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چکيده
فرآيند خصوصیسازی به عنوان رويکردی برای دستيابی تدريجی به مکانيسم بازار است كه طی آن ،كشورهايی با دولتهای مداخلهگر،
بخشی از مالکيتهای دولتی و عمومی را به افراد و بخش خصوصی انتقال میدهندا در اين مطالعه عوامل مؤثر بر انگيزه افراد به خصوصی-
سازی شركتهای تعاونی روستايی و تفسير زير عوامل آنها با كاربرد الگوی لاجيت بررسی شدا آمار و اطلاعات موردنيتاز مطالعته از طريتق
جمعآوری  051پرسشنامه با فرمول كوكران و مصاحبه حضوری با شاغلين و فارغالتحصيلان بخش كشاورزی در شهرستان تربتحيدريه در
سال  0034با كاربرد روش تصادفی طبقهبندی شده جمعآوری گرديدا نتايج نشان داد از ديدگاه شاغلين بخش دولتی ،ايجاد روحيته رقابتت-
پﺬيری و افزايش آموزش كاربردی ،از ديدگاه شاغلين بخش خصوصی افزايش آموزش كاربردی ،بهبود شتيوه رهبتری و افتزايش انگيتزه در
كاركنان و از ديدگاه فارغالتحصيلان كشاورزی ايجاد روحيه رقابتپﺬيری ،افزايش خلاقيت و آموزش كاربردی اثر معنیداری بر انگيزه افراد به
خصوصیسازی شركتها داردا همچنين در مورد بررسی عوامل مؤثر بر آموزش كاربردی از ديدگاه شاغلين بخش دولتی و خصوصی ،انگيزه
و آمادگی يادگيرنده ،كارآمدی و اثربخشی دورهها و نظم و مقررات دورهها اثر م بت و معنیداری دارندا با توجته بته اهميتت نقتش آمتوزش
كاربردی در ايجاد انگيزه جهت خصوصیسازی شركتهای تعاونی روستايی پيشنهاد میگردد با ايجاد مشتوقهتايی انگيتزه و آمتادگی لتازم
جهت يادگيری در كاركنان ايجاد شده و دورههای آموزشی خصوصیسازی با كيفيت و نظم برای كارمندان شركتهای تعاونی برگزار گرددا
کلمات کليدی :خصوصیسازی ،عوامل انسانی ،آموزش كاربردی ،شركتهای تعاونی روستايیا

 -0استاديار گروه اقتصاد كشاورزی ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه تربت حيدريه
 -0دانش آموخته كارشناسی ارشد گروه اقتصاد كشاورزی ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه تربت حيدريه
(* -نويسنده مسئول)f.rastegaripour@torbath.ac.ir :

DOI: 10.22048/RDSJ.2021.264671.1901
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مقدمه
سياست واگﺬاری فعاليتتهتای اقتصتادی دولتت بته بختش

مردمی بودن آن و داشتن كاركردهای اقتصادی– اجتماعی بستر
بسيار مناسبی برای ايجاد فرصتهای شغلی استت و در صتور

خصوصی و میدود كردن حوزه فعاليت دولت و بخش دولتتی در

كمک دولت بته ايتن تعتاونیهتا تیتولی میستوس در فضتای

دهههای اخير در جهان روا بیسابیهای يافته است و امروزه كم

اقتصادی و كسب و كار ايجاد خواهد شدا تعاونیها میتوانند بته

و بيش در كليه كشورهای جهان ،چته پيشترفته و چته در حتال

طور بارز مشاركت عمومی را در سرمايهگﺬاری به ظهور رستانندا

توسعه ،در ابعاد گسترده به مرحله اجرا درآمده استا اين سياست،

شركتهای تعاونی با تجميتع پتسانتدازهای در حتد پتايين بته

كه تیت عنتوان سياستت خصوصتیستازی شتناخته متیشتود،

شکلهای كوچک و بزرگ میتوانند باع رونق سترمايهگتﺬاری

توانسته است همتواره اثترا مهتم و معنتاداری بتر فعاليتتهتا،

شده و نیدينگی راكد را وارد چرخه سرمايهگﺬاری كنتدا افتزايش

عملکرد مؤسسا  ،كارايی مؤسسا و متغيرهای اقتصادی داشته

سرمايهگﺬاری باع افزايش توليد و افزايش اشتغال خواهد شد و

باشدا سياست خصوصیسازی شركتهای دولتی جزئی از برنامته

همه اين عوامل میر

رشد و توسعه اقتصادی هستند (پيرايش

تعديل اقتصادی بوده و هتدف از اجترای آن دستتيابی بته يتک

و پركاری)0038 ،ا

اقتصاد سالم و متکی بر نيروهای بازار استا خصوصیستازی بته

توسعه زيرساختها نیش مهمی در پيشبرد اهداف اقتصتادی

معنای كنارگﺬاشتن دولت و نیش آن در جامعه نيست ،بلکه آنچه

و اجتماعی جوامع داردا كشورهای توسعه يافته ،زيرستاختهتای

از اجرای اين سياست موردنظر است كمترشدن دخالتت دولتت و

خود را از پيش داير نموده و منابع فراوانی برای انجام پروژههتای

مشخص نمودن ميزان و میاصد اين دخالت استا به طور قطتع،

جديد و نگهداری صیيح پروژههای قتديم فتراهم نمتودهانتدا در

اگر فعاليتهای دولت شامل سرمايهگﺬاریهای زيربنايی بتوده و

میابل كشورهای در حال توسعه نياز به توستعه زيرستاختهتای

در جهت رفع تنگناهای توليد باشد باع افتزايش نترخ بتازدهی

خود دارندا بر اساس برآوردهای بانک توسعه آسيا ،در يتک دهته

موردانتظار سرمايهگﺬاران و سرمايهگﺬاری بخش خصوصی متی-

آينده كشورهای آسيايی به منظور توسعه زيرساختهای به بتيش

شود (سجادی و همکاران)0030 ،ا

از يک تريليون دلار منابع مالی نياز خواهند داشتا بتديهی استت

امروزه تعاونیهای توليدی ،خدماتی و شركتهای خصوصتی

دولتتتهتتا بتترای تتتامين منتتابع متتالی پتتروژه هتتای بتتزرگ بتتا

در بسياری از كشورها به عنوان يک ابزار مهم در جهت مشاركت

میدوديتهای جدی مواجه میباشتندا بته همتين دليتل بختش

توده مردم در بهرهمندی از منافع توسعه اقتصادی جايگاه بستيار

دولتی تلاش میكند با به كارگيری و فعالكردن بخش خصوصی

بالايی دارندا در اصول  08و  00قانون اساسی ايران از تعاون بته

در پروژههای زيربنايی تا حد زيادی برختی از ايتن كاستتیهتا را

عنوان ركن دوم بخشهای اقتصتادی در كنتار بختش دولتتی و

جبران نمايدا با اين حال موانعی در اين زمينه وجود دارد كه روند

بخش خصوصی ياد شده استا تعاونیها با نیش و جايگاهی كته

واگﺬاری پروژه ها را با كندی مواجه ساخته است لتﺬا شتناخت و

قانون اساسی كشور برای آنها تعريف و تعيين كرده استت ،متی-

رفع اين موانع بترای توستعه سترمايهگتﺬاری بختش خصوصتی

توانند جريتان اصتلی و منشتأ بتروز تیولتا عظتيم اقتصتادی،

ضرور میيابد (رحمانی و عباسيان)0034 ،ا

اجتماعی ،فرهنگی وسياسی باشتندا بختش تعتاون بتا توجته بته

يکی از مهمترين عوامل در راه رستيدن بته رشتد اقتصتادی
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مستمر در كشور ،بهرهوری استتا دستتيابی بته رشتد اقتصتادی

قرار بود ريلگﺬاری جديدی در اقتصاد كشور ايجاد گرددا حال بتا

درونزا و پايدار از يک سو و كاهش اهميت برخورداری از منتابع

گﺬشت حدود  01سال از ابلاغ اين سياستها كه بنتدهای التف و

اوليه و نيروی كار به عنوان مزيت نسبی از سوی ديگتر ،نيازمنتد

اين سياستتها بته صتراحت بته توستعه بختش خصوصتی و

شناختی دقيق و علمی از عوامل مؤثر بر بهرهوری استتا فرآينتد

غيردولتی در اقتصاد ايران اشاره دارد ،لازم است آسيبشناستی از

خصوصیسازی به عنوان رويکردی برای دستتيابی تتدريجی بته

ميزان تییق اهداف اين بندها و فراينتد خصوصتی ستازی طتی

مکانيسم بازار است كه طی آن ،كشورهايی با دولتهای مداخله-

سالهای اخير به عمل آيدا آنچه از شواهد مشتخص استت ايتن

گر ،بخشی از مالکيتهای دولتی و عمومی را به افتراد و بختش

سياستها از اهداف خود بهصور فاحشی فاصتله دارد و فضتای

خصوصی انتیال میدهندا پس از ابلاغ سياستهتای كلتی اصتل

لازم برای توسعه بخش خصوصی و غيردولتی فراهم نشتده ،لتﺬا

 88قانون اساسی ،روح تازهای در اجرای سياست خصوصیسازی

لتتازم استتت آسيبشناستتی از ميتتزان تییتتق اهتتداف بتته همتتراه

كشور دميده شد (غفاريان و اسماعيليان)0036 ،ا

راهکارها ارائه گردد (كريم و همکاران)0038 ،ا

اصطلاح خصوصی سازی در فرهنگ لغتت دانشتگاهی تغييتر

تییيیا صور گرفته در مورد تجربه چندستاله خصوصتی

مالکيت از سيستم دولت به سيستم خصوصی استتا در تعريفتی

سازی در كشور حاكی از آن است كه شتاب بخشيدن به توستعه

ديگر از پيکاپ خصوصتیستازی جنبته مهمتی از سياستتهتای

اقتصادی ،بهبود رقابتپﺬيری ،تجديد ستاختار و متدرنيزه كتردن

اقتصادی است و به عنوان فرآيند انتیال مالکيت بنگاههای دولتی

شركتها كه از اهداف اصلی خصوصی سازی میباشند ،در اغلب

به بخش خصوصی تعريف میشودا براساس نظريههای اقتصادی

موارد به نتايج مورد نظر نائل نشده است ،به طتوری كته گتاهی

و مديريتی امر خصوصیسازی و واگﺬاری شركتهای دولتی بته

مواقع برخی شركتهای واگﺬار شده در فاصله نه چنتدانی بعتد از

بختش خصوصتی بته عنتتوان يتک استتترات ی و راهکتار جهتتت

واگﺬاری با مشکلا زيادی مواجه شدهانتد .در نتيجته شناستايی

كارآمدتر كردن همه جنبه شركتهتا در ابعتاد متالی ستاختاری و

عوامل مؤثر بر جﺬب مشاركت بخش خصوصی و شناخت موانتع

رفتاری ،همواره مدنظر دولتها قرار داشته لتﺬا ،بررستی عوامتل

و مشکلا اين بخش و رفع آنها برای توسعه مشتاركت بختش

مؤثر بتر خصوصتی ستازی ضترور دارد (صتراف و روزاوشتان،

خصوصتتی الزامتتی استتت (اميراستتکندری و رزمجتتويی)0034 ،ا

)0038ا در يکتی ديگتر از تعتاريف ،خصوصتیستازی مجموعته

خصوصیسازی جنبه مهمی از سياستهای اقتصادی است و بته

اقداماتی دانسته شده كه در قالب آن ،در ستطوح و زمينتههتای

عنوان فرآيند انتیال مالکيت بنگاههای دولتی به بخش خصوصی

گوناگون ،كنترل ،مالکيت و يا مديريت از دست بختش عمتومی

تعريف میشودا براساس نظريتههتای اقتصتادی و متديرتی امتر

(دولت) خار و به بخش خصوصی ستپرده متیشتود و بته ايتن

خصوصیسازی و واگﺬاری شركتهای دولتی به بخش خصوصی

ترتيب ،مکانيسم بازار ،حيا دوباره يافته و دولت تنها میتررا و

به عنوان يک استرات ی و راهکار جهتت كارآمتدتر كتردن همته

مکانيسم نظارتی خود را حفظ میكند ،بدون آنکه دخالت مستیيم

جنبه شركتها در ابعاد مالی ساختاری و رفتاری ،همواره متدنظر

در بازار و اقتصاد داشته باشد (آجری)0035 ،ا

دولتها قرار داشته است (صراف و روزاوشان)0038 ،ا

خصوصیسازی در راستای سياستهای كلی اصل  88قانون

تاكنون مطالعاتی در زمينه خصوصیسازی در داخل و ختار

اساسی در خردادماه  0048توس میام معظم رهبری ابلاغ گرديد

كشور صور گرفته كه در اين بخش مروری بتر ايتن مطالعتا

و با ابلاغ اين سياستها كه از آن به انیلاب اقتصادی ياد میشتد،

بررسی خواهد شدا
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اميتتر استتکندری و رزمجتتويی ( )0034مطالعتتا تطبيیتتی

در بخش تدوين و اجرا آورده شد و در  4میور كلی قرار گرفتندا

خصوصیسازی و تدوين الگوی راهبردی مناسب بترای ايتران را

در ادامه نيز موانع تدوين و اجرا در  6میور موانع قتانونی ،موانتع

بررسی نمودندا اين موضوع براساس نتايج نظرختواهی و روش-

اقتصادی ،موانع سياسی ،موانع ساختاری اداری ،موانع آموزشتی و

های آماری تعيين با استفاده از نرم افزار  SPSSمتورد تیليتل و

موانع فرهنگی و اجتماعی دستتهبنتدی شتدهانتد و پيشتنهادها و

نهايتاً الگوی نهايی خصوصیسازی در قالب يک مدل مفهتومی،

راهکارهای اصلاحی در جهت برخورد با موانتع بته تفکيتک هتر

ارائه و بعد از آن ميزان انطباق برنامههتای خصوصتی ستازی در

بخش ارائه گرديده استا

كشور با آن الگو ،مورد میايسه قرار گرفت و كاستتیهتای وضتع

غفاريان و استماعيليان ( )0036بته شناستايی و رتبتهبنتدی

موجود تبيين گرديدا ابعاد الگوی راهبتردی خصوصتی ستازی در

عوامل مؤثر بر بهرهوری نيروی انسانی پس از خصوصتی ستازی

مدل نهايی ،هشت بُعد میباشندا نتايج تییيتق همچنتين نشتان

با رويکترد اقتصتاد میتاومتی (مطالعته متوردی بانتک تجتار )

داد اين ابعاد كه لازمه موفق بودن اجرای برنامه های خصوصی-

پرداختندا نتايج نشان داد كه بهره وری كاركنان بر تییق شراي

سازی هستند ،در كشور مورد توجه نمیباشندا

اقتصاد میاومتی مؤثر استا از ايتن ميتان ،عوامتل درونتی تتأثير

طوطيان و همکاران ( )0034آينده نگاری خصوصتی ستازی

بيشتری نسبت به عوامل میيطی دارندا در ميتان عوامتل متؤثر،

بانکهای دولتی با ستود آوری آنهتا را بررستی نمودنتدا نتتايج

بيشترين تأثير مربوط بته مستئوليتپتﺬيری و پتس از آن ارتیتاء

نشان داد ضريب برآوردی متغير خصوصیسازی بر بازده دارايی-

شغلی و سپس تشويقهای مادی میباشدا

ها برابر با  1/000میباشد كه نشان متیدهتد متغيتر خصوصتی

در بخش مطالعا خارجی گلوبوا و شيونگ )0101( 0عملکرد

سازی بر بازده دارايی ها تأثير داردا همچنتين ضتريب بترآوردی

پس از واگﺬاری به مالکيت خصوصی را مورد مطالعه قرار دادنتدا

متغير خصوصیسازی بر بازده حیتوق صتاحبان ستهام برابتر بتا

نتايج نشان داد كه بخش خصوصی كارايی بالاتری را نشان می-

 1/110میباشد ولی سطح معناداری آماره  tمتغير مستیل تییيق

دهدا جينينگ و همکاران )0101( 0به بررسی ايتن موضتوع كته

از سطح خطای  5درصد بزرگتر است ،پس تأثير خصوصی سازی

آيا بخش خصوصی كارآمدتر استت؟ تجزيته و تیليتل دادههتای

بر بازده حیوق صتاحبان ستهام بانتک رد شتدا همچنتين نتتايج

بزرگ از كارآيی بخش مديريت زبالههتای ستاختمانی پرداختنتدا

تییيق نشان داد خصوصیسازی بانک ملت بر ستودآوری تتأثير

نتايج نشان داد بخش خصوصی نسبت به همتای عمومی خود در

داردا ولی تأثيری بربازده حیوق صاحبان سهام نداردا با توجه بته

پروژههای تخريب بهتر عمتل متیكنتد و كتارايی بالتاتری داردا

اين نتايج میتوان گفت واگﺬاری امتورا اقتصتادی بته بختش

ژاكس )0101( 0توسعه بخش خصوصی و الگوهای فیتر استتان:

خصوصی به بهبود كيفيت كمک شايانی میكندا

شواهدی از ويتنتام را متورد بررستی قترار دادا نتتايج نشتان داد

درينی و نامتدار جتويمی ( )0034الزامتا و استترات یهتای

افزايش سهم اشتغال شركتهای خصوصی با كاهش بيشتر فیتر

تدوين شده در خصوصیسازی آموزش عالی را بررستی نمودنتدا

همراه استا شتوای و همکتاران )0103( 8بته تجزيته و تیليتل

در اين راستا ابتدا عوامل دخيل رشتد خصوصتیستازی آمتوزش
عالی در جهان و ايران شناسايی شد و در  00میور دسته بنتدی
شدند و برای هركدام پيشتنهادها و راهکارهتايی اصتلاحی آورده
شده استا سپس الزاما خصوصیسازی آموزش عالی در ايتران

0. Golubova and Xiong
0. Jinying et al.
0. Jaax et al.
8. Shuai et al.
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مواد و روشها

افزايش ظرفيت اختصاب داده شده به بخش خصوصتی نستبت

در بسياری از موارد ،در مدلسازی پديدههايی وجود دارد كته

به بخش دولتی ،كارايی و بهرهوری افزايش بيشتری داردا كومی

گسسته هستند ،نه پيوسته .در چنين مواردی متغير وابسته ،تنهتا

و همکاران )0103( 0مشاركت بخش خصوصی در پيشبرد اهداف

میادير  1و  0را اختيار میكند .رويکرد برای تخمين پارامترهتای

توسعه پايدار ( )SDGدر غنا :تجارب بخش معدن و ارتباطتا از

مجهول در چنين مواردی در چارچوب مدلهای احتمتال خواهتد

راه دور را متتورد بررستتی قتترار دادنتتدا نتتتايج نشتتان داد بختتش

بود.

خصوصی برنامهها و پتانسيل زيادی برای پيشبرد اهداف توستعه

()0

)Prob(y=1)=F(x,β

پايدار دارد اما عدم ناهمتانگی زيتادی بتين بختش خصوصتی و

)Prob (y =0 ) =1-F (x,β

مشاركت دولتی و جامعه برای پيشبرد اين اهداف وجود دارد كته

مجموعه پارامترهای تأثير متغير توضيیی ) (xبر احتمتال را

اين پتانسيل را میدود میكندا دنگ و همکاران )0103( 0تتأثير

نشان میدهد .يکی از نکتههای اساسی در تصريح چنين معادله-

سياستهای دولت بر سرمايهگﺬاری و توسعه بخش خصوصی در

هايی آن است كه مدلی مناسب برای طرف راست معادله طراحی

بيوتکنولوژی كشتاورزی ،شتواهدی از شتركتهتای شتيميايی و

شودا سادهترين راه ،انتخاب يک مدل رگرسيون خطی به صور

سموم دفع آفا در چين را مورد مطالعه قرار دادندا نتتايج نشتان

زير است ( گجراتی و ابريشمی)0044 ،ا اميد رياضی به شترط x

داد تأثير سياستهای دولت بر سترمايهگتﺬاری و توستعه بختش

برابر است با:

خصوصی در بيوتکنولتوژی كشتاورزی معنتادار و مربتت استت و

()0

از آنجاكه اميد رياضی  yبته شترط  xبرابتر) F(x, bاستت

سياستهای دولت تأثير مهمی بر توسعه اين بخش داردا
با توجه به مطالعا صور گرفته در داخل و خار از كشتور
مشاهده میشود كه بخش خصوصی جايگاه خاصی در تصتميم-

يعنی:
)E(y | x) = F(x,β

()0

میتوان مدل رگرسيون زير را تصريح كرد:

گيریهای اقتصتادی و افتزايش بهترهوری و توستعه اقتصتادی
كشور داردا لﺬا بررسی و ارائه راهکارهايی به منظور جﺬب بختش

F(x,β) =β′ x

()8

Y = E(y | x) + (y- E(y | x) ) = β′ x + ε

خصوصی برای مشاركت در سرمايهگﺬاری و اجرای پتروژههتای

چنين مدلی را مدل احتمال خطی نامندا متدلهتای احتمتال

گوناگون به عنوان رهيتافتی در تتأمين منتابع پايتدار متالی ايتن

خطی دارای كاستیهايی است؛ از جمله اينكته جملتا اختلتال

پروژهها ضرور داردا لﺬا ،بررسی عوامل مؤثر بر خصوصیسازی

واريانس ناهمسان هستندا به سادگی میتوان نوشت:

شركتهای تعاونی روستايی ضروری به نظر میرسدا به صتور

()5

)Var (ε | x) = β′ x(1-β′ x

كلی عوامل مختلفی شامل عوامل اقتصادی ،سياسی ،اجتمتاعی،

يعنی واريانس جمله اختلتال تتابعی از متغيرهتای توضتيیی

حیوقی و انسانی بر خصوصی ستازی متؤثر هستتند كته در ايتن

استا مشکل ديگر آن است كته چتون متغيتر وابستته از جتنس

مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر خصوصیسازی پرداخته خواهتد

احتمال است ،هيچ تضمينی وجود ندارد كه میادير برازش شده از

شدا

رگرسيون مورد نظر در دامنه صفر تا يک قرار گيردا بنتابراين در
چنين شرايطی به مدلهايی نياز است كه برای بتردار متغيرهتای
0. Kumi et al.
0. Deng et al.

توضيیی داده شده ،اين شرط برقرار باشد:
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Lim βʹ x → +

()6

→ Lim βʹx

در رابطه  exp ،00پايه لگاريتم طبيعی و  Piبته طتور غيتر
برای رفع اين مشکل از تابع توزيع لجستيک استفاده میشود.

()4

= )Prob(y =1

خطی به  Ziمربوط استا در مورد تخمين اين مدل بايد گفت Pi

نه تنها بر حسب  Xبلکه بر حسب βها هم غيرخطتی استت و
روش معمول  OLSبرای تخمين پارامترهای مدل مﺬكور به كار

كه در آن )^(0تابع توزيع تجمعتی لجستتيک استت ،چنتين

گرفتنی نيستا بر ايتن استاس متدل فتوق بتا استتفاده از روش

مدلی را مدل لاجيت نامند كه در آن با توجه به مطالب ياد شده،

حتتداكرر درستتتنمايی تخمتين زده متیشتتود ( 04و )04ا اگتتر Pi

مدل احتمال رگرسيون بدين صور در نظر گرفته میشودا

احتمال عوامل مؤثر بر انگيزه بته خصوصتیستازی باشتد 0- Pi

= )Ε(y | x

()4

احتمال نبود آنها خواهد بود:
()00

) f (0تابع چگالی متناسب با توزيع تجمعی )) )f (0استا
اكنون با توجه به اين فرم كلی میتوان اثرهای نهايی را برای
مدل لاجيت به دست آورد برای توزيع لجستتيک رابطته  3وجتود
دارد:

رابطه  00نشانگر نسبت احتمال بودن عوامل انسانی مؤثر بتر
خصوصیسازی به احتمال نبود آنها استا

()3

=

آمار و اطلاعا موردنياز مطالعه از طريتق جمتعآوری 051

در اين مدل ،ضريبهای برآورد شده اثر يتک واحتد

پرسشنامه (از طريق فرمول كتوكران) و مصتاحبه حضتوری بتا

تغيير متغير توضيیی را بر احتمال متغير وابسته نشان نمیدهتدا

شاغلين بخش دولتی و خصوصی و فارغالتیصيلان جويتای كتار

اثر نهايی يک واحد تغيير در متغير توضيیی بر احتمال ،از رابطته

در شهرستتتان تربتتتحيدريتته در ستتال  0034بتتا كتتاربرد روش

شماره  01استخرا میشود:

تصادفی طبیهبندی شده جمعآوری شدا فرمول كوكران يکتی از

()01

پركاربردترين روشها برای میاسبه حجم نمونه آماری استا در
فرمول كوكران n ،نشان دهنده حجم نمونته N ،حجتم جمعيتت
آماری t ،درصد خطای معيار ضريباطمينان قابلقبول p ،نسبتی

و اثر نهايی از رابطه زير استخرا شدنی است:

()00

β

)^(β΄x

سپس برای مطالعه عوامل انسانی مؤثر بر انگيتزه افتراد بته

از جمعيت فاقد صفت معين و  dدرجه اطمينان يا دقت احتمتالی
مطلوب میباشدا
2

خصوصیسازی از مدل لوجيت استفاده گرديده استا ايتن متدل
به صور زير است:
()00

()08

Nt pq
Nd 2  t 2 pq

n

اين تییيق شتامل  6بختش عوامتل انستانی تأثيرگتﺬار بتر
خصوصیسازی و عوامل مؤثر بر زيتربخشهتای مترتب شتامل
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انگيزش كاركنان و عوامل مؤثر بر خلاقيتت و نتوآوری و عوامتل

در بين پرسشنامههايی كه توس كاركنان بخش خصوصتی

مؤثر بر آموزش كاربردی و عمومی و عوامل مؤثر بر ايجاد روحيه

تکميل گرديد كوچکترين فرد  06سال و بزرگترين فرد  50ستال

رقابت پﺬيری و عوامل مؤثر بر شيوه رهبری بوده كه هر كدام به

داشتهاند و ميانگين سنی آنها  04بوده استا افراد دارای متدر

صور جداگانه مورد تیليل و بررسی قرار گرفته استا

ديپلم  1/04و فوق ديپلم  1/04و دارای مدر ليستانس  1/80و
دارای مدر

فوق ليستانس  1/00هستتندا طبتق آمتار  1/51از

كاركنان به صور قراردادی و  1/18به صتور پيمتانی و 1/86

نتايج
در اين بخش به بررسی وي گیهای فتردی شتاغلين بختش

به صور رسمی مشغول به كار بودندا  1/46افتراد مترد و 1/08

خصوصی ،دولتی و فارغالتیصيلان جويای كار پرداخته شده است

زن بودهاندا همچنين  1/04افراد بين يک تا دو ميليون تومتان و

و در نهايت با استفاده از نرم افزار  Eviewsبته تیليتل عوامتل

 1/8بين دو تتا سته ميليتون و  1/00بتيش از  0ميليتون درآمتد

انسانی مؤثر بر خصوصی سازی پرداخته شده استا

داشتهاندا در بين كاركنان كمترين تعداد خانواده  0نفر و بيشترين

جامعه آماری در نظر گرفته شده بترای انجتام ايتن تییيتق

تعداد  4نفر بوده استا همچنتين در بتين كاركنتان  1/60دارای

شتتامل شتتاغلين بختتش دولتتتی ،خصوصتتی و عتتدهای از فتتارغ-

متتدر ليستتانس و  1/08دارای متتدر فتتوق ليستتانس و 1/10

التیصيلان جويای كار میباشد كه تعداد  051پرسشنامه در بين

دارای مدر دكترا بودهاندا

آنها به صور مراجعه حضوری توزيع و تکميل گرديدا در ايتن

در بتتين پرستتشنامتتههتتايی دانشتتجويان تکميتتل نمودنتتد

بخش به بررسی توصيفی نمونه مورد مطالعه پرداخته شده استا

كوچکترين فرد  03سال و بزرگترين فترد  03ستال داشتتهانتد و

جدول  0خصوصيا فتردی نمونته متورد مطالعته را نشتان

ميانگين سنی آنها  00بوده استا در بين دانشتجويان  1/4دارای

میدهدا در بين پرسشنامههايی كه توس شاغلين بخش دولتی

مدر

فتوق ليستانس بودنتدا 1/0

تکميل گرديد كوچکترين فرد  08سال و بزرگترين فرد  55ستال

افراد مرد و  1/4زن بودهاندا در بين دانشتجويان كمتترين تعتداد

داشتهاند و ميانگين سنی آنها  03سال بوده استا همچنين افراد

خانواده  0نفر و بيشترين تعتداد  4نفتر و ميتانگين انهتا  8بتوده

ليستانس  1/86و

استا همچنين در بين دانشجويان  1/55دارای مدر ليسانس و

دارای مدر

فوق ديپلم  1/10و دارای مدر

دارای مدر

فوق ليستانس  1/86و دارای متدر

دكتترا 1/16

هستندا  1/81از كاركنان به صور قراردادی و  1/06به صتور

ليسانس و  1/0دارای مدر

 1/85دارای مدر فوق ليسانس بودهاندا
به منظور تأييد عوامل و زيرعوامل شناسايی شتده متؤثر بتر

پيمانی و  1/88به صور رسمی مشتغول بته كتار بودنتدا 1/46

خصوصیسازی ابتدا كليه عوامتل متؤثر بتر خصوصتی ستازی از

افراد مرد و  1/08زن بودهاندا همچنتين  1/81بتين يتک تتا دو

متخصصين امر جمعآوری گرديتد و ستپس بته كمتک تکنيتک

ميليون تومان و  1/58بين دو تا سه ميليتون و  1/16بتيش از 0

دلفی ،سؤالهای شاخص كه تببينكننده هر يتک از عوامتل يتاد

ميليون هزينهكرد ماهانه داشتهاندا در بين كاركنان كمترين تعداد

شده بود ،توس تست تی مورد آزمون قرار گرفتا بتا توجته بته

خانواده  0نفر و بيشترين تعداد  5نفر بوده استا بالتاترين ميتزان

نتايج تست تتی ،ارزش ( )pكمتتر از  1/15استتا آزمتون كمتتر

تیصيلا در خانواده است كه در بين كاركنان  1/0دارای مدر

مساوی ميانگين با عدد صفر در سطح معنیداری  1/15رد شتده

ليستتانس و  1/58دارای متتدر فتتوق ليستتانس و  1/06دارای

استا علامت مربت  tبيانگر اين مطلب است كه ميانگين بزرگتتر

مدر دكترا بودهاندا

از صفر بوده ،كه اين نتتايج نشتان متیدهتد بتا اطمينتان % 35
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فرضيهها قابل تأييد میباشندا يا به عبار ديگر تمام فرضيههای

راستای خصوصیسازی و افزايش انگيتزه در كاركنتان استتا در

دارای اين شاخص بر خصوصیستازی تتأثير دارنتدا ايتن متوارد

ادامه تخمين موارد ياد شده بر خصوصیسازی با كاربرد دادههای

شامل ايجاد روحيه رقابتپﺬيری در كاركنان ،افزايش خلاقيتت در

حاصل از پرسشنامههای سته گتروه شتاغلين بختش دولتتی و

كاركنان ،بهبود شيوه رهبری ،بهبود سطح آمتوزش كتاربردی در

خصوصی و فارغالتیصيلان جويای كار انجام شدا

جدول  .6خصوصيا فردی نمونه مورد مطالعه

سن افراد نمونه

تیصيلا

نوع قرارداد كاری
جنسيت

هزينهكرد ماهانه افراد
تعداد افراد خانواده
بالاترين تیصيلا
در خانواده

حداقل
متوس
حداكرر
فوق ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس
دكترا
قرار دادی
پيمانی
رسمی
مرد
زن
بين يک تا دو ميليون تومان
بين دو تا سه ميليون تومان
بيش از  0ميليون تومان
حداقل
حداكرر
ليسانس
فوق ليسانس
دكترا

كاركنان بخش دولتی
08
03
55
1/10
1/86
1/86
1/16
1/81
1/06
1/88
1/46
1/08
1/81
1/58
1/16
0
5
1/01
1/58
1/06

كاركنان بخش خصوصی
06
04
50
1/04
1/04
1/80
1/00
1/51
1/18
1/86
1/46
1/08
1/04
1/81
1/00
0
4
1/60
1/08
1/10

دانشجويان جويای كار
03
00
03
1/41
1/01
1/01
1/41
0
4
1/55
1/85

ارقام مربوط به آماره نيکويی بترازش میتدار ضتريب تعيتين

رهبری ،افزايش آموزش كاربردی و ارتیای انگيزه در كاركنان به

نگلکر  0برای مدل بدست آمده از روش رگرسيون لجستيک در

ترتي تب  1/60 ،1/56 ،1/58 ،1/53و  1/64بتته دستتت آمتتد كتته

حالت عوامل مؤثر بر انگيزه افراد به خصوصیسازی شركتهتای

میادير قابل قبولی استا میدار آماره  LM2برای آزمون واريانس

تعاونی روستايی برابر با  1/60به دست آمد كته نشتاندهنتده آن

ناهمسانی نشان میدهد اجتزای اخلتال الگتو مشتکل واريتانس

است كه  60درصد از تغييرا متغيرهای وابسته توس متغيرهای

ناهمسانی ندارندا

مستیل رگرسيون لجستيک تبيين میشود و بيانگر قدر پيش-

جدول  0نتايج بدست آمده از تخمين عوامل مؤثر بر انگيتزه

بينی مناسب مدل استا اين آماره در حالت بررسی عوامل متؤثر

افراد به خصوصیسازی شركتهتای تعتاونی روستتايی را نشتان

بر ايجاد روحيه رقابت پتﺬيری ،افتزايش خلاقيتت ،بهبتود شتيوه

میدهدا همانطور كه در جدول نشان داده شده است از ديتدگاه
شاغلين بخش دولتی ،متغيرهای روحيه رقابتپتﺬيری و آمتوزش

0- Nagelkerke
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كاربردی مربت و معنتیدار شتدند و متغيرهتای خلاقيتت ،شتيوه

خصوصی  1/04واحد افزايش میيابدا اگر متغير ايجاد انگيتزه در

رهبری و انگيزه در كاركنان معنتادار نشتدندا اگتر متغيتر روحيته

كاركنان  0واحد افزايش يابد احتمال انگيزه افراد بته خصوصتی-

رقابت پﺬيری  0واحتد افتزايش يابتد احتمتال انگيتزه افتراد بته

سازی شركتهای تعتاونی روستتايی از ديتدگاه شتاغلين بختش

خصوصیسازی شركتهای تعاونی روستايی از ديتدگاه شتاغلين

خصوصی  1/05واحد افزايش میيابدا از ديدگاه فارغ التیصتيلان

بخش دولتی  1/110واحد افزايش میيابدا همچنتين اگتر متغيتر

جويای كار نيز متغيرهای روحيه رقابتپﺬيری ،خلاقيت و آمتوزش

آموزش كاربردی  0واحد افزايش يابد احتمتال انگيتزه افتراد بته

كاربردی مربت و معنیدار شتدند و متغيرهتای شتيوه رهبتری و

خصوصیسازی شركتهای تعاونی روستايی از ديتدگاه شتاغلين

انگيزه در كاركنان معنادار نشدندا اگر متغير روحيه رقابتتپتﺬيری

بخش دولتی  1/08واحد افتزايش متیيابتدا از ديتدگاه شتاغلين

 0واحد افزايش يابد احتمتال انگيتزه افتراد بته خصوصتیستازی

بخش خصوصی نيز متغيرهای شيوه رهبری ،آموزش كتاربردی و

شركتهای تعاونی روستايی از ديدگاه فتارغ التیصتيلان جويتای

ايجاد انگيزه در كاركنتان مربتت و معنتیدار شتدند و متغيرهتای

كار  1/10واحد افتزايش متیيابتدا اگتر متغيتر خلاقيتت  0واحتد

روحيه رقابتپﺬيری و خلاقيت معنادار نشتدندا اگتر متغيتر بهبتود

افزايش يابد احتمال انگيزه افراد به خصوصیسازی شتركتهتای

شيوه رهبتری  0واحتد افتزايش يابتد احتمتال انگيتزه افتراد بته

تعاونی روستايی از ديتدگاه فتارغ التیصتيلان جويتای كتار 1/00

خصوصیسازی شركتهای تعاونی روستايی از ديتدگاه شتاغلين

واحد افزايش میيابدا اگر متغير آموزش كاربردی  0واحد افزايش

بخش خصوصی  1/18واحد افزايش میيابدا اگر متغيتر آمتوزش

يابد احتمال انگيزه افراد به خصوصیسازی شركتهتای تعتاونی

كاربردی  0واحد افزايش يابد احتمال انگيزه افراد به خصوصتی-

روستايی از ديتدگاه فتارغ التیصتيلان جويتای كتار  1/00واحتد

سازی شركتهای تعتاونی روستتايی از ديتدگاه شتاغلين بختش

افزايش میيابدا

جدول  .2تخمين عوامل مؤثر بر انگيزه افراد به خصوصیسازی شركتهای تعاونی روستايی از ديدگاه شاغلين و فارغالتیصيلان

ديدگاه شاغلين
بخش دولتی

ديدگاه شاغلين
بخش خصوصی

ديدگاه فارغالتیصيلان
جويای كار

متغير مستقل
روحيه رقابت پﺬيری
خلاقيت
شيوه رهبری
آموزش كاربردی
انگيزه در كاركنان
روحيه رقابت پﺬيری
خلاقيت
شيوه رهبری
آموزش كاربردی
انگيزه در كاركنان
روحيه رقابت پﺬيری
خلاقيت
شيوه رهبری
آموزش كاربردی
انگيزه در كاركنان

ضريب
3/86
0/80
0/43
4/04
5/80
0/40
5/03
0/04
3/48
6/30
1/00
0/16
0/85
6/04
8/05

سطح معنیداری
1/10
1/04
1/06
1/14
1/06
1/64
1/04
1/10
1/13
1/13
1/13
1/14
1/60
1/15
1/58

اثر نهايی
0/14
1/34
0/10
0/00
0/85
0/10
0/54
1/45
0/05
0/56
1/16
1/00
1/34
0/54
0/00

سطح معنیداری
1/110
1/00
1/0
1/08
1/04
1/10
1/08
1/18
1/04
1/05
1/10
1/00
1/03
1/00
1/14

تخمين عوامل مؤثر بر ايجاد روحيه رقابت پﺬيری از ديتدگاه

رقابتپﺬيری در كاركنتان از ديتدگاه شتاغلين بختش خصوصتی

شاغلين و فارغالتیصيلان در جدول  0ارائه شده استا همانطتور

 1/04واحد افزايش میيابدا اگر متغير مهار و توانايی كاركنتان

كه در جدول مشاهده میشود از ديدگاه شتاغلين بختش دولتتی،

 0واحد افتزايش يابتد احتمتال ايجتاد روحيته رقابتتپتﺬيری در

متغيرهای شراي میي كار و ميزان تیصيلا كاركنان مربت و

كاركنان از ديدگاه شاغلين بخش خصوصی  1/10واحتد افتزايش

معنیدار شدند و متغير مهار و توانايی كاركنان معنادار نشدا اگر

میيابدا از ديدگاه فارغ التیصتيلان جويتای كتار نيتز متغيرهتای

متغير بهبود شراي میي كار  0واحد افزايش يابد احتمال ايجتاد

مهار و توانايی كاركنان و ميزان تیصتيلا كاركنتان مربتت و

روحيه رقابتپﺬيری در كاركنان از ديدگاه شاغلين بختش دولتتی

معنیدار شدند و متغير شراي میي كار معنادار نشدا اگر متغيتر

 1/80واحد افزايش میيابدا همچنين اگر متغير ميزان تیصتيلا

مهار و توانايی كاركنان  0واحد افتزايش يابتد احتمتال ايجتاد

كاركنان  0واحد افزايش يابد احتمال ايجاد روحيه رقابتتپتﺬيری

روحيه رقابتپﺬيری در كاركنان از ديدگاه فارغ التیصيلان جويای

در كاركنان از ديدگاه شاغلين بخش دولتی  1/04واحتد افتزايش

كار  1/105واحد افزايش میيابدا اگتر متغيتر ميتزان تیصتيلا

میيابدا از ديدگاه شاغلين بخش خصوصی نيز متغيرهای شتراي

كاركنان  0واحد افزايش يابد احتمال ايجاد روحيه رقابتتپتﺬيری

میي كار و مهار و توانايی كاركنان مربت و معنیدار شتدند و

در كاركنان از ديدگاه فارغ التیصيلان جويای كتار  1/100واحتد

متغير ميزان تیصيلا كاركنان معنادار نشتدا اگتر متغيتر بهبتود

افزايش میيابدا

شراي میي كار  0واحد افتزايش يابتد احتمتال ايجتاد روحيته
جدول  .0تخمين عوامل مؤثر بر ايجاد روحيه رقابت پﺬيری از ديدگاه شاغلين و فارغالتیصيلان

ديدگاه شاغلين
بخش دولتی
ديدگاه شاغلين
بخش خصوصی
ديدگاه فارغالتیصيلان
جويای كار

متغير مستقل
شراي میي كار
مهار و توانايی كاركنان
ميزان تیصيلا كاركنان
شراي میي كار
مهار و توانايی كاركنان
ميزان تیصيلا كاركنان
شراي میي كار
مهار و توانايی كاركنان
ميزان تیصيلا كاركنان

ضريب
8/80
0/55
3/00
1/05
1/08
1/00
1/03
1/06
1/04

سطح معنیداری
1/13
1/45
1/14
1/18
1/10
05/66
4/00
1/15
1/10

اثر نهايی
0/04
1/80
0/4
1/106
1/13
1/105
1/15
1/185
1/145

سطح معنیداری
1/80
1/10
1/04
1/04
1/10
1/08
1/00
1/105
1/100

جدول  8عوامل مؤثر بر افزايش خلاقيت كاركنتان از ديتدگاه

میيابدا همچنين اگر متغير تجربيا و اعتیادا شخصی  0واحد

شاغلين و فارغالتیصيلان را نشان متیدهتدا همتانطتور كته در

افزايش يابد افزايش خلاقيت كاركنان از ديدگاه شتاغلين بختش

جتتدول مشتتاهده م تیشتتود از دي تدگاه شتتاغلين بختتش دولت تی،

دولتی  1/18واحد افزايش متیيابتدا از ديتدگاه شتاغلين بختش

تیصيلا و تجربيا و اعتیادا شخصی مربت و معنیدار شدند

خصوصی نيز متغيرهای تجربيا و اعتیتادا شخصتی و وجتود

و متغيرهای سن ،جنسيت و وجود تسهيلا معنادار نشتدندا اگتر

تسهيلا مربت و معنیدار شتدند و متغيرهتای ستن ،جنستيت و

متغير تیصيلا  0واحد افزايش يابتد احتمتال افتزايش خلاقيتت

تیصيلا معنادار نشدندا اگر متغير تجربيا و اعتیادا شخصی

كاركنان از ديدگاه شاغلين بخش دولتتی  1/100واحتد افتزايش

 0واحد افزايش يابد احتمال افزايش خلاقيت كاركنتان از ديتدگاه
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شاغلين بخش خصوصی  1/04واحد افزايش میيابدا اگتر متغيتر

كاركنان از ديدگاه فتارغ التیصتيلان جويتای كتار  1/100واحتد

وجود تسهيلا  0واحد افتزايش يابتد احتمتال افتزايش خلاقيتت

افزايش میيابدا اگر متغير تجربيا و اعتیادا شخصی  0واحتد

كاركنان از ديدگاه شاغلين بخش خصوصی  1/100واحد افزايش

افزايش يابد احتمال افزايش خلاقيتت كاركنتان از ديتدگاه فتارغ

میيابدا از ديدگاه فارغ التیصتيلان جويتای كتار نيتز متغيرهتای

التیصيلان جويای كار  1/04واحد افزايش متیيابتدا اگتر متغيتر

مربت

وجود تسهيلا  0واحد افتزايش يابتد احتمتال افتزايش خلاقيتت

و معنیدار شدند و متغيرهای سن و جنسيت معنادار نشتدندا اگتر

كاركنان از ديدگاه فتارغ التیصتيلان جويتای كتار  1/105واحتد

متغير تیصيلا  0واحد افزايش يابتد احتمتال افتزايش خلاقيتت

افزايش میيابدا

تیصيلا  ،تجربيا و اعتیادا شخصی و وجود تسهيلا

جدول  .4تخمين عوامل مؤثر بر افزايش خلاقيت از ديدگاه شاغلين و فارغالتیصيلان

ديدگاه شاغلين
بخش دولتی

ديدگاه شاغلين
بخش خصوصی

ديدگاه فارغالتیصيلان
جويای كار

متغير مستقل
سن
جنسيت
تیصيلا
تجربيا و اعتیادا شخصی
وجود تسهيلا
سن
جنسيت
تیصيلا
تجربيا و اعتیادا شخصی
وجود تسهيلا
سن
جنسيت
تیصيلا
تجربيا و اعتیادا شخصی
وجود تسهيلا

ضريب
-0/0
-00/81
0/83
00/14
4/00
0/40
0/43
1/00
00/44
1/61
1/05
6/08
0/04
04/00
08/63

سطح معنیداری
1/00
1/00
1/14
1/10
1/00
1/00
1/00
1/30
1/10
1/16
1/08
1/00
1/18
1/13
1/13

اثر نهايی
-1/05
-5/05
1/04
5/14
0/35
1/35
1/34
1/14
0/43
1/04
1/14
0/45
1/45
8/5
0/44

سطح معنیداری
1/00
1/04
1/100
1/18
1/00
1/04
1/08
1/10
1/04
1/100
1/10
1/08
1/100
1/04
1/105

جدول  5تخمين عوامل مؤثر بر بهبود شيوه رهبری از ديدگاه

ديدگاه شاغلين بخش دولتتی  1/04واحتد افتزايش متیيابتدا از

شاغلين و فارغالتیصيلان را نشان متیدهتدا همتانطتور كته در

ديدگاه شاغلين بخش خصوصی نيز متغيرهای ايجاد رضتايت در

جتتدول مشتتاهده م تیشتتود از دي تدگاه شتتاغلين بختتش دولت تی،

كاركنان و عملکرد رهبر در اتختاذ تصتميما مربتت و معنتیدار

متغيرهای ايجاد رضايت در كاركنان و عملکترد رهبتر در اتختاذ

شدند و متغيرهای تیصيلا و مهار رهبر و پايبندی به اصتول

تصتتميما مربتتت و معن تیدار شتتدند و متغيرهتتای تیص تيلا و

و ارزشها معنادار نشدندا اگر متغير ايجاد رضايت در كاركنتان 0

مهار رهبر و پايبندی به اصول و ارزشها معنادار نشتدندا اگتر

واحد افزايش يابد احتمال بهبود شيوه رهبری از ديدگاه شتاغلين

متغير ايجاد رضايت در كاركنتان  0واحتد افتزايش يابتد احتمتال

بخش خصوصی  1/105واحد افتزايش متیيابتدا همچنتين اگتر

بهبود شيوه رهبری از ديدگاه شاغلين بخش دولتی  1/100واحتد

متغير عملکرد رهبر در اتختاذ تصتميما  0واحتد افتزايش يابتد

افزايش میيابدا همچنتين اگتر متغيتر عملکترد رهبتر در اتختاذ

احتمال بهبود شيوه رهبری از ديدگاه شاغلين بختش خصوصتی

تصميما  0واحد افزايش يابد احتمتال بهبتود شتيوه رهبتری از

 1/108واحد افزايش میيابدا از ديدگاه فارغ التیصتيلان جويتای
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كار نيز متغيرهای ايجاد رضايت در كاركنان و عملکترد رهبتر در

بهبود شيوه رهبری از ديدگاه فارغ التیصيلان جويای كتار 1/05

اتخاذ تصميما مربت و معنیدار شدند و متغيرهای تیصتيلا و

واحد افزايش میيابدا همچنين اگر متغير عملکرد رهبر در اتختاذ

مهار رهبر و پايبندی به اصول و ارزشها معنادار نشتدندا اگتر

تصميما  0واحد افزايش يابد احتمتال بهبتود شتيوه رهبتری از

متغير ايجاد رضايت در كاركنتان  0واحتد افتزايش يابتد احتمتال

ديدگاه فارغ التیصيلان جويای كار  1/08واحد افزايش میيابدا

جدول  .9تخمين عوامل مؤثر بر بهبود شيوه رهبری از ديدگاه شاغلين و فارغالتیصيلان

ديدگاه شاغلين
بخش دولتی

ديدگاه شاغلين
بخش خصوصی

ديدگاه فارغالتیصيلان
جويای كار

متغير مستقل
تیصيلا و مهار رهبر
ايجاد رضايت در كاركنان
عملکرد رهبر در اتخاذ تصميما
پايبندی به اصول و ارزشها
تیصيلا و مهار رهبر
ايجاد رضايت در كاركنان
عملکرد رهبر در اتخاذ تصميما
پايبندی به اصول و ارزشها
تیصيلا و مهار رهبر
ايجاد رضايت در كاركنان
عملکرد رهبر در اتخاذ تصميما
پايبندی به اصول و ارزشها

ضريب
0/00
0/01
4/30
0/63
5/50
0/88
03/01
8/40
5/50
0/88
03/01
8/40

سطح معنیداری
1/04
1/13
1/14
1/05
1/00
1/10
1/10
1/03
1/56
1/10
1/13
1/84

اثر نهايی
1/34
1/45
0/10
1/54
0/80
1/35
5/54
0/40
0/05
1/43
8/40
0/00

سطح معنیداری
1/05
1/100
1/04
1/108
1/00
1/105
1/108
1/00
1/100
1/05
1/08
1/00

جدول  6تخمين عوامل مؤثر بتر افتزايش انگيتزه از ديتدگاه

نشدا اگر متغير بهبود شناخت نيازهای رفتاری كاركنتان  0واحتد

شاغلين و فارغالتیصيلان را نشان متیدهتدا همتانطتور كته در

افزايش يابد احتمال افزايش انگيزه كاركنتان از ديتدگاه شتاغلين

جتتدول مشتتاهده م تیشتتود از دي تدگاه شتتاغلين بختتش دولت تی،

بخش خصوصی  1/04واحد افزايش میيابتدا اگتر متغيتر بهبتود

متغيرهای شناخت نيازهای رفتاری كاركنان ،شناخت توانايیهای

شيوه متديريت  0واحتد افتزايش يابتد احتمتال افتزايش انگيتزه

كاری و شيوه مديريت مربت و معنیدار شدندا به اين معنا كه اگر

كاركنان از ديدگاه شاغلين بخش خصوصی  1/00واحتد افتزايش

متغير شناخت نيازهای رفتتاری كاركنتان  0واحتد افتزايش يابتد

میيابدا از ديدگاه فارغ التیصيلان جويتای كتار نيتز تنهتا متغيتر

احتمال افزايش انگيزه كاركنان از ديدگاه شاغلين بختش دولتتی

شناخت توانايیهای كتاری مربتت و معنتیدار شتد و متغيرهتای

 1/08واحد افزايش میيابدا همچنين اگر متغير شناخت توانتايی-

شناخت نيازهای رفتاری كاركنان و شيوه مديريت معنادار نشدندا

های كاری  0واحد افزايش يابد احتمال افزايش انگيزه كاركنتان

اگر متغير شناخت توانايیهای كاری  0واحد افزايش يابد احتمال

از ديدگاه شاغلين بخش دولتی  1/100واحد افتزايش متیيابتد و

افزايش انگيزه كاركنان از ديدگاه فارغ التیصتيلان جويتای كتار

اگر متغير بهبود شتيوه متديريت  0واحتد افتزايش يابتد احتمتال

 1/15واحد افزايش میيابدا

افزايش انگيزه كاركنان از ديدگاه شتاغلين بختش دولتتی 1/00

جدول  4تخمين عوامل مؤثر بر بهبود آمتوزش كتاربردی در

واحد افزايش میيابدا از ديدگاه شتاغلين بختش خصوصتی نيتز

كاركنان از ديدگاه شاغلين و فارغالتیصيلان را نشتان متیدهتدا

متغيرهای شناخت نيازهای رفتتاری كاركنتان و شتيوه متديريت

همانطور كه در جدول مشاهده میشود از ديدگاه شاغلين بخش

مربت و معنیدار شدند و متغير شناخت توانايیهای كاری معنادار

دولت تی ،متغيرهتتای انگي تزه و آمتتادگی يادگيرنتتده ،كارآمتتدی و

بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزه جهت خصوصیسازی شرکتهای تعاونی روستایی

اثربخشی دورهها و نظم و میررا دورهها مربت و معنیدار شدندا
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بخش دولتی  1/10واحد افزايش میيابدا

به اين معنا كه اگر متغيتر انگيتزه و آمتادگی يادگيرنتده  0واحتد
افزايش يابد احتمال بهبود آموزش كتاربردی از ديتدگاه شتاغلين
جدول  :1تخمين عوامل مؤثر بر افزايش انگيزه از ديدگاه شاغلين و فارغالتیصيلان

ديدگاه شاغلين
بخش دولتی
ديدگاه شاغلين
بخش خصوصی
ديدگاه فارغالتیصيلان
جويای كار

ضريب
5/03
4/50
5/84
00/40
8/15
4/46
1/50
05/30
5/04

متغير مستقل
شناخت نيازهای رفتاری كاركنان
شناخت توانايیهای كاری
شيوه مديريت
شناخت نيازهای رفتاری كاركنان
شناخت توانايیهای كاری
شيوه مديريت
شناخت نيازهای رفتاری كاركنان
شناخت توانايیهای كاری
شيوه مديريت

سطح معنیداری
1/100
1/100
1/180
1/13
1/58
1/15
1/31
1/16
1/04

اثر نهايی
0/08
0/10
0/40
0/35
0/10
0/64
1/05
0/30
0/65

سطح معنیداری
1/08
1/100
1/00
1/04
1/10
1/00
1/08
1/15
1/18

همچنين اگر متغيتر كارآمتدی و اثربخشتی دورههتا  0واحتد

انگيزه و آمادگی يادگيرنده  0واحد افتزايش يابتد احتمتال بهبتود

افزايش يابد احتمال بهبود آموزش كتاربردی از ديتدگاه شتاغلين

آموزش كاربردی از ديدگاه شاغلين بخش خصوصی  1/14واحتد

بخش دولتی  1/04واحد افزايش متیيابتد و اگتر متغيتر نظتم و

افزايش میيابدا همچنين اگر متغير كارآمدی و اثربخشی دورهها

میررا دورهها  0واحتد افتزايش يابتد احتمتال بهبتود آمتوزش

 0واحد افزايش يابد احتمال بهبود آمتوزش كتاربردی از ديتدگاه

كاربردی از ديدگاه شاغلين بختش دولتتی  1/00واحتد افتزايش

شاغلين بخش خصوصی  1/10واحد افزايش میيابد و اگر متغيتر

میيابدا از ديدگاه شاغلين بخش خصوصی نيز متغيرهای انگيتزه

نظم و میررا دورهها  0واحد افزايش يابد احتمال بهبود آموزش

و آمتتادگی يادگيرنتتده ،كارآمتتدی و اثربخشتی دورههتتا و نظتتم و

كاربردی از ديدگاه شاغلين بخش خصوصی  1/00واحد افتزايش

میررا دورهها مربت و معنیدار شدندا به اين معنا كه اگر متغيتر

میيابدا

جدول  .7تخمين عوامل مؤثر بر بهبود آموزش كاربردی در كاركنان از ديدگاه شاغلين و فارغالتیصيلان

ديدگاه شاغلين
بخش دولتی
ديدگاه شاغلين
بخش خصوصی
ديدگاه فارغالتیصيلان
جويای كار

متغير مستقل
انگيزه و آمادگی يادگيرنده
كارامدی و اثربخشی دورهها
نظم و میررا دورهها
انگيزه و آمادگی يادگيرنده
كارامدی و اثربخشی دورهها
نظم و میررا دورهها
انگيزه و آمادگی يادگيرنده
كارامدی و اثربخشی دورهها
نظم و میررا دورهها

ضريب
3/04
4/48
3/44
01/05
01/13
4/53
3/60
04/18
1/50

از ديدگاه فارغ التیصيلان جويای كار نيز متغيرهای انگيزه و

سطح معنیداری
1/13
1/10
1/15
1/14
1/14
1/10
1/13
1/10
1/45

اثر نهايی
0/45
0/36
0/34
0/65
0/00
0/56
0/41
8/14
1/00

سطح معنیداری
1/10
1/04
1/00
1/14
1/10
1/00
1/18
1/10
1/08

آمادگی يادگيرنده و كارآمدی و اثربخشی دورهها مربت و معنی-
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دار شدند و متغير نظم و میررا دورهها معنادار نشدا اگر متغيتر

واحد افزايش میيابدا همچنين اگر متغير كارآمدی و اثربخشتی

انگيزه و آمادگی يادگيرنده  0واحد افزايش يابتد احتمتال بهبتود

دورهها  0واحد افزايش يابد احتمال بهبود آمتوزش كتاربردی از

آموزش كاربردی از ديدگاه فارغ التیصتيلان جويتای كتار 1/18

ديدگاه فارغ التیصيلان جويای كار  1/10واحد افزايش میيابدا

بحث و نتيجهگيری

شيوه رهبری اثر معنیداری بر افزايش انگيتزه خصوصتیستازی

در اين تییيق هدف بررسی اثر عوامل مؤثر بر ايجاد انگيتزه

نخواهند داشتا از ديدگاه فارغالتیصيلان جويای كار نيتز ايجتاد

جهت خصوصیسازی شركتهای تعاونی روستايی در شهرستتان

روحيه رقابتپﺬيری ،افتزايش خلاقيتت و آمتوزش كتاربردی اثتر

تربتحيدريه است و جامعه آماری در نظر گرفته شده برای انجام

معنیداری بر خصوصیسازی شركتهای تعاونی روستايی دارد و

اين تییيق شامل شاغلين بخش دولتی ،خصوصتی و عتدهای از

بهبود شيوه رهبری و افزايش انگيزه در كاركنتان معنتادار نشتده

دانشجويان فارغالتیصيل جويای كار متیباشتد كته تعتداد 051

استا همانطور كه مشاهده میشود آموزش كاربردی از ديتدگاه

پرسشنامه در بين آنها بته صتور مراجعته حضتوری توزيتع و

تمامی افراد به عنوان يکی از مهمترين عوامل انستانی متؤثر در

تکميل گرديد و در نهايت با استتفاده از نترم افتزار  Eviewsبته

راستای خصوصیسازی نیش مهمی ايفا میكندا علت اين مسئله

تیليل متغيرهتای انستانی متؤثر بتر خصوصتی ستازی و تتأثير

متیتوانتد ستهولت اجترای آمتوزشهتای كتاربردی در راستتای

زيرعوامل آنها پرداخته شده استا

خصوصیسازی نسبت به ايجاد ستاير عوامتل باشتدا بته عنتوان

اين تییيق شامل  6بخش عوامتل تأثيرگتﺬار بتر خصوصتی

نمونه افزايش انگيزه و خلاقيت در كاركنان و ايجاد روحيه رقابت

سازی ،عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان ،عوامل مؤثر بر خلاقيتت

پﺬيری و همچنين بهبود شيوه رهبری به يک سری زيرستاخت-

و نوآوری ،عوامل مؤثر بر آموزش كتاربردی و عمتومی ،عوامتل

های شخصيتی و رفتاری نيز بستگی دارد اما آمتوزش كتاربردی

مؤثر بر ايجاد روحيه رقابت پﺬيری و عوامل مؤثر بر شيوه رهبری

سهلالوصولتر میباشدا همچنين در بخش ايجاد روحيه رقابتت

بوده كه هر كدام به صور جداگانه مورد تیليل و بررستی قترار

پﺬيری از ديدگاه شاغلين بخش دولتی شراي میي كار و ميزان

گرفته استا

تیصيلا كاركنان اثر مربت و معنیداری بر ايجاد روحيه رقابت-

همانطور كه در جتدول نشتان داده شتده استت از ديتدگاه

پﺬيری كاركنان داردا از ديدگاه شاغلين بخش خصوصی شتراي

شاغلين بختش دولتتی ايجتاد روحيته رقابتتپتﺬيری و افتزايش

میي كار و مهار و توانمندی كاركنان اثر مربت و معنتیداری

آموزش كاربردی از عوامل انسانی مؤثر بر خصوصیسازی متی-

بر ايجاد روحيه رقابتپﺬيری كاركنتان داردا همچنتين از ديتدگاه

باشندا افزايش خلاقيت ،بهبود شتيوه رهبتری و افتزايش انگيتزه

فارغالتیصيلان جويای كار مهار و توانمندی كاركنان و ميتزان

كاركنان اثر معنیداری بر انگيزه شركتهتای تعتاونی روستتايی

تیصيلا افراد بر ايجاد روحيته رقابتت پتﺬيری اثرگتﺬار بتوده و

نسبت به خصوصیسازی نخواهد داشتا

شراي میي كار اثری نداردا بته صتور كلتی در ايتن بختش

نتايج نشان داد از ديدگاه شاغلين بخش خصوصتی افتزايش

عوامل شراي میي كار ،ميزان تیصيلا كاركنان و مهتار و

آمتوزش كتتاربردی ،بهبتود شتيوه رهبتری و افتتزايش انگيتزه در

توانمندی آنها بر ميزان رقابتپﺬيری آنها متؤثر استتا مستلماً

كاركنان از عوامل انسانی مؤثر بتر خصوصتیستازی متیباشتندا

بهبود شراي میي كار سبب میشود میي مناسبتتری بترای

همچنين ايجاد روحيه رقابتپتﺬيری ،افتزايش خلاقيتت و بهبتود

ايجاد روحيه رقابتپﺬيری سالم در بين افراد وجود داشتته باشتدا
اين ديدگاه با توجه به اينکه افراد شاغل وضعيت اشتغال را در

بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزه جهت خصوصیسازی شرکتهای تعاونی روستایی

نمودهاند در بين شاغلين وجود دارد و دانشجويان جويای كار بته
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دولتی میباشدا

اين مسئله معتید نبودندا همچنتين هرقتدر مهتار و توانمنتدی

در بخش بهبود شيوه رهبری در هر سته گتروه ايتن اعتیتاد

كاركنان افزايش يابد شراي رقابتپﺬيری بهتتری ايجتاد خواهتد

وجود دارد كه ايجاد رضايت در كاركنان و عملکرد رهبر در اتخاذ

شدا در زمينه اثرگﺬاری مهار و توانمنتدی كاركنتان بتر ايجتاد

تصميما از عوامل مؤثر بر بهبود شتيوه رهبتری بتوده و ستاير

روحيه رقابتپﺬيری میتوان گفت كه اين مسئله بيشتر در بخش

عوامل از جمله تیصيلا و مهار رهبر و پايبندی بته اصتول و

دولتی كمرنگتر در نظر گرفته شده است و در ساير بخشها بته

ارزشها بر بهبود شيوه رهبری اثری ندارندا علتت ايتن موضتوع

عنوان عامل مؤثر در نظر گرفته شده استا همچنين با توجه بته

میتواند اين باشد كه تیصيلا و مهار رهبر بته عنتوان يتک

اينکه مهار افراد در بخش خصوصی مهمتر از ميزان تیصيلا

مسئله جانبی است و در برخی موارد با افزايش تیصتيلا رهبتر،

افراد در نظر گرفته میشود لﺬا عامل ميزان تیصيلا از ديتدگاه

شيوه رهبری بهبود نمیيابد چراكه رهبری يک فن و هنر استت

بخش خصوصی اثرگﺬار نمیباشدا

كه بيشتر به عملکرد رهبر در اتخاذ تصميما و ايجاد رضايت در

در بخش عوامل مؤثر بر افزايش خلاقيت از ديتدگاه شتاغلين

كاركنان برمیگردد و نه به ميزان تیصيلا ا

بخش دولتی تیصيلا و تجربيا و اعتیادا شخصی اثر مربت

در مورد افتزايش انگيتزه از ديتدگاه شتاغلين بختش دولتتی

بر افزايش خلاقيت از ديدگاه شاغلين بختش دولتتی داردا آنهتا

شناخت نيازهای رفتاری كاركنان ،شناخت نيازها و توانتايیهتای

معتیدند ساير عوامل شامل جنسيت ،سن و وجتود تستهيلا بتر

كاری و شيوه مديريت از عوامل مؤثر هستندا از ديدگاه شتاغلين

افتتزايش خلاقي تت اثرگتتﺬار نيستتتندا از دي تدگاه شتتاغلين بختتش

بختش خصوصتی شتناخت نيازهتتای رفتتاری كاركنتان و شتيوه

خصوصی تجربيا و اعتیادا شخصتی و وجتود تستهيلا اثتر

مديريت بر افزايش انگيزه اثر مربتت و معنتیدار دارنتد و عامتل

مربت و معنیداری بر افزايش خلاقيت از ديدگاه شتاغلين بختش

شناخت توانايیهای كاری اثرگتﺬار نيستتا همچنتين از ديتدگاه

خصوصی دارد و ساير عوامل بیمعنا هستندا همچنين از ديتدگاه

فارغالتیصيلان جويای كار شناخت توانايیهای كاری بر افتزايش

فارغالتیصيلان تیصيلا  ،تجربيا و اعتیادا شخصی و وجتود

انگيزه اثرگﺬار بوده و عوامل شناخت نيازهای رفتاری كاركنتان و

تسهيلا اثر مربت و معنیداری بر افتزايش خلاقيتت دارنتدا بته

شيوه مديريت و رهبری معنیدار نشدهاندا همانطور كه مشتاهده

صور كلی هر سه گروه معتیدنتد ستن و جنستيت بتر خلاقيتت

میشود از ديدگاه شاغلين بخش اداری كليه موارد بر انگيزه افراد

اثرگﺬار نيستا از ديدگاه بخش دولتی و فارغالتیصتيلان جويتای

اثرگﺬار است و از ديدگاه فارغالتیصيلان جويای كار فی شناخت

كار هر قدر تیصيلا افزايش ياد خلاقيت افزايش میيابد كه اين

توانايیهای كاری بر ايجاد انگيزه اثرگﺬار میباشدا

مستئله در متتورد بختتش خصوصتی بتی اثتتر استتتا تجربيتا و

در نهايت در مورد بررسی عوامل مؤثر بر آموزش كاربردی از

اعتیادا شخصی از ديدگاه كليته افتراد دارای بالتاترين اثتر بتر

ديتدگاه شتتاغلين بختش دولتتی و خصوصتی انگيتزه و آمتتادگی

خلاقيت اثرگﺬار میباشتدا همچنتين وجتود تستهيلا از ديتدگاه

يادگيرنده ،كارآمدی و اثربخشی دورهها و نظم و میررا دورههتا

شاغلين بخش خصوصی و فارغالتیصيلان جويای كار بر خلاقيت

اثر مربت و معنیداری دارندا همچنين از ديدگاه فارغالتیصتيلان

اثرگﺬار است كه اين موضوع از سوی شاغلين بخش دولتتی بتی

جويای كار انگيزه و آمادگی يادگيرنتده و كارآمتدی و اثربخشتی

اثر است كه علت آن دريافت حیوق ثابت در بخشهای دولتتی و

دورهها اثر مربت و معنیداری داشته و نظم و میررا دورهها بتر

عدم وجود وامهای خاب در ايتن زمينته بترای شتاغلين بختش

بهبود آموزش كاربردی اثری نداردا
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با توجه به نتايج بدست آمده با ايجاد انگيزه و روحيه رقابتت

شدا

پﺬيری در كاركنان و همچنين ايجاد شراي لازم و میي مناسب

تشکر و قدردانی :اين میاله مستخر از نتايج طرح تییيیاتی

برای بروز خلاقيت و نوآوری آنها و اصلاح شيوه رهبتری و نتوع

اجتترا شتتده بتته شتتماره طتترح  UTH:1398/04/153از میتتل

آموزشهای عمومی و كاربردی كتردن آنهتا ،متیتتوان باعت

اعتبتتارا معاونتتت آموزشتتی و پ وهشتتی دانشتتگاه تربتحيدريتته

افزايش انگيزه خصوصیسازی و افزايش سوددهی اين بختش و

میباشدا
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Abstract
The privatization process is an approach to the gradual access to a market mechanism whereby
countries with interventionist governments transfer part of public and government ownership to the
private sector. In this study, factors affecting individual’s motivation for companeis privatization of rural
cooperatives. The effects of their sub-factors and interpretation of these were investigated using the
Logit model. The required data were collected from the study through 250 questionnaires with Cokran
formula and in-person interviews with public and private sector employers and graduates in Torbat
Heydariyeh city in 2019 using the classified random method. The results showed that creating
competitiveness and increasing applied training are the factors effecting privatization from the viewpoint
of public sector employers. Increasing applied training, improving leadership style and increasing
motivation in employers are factors effecting privatization from the perspective of private sector
employers, and creating competitiveness, creativity and applied training have a significant effect from
the perspective of graduates. Also, regarding the study of the factors affecting applied education from
the perspective of public and private sector employees, learner motivation and readiness, efficiency and
effectiveness of courses and the order and regulations of courses have a positive and significant effect.
Given the importance of the role of applied education in motivating privatization of rural cooperatives,
it is suggested that incentives be established, the necessary motivation and preparation for learning is
sought in the employees and quality and orderly privatization training courses are held for the employees
of cooperative companies.
Keywords: Privatization, Human Factors, Applied education, Rural cooperatives.

1 - Assistant Professor of agricultural economics, university of Torbat Heydarieh
2 - M.Sc, agricultural economics, university of Torbat Heydarieh

(*- Corresponding author Email: .rastegaripour@torbath.ac.ir)
DOI: 10.22048/RDSJ.2021.264671.1901

