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Abstract: 
The purpose of this study is to provide a model for learning from general policies. 
This study intends to look deeply into the privatization policy, to examine and 
explain the understanding and improvement of learning from domestic experiences 
as well as to learn from other countries' policies. In this regard, using the granded 
theory strategy, data from library studies and interviews with managers and experts 
and consultants of the Privatization Organization, Ministry of Economy and Finance, 
Ministry of Labor, Welfare and Social Security, Parliamentary Research Center, 
Supreme Audit Court of Iran, faculty, and research institutes interviewed. Since the 
granded theory strategy in this study is based on the Strauss and Corbin approach, 
data analysis is also influenced by their approach. Three open, axial and selective 
coding steps were analyzed through MAXQDA software. The results of this study 
indicate that Iranians policy makers could not learn from their own and other 
countries' experiences in the field of privatization policy because they did not 
monitor the implementation of the policy and did not use appropriate methods in 
evaluating it. Consequently, it led to the use of malicious and contradictory 
privatization strategies that had negative consequences for the country's economy. 
But the different institutional contexts of the country have also had a major impact 
on the complexity of the learning process, which has even led to the formation of 
conflicting interests contrary to the fundamental goals of privatization. 
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 2چکیده
 ییاجرا گوناگون، یاسیسهاي در سیستم ،است که در چهار گوشه جهان ییهامشیخطاز ابر ،سازيخصوصی

 يسازیخصوصمشی خط یاثربخش يساز نهیشیب يبرا ،تجربه ارزشمند نیاز ا توانستیم زین رانیشده و کشور ا
 یمشژرف به خط یقصد دارد تا با نگاه وهشپژ نیمهم رخ نداد. ا نیدر اقتصاد خود بهره مند شود؛ حال آنکه ا

 یمشاز خط يآموزدرس زیو ن یاز تجارب داخل يریادگیدرك و بهبود  يبرا ینییو تب یبه بررس ،يسازیخصوص
 ياحاصل از مطالعه کتابخانه يهاداده اد،یداده بن هیراستا، با استفاده از راهبرد نظر نیکشورها بپردازد. در ا گرید

وزارت کار،  ،ییوزارت اقتصاد و امور دارا ،يسازیو کارشناسان و مشاوران سازمان خصوص رانیو مصاحبه با مد
دانشکده و  یعلم اتیه يمحاسبات کشور، اعضا وانیمجلس، د يهامرکز پژوهش ،یاجتماع نیرفاه و تام

 کردیبراساس رو ،شهپژو نیدر ا ادیداده بن هیشده است. از آنجا که راهبرد نظر يآورجمع ،یپژوهش هايموسسه
و  يباز، محور يسه مرحله کدگذار یو ط بوده شانیا کردیمتاثر از رو زیها نداده لیاست، تحل نیاشتراوس و کورب

نتوانستند در  انیرانیکه ا دادپژوهش نشان  نیا جهیشد. نت لی، تحلMAXQDAنرم افزار  قیاز طر ،یانتخاب
 یمشخط يبر اجرا رایداشته باشند؛ ز يآموزدرس کشورها ریاز تجارب خود و سا ،يسازیخصوص یمشابرخط

 يراهبردها يریبه کارگ با ،جهیدر نت ؛نداهاستفاده نکرد ي خودهایابیارز برايمناسب  يهاوهینظارت نکرده و از ش
 اند؛خود تحمیل کردهرا به اقتصاد کشور  آن یمنف يامدهایپ پرداخته، يسازیخصوص ، بهسوء و متضاد با اهداف

 ؛داشته است ییبسزا ریتاث ،يریادگیشدن موضوع  تردهیچیبر پ زیکشور ن کالن طیعدم ثبات در مح ضمن اینکه
نیز به این  يسازیخصوص یو اهداف متضاد و متعارض با اهداف اساس ملی منافع تعریفکه منجر به  يابه گونه

 .اندشکست دامن زده
 
 

   .يسازیخصوص ،يآموزدرس ،یمشاز خط يریادگی ،یعموم یمشخط یابیشارز :کلیدي واژگان
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 مقدمه -1
 هايبا نظام ،مختلف جهان يدر کشورهاهاي فراگیري است که مشیاز جمله خط يسازیخصوص

از  ا،یو مغولستان در آس نیبنگالدش، چ ،يو ژاپن تا مالز ای. از استرالگوناگون، اجرا شده است یاسیس
و دانمارك در  نانگلستا ا،یتالیتا آلمان، فرانسه، ا هیو روس هیو از ترک قا،یدر افر یجنوب يقایمصر تا افر

 یینمونه کشورها همه کا،یدر امر ایو کلمب یلیش ن،یآرژانت ک،یتا مکز کایاز کانادا و امر زیاروپا و ن
 ,Megginsonند (اهاقتصاد خود اجرا نمود گوناگون يهاو بخش عیرا در صنا يسازیهستند که خصوص

مذکور را  یمشخط 60اواخر دهه  زدانست که ا يمتاخر يجزو کشورها توانیم زیرا ن رانی). ا2005
 گوناگون يهاو گزارش هایبررس جیکرده است. اما نتا يساز ادهیخود پ گوناگون يهاو بخش عیدر صنا

ارزش عملکرد ساالنه  ی. بررسکنندیم تیآن حکا فیاز عملکرد ضع ،رانیدر ا يسازیاز خصوص
که از  دهدینشان م ،يسازیتوسط سازمان خصوص يمشمول واگذار يهابنگاه ییسهام و دارا يواگذار
به صورت عرضه و فروش سهام به  هايدرصد از واگذار 50 فقط 21/10/1397 تیلغا 1380سال 

و سهام عدالت واگذار شده است که با اهداف  ونیبه صورت رد د هیبوده و بق انیعموم متقاض
از  ياریبس ،يسازیصخصو فیپاسخ به عملکرد ضع افتنی. به منظور ستندیمنطبق ن يسازیخصوص

که  یاما زمان ؛)1393 ،یو پورموس یند (خالقاهآن تمرکز نمود يعلل ناکارآمد افتنیبر  ،پژوهشگران
قرار  یو مشترك مورد بررس یمساله عموم کیحل  يبرا یتجربه جهان کیرا از منظر  يسازیخصوص

 انیرانیشکست خورد و ا ما، در مجموع در کشور يسازیکه خصوص رسدیبه نظر م م،یدهیم
از تجارب  انیرانیا يریادگی. مشکل عدم رندیکشورها درس بگ ریاز تجارب سا در این باره، نتوانستند

چون  يگرید يهایمشخط یابینشده است؛ پژوهشگران در ارز دهید يسازیدر خصوص ، فقطالمللنیب
 يریادگیبه صراحت،  ،)1394 ،ی(مومن هاارانهی ي) و هدفمندساز1394 گران،یو د یلی(ن يارز سیستم

کالن و متمرکز  یتا با نگاه میقصد دار نیز پژوهش نی. در اانددانستهحلقه مفقوده در توسعه کشور  ار
 ایرا در دن يامپراطور نیکه اول يکه چرا کشور میسوال بپرداز نیپاسخ ا افتنیبه  ،يسازیبر خصوص

کوب،  نیکرده است (زر یحکمرانجهان قرن بر چهارراه حوادث  یبه س کیو نزد کرده سیتاس
 ،یعموم يگذاریمشو خط یاداره امور عموم ،یحکمران بااز دانش و علوم مرتبط  تواندیم)، ن1375

 د بهره ببرد؟ حل مشکالت خو يبرا

 و پیشینه پژوهش مبانی نظري -2
 ست؟یچ يریادگی
 يدرباره اجرا یقیحاصل از مطالعه تطب يهاتیدر موفق توانیرا م یمشخط يریادگی نهیشیپ

 یمشدر حوزه خط يریادگی يردپا نیدنبال نمود. نخست یعموم يگذاریمشخط فراگرددر  یمشخط
 ریاز سا يریادگی تیبر اهم ،در مقاله خود ي. وافتی) 1887(  لسونیدر مقاله و توانیرا م یعموم

 ،یدر اداره امورعموم یمشخط يهارنظامیز ریو سا یکنندگان، کارگزاران دولت نیتدو يبرا ورهاکش
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بحث روش  ی، نوعباشد يریادگیدال بر  مفهوم کیکه  نیاز ا ،شتریب یقینمود. مطالعه تطب دیتاک
 دهیپد از يشتریکند تا با توسل به آن، به شناخت بیکمک م اناست که به پژوهشگر یشناخت

 يهاها و تفاوتمشابهت نییو تب فیبا توص ،یقیتطب يموردمطالعه برسند. پژوهشگران در پژوهشها
 ،ها، جوامع و فرهنگهامانند مناطق، ملت ،اسیبزرگ مق یاجتماع يواحدها انیدر م امدهایپ ای طیشرا

آنها  نیگزیرا جا يگرید يهانییتب ایاند، حذف کرده کشف شده ترشیرا که پ یروابط عل توانندیم
. اما، زانندیانگیرا برم يپردازهیو نظر کنندیرا طرح م يدیجد يسوالها ،یقیتطب يهاپژوهش .سازند
 توانندیپژوهشگران نم نیاست که ا نیا ،وجود دارد یقیکه در مطالعات تطب یتیمحدود نیترمهم
؛ 1388 ،ي(غفار اي داشته باشندگسترده يهامیستند تعمنیقادر  شانیا اموزند؛یرا ب ياهینظر

 ،آنها بارهدر یقیو مطالعه تطب گوناگون يهایمش). درباره خط361-360، صص 1390محمدپور، 
 ار،یچند مع ای کیمطالعات فراخور  نیا ،يسازیصورت گرفته است. در حوزه خصوص یمطالعات فراوان

ا چند بخش، صنعت، خدمات و ی کی تیچند کشور با محور ایدو  سهیمقا يبرا ،رهیو غ هیفرض ،یگژیو
 ,.Overman,1995; Mizsei, 1992; Warner and Bel, 2008; Estrin et alانجام شده است ( ،رهیغ

2009; Jamshidi et al., 2012ای تیعلل موفق یو بررس ییضمن شناسا ،مطالعات نیا جی).  البته نتا 
 باشد. دیمف اریبس تواندیم ،نیریبه سا یعموم میتعم یبدون بررس ،در کشورها يسازیشکست خصوص

 Shipanدانست ( یمشاشاعه خط در چارچوب يسازوکار توانیم نیرا همچن یمشخط يریادگی

and Volden, 2008حکومت از  کی یمشخط يهاانتخاب يریرپذیبه تاث ،یمش). اشاعه خط
 سطح گذاران قانون(که دولت  یهر زمان ،ی. به طور کلشودیاطالق م گرید يهاحکومت يهاانتخاب

در  يگفت که نوآور توانیم رند،یپذیرا م يدیجد مشیخط ي)شهر یو حت یکارگزاران استان ،ملی
، یاسیس تیموجود کیدر چارچوبِ  ،یمشدر خط يصورت گرفته است. محرك نوآور  یمشخط

 يمنتخب و نهاد يروهاینفشار  ای دیجد یمشخط کی رشیپذ يبرا نفعیذ يهاگروهفشار  مکن استم
و  یاسینظام س کیاز چارچوب  رونیاز ب ،یمشدر خط ينوآور اگرآن باشد.  رشیدر پذ ياثرگذار يبرا
و  پانی(ش گرفته استصورت  یمشبنام اشاعه خط فراگرديپخش شود،  گریدولت به دولت د کیاز 

شامل رقابت (مانند:  ،یمشاشاعه خط يهاسازوکار ریسا ،یمشخط يریادگیاز  ریبه غ). 2012ولدن، 
)، 1394 ،يو کلمرز یخان دالهیهاي استراتژیک میان ایران و کشورهاي حاشیه خلیج فارس (بچالش

و رشد در  يامنطقه ينوآور يهانظام ،ینیمتاخر درباره توسعه کارآفر يها(مانند پژوهش   دیتقل
نمونه   )، ممکن استرانیا هیعل می) و اجبار (تحر1395 گران،یباال (نک. پاکزاد و د يبا فناور عیصنا

 ).1393 ،یمیباشد (نک. عظ کشور يهایمشو خط هااستیس رییاز تغ يمشهود
مربوط به  اتیکار در ادب نیتر ی. اصلشودیم ادی زین يآموزدرس مفهوماز  ،يگذار یمشخط در

، 1993، 1991رز ( چاردیپژوهشها و مطالعات ر ، تحت تاثیریعموم یمشدرحوزه خط يآموزدرس
گذاران در  یمشخط«ادعا شروع کرد:  نیاش را با ا هیکه نظر یاست. کس انجام شده )2004
وي بر آن .  »آورندیم گرید يکه در جا کنندیاستفاده م یینشهایاز ب ،یشان به طور روزافزونیکارها



 سازي در ایرانمشی؛ روایت نقادانه تجربه خصوصیآموزي از خطشکست در درس

84 

گذاران  یمشکه خط افتیرز در .»اندیمعمول ریفردهستند، غهکه منحصرب یالتمشک«که  است
 تیبا عنا ،یمل يهاحکومت ایشهرها، مناطق  گریدر د انشانیهمتا يهارا از تجربه ییدرسها توانندیم

 يریادگی). از نظر رز، عامالن Rose, 1991, 4( اموزندیب  ،شانیهابا دغدغه مشابهمشکالت تجربه به 
 ای کنندیتجربه م» امروز و دستاوردها يآرزوها انیرا م يافاصله«که آنها  ی؛ زماناندیکارگزاران دولت

 ریدرگ يآموزدرس فراگردوجود دارد، آنها در » گذارانیمشخط يهادر  ذهن تیعدم قطع«که  یزمان
 ). Grin and Loeber, 2006, 202-203( اندشده

 یزمان . از نظر رز، تاشودیاز وضع موجود شروع م یتیاز نارضا ،یمشاز خط يآموزدرس ،در واقع
ندارند.  یمشاز خط يآموزدرس يبرا يازهیانگ ،یمشخط نفعانیذ کند،یکار م یبه خوب زیکه همه چ

 ي. درمرحله بعد، جست و جو براشودتلقی می يعمد فراگرد کی ،یمشاز خط يآموزرو، درس نیاز ا
 نجایجست و جو در ا تیماه ،نیبنابرا ؛شودیاند، آغاز مداشته یکه قبال اثربخش يموثر يهایمشخط

 يدستورگذار ، بسیار شبیهمرحله نیمتفاوت است. ا شود،یها انجام مکه در دانشگاه ییبا جست و جو
 ). Shafritz et al, 2005است (نک. 

 البتهمتفاوت است.  یمشبا انتقال خط ،يآموزاست که درس نیا شود،ذکر  است که الزم يانکته
استفاده کرده  زین ، از واژه تسريیعموم یمشدر خط يآموزدرس ي) برا2004( و )1990رز ( چاردیر

 ها،یمشخط ربارهدانش د ،که در آنحکایت از فراگردي دارد و اشاعه  یمشخط تسريمفهوم  .است
 باتیترت ها،یمشتوسعه خط برايمکان  کیدر  ایزمان و/  کیدر  ،رهیو غ هاموسسه ،يادار باتیترت
و مارش  تزیدولو با این حال،؛   شودیاستفاده م ،گرید هايمکان و هادر زمان ها،موسسهو  يادار

 شانیکرد. از نگاه ا ستفادها گرید يبه جا ،دوعبارت نیاز ا توانیکه نم کنندیاشاره منیز ) 1996(
را از  ییهاکشور داللت دارد که درس کی رانیگمیتصم ای یاسیس گرانیبر باز يآموزدرس ،)1996(
 ،نگاه نی. ارندیگیبه کار م ،خودشان یاسیآن را در چارچوب س، فرا گرفته گریچند کشور د یا کی

 یعبارت ،یمشانتقال خطو  است یمشانتقال خط ياز راهها یکی ، فقطیمشانتقال داوطلبانه  خط
 . شودیرا شامل م هایمشخط  ياست که هم انتقال داوطلبانه و هم انتقال اجبار

 ریدرگ یمشدر انتقال خط گرانیسوال که چرا باز نیدر پاسخ به انیز ) 1996و مارش ( تزیدولو
وجود مشکل در  ای یتیمنبعث از نارضا( انتقال داوطلبانه با متمایزسازي راخود  لیدال شوند،یم

 ،یمشانتقال خط بدین ترتیب که. اندکرده يبنددسته ،آنها هايتفاوتو   يو اجبار )یفعل تیوضع
اتخاذ  یمشخط گرانیباز باید توسط است که به ناچار یمیتصم یداوطلبانه است و گاه یعمل یگاه

در  یو خللاند یموجود راض تیکه دولتمردان از وضع یتا زمان ،یمش. در انتقال داوطلبانه خطگردد
موجود و  تیوضع رییتغ يبرا ،گرانیباز سوياز  يااقدام داوطلبانه چیه رد،یکارها صورت نگ فراگرد
 نیتراما مهم ،داشته باشد گوناگونی لیدال ممکن است یتیشود. اگرچه نارضامینانجام  ،يآموزدرس

 . دهندمی ارائه یمشاز شکست خط نیریسا ایاست که دولت، عامه و  یمنبعث از ادراک ،آنها
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را  يگریحکومت، حکومت د کیاست که  یزمان ،یمشخط يروش انتقال اجبار نیترمیمستق
است.  میبه صورت مستق يابزار انتقال اجبار کی م،ی. تحرردیرا بپذ یمشخط کیکه  کندیمجبور م

چند  ای کی هیعل ،یالمللنیب گریچند باز ای کیآن،  لهیوسدانست که به یتیفعال توانیرا م میتحر
 ایمبادالت  یها از انجام برخکشورها، با هدف محروم ساختن آن نیمنظور مجازات ابه ،گریکشور د

 شودی، اعمال مکنندگان)تحریم دیاز د، و مهم نیمع ییهنجارها رشیها به پذوادار ساختن آن
)Galtung, 1967, 379 .( 

 نهیزم نیها اشاره کرد. در ادولت  یوابستگهمپدیده بهبه  توانیم ،میرمستقیغ يانتقال اجبار در
 یو روس ییاروپا يماهایهواپ دیانتقال و خر نیقوان یحت ایاروپا و  یستیز طیمح مشیخطبه  توانیم

 کجانبهی يهامیاز تحر، ناشی یاسیو مالحظات س یفن يهایوابستگ لیاشاره کرد که به دل رانیا در
د. ندار  اشاره شدن یبه نام جهان يکالن تر دهیموارد به پد نیا همه. کنندیم تیتبع ،رانیبر ا کایامر

در راس  آمده،به وجود  يو اقتصاد یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسیبا جمع آمدن عوامل س ی کهشدن یجهان
مردم سراسر جهان را  مراودهکه سرعت و دامنه را اطالعات و ارتباطات  يهايهمه، توسعه فناور

 ).80-75، صص 1389 دنز،یاست (گ آمده شی، پتاس کرده تیو تقو دیتشد
 ،یقیتطب مشیخط اتیاز ادب يارمجموعهیز به منزله یجیبه طور تدر ،یمشانتقال خط مطالعه

: دهندیم زییاز هم تم مشیخط انتقال ي)، هفت موضوع را برا1996و مارش ( تزیشکل گرفت. دولو
 هادهیا ،هايدئولوژینهادها، ا ،يادار يهاکیتکن ای یمشخط يساختار و محتوا، ابزارها ،یمشاهداف خط

که  میشویمتوجه م ،یمشانتقال خطباره در شانینظر ا ی. با بررسیمنف يهاو درس م،یمفاه ،اهنگرش
(عبرت)  یمنف يهادرس ،مثال يبرا ؛اندخلط محتوا شدهنوعی دچار  ،کارگرفته شدههب میمفاه انیم
مورد توجه  دیبا نجایکه در ا يگرید. نکته دنباش رهیساختار، ابزار و غشامل اهداف،  ممکن است زین

، مطرح کرده هادولت ریاز سا يریادگیو  یقی) در مطالعات تطب1887( لسونیاست که و آن، قرار گیرد
 . با این همه،داشت يآموزاز اداره، از آنها درس استیبا جدا کردن س توانیکه ماست؛ مبنی بر این

از نظر ملل را  ریبه کارگرفته شده در سا میها و مفاهنگرش ها،دهیا ،هايدئولوژیاآموزي از درسنباید از 
 .دور داشت

 يریادگی يمساعد برا طیشرا
وجود دارد. اگرچه اکثر  یتناقضات یعموم يهایمشخط از يریادگی تیدر ماهکه  رسدینظر م به

به  ،یحل مسائل عموم يبه اتفاق موافقند که ارائه راه حل اثربخش برا ،حوزه نیصاحبنظران ا
مسائل از درون  رایز ؛دارد یخاص هر جامعه بستگ يو اقتصاد یاسیس یاجتماع یفرهنگ يرهایمتغ
 ایمتفاوت باشد نیز  گریبا مسائل مشابه در مناطق د یکه ممکن است حت دنگذریم ییلترهایف نیچن

معطوف به راه  شتریب ،یمشبه خط يکردیرو نچنی داشتن ،حال هر به ند.شو ریمتفاوت تفسبه طور 
دارد  یدرون ینگاه ،یمشاز خط يریادگیحال آن که بحث  ؛است یفیک يهاپژوهش قیاز طر یابیحل 
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محور  یکم يکردیها به سمت روراه حل شیباعث گرا ،يکردیرو نیاست. چن یرونیمعطوف به نگاه ب و
 یعموم یمشرشته خط یممکن است به سمت مهندس یمشدر خط يریادگی ،گرید . به عبارتشودیم

 ،یعنی)؛ Rose, 1990, 5( نمایدقلمداد  یمهندسان اجتماعنوعی گذاران را  یمشحرکت کند و خط
راه حل  کی ها،تیها از واقعجامعه و دور کردن ارزش هايمشیخط و با شناخت کامل ابزارها توانیم

اجرا شده  يهایمشخط انیشباهت م ،نمونه ي. براکردارائه  گوناگون مسائل مشابه يبرارا مشابه 
 ،یاتیعمل يزیربودجه قیتشو ،يسازیخصوصنظیر  یمسائل گوناگون، درباره يهاتوسط حکومت

 به سبک يسازاستاندارد ک،یالکترون حکومتتوسعه  دولت، يکوچک ساز ،يشدن، برون سپار یصنعت
 قیتشو ،يانتقال فناور ،یردولتیغ يتوسعه نهادها ،یتوسعه انسان دار،یتوسعه پا ،يتوسعه اقتصاد زو،یا

 نظایر آن،از حقوق زنان، و  ضیرفع تبع ،هااز اقلیت تیحما ت،یکنترل جمع ،یخارج يگذار هیسرما
، 1395فرد،  یی(دانا کشندیرا به چالش م یعموم یمشخط فراگرد بارهمشهور در يهاهیهمه نظر

 ).197-196صص 
سازد، را به اذهان متبادر می مطلب اشتباه نیا ،و مذاکره یچانه زن فراگردبه مثابه  ،به اجرا نگاه

؛ رندیادبگی آن راتیاز تاث باید گران لیو تحل  گذاردمی ریبر اقدام تاث به دالیل زیادي یمشخط
 ،و در اغلب موارد ندتیرو رقابلیغ ای یفاوقات مخ یو گاه دهیچیپ ،یمشخط راتیتاث کهدرحالی

 نیممکن است زودگذر باشند. از اند نیز که آنها آشکار یزمان یحت و هستند ينشده و صور ینیبشیپ
 يهابه سمت مدل و حرکت یستیویتیپوز يدور شدن از مدلها ازمندین ،از تجربه يریادگی ،رو
 استدر حال انجام  يریگ میبازتاب و کمک به تصم برمبناي یمشخط لیو تحل یاجتماع يریادگی
)McLaughlin, 1987, 175یمشمعمول خط يبه حسابها هیشب یلیخ يآموزدرس ،). به هر حال 

 يگذار یمشاشکال خط گریاز د وسخت است  اریبسنیز امري  یمشاست و انتقال خط ییعقال يگذار
 کیمتنوع و متناقض را تحت  هايهیاز نظر يامجموعه ،یمش. مدافعان انتقال خطگرددمتمایز می

که از منظر  یدرحال ؛آورندیگردهم م ،آنها نیب يبا کم رنگ کردن تفاوتها ،چارچوب مشترك
و  تیبر موفق یمشانتقال خط ریتاثهرچند  آموزي بسیار مهم است؛درس ،ییعقال يگذار یمشخط

 ).James and Lodge, 2003کمتر روشن است ( ،شکست
 ,Dolowitz and Marsh, 1996دارد ( مستقیم ریتاث، آن يریبر انتقال پذمشی هر خط یدگیچیپ

سختتر  زیانتقال آن ن تیتر باشد، قابلدهیچیپ ،یمشخط کی ایبرنامه  کیهرچه  ،گری). به عبارت د353
 رچها ،یمشطخ يآموزبا اشاره به پژوهش رز درباره درس ،)1996و مارش ( تزیخواهد بود. دولو

، برخالف رز نجایو سنتز (در ا دیبریه د،یتقل ،یسیمشاهده نمودند: رونو یمشرا در انتقال خط کردیرو
، هابودن درس یاتیو عمل تیمطلوب زانی)، م2004) و الهام. از منظر رز (اندکردهفرض  این دو را یکی
شود و  یابیشده مطلوب ارز شنهادیبرنامه پ گرا یک)شود.  بیترک متفاوتدر چهار راه ممکن است 

 يهم برا خواهد بود؛دو جهت جذاب هر باشد، از  یمنابعش در ظرف تحقق دولت مل يادعاها
 ازمندیبرنامه را نامطلوب و ن کی ،گروهها ياگر هر دو دو) .یخبرگان فن يو هم برا گذارانمشی خط
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مشی نا سه) اگر خط شود. یمنتف یبه آسان تواندیبوده و م رمرتبطیکنند، آن برنامه غ یابیبه منابع ارز
مشی شود. چهار) اگر خطمطلوب فرض شود، ولی منابع داشته باشد، نامطلوب اجرا شدنی ارزیابی می

 گردد.مطلوب ولی فاقد منابع ارزیابی شود، اجراناپذیر قلمداد می
مشخص  یمشخط يریادگی يرا برا يمساعد طیشرا ،در پژوهش خود زی) ن2002و فرست ( بنز

 ،يو نوآور يابرجسته در حوزه توسعه منطقه هايهینظر جلب حمایت از. آنان با استعانت و اندکرده
کنند. یم یتلق ينوآور دیتول یاصل ازین شیپ منزلهرا به  ايمنطقه یمشخودکار خط يهاوجود شبکه

با  توانندمی هستند که ییآنها ،دهرنیادگیکه مناطق  سازدمتبادر میرا  جهینت نیا ،آنها ينظر يادله
 ریدرگ گرانیها و بازشبکه يرا با توسل به ساختارها گوناگونی ياز تناقض، تقاضاها ینیمع يدرجه

 و توسعه یمشاز خط دیجد يالگوها يو اجرا جادیا به ز،یآم تیموفق يریادگیکنند.  تیریمد
 دارد. یبستگجدید  گرانیو تعامالت باز هاياستراتژ ها،شیگرا الت،یتما ،هاشبکه يساختار يهایژگیو

 در کشور اجرا يسازیخصوص نحوه
 تیریمد یا )Pollitt. 1990( ییگراتیریدر امتداد نهضت مد توانیرا م يسازیخصوص یمشخط
 ای) Lan and Rosenbloom, 1992بر بازار ( یمبتن یاداره امور دولت یا )Hood, 1991( نینو یدولت

را  مشیخط نی)، ا1993هال ( باور) دانست. به Osborne ang Gaebler, 1992( نیکارآفر حکومت
 ياافتهیتوسعه  ياز کشورهاکه  نمود یتلق یعموم یمشدر عرصه خط دیجد یمیپادابه سان  توانیم

بانک  جمایتآغاز شد و با  لندیوزیو ن ایو استرال گانیر يبه رهبر کایتاچر، امر يچون انگلستان به رهبر
سرعت به ،مآبانهبرالیل يهامشیخطحرکت به سمت  يدر راستا ،پول یالمللنیو صندوق ب یجهان

 لیبرز ،یلیدر اروپا، ش ایتالیچون آلمان، فرانسه، ا(گانه پنج يهادر قاره ياکثر کشورها دیمورد تقل
 )قایدر قاره آفر یجنوب يقایو آفر یشرق يایو سنگاپور در آس ،یکره جنوب ،یجنوب يکایدر امر نیآرژانت

 فیاصالح عملکرد ضع يبرا ،در حال توسعه يکشورها همه بایسال گذشته، تقر ستیقرار گرفت. در ب
)، 2005( نسونیبه کارگرفتند. به نقل از مطالعه مگ اي راهاي اصالحی ویژه، برنامهدولت يهابنگاه

به  1981درصد در سال  16از  ،نییدرآمد پا داراي يدر کشورها GDPدر  یدولت يسهم بنگاهها
 GDPدر  یدولت يهابنگاه ریسهم تاث نیاست. همچن دهیرس 1994درصد در سال  8کمتر از 

درصد  6 ریبه ز ،درصد 10از حدود  ،داشته ینزول يروند زین نییدرآمد متوسط به پا داراي يکشورها
 تر،مد متوسط به باال و باالآدر داراي يدر کشورها هابنگاه نیسهم اکه است  یاست. گفتن دهیرس

 است. داشته ینزول یاما روند کل ،بوده بیفراز و نش ياگرچه دارا
و  یو خارج یبه رقابت داخل یدولت يهاعموما با هدف در معرض قرار دادن بنگاه ،اصالحات نیا

 نیاز ب ،هاهمه شرکت يبرا کسانی يباز طیمح کی جادیرفتار به منظور ا حاتیدادن به ترج انیپا
 تیمحدود جادیو ا ،یبانک ستمیبه اخذ اعتبار از بودجه و س یدولت يهاآسان بنگاه یبردن دسترس

از دخالت دولت در  رانیو آزاد کردن مد یدولت يهااستقالل بنگاه شیافزا ،آنها يبودجه سخت برا
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 يهاند برنامهمان ينهاد يو توسعه سازوکارها ،يتجار ریروزمره و اهداف غ یاتیعمل يریگ میتصم
انجام  ،جینتا در برابر ییپاسخگو يبرا ،رانیمد ينگهدار يعملکرد برا یابیارز يهاستمیو س يقرارداد
 ). Kikeri et al, 1992اند (گرفته

 يامدهایپاین پدیده ممکن است که  دهدمینشان  ،يسازیالملل از خصوص نیتجارب ب یبررس
چهار  بهدر سطح کالن را  يسازیخصوص يامدهایپ ،)1994(. رمندهام داشته باشد یمثبت و منف

در  کرده؛ در حالی که میتقس ،یعیاشتغال، راهبرد توسعه، و ساختار توز ،یشامل خزانه عموم ،طبقه
دانست  لیرا مشتمل بر موارد ذ يسازیآثار خصوص نیمهم تر توانیم ،امعج یک تقسیم بندي

انتقال مالکیت و نظارت دو)  ،یهاي بخش دولت(حوزه) فعالیتکاهش اندازه یک) ): 1389 ،ي(موسو
ها و کاهش تعدیل یارانهه) هاي ملی، کاهش کسري بودجه و بدهید) افزایش کارآیی،  ج) اقتصادي،

ایجاد دلبستگی و انگیزه ح)  افزایش رقابت ، ز)مقررات)،  تعدیلمقررات زدایی (و) ها، نابسامانی قیمت
 تأمین منافع مصرف کنندگان.  و ي) گسترش بازار سرمایه،ط) ، هادر کارکنان شرکت

پس  ران،یدر ا يسازینبود. به نقل از سازمان خصوص یمستثن یروند جهان نیاز ا زین رانیا کشور
لزوم تمرکز دولت بر  ،1359و شروع جنگ تحمیلی در سال  1357از پیروزي انقالب اسالمی در سال 

در شرایط  ،هاي اقتصادي کشورفعالیتدرگیري در ي از صنایع و امالکیت و مدیریت بخش عمده
قانون اساسی، مالکیت  44اجتناب ناپذیر شد. سپس به موجب اصل  ،تحمیلی نگحساس دوران ج

بسیاري از فعالیتها از جمله بانکداري، بیمه، تامین نیرو، صنایع مادر و بزرگ، هواپیمائی، کشتیرانی و 
در اختیار کامل دولت قرار  ،ي اقتصاديهاد و مالکیت بسیاري از فعالیت، عمومی اعالم شنظایر آن

کماکان ادامه یافت تا اینکه پس از خاتمه جنگ، دولت اقدام به  60تا اواخر دهه  روندگرفت. این 
 نمود تا هاي اول و دوم توسعههاي بازسازي اقتصادي، اجتماعی در قالب برنامهتدوین و تصویب برنامه

تر بخش خصوصی در اقتصاد ملی نمود و حضور فعال را بهبود داده، موجب هاي دولتیرکتعملکرد ش
طی قانون برنامه سوم توسعه نیز  ،را فراهم کرد. در ادامه این مسیر سازيخصوصیبستر الزم جهت 

هاي دولتی و واگذاري سهام هاي دولتی را تحت عنوان ساماندهی شرکتسازي شرکتبرنامه خصوصی
 یاسالم يجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،يبرنامه چهارم توسعه اقتصاد بیدنبال نمود. پس از تصوآنها 

اصل  یکل يهااستیدر کشور، س سازيخصوصیبه  دنیبر سرعت بخش دیو تاک 1383 الدر س ،رانیا
ابالغ شد و  ییاجرا يهابه دستگاه 1384در سال ،مصلحت نظام صیو مجمع تشخ يتوسط رهبر 44

 87مجلس و در سال  بیبه تصو 86در سال  زین 44اصل  یکل يهااستیس يقانون اجرا زیپس از آن ن
 ،در کشور سازيخصوصی ينقاط عطف در اجرا نیاز مهم تر یکیکه  دینگهبان رس يب شورایبه تصو

 اتیمصوبات ه ،نیقوان نیا عالوه بربود. اما  سازيخصوصی یسال از شروع رسم 20پس از گذشت 
مصوبات  ریو سا ها، بخش نامه44 اصل یکل يهااستیس ياجرا یعال يشورا ،يواگذار اتیه ران،یوز

تا امروز در کشور نقش  موثر بوده و سازيخصوصی يبر روند اجرا نیز يو قانون گذار یمراجع دولت
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توسط  يمشمول واگذار يهابنگاه ییسهام و دارا يعملکرد ارزش واگذار ریند. جدول زاشتهدا یاساس
 .دهدمینشان  1397تا  1380از سال  را سازيخصوصیسازمان 

 21/10/1397تا  1380از سال  يمشمول واگذار يهابنگاه ییسهام و دارا يعملکرد ارزش واگذار: 1 جدول
 درصد جمع کل (میلیارد ریال) نوع واگذاري عنوان

عرضه و فروش سهام یا 
دارایی به عموم 

 متقاضیان

 52,7 785،851 منابع حاصل از فروش به درآمد عمومی کشور تخصیص
منابع حاصل از فروش به ذینفعان (طلبکاران  تخصیص

 از دولت و سایر افراد)
124،148 8,3 

واگذاري سهام یا دارایی 
به شیوه انتقال مستقیم 

 به ذینفعان

حقیقی و حقوقی انتقال سهام یا دارایی به اشخاص 
 طلبکار از دولت

315،523 21,1 

 17,9 266،366 انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت
با استفاده از مدل ، در کشور سازيخصوصی تیموفق یبررس ، ضمن)1393( یو پورموس یخالق

انسانی، مواد اولیه و وري ارزش افزوده، بهره وري کل، بهره وري منابع تولید (بهره وري نیروي بهره
) شرکتهاي روشسرمایه) و بهره وري از دیدگاه عملکردي (شاخص بهره وري سرانه سود و سرانه ف

که  دندیرس جهینت نیبه ا ،هاي پنج سال قبل و پنج سال بعد از خصوصی سازيدر دوره ،واگذارشده
باعث افزایش بهره وري کل  ،1390تا  1373واگذاري شرکتهاي دولتی از طریق بورس، طی سالهاي 

نکردن الزامات  عایتها را رشرکت نیا يبهره ور افتنین شیافزا لیاز دال یکیشرکتها نشده است.  آنها 
 کنندیم انیب ،مانند آلمان ،اشاره به تجربه خصوصی سازي کشورهاي موفق ؛ آنها بادانندیواگذاري م

مالی  و م از قبیل تجدید ساختار فیزیکی، فناورانهالز اتکه قبل از واگذاري بنگاههاي دولتی، اصالح
سازي باید ضروري بوده، براي موفقیت خصوصیدر دوره قبل از واگذاري  ،بنگاهها و تعدیل نیروي کار

 . گرفتندمورد توجه قرار می
مناسب کسب و کار و توسعه  يفضا جادینقش دولت در ا یبررس ضمن) 1388تبار ( حونیج

 رانیا يساله توسعه اقتصادپنج يهابرنامه ،یو قانون یحقوق يهانهاد يزیریپ هلیبه وس یبخش خصوص
دهد که ینشان م يپژوهش و جینموده است. نتا یبررس ،دولت یحکمران یبا توجه به چگونگ زیرا ن

 يبه بهبود فضا ،يابه گونه قابل مالحظه ،دولت يمناسب از سو یو قانون یحقوق يهانهاد يزیریپ
توجه به  ران،ی. در مورد اقتصاد اشودیم یو موجب توسعه بخش خصوص کندیکسب و کار کمک م

 مغفول مانده است.  ،یها در جهت توسعه بخش خصوصآن تیها و تقونهاد
تحوالت قواعد حاکم بر  یبه بررس ،هانسن یبرادل يبا استفاده از الگو زی) ن1388شمرده ( منصف

موضوع  درباره يو یبررس جیپرداخته است. نتا 1370دهه  یط رانیدر ا يسازیخصوص
 ضمن اینکه، اندنکرده دایشده در برنامه تحقق پ ینیبشیکه اهداف پ دهدینشان م ،يسازیخصوص

 سریم رانیدولت و ملت ا يبرا نیز مدتانیدر م یحت هاکه جبران آن اندسبب شده زیرا ن ییهاانیز
درآمد  يو حداکثر ساز يریادگی يدر راستا ،مورد) کی(به جز  راتییتغ نیاز ا کی چینخواهد بود و ه

 يسازیخصوص يهامشیخط يدر اجرا شیخو ضعفاطالعات مربوط به  همه. اگرچه دولت از اندنبوده
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در جهت  یآگاه نیداشته، اما از ا یآگاه ،درآمد خود يخود در حداکثرساز يهاتیحدودم زیو ن
 استفاده ننموده است. يریادگی

سازي ورزش در کشور بندي موانع فراروي خصوصی) به تبیین و اولویت1392( گرانیو د يریام
چهار مانع مدیریتی،  ،ساختاریافتهمطالعات تطبیقی و انجام مصاحبه نیمه قیاز طر پرداخته، ایران

نظران از منظر صاحب( يسازیخصوص در برابر را اقتصادي و حقوقی – سیاسی اجتماعی، –فرهنگی 
نمودند. از دیدگاه مدیران اجرایی، رقابت غیرمستقیم دولت  يبند تیاولو )دانشگاهی و مدیران اجرایی

شان به بخش به سبب وابستگی ،با بخش خصوصی، مقاومت مدیران نسبت به کاهش تصدي دولت
در  ،سیاسی بزاریک ا منزلهگذاري در کشور و استفاده دولت از ورزش به دولتی، فقدان امنیت سرمایه

 فراروي حقوقی – سیاسی و اقتصادي اجتماعی، –زمره مهمترین موانع مدیریتی، فرهنگی 
 .است کشور در ورزش سازيخصوصی

ماهیت و علل اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی  ينظر یبررس ، ضمن)1392( يو ستار ياحمد
نشان دادند که طی آن، سرمایه داري دولتی ، تاریخی مستمري فراگردسازي در ایران و درك خصوصی

در مقابل،  ست؛ا شدهبه شکل حادي بازتولید در حال گسترش بوده، همچنان در تاریخ ایران معاصر 
براي مالکیت، انباشت سرمایه، رشد و ایفاي نقش در هاي محدودي از زمینه ،بخش خصوصی اقتصاد

دهدکه چگونه فهم ماهیت و منطق نشان می ،شانیتوسعه ایران برخوردار بوده است. پژوهش ا فراگرد
بدون توجه به  ازار،درونی گرایش نخبگان مسلط در هر پارادایم قدرت به اقتصاد دولتی یا اقتصاد ب

ویژه ماهیت نظم ین یا استقرار آن پارادایم قدرت در جامعه و بهتاریخی تکوین، تکامل و تع فراگرد
» انباشت، هژمونی، هویت و مشروعیت«در حوزه  ،موردنظر سرآمد و شارحان اصلی آن پارادایم قدرت

 ممکن نیست.
علل  يو جست و جو ،یابینقد، ارز ، درصددپژوهش نیکه پژوهشگران ا یادآوري می شود،

 یو عمل يبلکه با اشاره مختصر به مباحث نظر ستند،ین رانیدر ا سازيخصوصی ي/ناکارآمديکارآمد
 گری. به عبارت دانددادهرا مدنظر خود قرار  مشیخطاز  يریادگیموضوع  ،سازيخصوصی مربوط به

پرسش  نیقصد دارند تا به ا آن يعلل ناکارآمد یو بررس يسازیبر خصوص يپژوهشگران با مرور
 نهیکه در زم گوناگونیها و تجارب مطالعات، درس ها،یابیه چرا با وجود ارزپاسخ دهند ک یاساس

 یمشخط انیو مجر گذرانمشیخط يراهنما توانستیتا به امروز انجام شده است و م سازيخصوصی
از آنها  يسازیخصوص یمشخط بردشیپ يبرا تاکید شده، اشتباه هايریباشد، باز بر مس یعموم

 يریادگی ي؟ الگوآموزي نداشته است، درس يسازیخصوص یمشچرا خطیعنی شده است؟  استفاده
 ؟در این باره، کدام است یمشخط
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 شناسیروش -3
مورد عالقه خود، از  دهیپد یپژوهشگران در بررس ،)Saunders, 2016پژوهش ( ازیمطابق با پ

 ينظر اتیادب ی. از آنجا که با بررسدنیجویپژوهش بهره م یفلسف يمبنا منزلهبه  يریتفس میپارادا
پاسخ به سوال پژوهش وجود ندارد، پژوهشگر  يبرا یجامع ي هیشد، نظر حیتشر شتریکه پ نیشیپ

در  يریادگی يهایگدیچیند. پاهاستفاده نمود ییاز استدالل استقرا ،خود يپردازهیتوسعه نظر يبرا
راهبرد  کیاستفاده از  يبه جا تا باعث شده است ،پژوهش نیآن در ا فراگردو درك  یعموم یمشخط

صورت  ه) ب1990استراوس و کوربن ( يبا الگو ادیداده بن هیشامل نظر ،یفیپژوهش، از دو راهبرد ک
در  سازيخصوصی مشیخط() 1387 ن،ی( یو اکتشاف یبه صورت تک ،يمند و مطالعه موردسامان
 يهاافتهی يبر غنا معین، یبا افق زمان ،گریکدیدر کنار  ،دراهبر دو نیاستفاده از ا .شوداستفاده  )کشور

از  يریادگی مرتبط با و مباحث یعموم یمشذکر است که در مطالعه خط انی. شادیافزایپژوهش م
اند استفاده نموده شیپاسخ به سواالت خو افتنی يبرا یروش نیپژوهشگران از چن ،یعموم یمشخط

 )).1394( گرانیفرد و د یی)، دانا1395)؛ مهربان فر (1391( گرانیفرد و د یی(نک. دانا
 سازيخصوصی ،یقانون اساس 44اصل  یکل ياستهایس رویپ ،یقلمرو موضوع که است یگفتن

 يطبقه بند رویبوده و پ کالن ،در کشور يسازیخصوص یمشخط یدر بررس ،آن لیاست و سطح تحل
مورد استفاده  یفیک يهاانواع داده ،پژوهش نیدر ا. شودمطرح می يدر سطح راهبرد ،)2012دان (
مجالت و  ،خاطرات پاسخ دهندگان ،یها، اسناد دولتمصاحبه ها،شامل مشاهدات، گفت و شنود اند؛بوده

 .1398و  1397 يدر سالها انخود پژوهشگر یتامالت شخصحتی 
 طهیح ده،بو سازيخصوصیپژوهش همه خبرگان و متخصصان در حوزه  نیا نخبگان جامعه

و  یاسیعلوم س ،یو اداره امور عموم یعموم مشیخط يهامشتمل بر رشته ،شانیتجربه و پژوهش ا
در نظریه پردازي داده  ،ينظر يرینمونه گ کردیاست. با توجه به رو سازيخصوصیبا تمرکز بر  ،اقتصاد

و کارشناسان و  رانیشامل مد ،نفر از خبرگان 15پژوهش از  نیدر ا ،)1386 ،یفرد و امام ییبنیاد (دانا
 رهیمد اتیه يو اعضا يسازیسازمان خصوص يهايواگذار لیو تحل يزیبرنامه ر يمشاوران در واحدها

کل  ریمد ،ییکسب و کار وزارت اقتصاد و امور دارا يکل بهبود فضا رانیمد ،يسازیسازمان خصوص
در مرکز  يسازیکارشناس خصوص ،یتماعاج نیوزارت کار، رفاه و تام ياقتصاد يزیوقت دفتر برنامه ر

 یعلم اتیه يمحاسبات کشور، اعضا وانید يسازیکل نظارت بر خصوص ریمجلس، مد يهاپژوهش
دانشگاه تهران، گروه  تیریدانشکده مد یدولت تیریگروه مد ی، به ویژه دردانشکده و موسسات پژوهش

با حضور صاحبنظران  یشیبه همراه دو جلسه هم اند یدولت تیریاقتصاد دانشگاه الزهرا، پژوهشکده مد
استادان و آن دسته از و  شانیو مشاور ا يسازیوقت سازمان خصوص سیاز جمله رئ ،و پژوهشگران

به پژوهش  يسازیکه در حوزه خصوص(و حقوق  یعلوم اجتماع ت،یریرشته اقتصاد، مد انیدانشجو
 . ادامه یافت ينظر تیو تحقق کفا آشکار فهومتا ظهور م اند) بوده است. این پژوهشپرداخته
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 ،انجام شد نیاشتراوس و کورب کردیبراساس رو ،پژوهش نیدر ا ادیداده بن هیآنجا که راهبرد نظر از
در روش  یا کدگذاري شده يجمع آور يهاداده لی. در تحلبود شانیا کردیمتاثر از رو زیها نداده لیتحل
استفاده شد  2018در نسخه  MAXQDA افزاراز نرم  ،)1393 گران،یو د ی(ساغروان ادیداده بن هینظر

 .مورد استفاده قرار گرفت یانتخاب يو کدگذار يمحور يباز، کدگذار يسه فن کدگذار و

 هایافته -4
 و يجمع آور يهامرتبط با موضوع طبق داده میمفاه تا همه باز تالش شد يدر مرحله کدگذار

 نیاحصا ا که است یهی. بدشدنداسناد استخراج  همهاز  یکد مفهوم 462 فراگرد، نیا ید. طناحصا شو
که خبرگان در پاسخ به  ییهااز گزاره یممکن است برخ .افتیادامه  يبه اشباع نظر دنیها تا رسداده

 کی ، ممکن استگریبه عبارت د اشاره نداشته باشد. کسانی یکدمفهوم کیبه  ،اندسواالت ارائه نموده
موضوع و حذف  نیبا لحاظ نمودن ا و برخی نه، مورد استناد خبرگان باشد ،اسناد همهدر  یکد مفهوم

 يدر مرحله کدگذار ان. پژوهشگرافتیکاهش  مورد 88به  تعداد کدها ،يتکرار یمفهوم يکدها
، ارتباطات هاآن برمترتب  یضمن معانیاحصا شده و  یمفهوم يکدها انیتالش نمودند تا منیز  يمحور
 یبه الزامات روش شناس تیبا عنا ،راستا نی. در اندیها ارائه نمادر قالب مقوله ، آنها راافتهی رامهم 
 نی. اندشده استخراج شد ییشناسا يکدها انیاز جمله اپوخه، شش مقوله از م ،ادیداده بن هینظر

اهداف و «، »ناکارآمد ياجرا« ،»يآموزعدم درس« ،»فیضع یابینظارت و ارز« :از ندها عبارتمقوله
. »يآثار نامطلوب اقتصاد« و »داریمتفاوت و ناپا تیو موقع زمینه«، و »منافع چندگانه و متعارض

 ،نیشیحاصله از مرحله پ ياکده انیبار به صورت رفت و برگشت م نیمرحله را چند نیپژوهشگران ا
به دست آمده در  يهااز گزاره ،هر کد یضمن يو تالش کردند تا با در نظرگرفتن معنا ندانجام داد

 يابه صورت اشتباه در مقوله يکد پرداخته، اجازه ندهند کهبه تامل و تفکر  زیها نمقوله انیها، مداده
چند مقوله متفاوت از  ایمانند استخراج دو  يپژوهشگران بارها با موارد ،روازاین. ردینامناسب قرار گ

. پس از گیردفراوان صورت  تیبا حساس، کار نیرو به رو شدند و تالش نمودند تا ا کسانیگزاره  کی
 ،فهم بهتر يبرا بایدها مقوله که همهاحساس در پژوهشگران به وجود آمد  نیها، امقوله همهاحصا 

و  یمفهوم يکدها ،ری. جدول زگیرندبار مورد خوانش قرار  نیچند ،معنا حیثو از  شود شیرایو
 .دهدیمنبعث از آنها را نشان م ياهمقوله

 مرتبط با آنها يهاو مقوله یمفهوم يکدها: 2 جدول
 کدمفهومی) 11. شرایط علی: نظارت و ارزیابی ضعیف (1مقوله 

 وهیشـ  ایـ هاي متفاوت و متضاد از هدف يریپذ هیتوج •
 یو نظارت ییاجرا

 هاي واگذار شدهمناسب بنگاه وهیبه ش یابیارز عدم •
تحقــق اهــداف  ينظــارت و رهــا کــردن آن بــرا عــدم •

 مشیخط

 یو کارشناس یهاي پژوهشتیعدم اعتقاد به فعال •
 يهمه جانبه بنگاه مورد واگذار یبررس عدم •
 مشیخط يناظر بر اجرا ينهادها فیتضع •
ـ نمودن شرکت یابیارز • ـ ارز يبـه جـا   یهاي کنترل  یابی

 هاهمه بنگاه
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 یابیارز یدرون و برون سازمان وهیمداوم در ش راتییتغ •
 شرکتها

نامناســب نظــارت بــا توجــه بــه اهــداف  دســتورالعمل •
 سازيخصوصی

 ناظر ينهادها ضعف •

 یابیدر نظام ارز تیشفاف عدم •

 کدمفهومی) 9آموزي (. پدیده محوري: عدم درس2مقوله 
 یآموزي از تجربه احصاشده داخلعدم درس •
 گوناگون يآموزي از تجارب کشورهادرس عدم •
و  يپــس از واگــذار  کیــتجربــه نزد کســبعــدم  •

 آموزي حاصل از آندرس
 يهاي واگذاردستورالعمل یبه روز رسان عدم •
 يحاصل از واگذار یهاي منفنمودن جنبه آشکار •

 عدم استفاده از تجارب گذشته کشور •
توجـه   نسبت به دانش و تجربه خود بدون يخودمحور •

 گرانیکمک از د به امکان دریافت
 فیضع يریادگیو نهاد  هیبن •
 يرهایمسـ  يبـرا  یاسـت یس لیدانش و تحل دیتول عدم •

 یآت
 کدمفهومی) 25گر: اهداف و منافع چندگانه و متعارض (. شرایط مداخله3مقوله 

 اهداف مضموم رییبه تغ یقانون یبخش تیمشروع •
هـاي  سـازي بنگـاه  در عـدم خصوصـی   یسازمان منافع •

 رمجموعهیز
 نییو از باال به پا يدستور راتییتغ •
 يو اقتصـاد  یاسـ یو تداخل منافع و اهـداف س  تعارض •

 چندگانه
 یاسیسازي به اهداف سخصوصی ییاهداف کارا رییتغ •
سازي نسبت بـه اهـداف   اهداف خصوصی تیاولو رییتغ •

 هیاول
 یرسم ریو غ یرسم ياهداف و راهبردها انیم تفاوت •
نفــوذ بــا منــافع  يهــاي ذافــراد احــزاب گــروه وجــود •

 یرعمومیغ
 يدر قانون گذار ضغف •
 هاسازي بنگاهخصوصی وهیقانونگذاران در ش منافع •
 مشی گذارانحرف و عمل خط انیم تناقض •
 یو عدم توجه به منافع عموم ياستقالل فکر عدم •
 نایمشی گذاران و مجرخط ییها با جابجابرنامه رییتغ •

 انحرافات دربارهمناسب  ینیب شیپ عدم •
 سازيمشی خصوصیخط کیدئولوژیا تیماه •
سازي خصوصیاهتمام به اما  ،با ادله جهانشمول هیتوج •

 با عمل متفاوت
از مشـکل و راه   گـذاران مشی خطنامناسب  یتلق طرز •

 حل آن
و دستورالعملها منطبق با منافع و اهـداف   نیقوان رییتغ •

 یرعمومیغ
 هانشدن بنگاه یشرکتها از خصوص رانیمد منفعت •
 یاحساس يگذار مشیخط •
 هادولت يسازي براعدم خصوصی منافع •
 رانیمشـی گـذاران و مـد   خط یانیو پشت تیحما عدم •

 سطح کالن
 سازيهاي خصوصیو روش ياز واگذار متفاوت ریتفاس •
هـاي دولـت در   تیـ بر حوزه فعال یاسناد باالدست ریتاث •

 اقتصاد
 مشیخط ينظر یبه مبان یتوجه یب •

 کدمفهومی) 19موقعیت متفاوت و ناپایدار (و  زمینهاي: . شرایط زمینه4مقوله 
 یو قـــانون یاجتمـــاع ياقتصـــاد یاســـیســـاختار س •

 فرد کشورهمنحصرب
 يو مشـاوره بـرا   یدانشـگاه  ينامناسب نهادها مراوده •

 اصالح برنامه
 هاي دولتبرنامه درنامناسب  ياقتصاد طیشرا •

 یمدن يعدم مشارکت نهادها •
 شدن به کشور یجهان يروهاین لیتحم •
 بد در گذشته ياجرا •
 بودن اقتصاد یرانت •
 رانیدولت در ا یخیتار يساختار یناتوان •
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مشـی و  اصـالح خـط   يهـا بـرا  نامناسب به رسانه نگاه •
 هابرنامه

دولـت و   فیمشی و وظاخط یدرباره حکمران یکژفهم •
 انیمجر

 سازيتلخ خصوصی یخیتار نهیشیپ •
 قانون و عدم احترام به حقوق مالکانه تیحاکم عدم •
 یواقع یاعتماد به بخش خصوص عدم •
 افتهیسازمان  فساد •
هـا در  دولت ينسبت به بنگاه دار یجهان یمنف نگرش •

 اقتصاد

 دولت ينامناسب اقتصاد تیوضع •
 ناکارآمد یخصوص بخش •
 استیقدرت و س کیبوروکرات یمنف تیماه •
 در کشور رییفرهنگ مقاومت در برابر تغ  •

 مفهومی)کد 20. راهبردها: اجراي ناکارآمد (5مقوله 
 مشیاجرا نمودن ابر خط يتک بعد •
ــاث • ــا ریتـ ــت يروسـ ــرادولـ ــا در اجـ ــد  يهـ ناکارامـ

 سازيخصوصی
 شـبرد یپ يسـازي بـرا  سازمان خصوصی فیضع اریاخت •

 هابرنامه
 مشی گذارانو خط انیمجر يزیگر تیمسئول •
از چـارچوب   يعدم برخوردار علتبه ،در اجرا ینظمیب •

 مناسب یقانون
 افتیدر يبرا ،دولت/مجلس به اشخاص طلبکار لیتحم •

 خود یبده
 اجرا يبرا يزیربرنامه عدم •
 هادستورالعمل يو اجرا نیتدو يبرا یشتابزدگ •
 سازيسازمان خصوصی ییاجرا یناتوان •
 ياجرا يبرا گوناگون يها و نهادهاسازمان مراوده عدم •

 مشیخط

بـه علـت فـراهم نشــدن     متفـاوت افـراد   یمـانع تراشـ   •
 منافعشان

 سازيسازمان خصوصی یدر توان کارشناس ضعف •
 در سازمان دیجد ایمنتقد و  يتوجه به صداها عدم •
 سازيبلوغ سازمان خصوصی عدم •
هــاي وهیشــ و يمجـر  يســازمانها یتیریمــد راتییـ تغ •

 نامناسب ییاجرا
 یاز رانت اطالعات انیو مجر رانیاستفاده مد سو •
 سهام يمشخص در نحوه واگذار ياستراتژ فقدان •
 هادولت رییبا تغ ییاجرا رانیمد ییجابجا •
 نسبت به اصل قانون انیتدبر مجر عدم •
 انیمجر یزدگ استیس •

 کدمفهومی) 4. پیامدها: آثار اقتصادي نامطلوب (6مقوله 
تجربـه بـد    لیـ مشـی گـذاران بـه دل   نگرش خط رییتغ •

 یخیتار
 میاخذ تصـم  لینامناسب به دل يامدهایبروز پ تسلسل •

 نامناسب

 رمتخصـص یو غ یها به اشخاص خصولتبنگاه يواگذار •
 در صنعت

 ادیوجود مشکالت ز لیمشی به دلکردن خط رها •

از  هینظر کی ،یپژوهشگران تالش نمودند تا باتوجه به مراحل قبل ،یانتخاب يدر مرحله کدگذار
ا که مقوله به نگارش درآورند. از آنج ،يمحور يموجود در مدل کدگذار يهامقوله نیماب یروابط ف

 شیآن آرا امتناسب ب ،هامقوله ریبوده است، تالش شده تا سا هینظر نیا يمرکز دهیپد ،»يآموزدرس«
 طیشرا به گرید يهااستراوس و کوربن، مقوله کردیمند مستتر در روسامان يد. باتوجه به الگونشو
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ناظر  يکدگذار يالگو تیدر نها معطوف شدند و امدهایگر و پمداخله ،يانهیزم طیراهبردها، شرا ،یعل
 ریبه صورت نمودار ز، امدهایگر و پمداخله، يانهیزم طیراهبردها، شرا ،یعل طیشرا نیمابیروابط ف بر

 .پدیدار گردید

 
 یعموم يهایمشاز خط يریادگی يالگو. 1 نمودار

 هایافتهبحث بر  -5
 یمشاز خط يآموز/عدم درسيآموز: درسيمحور دهیپد -5-1

 يبرا يمحور دهیپژوهش به آن اشاره شد، پد یپژوهش که در روش شناس لیبه سطح تحل باتوجه
تاکنون است. اگرچه  يسازیخصوص یمشاز خط »يآموزعدم درسیا  يآموزدرس«، همان مطالعه

انجام  یدولت تیتحت مالک يهابنگاه يو واگذار يسازیدرباره خصوص یپژوهشها و مطالعات فراوان
در  اما در عمل ،آن استناد نمود دربارهمقاالت و کتب منتشر شده  ریبه تعداد کث توانیم اند وهشد

 :ه استتجارب استفاده نشد نیاز ا کشور ما

 ،انجـام شـد   يسازیخصوص يکسری  73 ،72تا  69همون برنامه اول توسعه که سال  از
 !مطالعه نداشت ،صحبت شما بود نیچون اتفاقا هم ،ناموفق بود یول

 ياجرا هیاول يدر سالها ياقهیبه صورت سل ،یدولت تیتحت مالک يهابنگاه يواگذار
از عواقب  گذارانمشیخط نکهیپس از ا یول ،از انتقادها را موجب شد یموج ،يسازیخصوص
 )،سازيخصوصی سازمان(متمرکز  یسازمان سیآگاه شدند، تالش نمودند تا با تاس يسازیخصوص

که  شرایطیاز  یکی رسدیبه نظر م فراهم آورند. يسازیاثربخش خصوص ياجرا يبرارا  نهیزم
بود که تجربه  نیا شود،کشور  انیگذاران و مجر یمشخط يآموزو درس يریادگیباعث توانست می

 کنندآن را حس  ،کیاز نزد شانیو ا شودو واضح  آشکار شانیا يبرا ،يسازینامناسب خصوص يواگذار
 يگریاز کشور د آن را بخواهند(به جاي اینکه  ندیروز نماالزم را اصالح و به  يهاتا دستورالعمل

 :)اقتباس کنند

شرایط علی: نظارت  
 و ارزیابی ضعیف

مقوله یا پدیده محوري: 
 آموزيعدم درس

 راهبردها: 
 اجراي ناکارآمد

 پیامدها:  
نامطلوب  آثار 

 

اهداف و  گر: شرایط مداخله
 منافع چندگانه و متعارض

متفاوت و   تیموقعزمینه: 
 داریناپا
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 ؛بیآسـ  هیـ با عنـوان   یول ،بله اتفاق افتاده بود ،یشرکت خصولت ،ندیگویآنچه که م هر
 يواگـذار  نـد یبود کـه توقـف فرا   نیهم ؛... ازدهمیاز با شروع کار دولت حاال  یکی یعنی

 .دولت ونیبابت رد د ،سهام

 درخواست بدون ،به دانش و تجربه خود و اعتماد يبه فرهنگ خودمحور توانیم ،راستا نیا در
. شودیم گرانیاز د يآموزباعث عدم درس این وضع، که ؛ واضح استاشاره کرد زین گرانیکمک از د

به عنوان  ،يسازیهستند، مانند سازمان خصوص یاقتباس يهایمشخط ياجرا یکه متول ییسازمانها
محرومند  ،دانش دیو تول یاز ساختار دانش ،يسازیخصوص یمشخط یبا بدنه کارشناس ،يسازمان مجر

. شودیم یمشخط آن ياجرا ریمس رییبهبود و تغ يبرا مناسب يهایامر باعث عدم ارائه تحل نیو هم
 ،هر بنگاه تیصنعت و فعال ت،یماهتفاوت که  شودیاحساس م شتریب یدر زمان طور ویژه،به  ،ازین نیا

 است. ادیز اریبس يگریبا د

 يما تموم مطالعاتمون تو ؛دفتر گذشته نگره کی ،هايواگذار لیو تحل يزیبرنامه ر دفتر
 .میکنیم لیو تحل مینگر یبه ندرت ما آت ؛دولت گذشته نگره

 يریادگیعدم  ی: علت اصلفیضع یابیو ارز نظارت -5-2
 ،يسازیخصوص یمشبر خط یابینظارت و ارز گاهیجا که دیآیبه نظر م ل،یذ يهاگزاره رویپ

 یکل يهااستیبه نظارت بر س اي،دفتر وزارتخانه اینهاد، سازمان، اداره و  چیگرفته شده است. ه دهیناد
منزله به  فقط زیجابجا شده است و امروز ن یا منحل ر،ییبارها تغنیز آن  رخانهیو دب پردازدنمی 44اصل 
دایر شده و  یو منابع اریاخت چیبدون ه ،ییدر وزارتخانه اقتصاد و امور دارا يدفتر یفرع فهیوظ نوعی

 رها شده است. سپس

شـما   ،نه بودجـه هسـت   ،نه امکانات هست ،نه پول هست ،يانجامش بد یتونینم یوقت
 ایـ آ دیـ یفرمای... مـ  هیش چ دهیفا ،نشه یاتیبرنامه ات عمل یوقت ،زیبرنامه رو بر نیبهتر

ـ  يقـو  اریدفتر بس کیبه نظر من  ،اون دفتر بود فهیوظ نایو ا نظارت نبود ییجا  يردو قَ
گزارش بده بـه   ،رصد کنه یه ،اون دفتر بتونه که 44به عنوان نظارت بر اصل  ،خوادیم

 کجا

 ییاجرا وهیش ایاز هدف  ،متفاوت و متضاد يهايریپذ هیبا توج ،یمشناظر در خط ينهادها ضعف
درون و برون  ارزشیابی وهیمداوم در ش راتییتغ جادیباعث ا یو حت شودیدوچندان م ،یو نظارت
 يبه جا ،یکنترل يهاشرکت یابیبه ارز ها، فقطنهاد نیضعف ا نی. همچنشودمیشرکتها  یسازمان

 یابیمناسب ارز وهیبه شنیز واگذار شده  يهابنگاه ،است؛ به تبع افتهیاختصاص  ،هاهمه بنگاه یابیارز
 د. نشومین یبررس ،نشده و به صورت همه جانبه
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اشـتغالش   ،شـده  یسودش چـ  نکهیا ؛شرکته یمال یابیارز ،شهیم یابیکه داره ارز یبحث
از بـه   یبه نـوع  ،بوده يچجور شیمال يهانسبت ،به چه صورت بوده دشیتول ،شده یچ

اصـالح بکنـه از اون بحـث     ایـ  ،بکنـه  یشناس بیآس رو ندیکه بخواد برا يزینظر من چ
 .ادینم رونیب

به  ،گذارانیمشو خط انیشفاف بوده و مجر یابیکه آن ارز دیآیبه کار م یزمان ،و نظارت یابیارز
 یعموم يهایمشاز خط یابیاز نظارت و ارز يگرید يرو ل،یآن اعتقاد داشته باشند. گزاره شاهد ذ

 .کندیکشور را برمال م

مـا   ،اعتقـاد دارنـد   یبـه کـار کارشناسـ    هـا ندهینما يکسری ،داره ندهیبه اون نما یبستگ
 شـه یرد م ،سـت یخـوب ن  حـه یفـالن ال  ،فـالن طـرح   میگـ یمثال م ،میدیگزارش انجام م

 ،سمیهرچقدر هم ما گزارش بنو ،اعتقاد ندارند یاصال به کار کارشناس هاندهینما يکسری
 گذارهینم ياثر یلیخب خ

اهداف و منافع  معطوف به يبه اهداف درآمد ،يسازیدر خصوص يردرآمدیآنجا که اهداف غ از
 يتحقق اهداف درآمد زانیبر م فقط زین یابیشنظارت و ارز يارهایمع افت،ی رییچندگانه و متعارض تغ

از  فقط ،سازيخصوصیسازمان  يدر گزارشها» درصد تحقق هدف«عبارت  ،نمونه ي. براشدندتمرکز م
 .حکایت دارد يسازمان مجر يقانونگذار برا ياهداف درآمد

 يسـاز یخصوص ،به اصالح ساختار شرکت توجه بکنه ادیب نکهیا يبه جا يسازیخصوص
 گـرده یبه دنبال پول مـ  ،کنه دایو پر به درد بخور نیکارآفر یمتقاض نکهیا يبه جا ادیب

 که قـانون  یفیتکل ،يکه چند درصد اهداف خزانه را محقق کرد پرسندی... فردا از من م
 مده آ

 مداخله گر ریو منافع چندگانه و متعارض: متغ اهداف -5-3
 يسازیخصوص یمشدر خط يردرآمدیاست که اهداف غ نیا قتینباشد، اما حق یباورکردن دیشا

مانند ( يبا اهداف درآمد )يبنگاه، کمک به رشد و توسعه اقتصاد يو بهره ور ییکارا شیمانند افزا(
 یمشاهداف، کل خط يبند تیدر اولو يرییتغ نیشدند و چن نیگزیجا )بودجه يکمک به جبران کسر

 تحت شعاع قرار داد: ،و نظارت در کشور یابیرا از اجرا تا ارز يسازیخصوص

 .در جزء یحت نکهینه ا ،از کل شکست خورد مونیسازیخصوص ما

با  ،توجه شود يسازیخصوص ينظر یبه مبان نکهیبدون ا ،بوده يدستور ،اهداف رییتغ نیا
 همراه شد. ،توسط قانونگذاران یقانون یبخش تیمشروع
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و بـه   يو بهـره ور  ییکـارا  شیافـزا  نیهم ،در همه کشورها يسازیخصوص یاصل هدف
 کیـ  ،دولت بـوده اسـت و بـاز    يهانهیکاهش هز شود،یمحسوب م شیعنوان هدف فرع

 ،هاست که متاسفانه در کشـور مـا  محل نیکسب درآمد توسط دولت از ا ،تریهدف فرع
 ،باعـث شـد کـه آن    نیـ و ا فـت هدف اول قرار گر ،هااز دوره یکسب درآمد در بعض نیا

مقـدار   کیـ  ییآن بحـث کـارا   ،و بـه اصـطالح   میغافـل بشـو   ،یحداقل از آن هدف اصل
 .فراموش بشه

ها است که گروه یو منافع متعارض هااستیس وجود ،یمشخط یاهداف اساس رییتغ لیدل نیتر مهم
سازمان  یمشخط انیو مجر یدولت تیتحت مالک يهابنگاه رانیاز مد گوناگون نفعانیو ذ

 .ابدییراز اول کشور امتداد متگذاران یمشقانونگذاران و خط ران،یتا وز يسازیخصوص

بـه   مـثال  ،به مردم میدیها رو که ماز بنگاه یحس وجود داشت که نکنه که ما بخش نیا
 فیـ تعر یاسـ یکه در عرصه س يو ناخود يمرز خود میداده بشه و اومد يناخود يکسا
کـه در حـوزه    یو رانتـ  تیعدم شفاف نیو ا میهم کشوند يبه عرصه اقتصاد نویا ،میکرد

 یوقتـ  ،میبکنـ  فیـ بـراش تعر  میخواسـت  هم یمال يهابانیپشت ،میکرد فیتعر استیس
کـه بـه هـر     شـد یباعـث م  نیا ،میبکن فیهم براش تعر یمال يهابانیپشت میخواستیم

بشه به بخـش   يواگذار یبخش خصوصبه به همون مقدار که  يسازینوع خصوص ،حال
 .واگذار نشه یواقع یخصوص

 يجا ياقتصاد ریو تفاس ریتعاب ،گیردمی قرار یاسیاهداف س تحت تاثیر يکه اهداف اقتصاد یزمان
 شود؛یم شتریب رانیگمیو تناقض در رفتار و عمل تصم دندهیم یاسیس ریو تفاس ریخود را به تعاب

ظهور  يبرا نهیو زم ندنکیم رییتغ یاسیمطابق با منافع س زیها نو دستورالعمل نیقوانکه است  یهیبد
 .شودیم جادیا ،بر شواهد یمبتن يگذار یمشخط يبه جا ،یاحساس يگذاریمشخط

 يانهیزم ری: متغداریمتفاوت و ناپا تیو موقع زمینه
در مجموع، با مراتب است که  گوناگونیخود معلول عوامل  ،يسازیخصوص یمشاهداف خط رییتغ
 یرونیبا عوامل ب ،عوامل نیاز ا یدولت و کشور ارتباط دارد. بخش ياقتصاد تیموقع يداریو ناپا رییتغ

 .مرتبطند ياقتصاد يهامیمانند تحر
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شــکننده دولــت در موضــوع بودجشــه و در موضــوع   گــاهیکــه جا نــهیا نشیتــر مهــم
بتـونن بـه    اوقت نشده که واقعـ  چیما دولتهامون ه ،مهمند یلیدو تا خ نیا ؛تشهیمحبوب
بوده ... ما دولتهامون به خاطر  يسازیکه تو  خصوص یسال ستیب نیحداقل تو ا یراحت
نـد بـه منـابع    بودند چشم بدوز مجبور ،نبودند بیدست به ج ،که بوده یمشکالت میتحر

 .زده بیخودش آس نیا ،يسازیخصوص

 یناکارآمد، ناتوان یفساد و رانت در اقتصاد، بخش خصوص لیاز قب یبه عوامل داخل ،آن گرید بخش
مرتبط  ،رییقانون و فرهنگ مقاومت در برابر تغ تیعدم حاکم ران،یدولت در ا یخیتارو  يساختار

 است.

از آثارش  یکیبه هر حال  ،اقتصاد ما يشدن فساد تو یستمیشدن اقتصاد ما و س یرانت
شما بگو  بایعرض کردم که تقر ،هم که واگذار شده يسازیبود که ما خصوص نیهم هم
بـه   وریـ اون پـونزده درصـد هـم پ    ،هایخصولت نیبه هم ،درصدش واگذار شده 75اصال 

 .چالش وجود داشته نیو ا شدهشفاف واگذار ن ای ،واگذار نشده یبخش خصوص

ها، و رسانه یواقع یو به تبع عدم اعتماد آن به بخش خصوص رانیحکومت در ا ياقتدارگرا ساختار
موجب شده است تا نتوان بر  ،هاو نگاه نامناسب به رسانه یو دانشگاه یمدن يعدم مشارکت نهادها

 را صورت داد. ینظارت داشت و اقدامات اصالح ،يسازیخصوص ياجرا

کـه افشـا    سـت یهم ن یدولت ریکنند و احزاب غ يکه افشاگر ستندیهم آزاد ن عاتمطبو
 .افتادند تو چپاول نایا ،مساله رو نیکنند ا

 یمشدر خط يآموزعدم درس يناکارآمد: راهبردها ياجرا -5-4
 يبرا ،از آن و نتوان ردینگ قرار یابینظارت و ارز و مطالعهمورد  ،برنامه یا یمشخط یککه  یزمان

 دندهینشان م شواهد. شدهمراه خواهد  يبا ناکارآمد زین یمشخط ياجرا عبرت گرفت، اجرادر بهبود 
 زین ییهابنگاه ؛ ضمن اینکهستیموجود ن یدولت يهااز اموال و بنگاه یکامل فهرست زیامروز ن یکه حت

آنها  يواگذار وهیند که هنوز نحوه و شاهقرار گرفت يسازیتوسط سازمان خصوص يواگذار فهرستدر 
 .ندستیمطالعه شده ن شیبرنامه از پ يو دارانیست مشخص 

 زیـ چ ،يبـر  يا گهید يهرجا ،يبر يسازیسازمان خصوص ،يشما وزارت اقتصاد بر اصال
که دولت در اونها سهم دارنـد   ییهاو شرکت یدولت يهااز شرکت یکامل ستیما ل ،یکن

 .میندار

 گوناگون يسازمان و نهادها مراوده ازمندیآن ن ياجرا واست  یمشابر خط کی ،يسازیخصوص
 یمشخط نیاز ا یبخش کوچک فقط ،یدولت تیتحت مالک يهابنگاه يکه واگذار باید دقت کرداست. 
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به  توجهعدم  لیبه دل ،یمششکست خط ها بهبوده، تمرکز بیش از حد بر آن و غفلت از سایر جنبه
 .انجامدمیآن  يهاجنبه ریسا

 نیـ کـه ا  یدر صـورت  ؛هـا يو واگـذار  يسازیتو خصوص کنندیخالصه مرا  44اصل  کل
 کیـ وقـت   چیه یول ،هاستيمحور از پنج محور بحث واگذار کیعرض کردم  ؛اشتباهه

 یچـ  44از اصول مهم اصـل   یکیبه عنوان  ،که بخش تعاون پرسهینم یمجلس ندهینما
 يتوانمندسـاز  حـث ب ،شد یکسب و کار چ يبحث فضا ،شد یچ يریبحث رقابتپذ ،شد

 .شد یچ يسازیخصوص پرسندیدائم م یول ،شد یچ یردولتیغ يهابخش

تا  )و سهام عدالت ونیبه سمت رد د يواگذار وهیش رییتغ يبرا( رانیدولت و وز يروسا از
ضعف توان  چنین به جهتاند. هم) مقصر بودهيسازیشتاب در خصوص جادیا يبرا(مجلس  ندگانینما

 رییدر تغ نفعانیذ ریسواستفاده سا ،يمجر يهاسازمان رانیروسا و مد یزدگاستیو س یکارشناس
در  یمانع تراش ،یمشخط ياجرانامناسب براي  ياراهبرده ، تدوینيواگذار يهاوهیشتغییر اهداف، 

آن  تیمسئول رشیاز پذ ، این طرح با شکست مواجه شد؛ درحالی که همگیاثربخش آن ياجرا مسیر
 .شمارندیم زیخود را ناچ اریو اخت کنندیم یشانه خال

کـه مـن اسمشـو گذاشـتم      میـ دار يقاعده رفتار کی ،مونییدر نظام اجرا ،رانیا يتو ما
اشـکال داره تـن در    اها به آنچه کـه قطعـ  همه دستگاه یعنی ،نظام وار يزیگر تیمسئول

 بگذارند. يا گهید يکسا هیرو به گردن  تیمسئول کنندیم یاما همه سع ،دهندیم

 يآموزعدم درس امدینامطلوب: پ ياقتصاد آثار -5-5
در کشور  يسازیخصوص یمششدن خط ییاجرا يکه از ابتدا یمنف يامدهایپ نیاز مهم تر یکی

، تحت تسلط یخصوص ریبه بخش غ یدولت تیتحت مالک يهااز بنگاه تعداد زیادي يهمراه شد، واگذار
سهم  شیمانند افزا یاهدافآنها با  ؛بوده است یردولتیغ یعموم يو نهادها رمتخصصیجو و غدسو افراد

مواجه شده  يامروز کشور با مساله بزرگتررا به حاشیه راندند؛ به طوري که  یبخش خصوص، تعاون
 قرار دهد. ریدولت را تحت تاث ینقش حکمرانممکن است که  است

بـه   يداده بودم کـه دولـت بـه قـدر     80اون نامه گزارش سال  يتورا هشدار  نیهم من
و هـم قـدرت    شـون یهـم قـدرت نظارت   ،هـا ينوع واگـذار  نیا کی گهیکه د رهیم هیحاش

 .کشهیبه چالش م ،شونیگذاراستیس

و تکرار  حیعامه و دوباره تصح پرداختن به مشکالترفت منابع، زمان، فرصت برون رفت از  هدر
و  ینادرست و بدون کارشناس هايمیاخد تصم يامدهاید، از پنزودتر انجام شو ندتتوانسیکه م ییفعلها
بسیاري از  تواندیم، یکار کارشناس ؛ آشکار است که باور بهاست یشخص قیو سال دیبر عقا یمبتن

 .آحاد کشور ایجاد کند ههم يبرارا  ياقتصاد مسائل و مشکالت
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 نیببــ ؛جلســه هیحاشــ :گرفــت میتصــم ،جلســه هیدر حاشــ ،کشــور نیــاقتصــاد ا ریــوز
کـه از اون کشـور    يانتظـار  ،فتـه یجلسـه اتفـاق م   هیدر حاش ،که تو کشور ايیمشخط

با حـرف مـن و شـما     یمشخط ؛هینجوریا ماتمونیاز تصم یلیما خ یعنی ؛داشت شهینم
 کیـ کـه تـو    یزمـان  ،با حرف من و تو هیقانون درست !قانونه ؛شهیور و اون ور م نیداره ا
تـا   نیفـرقش زمـ   ،نجـا یببـرم ا  ،بکـنم  نجـا یاز ا نهاد نیکه من ا ینیا ،مینشست یکسوت

کـه   میکـرد  ادیـ دادو فر ؛حوزه تجربه داشـتم  نیکه تو ا دمیفهمیمن م نویا ؛آسمون بود
بـا   یبرداشـت  نجـا یاز ا ،يکه تـو کـرد   یبرگشت نیآخه ا ؛برگردوندند به وزارتخونه رایاخ
 ،غلطـه  نیـ کـه ا  میـ زد ادیـ دو سال فر کسالیاونجا بعد  يبرد یاشتگذ ،یگانیبا يکسری

 يقـو  تونسـت یم یقانون يکه تو ينهاد کی... ما ؛ نجایا يبرگردوند دندیفهم هایمجلس
 تو کشور. مونهینم یباق یمشخط ،میخودمون کرد چهیباشه و باز

تسلسل بروز  لیبه دل ،دولت و جامعه يهانهیهز شیاز افزا یناش ،انندگریگمینگرش تصم رییتغ
 عدمو  یمشخطشدگی رها لیاز دال یکی ممکن است یحت ،مسائل و مشکالتمجموعه متنوعی از 

 خاتمه آن باشد.

 یـی ده سـال از اجرا  نکـه یبـا ا  یعنـ ی ؛رها شده بـود  94تو سال  گهیسهام عدالت د واقعا
بـال   ؛ولش کرده بـود  ؛خسته شده بود گهیدولت د یعنی ؛شدن سهام عدالت گذشته بود

 !مونده بود فیتکل

 ي عمومیهایمشخط از يآموزدرس طیشرا جادیا يبرا یچارچوب -5-6
ها، فقدان سیستم مشیآموزي از خطترین دلیل عدم درستوان گفت که مهمدر مجموع می

را  يچارچوب سطح باالتر توانیم ،پژوهش نیحاصل از ا جیبا کمک نتامشی است. ارزشیابی خط
 تا کندیبه ما کمک م ،چارچوب نینمود. ا میترس یمشخطاز  يریادگی يبرا ،)2004نسبت به رز (

منجر شود.  یمشکارآمد خط يبه اجرا ،حاصل از آن يآموزدرس، انجام داده بهتررا  یابینظارت و ارز
که به  آن تینخست موقع د:چارچوب مزبور دو بعد دار دهد،ینشان منیز  لیطور که نمودار ذ همان

اهداف  »اشتراكو  تعارض«دارد و دوم، وجود اشاره کالن کشور  طیمح »عدم ثباتو  تثبا« یژگیو
 متفاوت طیچهار شرا ها،یژگیو نیا با ترکیب .یمشخط يگذاران و اهداف نظریمشخط انیم آن، در

 .)3(نمودار  دشویم جادیا ،هایمشاز خط يریادگی يبرا
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 اهداف  
 متعارض مشترك  

 موقعیت

 پایدار
اجرا کارآمد خواهد بود و نیازمند 

آموزي حداقل نظارت است تا درس
 .حاصل از آن رخ دهد

به دلیل عدم اجماع در تحقق اهداف 
، اجراي کارآمد نیازمند نظارت گوناگون

 آموزي حاصل از آن است.چندگانه و درس

 ناپایدار
اجرا ضعیف خواهد بود و براي 

نیازمند حداکثر  ،آموزيدرس
 .نظارت است

گرانه خواهد بود و اسود ،اجرا و نظارت
شکل نخواهد  ،آموزي در این شرایطدرس
 .گرفت

 یعموم يهایمشخطاز  يریادگی . شرایط گوناگون براي2نمودار  
گذاران و یشمطمنافع و اهداف خ ،حالت نای در :مشترك اهداف ر ودایپا تموقعیحالت اول) 

از  ،کشور یو اجتماع ياقتصاد ،یاسیس طیمح ،داشته یهمخوان یمشخط یبا اهداف اساس ،انیمجر
با حداقل نظارت و  توانیموردنظر، م یمشتحقق اهداف خط يبرا ،رو نیثبات برخوردار است؛ از ا

 .گردد نیتضم یمشکارآمد خط يرا توسعه داد تا اجرا يریادگی ،یابیارز
منافع و  و یمشخط یاهداف اساس انیکه م یزمان :اهداف متعارضو  داریپا تیموقعحالت دوم) 

رو به  یمشخط ياجراظرفیت تعارض وجود داشته باشد،  ،نفوذیذ يهاگذاران و گروه یمشاهداف خط
متناظر  ،یمشخط ياهداف، اجرا يبند تیتعارض در اولو لیبه دل گر،ی. به عبارت دگذاردیاضمحالل م

 یمشبه خط ،داریپا طی. شراردیگیمتفاوت به خود م يریمس ،نفوذیذ يهاگروه یزنبا قدرت چانه 
و اصالح  ندینما يریگیپ یمشخط يرا برا گوناگونیاهداف  ،یتا با چانه زن کندیگذاران کمک م

متناسب با  گوناگون واز ابعاد نظارت که  افتدیاتفاق م یزمان فقط ،یمشخط يکارکردها در اجراکژ
  .ابدیگسترش  یمشخط نفعانیذ انیدر م ،حاصل از آن يآموزو درس پذیرد صورتاهداف چندگانه 

 و اجراي تحقق زمینهاگر چه  ،حالت نیدر ا :اهداف مشتركو  داریناپا تیموقعحالت سوم) 
اهداف  گذاران با یمشاشتراك اهداف و منافع خط لیاما به دل ،ثبات استبیو  داریناپا ،یمشخط

به شرط آنکه نهاد نظارت  ؛همراه شود تیمزبور با موفق یمشخط ياجراممکن است  ،يسازیخصوص
 ،حاصل از آن يریادگیتا  ؛باشد اریکامال متمرکز و هش ،یمشخط ياجرا ریو بر مس افتهی يشتریقوام ب

  بهتر کمک کند. يبه اجرا
ثبات است و هم بی تیهم موقع ،حالت نای در :متعارض اهداف و داریناپا تیموقعحالت چهارم) 

 یمشاست که خط یتیهمان موقع نیگذاران وجود دارد. ا یمشخط انیم یاهداف و منافع متعارض
 بروز منجر به ،مذکور یمشخط ياجرا ،رو نیقرار گرفته است. از ا ، در آندر کشور ما يسازیخصوص

اراده و  ،جا نی. در اشودیرها م یمشخط یابیشنظارت و ارز ،شده نفوذانیذ يسوداگرانه برا جینتا
 .انجامدمیشکست  بهاجرا احتماال وجود ندارد و  یمشاز خط يریادگیامکان 
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 گیريبحث و نتیجه -6
)، 2003و لوژ ( مزی)، ج1992( یچون م ،از پژوهشگران ياریبس سويکه از  یدر پاسخ به پرسش

 انیرابطه ماز درك بهتر  با ایجادتا  شدپژوهش تالش  نیادر ) مطرح شده بود، 1394( یو مومن
پدیدار گردند. شناخت بدین گونه بود که  یمناسب مفاهیم» از آن يریادگیو  یمششکست خط«

 در برنامه خصوصی سازي در ،یمشخطاز  يریادگیهاي پیشین، از توان تحلیل دالیل ضعف در نظریه
مورد مطالعه انتخاب شد؛  مثابهبه  ،در کشور يسازیخصوص یمشخط ،رو نی. از اناتوان بودندکشور ما 

و  شده بوداجرا  يسازیبلوك شرق تا غرب، خصوص ياز کشورها ياریبس به ویژه با توجه به آنکه در
 ییکارا شیافزا به توانستیم . این وضعاثربخش آن وجود داشت يدر مورد اجرا يادیتجربه ز

 برجاير اقتصاد ب یفیمحقق نشد و آثار ضع تیامر در نها نیا هرچند کهبیانجامد؛  ياداقتص يهابنگاه
 ). 1394 ،یلی(ن گذارد

 ،اقتباس شده و به تبع آن يهایمشاز خط يریادگیمشخص شد که عدم  ،پژوهش نیا در
 یمشخط یابیارز يبرا، افتهیمتمرکز و قوام  که نهاد ناظرِ دهدیرخ م ییدر جا ،یمششکست در خط

 یابیارزش برايو وضع مطلوب  ییاشاره شده بود، هدف نها زین شتریوجود نداشته باشد. همانطور که پ
 يریادگی ؛ زیرا)1390 گران،یو د يریها است (اماز آن يریادگیامکان ایجاد  ،یعموم يهایمشخط

اصالح کرده و خود را  يهایمشکمک کند تا خط ،یمشبه کارگزاران، اجتماعات و محافل خط تواندیم
و  دافاه انیم »تضاد/تفاهم«گر مداخله ریبا وجود متغ ،تیوضع نیبه سمت توسعه حرکت کنند. ا

 طیشراضمن اینکه شود. می تردهیچیپ ،گذاران یمشخط يبرا ،یمشمنافع حاصل از خط
را با  یمشخط ياجرا تواندیم ،يانهیزم ریمتغ منزله یکبه  زیدر سطح کالن کشور ن »داری/ناپاداریپا«
 چنیند و همنثبات باشبی تیموقع اگر که رسدیبه نظر ماز این رو، همراه سازد.  »یابی/ناکامیابیکام«

، یمشخط یاهداف اساسوجود داشته باشد و درباره گذاران  یمشخط انیم یاهداف و منافع متعارض
 . گذاران تغییر نخواهد کردشیماجماع نداشته باشیم، یادگیري چندانی رخ نخواهد داد و رفتار خط

الزم است تا  یو جمع یاسیاراده س کی ،نخست ده،یچیپ تیوضع نیبرون رفت از ا يبرا
به توافق برسند؛  ،یدر چارچوب منافع عموم يردرآمدیاهداف غ ، دربارهانیگذاران و مجریمشخط
محاسبات و  وانیشامل د(مجلس  ینظارت بازوانو  يسازیناظر در سازمان خصوص ينهادهاباید  ،دوم

 ؛و بر تحقق اهداف متمرکز شوند ابندیقوام  ،یها و مراکز پژوهشو رسانه )جلسم يهامرکز پژوهش
اثربخش  يدر اجرا ينقش فعال تر ت،یمسئول رشیبا پذ باید زیگذاران ن یمشو خط انیمجر ،سوم
 . رندیبرعهده گ یمشخط

 يااجر یعال يشورا رخانهیدب گاهیشود که جا یم شنهادیسه راهبرد، پ نیتحقق ا يبرا
 ابد؛یو ارتقا گردد متمرکز  ییدر وزارت اقتصاد و امور دارا ،یقانون اساس 44اصل  یکل يهااستیس
با  ،سازيخصوصیو کارشناسان  رانیمد يریبودجه و به کارگ شیبه افزا ،مهم نیاکه است  یهیبد
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شدن هر برنامه  ییقبل از اجرا بنابراین، دارد. ازین ،صنعت کشور ازمشارکت مشاوران هر بخش  توسعه
 مشیخط نفعانیذ ریگذاران و مشاوران و سامشارکت قانون برايالزم است  ،هانامه نییاصالح آ ای

 هايواگذار لیو تحل يزیحاصل گردد. دفتر برنامه ر نانیاطم ،اهداف دربارهتا از توافق  ریزي شودبرنامه
 یرا به سازمان سازيخصوصیسازمان تواند می ق،یدق يزیربا برنامه زین سازيخصوصیدر سازمان 

 هايمیتصم تینگر و موثر در هدا ندهیآ یبدل سازد تا سازمان را از حالت منفعل به سازمان رندهیادگی
نهادها و  انیم یو هماهنگ که مراوده است یگفتن تیسازد. در نها سازي، مبدلمعطف به خصوصی

ربط در هر یذ يهاسازمان از عملکرد صحیح رانیوز اتیهحمایت  هیدر سا ،يمجر يهاسازمان
سازي و یادگیري مشی خصوصیتواند اثربخش، کارآمد و مقرون به تحقق اهداف خط، میوزارتخانه

یل شده، مشی مذکور، به سنت تبدآموزي در روند اجراي خطبه این ترتیب، درس .مستمر از آن باشد
 موجب بهبود مستمر آن خواهد بود.
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