
در بخش واگذاري در قالب سهام عدالت موفق عمل کرده 44هاي اجرایی اصل سیاست

  .است ولی به بقیه بندهاي آن به همان اندازه توجه نشده است
00/006/1

19  
سازي پس از مطالعه دقیق و کامل در مورد توانایی بخش خصوصی و  خصوصی

  .شود امکانات مالی و مدیریتی آنان انجام می
21/1 -70/1

20  
گذاري واحدهایی که بایستی به بخش خصوصی  تیمی کار آزموده مسئولیت قیمت

  .منتقل شوند را به عهده دارند
94/0 -48/1

21  
ي تصدي و رقابتی اقتصاد تأثیر ها بخشهاي گسترده و مجدد دولت در  گذاري یهسرما

  .سازد یمسازي را خنثی  خصوصی
65/112/1

22  
ها  هاي باالي تولید آن هاي واگذاري شده و وجود هزینه عدم تغییر ساختار شرکت

  .گذاري شده است موجب عدم رغبت بخش خصوصی براي سرمایه
88/151/1

23  
دلیل عدم اصالح ساختار مالی و بازار سرمایه و فضاي کسب و کار و نوسانات به 

  .گذاري داخلی و خارجی وجود ندارد اطمینان براي سرمایه، قیمت سهام
91/194/1

24  
سازي براي حذف انحصار دولتی انجام شد ولی وجود چند شبکه مالی  خصوصی

  .دیگر شده استبانکی دولتی موجب ایجاد انحصار دولتی از نوع 
82/108/1

25  
سازي با انتقال مدیریت به بخش خصوصی قابل انجام است و واگذاري  خصوصی

  .سازي نیست مالکیت، خصوصی
44/197/1

26  
هایی  هاي سودآور و شرکت خواران، شرکت سازي در ایران، رانت در اجراي خصوصی

  .اند اند را تصاحب کرده شدهکه با قیمتی چند برابر کمتر از قیمت واقعیشان واگذار 
44/103/1

27  
به دلیل عدم تمایل دولت و مدیران براي از دست دادن قدرت اقتصادیشان، 

  .سازي روند بسیار کندي دارد خصوصی
41/144/1

28  
سازي ناشی از عدم آگاهی به دلیل عدم  هاي خصوصی نگاه منفی به سیاست

  .باشد یمرسانی صحیح  اطالع
59/000/1

29  
ي انتقال وضعیت از یک اقتصاد دولتی به ها مؤلفهسازي به عنوان یکی از  خصوصی

  .شود یک اقتصاد بازار به دنبال شکست اقتصاد دولتی در ایران اجرا می
68/059/1

30  
قانون اساسی، انبوهی از واحدهاي اقتصادي دولتی  44هاي کلی اصل  با ابالغ سیاست

  . شود انده میامن ر کوچک و متوسط به حاشیه
09/033/1

31  
به عنوان هدف است و نه 44هاي اصل یکی از مشکالت مهم، نگرش به سیاست

  ) گري افزایش کارایی دولت و کاهش تصدي(اي براي رسیدن به اهداف اصلی  وسیله
59/165/1
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  انحراف معیار  میانگین  هاي نمونه کیو گزاره

53/171/1  .گذاري خارجی موفق نخواهد بود بدون سرمایه44هاي اجرایی اصل سیاست  32

33  
سازي در ایران جامع نبودن قوانین و مقررات مربوط به آن است که  مشکل خصوصی

  .موجب سردرگمی و عدم اطمینان بخش خصوصی شده است
18/262/1

34  
هاي نهادي و  سازي در ایران موانع فرهنگی و مقاومت یکی از دالیل شکست خصوصی

  .ارزشی در مقابل آن است
53/096/1

35  
شود که نتیجه آن افزایش توزیع  یمداري  سازي باعث رشد سرمایه خصوصی

  .نامتوازن ثروت و فشار بر طبقات محروم جامعه خواهد بود نبایستی انجام شود
59/1 -78/1

36  
ي انقالب مغایرت دارد و نباید انجام ها آرمانسازي با قانون اساسی و  خصوصی

  .شود
88/1 -75/1

37  
شود و  یمسازي موجب افزایش قیمت تولیدات و خدمات اساسی در جامعه  خصوصی

  .نباید انجام شود
53/1 -60/1

67/1- 53/1  .هاي ملی به گروهی خاص است و نباید اجرا شود سازي بخشیدن گنجینه خصوصی  38

39  
سازي در مسایل اجتماعی کشورهایی که مبادرت به انجام  به دلیل شکست خصوصی

  .نباید اجراشود اند کردهآن 
21/1 -25/1

  

  :کنندگان شناسایی ذهنیت مشارکت

شناسی کیو، موافقت و مخالفت خـود را   کنندگان بنا به منطق روش هر یک از مشارکت

افرادي که میـزان موافقـت   . دهند ها نشان می نسبت به گزاره) 2شکل (بنا به توزیع کیو 

بنـا بـه ایـن    . به هم نزدیک باشد داراي ذهنیت مشابهی خواهند بـود  ها آنو یا مخالفت 

هدف، بر خالف روش مرسوم تحلیل عاملی که تـالش دارد تـا چنـد متغیـر را در یـک      

شناسی کیو تالش بر این است که با توجه به نزدیکـی   سازه پنهان قرار دهد، در روش

  . را در یک دسته قرار دهد ها آنافراد، 

هاي آزمون تحلیل عاملی اکتشافی ماتریسی است کـه بـه آن مـاتریس    خروجی یکی از

. دهـد  این ماتریس دو پرسش مهم را پاسـخ مـی  . شود بارهاي عاملی چرخشی گفته می

بندي هستند و دوم اینکه هـر فـرد در کـدام     نخست آنکه افراد در چند گروه قابل دسته

اي تحلیل عاملی اکتشـافی در  نتایج اجر. گروه قرار داشته و به چه افرادي نزدیک است

دهـد شـهروندان مـورد     همچنان که ایـن جـدول نشـان مـی    . استآورده شده 4جدول 

همچنین در این جدول مشـخص اسـت    .بندي هستند بررسی در هشت گروه قابل دسته

.که چه افرادي در هر گروه قرار دارند
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  شناسایی شدههاي  ماتریس بارهاي عاملی چرخشی درباره ذهنیت: 4جدول 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 0.297 0.113 -0.023 0.682 0.383 -0.142 0.027 0.173
2 0.469 0.363 -0.031 0.337 0.301 0.400 0.072 -0.160
3 0.152 0.130 0.203 0.127 0.751 0.103 0.128 -0.027
4 0.454 0.202 0.222 0.195 0.326 0.530 -0.049 -0.192
5 -0.088 0.002 0.328 -0.197 0.304 0.246 0.173 0.623
6 0.505 0.163 -0.049 0.463 0.260 0.408 0.090 -0.019
7 0.445 0.118 0.079 0.089 0.606 -0.004 0.249 0.094
8 0.360 0.550 -0.064 0.156 0.414 0.097 0.020 -0.072
9 0.229 0.818 -0.038 0.167 0.142 -0.097 0.186 0.006

10 0.333 0.503 0.094 -0.096 0.218 0.388 0.476 0.181
11 0.614 0.316 0.299 -0.114 0.106 0.289 0.304 0.259
12 0.092 -0.318 0.750 0.069 0.115 0.086 0.318 0.024
13 0.722 -0.007 -0.273 0.075 0.289 0.170 0.110 -0.045
14 0.699 0.213 0.276 -0.031 0.296 0.082 0.008 -0.101
15 0.072 -0.025 0.019 0.164 -0.089 -0.11 -0.119 0.854
16 -0.052 0.078 0.080 0.148 0.210 -0.057 0.785 -0.177
17 -0.124 -0.024 0.038 0.054 0.012 0.873 -0.028 0.052
18 0.197 0.155 0.062 0.796 -0.010 0.236 0.042 -0.004
19 0.886 0.179 -0.038 0.099 -0.038 -0.020 -0.071 0.068
20 0.843 0.212 -0.038 0.138 0.203 0.108 -0.033 -0.072
21 0.643 0.365 0.203 0.262 0.084 -0.051 0.157 0.147
22 0.251 0.461 0.234 0.170 0.461 0.290 -0.098 0.264
23 0.211 0.270 0.782 0.059 0.170 -0.041 0.031 0.049
24 0.734 0.277 0.084 0.218 0.104 -0.148 -0.124 -0.243
25 0.782 0.175 0.263 0.273 0.018 0.053 0.081 0.091
26 -0.077 0.359 0.567 -0.045 0.036 0.185 0.010 0.391
27 0.548 0.145 0.136 0.343 0.156 0.214 0.498 -0.017
28 0.613 0.197 -0.044 0.217 0.134 0.306 0.248 0.213
29 0.377 0.602 0.290 0.255 -0.011 0.367 0.109 0.012
30 0.528 0.643 0.229 0.090 0.049 0.040 -0.128 -0.067
31 0.835 0.092 0.080 0.097 0.055 0.016 -0.102 0.164
32 0.499 -0.019 -0.235 0.152 0.104 0.052 -0.677 -0.220
33 0.602 0.348 0.203 0.437 0.153 -0.102 0.205 -0.105
34 0.786 0.079 0.087 0.089 0.267 -0.092 -0.227 -0.094

مشارکت ذهنیت ها

کنندگان

  

  

  هاي شناسایی شده تفسیر گروه

گانـه شناسـایی    هاي هشت حال پرسشی که با آن روبرو هستیم آن است که این گروه

شده، داراي چه نقاط تفاوت و افتراقی هستند؟ ایـن پرسـش در آزمـون تحلیـل عـاملی      

سـازي   مرتـب  بـا . پاسـخ اسـت  هـاي امتیـازي قابـل     اکتشافی از طریق محاسـبه آرایـه  

گـروه مـورد موافقـت یـا      هـر یکـه در  یها گزاره، )عامل(در هر گروه هاي امتیازي آرایه

نشـان  5جـدول   نتیجـه ایـن مرحلـه در   .گرددمیتعیین اند،  مخالفت بیشتري قرار گرفته

33هاي  به عنوان مثال بنا به نتایج به دست آمده، گروه نخست با آیتم. داده شده است

سازي در ایران جامع نبودن قوانین و مقررات مربوط بـه آن اسـت    کل خصوصیمش(
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24، )تبخـــش خصوصـــی شـــده اســـ کـــه موجـــب ســـردرگمی و عـــدم اطمینـــان

سازي براي حذف انحصار دولتی انجام شد ولی وجـود چنـد شـبکه مـالی      خصوصی(

ي هـا  سیاسـت (18،  )تبانکی دولتی موجب ایجاد انحصار دولتی از نوع دیگر شده اسـ 

در بخش واگذاري در قالب سهام عدالت موفق عمل کـرده اسـت ولـی    44اجرایی اصل

سازي با انتقـال   خصوصی(25، و )تبه بقیه بندهاي آن به همان اندازه توجه نشده اس

ــی     ــود م ــداف خ ــه اه ــی ب ــش خصوص ــه بخ ــدیریت ب ــت،   م ــذاري مالکی ــد و واگ رس

ــی ــازي نیســ  خصوص ــتم     )تس ــارة آی ــته و در ب ــت را داش ــترین موافق ــاي بیش 6ه

، )تسازي موجب حذف انحصار دولتی موجود و گسترش رقابت شده اسـ  خصوصی(

، )دها روند خـوبی دار  سازي با حضور جدي بخش خصوصی و تعاونی خصوصی(14

و  )دسـازي وجـود دار   ریزي دقیق و استراتژي مشخصی براي خصوصـی  برنامه(15

پس از مطالعه دقیق و کامل در مورد توانایی بخـش خصوصـی   سازي  خصوصی(19

جـدول  . انـد  بیشترین مخالفت را داشته )دشو و امکانات مالی و مدیریتی آنان انجام می

هـاي   هـر یـک از گـروه   هـاي مـورد موافقـت و یـا مخالفـت       آیـتم  دهنـده  نشان5شماره 

.گانه است هشت

  

هاي شناسایی شده ر یک از ذهنیتهاي موافقت و مخالفت ه ترین گزاره مهم: 1شکل 

332418251514196ذهنیت 1

2431152318133616ذهنیت 2

733172734321516ذهنیت 3

32333272428119ذهنیت 4

26283277393534ذهنیت 5

1224202728163529ذهنیت 6

251816273823635ذهنیت 7

132832272241926ذهنیت 8

مهم ترین گزاره هاي مخالفتمهم ترین گزاره هاي موافقت

  
SPSSافزار  محاسبات تحقیق با نرم: مأخذ        

  

محتوي (هاي مورد موافقت و مخالفت هر یک از هشت گروه  با توجه به محتواي گزاره

، )به صورت کامـل آورده شـده اسـت   3، در جدول 5هاي مورد اشاره در جدول  گزاره

در دسته نخست، .کردبندي در دو دسته کلی دسته توان یمرا  شده شناساییي ها گروه

 سـازي  خصوصـی  هـاي  از زاویه اقتصادي به اجراي سیاستهایی قرار دارند که  گروه
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از دریچه رضـایت سیاسـی خـود از    هایی قرار دارند که  گروهدر دسته دیگر، داشته و 

ایـن   2شـکل شـماره   . انـد سـازي پرداختـه   خصوصـی  هاي حاکمیت به تفسیر سیاست

هـا در ادامـه توضـیح داده خواهنـد      هر یک از این گـروه . دهد را نشان می ها بندي دسته

  . شد

  

  الگوي ذهنیتی شناسایی شده: 2شکل

  رویکرد سیاسی  رویکرد اقتصادي

  7گروه 

  طرفداران مکتب لیبرال

  6گروه 

  رضایتمندان سیاسی

  5گروه 

  مکتب لیبرال با انتقاد سیاسیطرفداران 

  8گروه 

  رضایتمندان سیاسی با انتقاد اقتصادي

  2گروه 

  منتقدین اقتصادي مالیم

  3گروه 

  منتقدین سیاسی مالیم

  1گروه 

  ناراضیان اقتصادي رادیکال

  4گروه 

  ناراضیان سیاسی رادیکال

  

نشـان  افـراد ایـن گـروه    نظـرات مشـترك  ):ناراضیان اقتصادي رادیکـال (گروه یک. 1

افـراد ایـن   . دانند نمیسازي خصوصیهاي انجام شده را  ، فعالیتافراد این گروهدهد می

ریـزي و قـوانین    در موقعیت فعلی که کشـور بـه لحـاظ برنامـه    بر این باورند که  گروه

اطمینان کـافی بـراي   در بیشتر موارد، دچار نقصان و کمبود است و بخش خصوصی

این افراد نسبت به .دانند پذیر نمی را امکان سازي خصوصیارد، انجام گذاري ند سرمایه

  .هاي اقتصادي کشور به شدت انتقاد داشته و از آن ناراضی هستند سیاست

با این گروه نظراتی نزدیک بـه گـروه اول دارنـد،   ):منتقدین اقتصادي مالیم(گروه دو. 2

ــه   ــود برنام ــدم وج ــه ع ــاوت ک ــن تف ــی ن  ای ــکل اساس ــزي را مش ــته دانری ــام س و انج

در کل این گـروه نیـز انتقادهـایی هرچنـد     . سازي را در مواردي قبول دارند خصوصی

هاي اقتصادي دارد ولی ایـن انتقـادات رادیکـال نبـوده و      کمتر از گروه اول به سیاست

. باشند سازي می هایی در زمینه خصوصی معتقد به انجام فعالیت

ریـزي و   ن گروه با تأکید بر عدم وجود برنامـه ای):منتقدین سیاسی مالیم(گروه سه. 3

مدیریت صحیح در کشور، موانـع را در قـوانین و مقـررات الزم بـراي جلـب اطمینـان       



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

...سازي خصوصیهاي نسبت به سیاست افرادشناسایی ذهنیت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران   حسینی

71

دانسـته و   سـازي  بخش خصوصی و عدم رغبت ذینفعان کنونی براي انجام خصوصی

  . دانند سازي را آماده نمی هاي سیاسی حاکم را براي اجراي خصوصی چارچوب

بـاالتر از  ایـن گـروه    سـطح تحصـیالت  ):ناراضـیان سیاسـی رادیکـال   (هـار گروه چ. 4

سـازي در ایـران را    افرادي این گروه تنها هدف از انجـام خصوصـی  .باشد لیسانس می

دانند و عالوه بر اینکه بر عدم اطمینـان بخـش خصوصـی     کسب درآمد براي دولت می

وجـود قـوانین الزم    گذاري به دالیل ایجاد نشدن فضاي مناسـب و عـدم   سرمایهبراي

ــد،  ــد دارن ــودي مــی تأکی ــار و پ ــد کــه در آن  ســاختار سیاســی حــاکم را داراي ت دانن

  .سازي به بار نخواهد نشست خصوصی

تـوان شـامل    ایـن گـروه را مـی   ):طرفداران مکتب لیبرال با انتقـاد سیاسـی  (گروه پنج. 5

افرادي دانست که داراي ذهنیتی هستند که تحت تأثیر دیدگاه لیبرالی بوده و بـا اعتقـاد   

در هـر   آن با اجـراي  ،تواند اوضاع کشور را بهبود بخشد می سازي خصوصیبه اینکه 

کشـور و رونـد اجرایـی   این گروه بـا اینکـه از نظـام سیاسـی    . شرایطی موافق هستند

خواري و کسب درآمد مـالی   ازي رضایت چندانی ندارند و بر وجود رانتس خصوصی

کنند که حتـی بـا همـین سیسـتم      ولی بر این ایده پافشاري میبراي دولت تأکید دارند، 

  . سازي بهتر از اجرا نکردن آن است ناسالم سیاسی، اجراي خصوصی

نظـام   ن، چـو ایـن گـروه بـر خـالف گـروه پـنج      ):رضایتمندان سیاسـی (گروه شش. 6

ایـن  . کنـد  را نیـز مثبـت ارزیـابی مـی    هاي آن  سیاسترا پذیرفته است،  کشور سیاسی

در قسمت پایین هرم مـدیریتی  سازي را  هاي خصوصی گروه مشکالت اجراي سیاست

  . داند هاي دولت در این زمینه را درست می و سیاست جوید کشور می

ه بـه نظـرات افـراد گـروه پـنج      نظرات ایـن گـرو  ):طرفداران مکتب لیبرال(گروه هفت. 7

سـازي بسـیار موافـق اسـت و ایـن       این گروه با انجام خصوصـی . بسیار نزدیک است

سـازي را در دسـتیابی بـه اهـدافش در هـر       موافقت زیـاد باعـث شـده کـه خصوصـی     

هاي اقتصادي فعلی  انتقادهاي کمی به سیاست گروه هفت با اینکه. شرایطی موفق بداند

  .در ایران استسازي  معتقد به موفقیت خصوصی  لیبرالیبا ذهنیتی کامالً دارد،

افراد این گروه بر عدم وجـود   ):رضایتمندان سیاسی با انتقاد اقتصادي(گروه هشت. 8

ــازمان      ــاع س ــود اوض ــته و بهب ــر داش ــاق نظ ــور اتف ــاد اداري در کش ــه   فس ــایی ک ه

ناشی از عـدم   اند را نیز قبول دارند و نگاه منفی به این مقوله را سازي شده خصوصی
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گـذاري خـارجی و عـدم اطمینـان      دانند، اما لزوم سـرمایه  رسانی کم می آگاهی و اطالع

. انـد بخش خصوصی ناشی از ضعف قوانین و مقررات را نیز مـورد توجـه قـرار داده   

هـاي   سیاسـت  بـه ایراداتـی   توان اظهار داشـت افـراد ایـن گـروه هـر چنـد       بنابراین می

  .هستند ی مثبت به نظام سیاسی کشورداراي ذهنیتاقتصادي دارند، 

  

  نتیجه گیري

هـا بـه موضـوع     افـراد بـا توجـه بـه نگـرش آن     تا ذهنیتتالش گردید در این پژوهش 

شناسـی کیـو    بـراي ایـن منظـور از روش   . ،مورد شناسایی قرار گیردسازي خصوصی

دهد کـه شـهروندان مـورد بررسـی در بـاره       نتایج این پژوهش نشان می. استفاده شد

ایـن ذهنیـت شناسـایی    . انـد  سازي داراي ذهنیت متفاوتی بوده هاي خصوصی ستسیا

  . بندي شدند در هشت گروه جداگانه طبقه ها آنگردید و 

) 4و  1هـاي   گـروه (دهد که ناراضیان از اوضـاع اقتصـادي و سیاسـی     نتایج نشان می

یـد قـرار   و حتی انجام آن را مورد ترد سازي را نپذیرفته هیچ موفقیتی براي خصوصی

تـر   دهد که ایـن افـراد بـا وجـود انتقـاد مالیـم       نشان می 3و 2هاي  ذهنیت گروه. اند داده

. انـد  سازي، انجـام آن را در ایـران داراي اشـکال دانسـته     نسبت به موضوع خصوصی

دو ذهنیت شناسایی شده دیگري بودند که در این پژوهش شناسـایی   8و  5هاي  گروه

دهد کـه انتقادهـایی را    رفداران مکتب لیبرال را نشان می، آن بخش از ط5گردید، گروه 

نشـانگر ذهنیتـی اسـت کـه بـا وجـود        8داند و گـروه   به نظام سیاسی کشور وارد می

بـه دالیـل    7و  6گـروه  . هاي اقتصادي کشور انتقاد دارند رضایت سیاسی، به سیاست

ــ     ــت ب ــزان موفقی ــترین می ــرال، بیش ــه لیب ــداري از نظری ــی و طرف ــایت سیاس راي رض

  .اند سازي را مد نظر قرار داده خصوصی

هـا   یر دیدگاه سیاسی و اقتصادي آنتحت تأثدهد ذهنیت افراد  همچنین نتایج نشان می

هـاي سیاسـی، شـانس پـذیرش مطلـوب تلقـی نمـودن         رضایت از چارچوب. قرار دارد

سازي را افزایش داده است و تمایل به اقتصـاد لیبرالـی باعـث     هاي خصوصی سیاست

با توجه بـه  . گردیده است تا شهروندان با رویکرد اقتصادي، ذهنیت خود را شکل دهند

گیرد،  گذاري حاکمیت در بستري از پذیرش اجتماعی شهروندان شکل می اینکه سیاست
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گـذاران بتواننـد متناسـب بـا هـر ذهنیـت        نماید تـا سیاسـت   نتایج این پژوهش کمک می

  .سازي تنظیم کنند رسانی و اجرایی خود را در زمینه خصوصی هاي اطالع برنامه
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