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 چکيده
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 مقدمه

 بختش بته دولتت اقتصتادی هتایفعاليتت واگذاری سياست

دولت و بخش دولتتی در  يتو میدود كردن حوزه فعال خصوصی

 كم امروزه و است يافته ایسابیهبی روا  جهان در اخير هایدهه

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

 سياست، اينا است مدهآدر اجرا مرحله به گسترده ابعاد در توسعه،

 شتود،متی شتناخته ستازیخصوصتی سياستت عنتوان تیت كه

 هتا،فعاليتت بتر معنتاداری و مهتم اثترا  همتواره است توانسته

داشته  یاقتصاد يرهایعملکرد مؤسسا ، كارايی مؤسسا  و متغ

از برنامته  یجزئ یدولت هایشركت سازیخصوصی ياستباشدا س

 يتکبته  يابیآن دستت یبوده و هتدف از اجترا یاقتصاد يلتعد

بته  ستازیخصوصیبازار استا  یيروهابر ن یاقتصاد سالم و متک

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

 و دولتت دخالتت كمترشدن است موردنظر سياست اين اجرای از

 قطتع، طور بها است دخالت اين میاصد و ميزان نمودن مشخص

 و بتوده زيربنايی هایگذاریسرمايه شامل دولت هایفعاليت اگر

 بتازدهی نترخ افتزايش باع  باشد توليد تنگناهای رفع جهت در

-متی خصوصی بخش گذاریسرمايه و گذارانسرمايه موردانتظار

 (ا0030 ،همکاران و یسجاد) شود

 یخصوصت هایشركت و یخدمات يدی،تول یهایامروزه تعاون

ابزار مهم در جهت مشاركت  يکاز كشورها به عنوان  ياریدر بس

 ياربست يگاهجا یاز منافع توسعه اقتصاد یمندتوده مردم در بهره

از تعاون بته  يرانا یقانون اساس 00و  08دارندا در اصول  يیبالا

و  یدر كنتار بختش دولتت یاقتصتاد یهاعنوان ركن دوم بخش

كته  يگاهیها با نیش و جایشده استا تعاون ياد یبخش خصوص

-یكرده استت، مت يينتع و يفآنها تعر یكشور برا یقانون اساس

 ی،اقتصتاد يمبتروز تیولتا  عظت أو منشت یاصتل يتانتوانند جر

باشتندا بختش تعتاون بتا توجته بته  ياسیوس یفرهنگ ی،اجتماع

بستر  یاجتماع –یاقتصاد یبودن آن و داشتن كاركردها یمردم

استت و در صتور   یشغل یهافرصت يجادا یبرا یمناسب ياربس

 یمیستوس در فضتا یولهتا تیتیتعتاون يتنكمک دولت بته ا

توانند بته یها میا تعاونشد خواهد ايجادو كسب و كار  یاقتصاد

به ظهور رستانندا  یگذاريهرا در سرما یطور بارز مشاركت عموم

بته  ييندر حتد پتا یانتدازهاپتس يتعبا تجم یتعاون یهاشركت

 یگتذاريهتوانند باع  رونق سترمایكوچک و بزرگ م یهاشکل

 يشكنتدا افتزا یگذاريهد را وارد چرخه سرماراك ينگیشده و نید

اشتغال خواهد شد و  يشو افزا يدتول يشباع  افزا یگذاريهسرما

 شيرايپهستند ) یعوامل میر  رشد و توسعه اقتصاد ينهمه ا

 (ا0038 ،یپركار و

 یاهداف اقتصتاد يشبرددر پ یها نیش مهميرساختتوسعه ز

 یهتايرستاختز يافته،توسعه  یامع داردا كشورهاجو یو اجتماع

 یهتاانجام پروژه یبرا ینموده و منابع فراوان يردا يشخود را از پ

انتدا در فتراهم نمتوده يمقتد یهاپروژه يحصی یو نگهدار يدجد

 یهتايرستاختبه توستعه ز يازدر حال توسعه ن یمیابل كشورها

دهته  يتکدر  ا،يبانک توسعه آس یخود دارندا بر اساس برآوردها

 يشبه بت یهايرساختبه منظور توسعه ز يايیآس یكشورها يندهآ

استت  يهیبتد خواهند داشتا يازن یدلار منابع مال يليونتر يکاز 

بتتزرگ بتتا  یپتتروژه هتتا یمنتتابع متتال ينتتتام یهتتا بتترادولتتت

بختش  يتلدل ينباشتندا بته همتیمواجه م یجد هایيتمیدود

 یكردن بخش خصوصفعال و يریكارگ هكند با بیتلاش م یدولت

هتا را یكاستت يتناز ا یبرخت يادیتا حد ز يربنايیز یهادر پروژه

وجود دارد كه روند  ينهزم يندر ا یحال موانع ينا با ايدجبران نما

 و شتناخت لتذامواجه ساخته است  یپروژه ها را با كند یواگذار

 خصوصتی بختش گتذاریسترمايه توستعه بترای موانع اين رفع

 (ا0034 ،عباسيان و رحمانی) بديامی ضرور 

 یبته رشتد اقتصتاد يدنعوامل در راه رست ينتراز مهم يکی
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 یبته رشتد اقتصتاد يابیاستتا دستت یورمستمر در كشور، بهره

از منتابع  یبرخوردار يتسو و كاهش اهم يکاز  يدارزا و پادرون

 يازمنتدن يگتر،د یواز س ینسب يتكار به عنوان مز يرویو ن يهاول

 ينتدا فرآاستت یوراز عوامل مؤثر بر بهره یو علم يقدق یشناخت

بته  يجیتتدر يابیدستت یبرا يکردیبه عنوان رو یسازیخصوص

-مداخله یهابا دولت يیآن، كشورها یبازار است كه ط يسممکان

را به افتراد و بختش  یو عموم یدولت یهايتاز مالک یگر، بخش

اصتل  یكلت یهتاياستا پس از ابلاغ سدهندیانتیال م یخصوص

 یسازیخصوص ياستس یدر اجرا یاروح تازه ی،قانون اساس 88

 (ا0036 ،اسماعيليان و غفاريانشد ) يدهكشور دم

ر ييتتغ یدر فرهنگ لغتت دانشتگاه یساز یاصطلاح خصوص

 یفتياستتا در تعر یخصوص ستميدولت به س ستمياز س تيمالک

 یهتااستتياز س یجنبته مهمت یستازیخصوصت کاپياز پ گريد

 یدولت یهابنگاه تيانتیال مالک ندياست و به عنوان فرآ یاقتصاد

 یاقتصاد یهايهشودا براساس نظریم فيتعر یبه بخش خصوص

بته  یدولت یهاشركت یو واگذار یسازیامر خصوص یتيريو مد

و راهکتار جهتتت  یاستتترات  يتکبته عنتتوان  یبختش خصوصتت

و  یستاختار یهتا در ابعتاد متالارآمدتر كردن همه جنبه شركتك

عوامتل  یبررست لتذا،ها قرار داشته همواره مدنظر دولت ی،رفتار

 ،روزاوشتان و صترافضترور  دارد ) یستاز یمؤثر بتر خصوصت

مجموعته  یستازیخصوصت ،تعتاريف از ديگتر يکتی(ا در 0038

 یهتاقالب آن، در ستطوح و زمينته دانسته شده كه در یاقدامات

 یاز دست بختش عمتوم يريتمد ياگوناگون، كنترل، مالکيت و 

 يتنشتود و بته ایستپرده مت یخصوص )دولت( خار  و به بخش

میتررا  و  و دولت تنها يافتهترتيب، مکانيسم بازار، حيا  دوباره 

كند، بدون آنکه دخالت مستیيم یخود را حفظ م یمکانيسم نظارت

 (ا0035 ،آجریاقتصاد داشته باشد ) ر ودر بازا

قانون  88اصل  یكل هایياستس یدر راستا یسازیخصوص

 يدابلاغ گرد یتوس  میام معظم رهبر 0048در خردادماه  یاساس

 شتد،یم ياد یكه از آن به انیلاب اقتصاد هاياستس ينو با ابلاغ ا

گرددا حال بتا  يجادتصاد كشور ادر اق يدیجد گذاریيلقرار بود ر

التف و  یكه بنتدها هاياستس ينسال از ابلاغ ا 01گذشت حدود 

و  یبته صتراحت بته توستعه بختش خصوصت هاياستتس ين  ا

از  شناستیيباشاره دارد، لازم است آس يراندر اقتصاد ا يردولتیغ

 یطت یستاز یخصوصت ينتدبندها و فرا ينتییق اهداف ا يزانم

 ايتن استت مشتخص شواهد از آنچها يدمل آبه ع يراخ یهاسال

 فضتای و دارد فاصتله فاحشی صور به خود اهداف از هاسياست

 لتذا نشتده، فراهم غيردولتی و خصوصی بخش توسعه برای لازم

 همتتراه بتته اهتتداف تییتتق ميتتزان از شناستتیآسيب استتت لتتازم

 (ا  0038 ،همکاران و كريم) گردد ارائه راهکارها

 یصور  گرفته در مورد تجربه چندستاله خصوصت يیا تیی 

به توستعه  يدناست كه شتاب بخش از آن یدر كشور حاك یساز

كتردن  يزهستاختار و متدرن يدتجد يری،پذبهبود رقابت ی،اقتصاد

باشند، در اغلب یم یساز یخصوص یها كه از اهداف اصلشركت

 یكته گتاه یطتورمورد نظر نائل نشده است، به  يجموارد به نتا

بعتد از  یواگذار شده در فاصله نه چنتدان یهاشركت یمواقع برخ

 يیشناستا يجتهدر نت .انتدمواجه شده زيادیبا مشکلا   یواگذار

و شناخت موانتع  یبر جذب مشاركت بخش خصوص مؤثرعوامل 

 بختش مشتاركت توسعه برای هابخش و رفع آن ينو مشکلا  ا

(ا 0034 ،رزمجتتويی و اميراستتکندری) استتت الزامتتی خصوصتتی

است و بته  یاقتصاد یهاياستاز س یجنبه مهم یسازیخصوص

 یبه بخش خصوص یدولت یهابنگاه يتانتیال مالک يندعنوان فرآ

امتر  يرتیو متد یاقتصتاد یهتايتهشودا براساس نظریم يفتعر

 یبه بخش خصوص یدولت یهاشركت یو واگذار یسازیخصوص

و راهکار جهتت كارآمتدتر كتردن همته  یاسترات  يکبه عنوان 

همواره متدنظر  ی،و رفتار یساختار یها در ابعاد مالجنبه شركت

 (ا0038 ،روزاوشان و صراف) استها قرار داشته دولت

داخل و ختار   در سازیخصوصی زمينهدر  مطالعاتی تاكنون

 مطالعتا  ايتنبتر  مروری بخش ينادر  كهگرفته  صور كشور 

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

و تدوين الگوی راهبردی مناسب بترای ايتران را  سازیخصوصی

-براساس نتايج نظرختواهی و روش موضوع  يننمودندا ا یبررس

متورد تیليتل و  SPSS افزار نرم های آماری تعيين با استفاده از

سازی در قالب يک مدل مفهتومی، نهايتاً الگوی نهايی خصوصی

هتای خصوصتی ستازی در ارائه و بعد از آن ميزان انطباق برنامه

هتای وضتع كشور با آن الگو، مورد میايسه قرار گرفت و كاستتی

موجود تبيين گرديدا ابعاد الگوی راهبتردی خصوصتی ستازی در 

باشندا نتايج تییيتق همچنتين نشتان ی، هشت بُعد میمدل نهاي

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

 باشندا سازی هستند، در كشور مورد توجه نمی

( آينده نگاری خصوصتی ستازی 0034) همکاران و طوطيان

 يجنمودنتدا نتتا یسترا برر هتاآن آوری ستود با دولتی هایبانک

-سازی بر بازده دارايینشان داد ضريب برآوردی متغير خصوصی

دهتد متغيتر خصوصتی باشد كه نشان متیمی 000/1ها برابر با 

ثير داردا همچنتين ضتريب بترآوردی أسازی بر بازده دارايی ها ت

سازی بر بازده حیتوق صتاحبان ستهام برابتر بتا متغير خصوصی

متغير مستیل تییيق  t عناداری آمارهباشد ولی سطح ممی 110/1

ثير خصوصی سازی أدرصد بزرگتر است، پس ت 5از سطح خطای 

نتتايج  همچنتينبر بازده حیوق صتاحبان ستهام بانتک رد شتدا 

ثير أسازی بانک ملت بر ستودآوری تتتییيق نشان داد خصوصی

ثيری بربازده حیوق صاحبان سهام نداردا با توجه بته أداردا ولی ت

توان گفت واگذاری امتورا  اقتصتادی بته بختش ج میاين نتاي

 كنداخصوصی به بهبود كيفيت كمک شايانی می

 هتای( الزامتا  و استترات ی0034) جتويمی نامتدار و درينی

نمودنتدا  یآموزش عالی را بررست سازیخصوصی در شده تدوين

ی آمتوزش ستازدر اين راستا ابتدا عوامل دخيل رشتد خصوصتی

میور دسته بنتدی  00عالی در جهان و ايران شناسايی شد و در 

شدند و برای هركدام پيشتنهادها و راهکارهتايی اصتلاحی آورده 

سازی آموزش عالی در ايتران شده استا سپس الزاما  خصوصی

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

موانتع  ،میور موانع قتانونی 6جرا در در ادامه نيز موانع تدوين و ا

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

و پيشتنهادها و  انتدهبنتدی شتدموانع فرهنگی و اجتماعی دستته

راهکارهای اصلاحی در جهت برخورد با موانتع بته تفکيتک هتر 

 ااست دهيگرد ارائهبخش 

 بنتدیو رتبته يی( بته شناستا0036) استماعيليان و غفاريان

 ستازی خصوصتیپس از  یانسان يروین وریبهره بر مؤثر عوامل

بانتک تجتار (  ی)مطالعته متورد یاقتصتاد میتاومت يکتردرو با

 ي كاركنان بر تییق شرا ینشان داد كه بهره ور يجپرداختندا نتا

 يرتتأث یعوامتل درونت يتان،م يتنثر استا از اؤم یاقتصاد میاومت

عوامتل متؤثر،  يتاندارندا در م يطینسبت به عوامل می يشتریب

 ءو پتس از آن ارتیتا يریپتذيتولئمربوط بته مست يرتأث يشترينب

 باشدایم یماد یهايقو سپس تشو یشغل

( عملکرد 0101) 0شيونگ و گلوبوا یبخش مطالعا  خارج در

را مورد مطالعه قرار دادنتدا  یخصوص يتبه مالک یپس از واگذار

-یرا نشان م یبالاتر يیكارا ینشان داد كه بخش خصوص يجنتا

موضتوع كته  يتنا ی( به بررس0101) 0همکاران و جينينگا دهد

 هتایداده تیليتل و تجزيته استت؟ كارآمدتر خصوصی بخش ياآ

پرداختنتدا  ستاختمانی هتایزباله مديريت بخش كارآيی از بزرگ

 در خود عمومی همتای به نسبت خصوصی بخشنشان داد  يجنتا

ا دارد بالتاتری كتارايی و كنتدمتی عمتل بهتر تخريب هایپروژه

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

 داد نشتان نتتايجا داد قترار بررستی متورد را ويتنتام از شواهدی

 فیتر بيشتر كاهش با خصوصی هایشركت اشتغال مسه افزايش

 تیليتل و يته( بته تجز0103) 8همکتاران و شتوایا است همراه

                                                                                           
0. Golubova and Xiong 

0. Jinying et al. 
0. Jaax et al. 
8. Shuai et al. 
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 بتا داد نشتان نتتايجا پرداختنتد هتاستاخت زيتر سازی خصوصی

 نستبت خصوصتی بخش به شده داده اختصاب ظرفيت افزايش

 كومیا دارد شتریبي افزايش وریبهره و كارايی دولتی، بخش به

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

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

 بختتش داد نشتتان نتتتايجا دادنتتد قتترار بررستتی متتورد را دور راه

 توستعه اهداف پيشبرد برای زيادی پتانسيل و هابرنامه خصوصی

 و خصوصتی بختش بتين زيتادی ناهمتانگی عدم اما دارد پايدار

 كته دارد وجود اهداف اين پيشبرد برای جامعه و دولتی مشاركت

 تتأثير( 0103) 0و همکاران دنگا كندمی میدود را پتانسيل اين

 در خصوصی بخش توسعه و گذاریسرمايه بر دولت هایسياست

 و شتيميايی هتایشتركت از شتواهدی زی،كشتاور بيوتکنولوژی

نشتان  يجرا مورد مطالعه قرار دادندا نتتا چين در آفا  دفع سموم

 بختش توستعه و گتذاریسترمايه بر دولت هایسياست تأثيرداد 

 و استت مربتت و معنتادار كشتاورزی بيوتکنولتوژی در خصوصی

 بخش داردا ينبر توسعه ا یمهم تأثيردولت  هایسياست

مطالعا  صور  گرفته در داخل و خار  از كشتور  توجه به با

-تصتميم در خاصی جايگاه خصوصی بخش كه شودیمشاهده م

 اقتصتادی توستعه و وریبهتره افتزايش و اقتصتادی هایگيری

 بختش جذب منظور به راهکارهايی ارائه و بررسی لذاا دارد كشور

 هتایپتروژه اجرای و گذاریسرمايه در مشاركت برای خصوصی

 ايتن متالی پايتدار منتابع تتأمين در رهيتافتی عنوان به ونگوناگ

 یسازیثر بر خصوصؤعوامل م یبررس ،ا لذادارد ضرور  هاپروژه

 صتور  بها رسدمی نظر به ضروری روستايی تعاونی یهاشركت

 اجتمتاعی، سياسی، اقتصادی، عوامل شامل مختلفی عوامل كلی

 ايتن در كته هستتند متؤثر ستازی خصوصی بر انسانی و حیوقی

 خواهتد پرداخته سازیخصوصی بر مؤثر عوامل بررسی به مطالعه

 اشد

                                                                                           
0. Kumi et al. 
0. Deng et al. 

 هاروشمواد و  

 كته دارد وجود يیهايدهپد سازیمدل در موارد، از ياریبس در

 تنهتا وابسته، يرمتغ مواردی ينچن در .يوستهپ نه هستند، گسسته

 یپارامترهتا ينتخم برای يکردرو .كندیم ياراخت را 0و  1 يرمیاد

 خواهتد احتمتال یهاچارچوب مدل در مواردی ينچن در مجهول

  .بود

(0)                                              Prob(y=1)=F(x,β) 

Prob (y =0 ) =1-F (x,β)    
 را احتمتال بر  (x)يییتوض يرمتغ يرتأث پارامترهای مجموعه

-معادله نيچن يحتصر در یاساس هاینکته از يکی. دهدیم نشان

 یطراح معادله راست طرف برای مناسب یمدل كه است آن يیها

 صور  به یخط يونرگرس مدل يک انتخاب راه، ينترساده شودا

  xشترط به  ياضیر يد(ا ام0044 ،ابريشمی و گجراتی ) ستا يرز

  :با است برابر

(0)                                            F(x,β) =β′ x            

 استت F(x, b)برابتر  x شترط بته  yياضیر يدام آنجاكه از

  :يعنی

(0)                       E(y | x) = F(x,β)                            

  :كرد يحتصر را يرز يونرگرس مدل توانیم

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

 احتمتال هتایلمتد نامندا یخط احتمال مدل را یمدل ينچن

 اختلتال جملتا  كتهينا جمله از است؛ يیهایكاست دارای یخط

  :نوشت توانیم یسادگ به هستندا ناهمسان يانسوار

(5)        Var (ε | x) = β′ x(1-β′ x)                                

 يییتوضت يرهتایمتغ از یتتابع اختلتال جمله يانسوار يعنی

 جتنس از وابستته يترمتغ چتون كته است آن يگرد مشکل استا

 از شده برازش يرمیاد كه ندارد وجود ينیتضم يچه است، احتمال

 در ينبنتابرا ايردگ قرار يک تا صفر دامنه در نظر مورد يونرگرس

 يرهتایمتغ بتردار برای كه است يازن يیهامدل به يطیشرا ينچن

  :باشد برقرار شرط نيا شده، داده يییتوض
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(6)                                    Lim βʹ x → + 

Lim βʹx →  

    

  .شودیم استفاده يکلجست يعتوز تابع از مشکل ينا رفع برای

(4) Prob(y =1) = 

 ينچنت استت، يکلجستت یتجمعت يعتوز تابع^ (0)آن در كه

 شده، ياد مطالب به توجه با  آن در كه دنامن يتلاج دلم را یمدل

 اشودمی گرفته نظر در صور  ينبد يونرگرس احتمال مدل

(4) Ε(y | x) =  

 

 f (0) یتجمع يعمتناسب با توز یتابع چگال f (0))استا ) 

 برای را يینها اثرهای توانیم یكل فرم ينا به توجه با اكنون

 وجتود 3 رابطته يکلجستت يعتوز آورد برای دست به يتلاج مدل

                                   :دارد

(3) =  

 واحتد يتک اثر شده برآورد هایيبضر مدل، ينا در         

 دهتداینم نشان وابسته يرمتغ احتمال بر را يییتوض يرمتغ ييرتغ

رابطته  از احتمال، بر يییتوض يرمتغ در ييرواحد تغ يک يینها اثر

 شود: یم استخرا  01 شماره

(01)    
 

  :است یشدن استخرا  يرز رابطه از يیاثر نها و    

(00) β^(β΄x) 

 بته افتراد انگيتزه بر مؤثر انسانی عواملمطالعه  یسپس برا     

متدل  يتناستا ا يدهاستفاده گرد يتاز مدل لوج سازیخصوصی

 است:   يرور  زبه ص

(00) 
           

 

 يتربته طتور غ  Piو  يعیطب يتملگار يهپا exp، 00رابطه  در

 Piگفت  يدمدل با ينا ينمربوط استا در مورد تخم Ziبه  یخط

استت و  يرخطتیهم غ هاβبلکه بر حسب  Xنه تنها بر حسب 

مدل مذكور به كار  یپارامترها ينتخم یبرا OLSروش معمول 

استاس متدل فتوق بتا استتفاده از روش  يتنا بر اتيسن یگرفتن

 Pi اگتتر(ا 04و  04) شتتودیزده متت ينتخمتت يیحتتداكرر درستتتنما

 Pi0 - باشتد ستازیخصوصتی بته انگيزه بر مؤثر عواملاحتمال 

 خواهد بود:  هااحتمال نبود آن

(00)                 

 

 

 بتر مؤثر انسانی عواملاحتمال بودن  نسبت نشانگر 00 رابطه

 استا  هاآن نبود احتمال به سازیصوصیخ

 051 آوریجمتع يتقمطالعه از طر يازآمار و اطلاعا  موردن  

بتا  یفرمول كتوكران( و مصتاحبه حضتور يق)از طر نامهپرسش

كتار  يتایجو التیصيلانفارغ و خصوصی و دولتی بخش شاغلين

 بتتا كتتاربرد روش 0034در ستتال  حيدريتتهدر  شهرستتتان تربتتت

از  يکتیشدا فرمول كوكران  آوریجمع شده بندیهطبی یتصادف

 دراستا  یمیاسبه حجم نمونه آمار یها براروش ينپركاربردتر

 جمعيتت حجتم N نمونته، حجم دهندهنشان  n كوكران، فرمول

نسبتی  p قبول،قابل اطمينانضريب معيار خطایدرصد  t آماری،

 تمتالیاح دقت يا اطميناندرجه  d و معين صفت فاقد جمعيت از

  اباشدمی مطلوب

(08)                                     pqtNd

pqNt
n

22

2




 

بتر  تأثيرگتذار انستانیبختش عوامتل  6شتامل  يقتیی اين

مترتب  شتامل  هتایيتربخشبر ز مؤثرو عوامل  سازیخصوصی
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 عوامتل و نتوآوری و خلاقيتت بر مؤثر عوامل و كاركنان انگيزش

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

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

 ااست گرفته قرار بررسی و تیليل مورد جداگانه صور 

 

 نتايج

بختش  نيشتاغل یفترد یهای گيو یبررس به بخش نيا در

كار پرداخته شده است  یايجو لانيالتیصفارغو  یدولت ،یخصوص

 عوامتل ليتبته تیل Eviewsز نرم افزار با استفاده ا تينها درو 

 ااست شده پرداخته یساز یخصوصبر  مؤثر یانسان

 قيتتیی نيتانجتام ا یدر نظر گرفته شده بترا یآمار جامعه

-فتتارغاز  ایبختتش دولتتتی، خصوصتتی و عتتده نيشتتاغلشتتامل 

 بين در نامهپرسش 051كه تعداد  باشدیم كار جويای لانيالتیص

 نيتا درا ديگرد ليتکم و عيتوز یحضور مراجعه صور  به هاآن

 ااست شده پرداختهمورد مطالعه  نمونه یفيتوص یبخش به بررس

 نشتان را مطالعته متورد نمونته یفترد ا يخصوص 0 جدول

 یبخش دولت نيشاغلكه توس   يیهانامهپرسش نيب درا دهدیم

ستال  55فرد  نيسال و بزرگتر 08فرد  نيكوچکتر ديگرد ليتکم

افراد  همچنينا است بودهسال  03آنها  یسن نيگانيو م اندداشته

و  86/1 يستانسمدر  ل یو دارا 10/1 يپلممدر  فوق د یدارا

 16/1متدر  دكتترا  یو دارا 86/1 يستانسمدر  فوق ل یدارا

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

 46/1ا بودنتد كتار بته مشتغول یرسم صور  به 88/1 و یمانيپ

تتا دو  کيت نيبت 81/1 نيا همچنتاندزن بوده 08/1راد مرد و اف

 0از  شيبت 16/1و  ونيتليدو تا سه م نيب 58/1تومان و  ونيليم

تعداد  نيكاركنان كمتر نيا در باندداشتهماهانه  كردنهيهز ونيليم

 زانيتم نينفر بوده استا بالتاتر 5تعداد  نيشترينفر و ب 0خانواده 

مدر   یدارا 0/1كاركنان  نيكه در بدر خانواده است  لا يتیص

 یدارا 06/1و  ستتانسيمتتدر  فتتوق ل یدارا 58/1و  ستتانسيل

 ااندمدر  دكترا بوده

 یخصوصت بخش كاركنان توس  كه يیهانامهپرسش نيب در

 ستال 50 فرد نيبزرگتر و سال 06 فرد نيكوچکتر ديگرد ليتکم

متدر   یادار افرادبوده استا  04آنها  یسن نيانگيو م اندداشته

و  80/1 يستانسمدر  ل یو دارا 04/1 يپلمو فوق د 04/1 يپلمد

از  51/1آمتار  طبتقهستتندا  00/1 يستانسمدر  فوق ل یدارا

 86/1و  یمتانيبه صتور  پ 18/1و  یكاركنان به صور  قرارداد

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

تومتان و  ونيليتا دو م کي نيافراد ب 04/1 نيا همچناندبوده زن

 درآمتد ونيتليم 0از  شيبت 00/1و  ونيتليدو تتا سته م نيب 8/1

 نيشتريب و نفر 0 خانواده تعداد نيكمتر كاركنان نيب درا اندداشته

 یدارا 60/1 كاركنتان نيبت در نيهمچنتا است بوده نفر 4 تعداد

 10/1 و ستتانسيل فتتوق متتدر  یدارا 08/1 و ستتانسيل متتدر 

 ااندبوده دكترا مدر  یدارا

 نمودنتتد ليتتتکم انيدانشتتجو يیهتتانامتتهپرستتش نيبتت در

 و انتدداشتته ستال 03 فترد نيبزرگتر و سال 03 فرد نيكوچکتر

 یدارا 4/1 ياندانشتجو ينا در باست بوده 00 آنها یسن نيانگيم

 0/1بودنتدا  يستانسمدر  فتوق ل یدارا 0/1و  يسانسمدر  ل

 تعتداد نيكمتتر انيدانشتجو نيب درا اندبوده زن 4/1 و مرد افراد

 بتوده 8  انهتا نيانگيتم و نفتر 4 تعتداد نيشتريب و نفر 0 خانواده

 و سانسيل مدر  یدارا 55/1 انيدانشجو نيب در نيهمچنا است

 ااندبوده سانسيل فوق مدر  یدارا 85/1

 بتر متؤثر شتده يیشناسا رعوامليز و عوامل تأييد منظور به

 از یستاز یخصوصت بتر متؤثر عوامتل هيكل ابتدا یسازیخصوص

 کيتتکن كمتک بته ستپس و ديتگرد یآورجمع امر نيمتخصص

 اديت عوامتل از کيت هر كنندهنيتبب كه شاخص یهاسؤال ،یدلف

 بته توجته بتاا گرفت قرار آزمون مورد یت تست توس  بود، شده

 كمتتر آزمتونا استت 15/1 از كمتتر( p) ارزش ،یتت تست جينتا

رد شتده  15/1 یداریمعن سطح در صفر عدد با نيانگيم یمساو

بزرگتتر  نيانگيمطلب است كه م نيا انگريب tاستا علامت مربت 

 % 35 نتانياطم بتا دهتدینشتان مت جينتتا نياز صفر بوده، كه ا
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 یهاهيفرض تمام گريد عبار  به ايا باشندیم تأييد قابل هاهيفرض

 متوارد نيتاا دارنتد ريتتأث یستازیخصوص بر شاخص نيا یدارا

 در تيتخلاق شيافزا كاركنان، در یريپذرقابت هيروح جاديا شامل

 در یكتاربرد آمتوزش سطح بهبود ،یرهبر وهيش بهبود كاركنان،

 درا استت كاركنتان در زهيتانگ شيافزا و یسازیخصوص یراستا

 یهاداده كاربرد با یسازیخصوص بر شده ادي موارد نيتخم ادامه

 و یدولتت بختش نيشتاغل گتروه سته یهانامهپرسش از حاصل

 اشد انجام كار یايجو لانيالتیصفارغ و یخصوص

 

 مطالعه مورد نمونه یفرد ا يخصوص. 6 جدول

 كار یايجو انيدانشجو یخصوص بخش كاركنان یدولت بخش كاركنان  

 
 نمونه افراد سن

 03 06 08 حداقل
 00 04 03 متوس 
 03 50 55 حداكرر

 
 لا يتیص

 - 04/1 10/1 پلميد فوق
 41/1 04/1 86/1 سانسيل
 01/1 80/1 86/1 سانسيل فوق

 - 00/1 16/1 دكترا

 
 كاری قرارداد نوع

 - 51/1 81/1 دادی قرار
 - 18/1 06/1 پيمانی
 - 86/1 88/1 رسمی

 تيجنس
 01/1 46/1 46/1 مرد
 41/1 08/1 08/1 زن

 
 

 افرادماهانه  كردنهيهز

 - 04/1 81/1 تومان ونيليم دو تا کي نيب
 - 81/1 58/1 تومان ونيليم سهدو تا  نيب
 - 00/1 16/1 تومان ونيليم 0از  شيب

 خانواده افراد تعداد
 0 0 0 حداقل
 4 4 5 حداكرر

 لا يتیص نيبالاتر
 خانواده در

 55/1 60/1 01/1 سانسيل
 85/1 08/1 58/1 سانسيل فوق

  10/1 06/1 دكترا

 

بترازش میتدار ضتريب تعيتين  يیکويمربوط به آماره ن ارقام

 درمدل بدست آمده از روش رگرسيون لجستيک  یبرا 0نگلکر 

 یهتاشركت یسازیخصوص به افراد زهيانگ بر مؤثر عوامل حالت

دهنتده آن نشتان كته آمد دست به 60/1 با برابر يیروستا یتعاون

 یوابسته توس  متغيرها یدرصد از تغييرا  متغيرها 60است كه 

-شود و بيانگر قدر  پيشین لجستيک تبيين ممستیل رگرسيو

 متؤثر عوامل یبررس حالت در آماره نيامناسب مدل استا  یبين

 وهيشت بهبتود ت،يتخلاق شيافتزا ،یريپتذ رقابت هيروح جاديا بر

                                                                                           
0- Nagelkerke 

به  كاركنان در زهيانگ یو ارتیا یكاربرد آموزش شيافزا ،یرهبر

 كتتهبتته دستتت آمتتد  64/1و  60/1، 56/1، 58/1، 53/1 بيتتترت

 انسيآزمون وار یبرا LM2استا میدار آماره  یقابل قبول ريمیاد

 انسيتوار مشتکل الگتو اخلتال یاجتزا دهدینشان م یناهمسان

 اندارند یناهمسان

 زهيتانگ بر مؤثر عوامل نيتخمبدست آمده از  جينتا 0 جدول

 نشتان را يیروستتا یتعتاون یهتاشركت یسازیخصوص به افراد

 دگاهيتد از است شده داده نشان دولج در كه طورهمانا دهدیم

 آمتوزش و یريپتذرقابت هيروح یرهايمتغ ،یبخش دولت نيشاغل
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 وهيشت ت،يتخلاق یرهتايو متغ شتدند داریمعنت و مربت یكاربرد

 هيتروح ريتمتغ اگترا نشتدند معنتادار كاركنان در زهيانگ و یرهبر

 بته افتراد زهيتانگاحتمتال  ابتدي شيواحتد افتزا 0 یريپذ رقابت

 نيشتاغل دگاهيتد از يیروستا یتعاون یهاشركت یازسیخصوص

 ريتمتغ اگتر نيهمچنتا ابديیم شيافزا واحد 110/1 یدولت بخش

 بته افتراد زهيتانگاحتمتال  ابدي شيواحد افزا 0 یكاربرد آموزش

 نيشتاغل دگاهيتد از يیروستا یتعاون یهاشركت یسازیخصوص

 نيلشتاغ دگاهيتا از دابتديیمت شيافتزا واحد 08/1 یدولت بخش

 و یكتاربرد آموزش ،یرهبر وهيش یرهايمتغ زين یبخش خصوص

 یرهتايمتغو  شتدند داریمربتت و معنت كاركنتان در زهيانگ جاديا

 بهبتود ريتمعنادار نشتدندا اگتر متغ تيو خلاق یريپذرقابت هيروح

 بته افتراد زهيتانگاحتمتال  ابتدي شيواحتد افتزا 0 یرهبتر وهيش

 نيشتاغل دگاهيتد از يیروستا یتعاون یهاشركت یسازیخصوص

 آمتوزش ريتمتغ اگر اابديیم شيافزا واحد 18/1 یخصوص بخش

-یخصوصت به افراد زهيانگاحتمال  ابدي شيواحد افزا 0 یكاربرد

 بختش نيشتاغل دگاهيتد از يیروستتا یتعتاون یهاشركت یساز

 در زهيتانگ جاديا ريمتغ اگر اابديیم شيافزا واحد 04/1 یخصوص

-یخصوصت بته افراد زهيانگاحتمال  ابدي شيواحد افزا 0 كاركنان

 بختش نيشتاغل دگاهيتد از يیروستتا یتعتاون یهاشركت یساز

 لانيالتیصت فارغ دگاهيد از اابديیم شيافزا واحد 05/1 یخصوص

 آمتوزشو  تيخلاق ،یريپذرقابت هيروح یرهايمتغ زين كار یايجو

و  یرهبتر وهيشت یرهتايو متغ شتدند داریمعن و مربت یكاربرد

 یريپتذرقابتت هيروح ريمتغ اگردر كاركنان معنادار نشدندا  هزيانگ

 یستازیخصوصت بته افتراد زهيتانگاحتمتال  ابدي شيواحد افزا 0

 یايتجو لانيالتیصت فتارغ دگاهيد از يیروستا یتعاون یهاشركت

واحتد  0 تيتخلاق ريتمتغ اگتر اابتديیمت شيافتزا واحد 10/1كار 

 یهتاشتركت یسازیصخصو به افراد زهيانگاحتمال  ابدي شيافزا

 00/1كتار  یايتجو لانيالتیصت فتارغ دگاهيتد از يیروستا یتعاون

 شيواحد افزا 0 یكاربرد آموزش ريمتغ اگر اابديیم شيافزا واحد

 یتعتاون یهتاشركت یسازیخصوص به افراد زهيانگاحتمال  ابدي

 واحتد 00/1كتار  یايتجو لانيالتیصت فتارغ دگاهيتد از يیروستا

  اابديیم شيافزا

 

 لانيالتیصفارغ و نيشاغل دگاهيد از يیروستا یتعاون یهاشركت یسازیخصوص به افراد زهيانگ بر مؤثر عوامل نيتخم. 2 جدول

 داریمعنی سطح نهايی اثر داریمعنی سطح ضريب مستقل متغير 

 
 شاغلين ديدگاه
 دولتی بخش

 110/1 14/0 10/1 86/3 پذيری رقابت روحيه
 00/1 34/1 04/1 80/0 خلاقيت
 0/1 10/0 06/1 43/0 رهبری شيوه
 08/1 00/0 14/1 04/4 كاربردی آموزش
 04/1 85/0 06/1 80/5 كاركنان در انگيزه

 
 شاغلين ديدگاه
 خصوصی بخش

 10/1 10/0 64/1 40/0 پذيری رقابت روحيه
 08/1 54/0 04/1 03/5 خلاقيت
 18/1 45/1 10/1 04/0 رهبری شيوه
 04/1 05/0 13/1 48/3 دیكاربر آموزش
 05/1 56/0 13/1 30/6 كاركنان در انگيزه

 
 التیصيلانفارغ ديدگاه

 كار جويای

 10/1 16/1 13/1 00/1 پذيری رقابت روحيه
 00/1 00/1 14/1 16/0 خلاقيت
 03/1 34/1 60/1 85/0 رهبری شيوه
 00/1 54/0 15/1 04/6 كاربردی آموزش
 14/1 00/0 58/1 05/8 كاركنان در انگيزه

 

 



 دگاهيتد از یريپذ رقابت هيروح جاديا بر مؤثر عوامل نيتخم

 طتورهمانا است شده ارائه 0 جدول در لانيالتیصفارغ و نيشاغل

 ،یبختش دولتت نيشتاغل دگاهيد از شودیم مشاهده جدول در كه

كاركنان مربت و  لا يتیص زانيكار و م  يمی  يشرا یرهايمتغ

 اگرا نشد معنادار كاركنان يیتوانا و مهار  ريمتغ و شدند داریمعن

 جتاديااحتمال  ابدي شيواحد افزا 0 كار  يمی  يشرابهبود  ريمتغ

 یدولتت بختش نيشاغل دگاهيد ازدر كاركنان  یريپذرقابت هيروح

 لا يتیصت زانيم ريمتغ اگر نيهمچنا ابديیم شيافزا واحد 80/1

 یريپتذرقابتت هيروح جاديااحتمال  ابدي شيواحد افزا 0 كاركنان

 شيافتزا واحتد 04/1 یدولت بخش نيشاغل دگاهيد ازدر كاركنان 

  يشترا یرهايمتغ زين یبخش خصوص نيشاغل دگاهيا از دابديیم

شتدند و  داریمربت و معن كاركنان يیتوانا و مهار  و كار  يمی

 بهبتود ريتمتغ اگترا نشتد معنادار كاركنان لا يتیص زانيم ريمتغ

 هيتروح جتاديااحتمتال  ابتدي شيواحد افتزا 0كار   يمی  يشرا

  یخصوصت بختش نيشتاغل دگاهيتد ازدر كاركنتان  یريپذرقابت

 كاركنتان يیتوانا و مهار  ريمتغ اگر اابديیم شيافزا واحد 04/1

 در یريپتذرقابتت هيتروح جتاديااحتمتال  ابتدي شيواحد افتزا 0

 شيزاافت واحتد 10/1 یخصوص بخش نيشاغل دگاهيد از كاركنان

 یرهتايمتغ زيتكتار ن یايتجو لانيفارغ التیصت دگاهيد از اابديیم

 و مربتتكاركنتان  لا يتیصت زانيكاركنان و م يیو توانا مهار 

 ريتمتغ اگرا نشد معنادار كار  يمی  يشرا ريمتغشدند و  داریمعن

 جتاديااحتمتال  ابتدي شيواحد افتزا 0كاركنان   يیو توانا مهار 

 یايجو لانيالتیص فارغ دگاهيد ازاركنان در ك یريپذرقابت هيروح

 لا يتیصت زانيتم ريتمتغ اگتر اابديیم شيافزا واحد 105/1كار 

 یريپتذرقابتت هيروح جاديااحتمال  ابدي شيواحد افزا 0 كاركنان

 واحتد 100/1كتار  یايجو لانيالتیص فارغ دگاهيد ازدر كاركنان 

  اابديیم شيافزا

 

 لانيالتیصفارغ و نيشاغل دگاهيد از یريپذ رقابت هيروح جاديا بر مؤثر عوامل نيتخم. 0 جدول

 داریمعنی سطح نهايی اثر داریمعنی سطح ضريب مستقل متغير 

 شاغلين ديدگاه
 دولتی بخش

 80/1 04/0 13/1 80/8 كار میي  شراي 
 10/1 80/1 45/1 55/0 كاركنان توانايی و مهار 
 04/1 4/0 14/1 00/3 كاركنان تیصيلا  ميزان

 شاغلين ديدگاه
 خصوصی بخش

 04/1 106/1 18/1 05/1 كار میي  شراي 
 10/1 13/1 10/1 08/1 كاركنان توانايی و مهار 
 08/1 105/1 66/05 00/1 كاركنان تیصيلا  ميزان

 التیصيلانفارغ ديدگاه
 كار جويای

 00/1 15/1 00/4 03/1 كار میي  شراي 
 105/1 185/1 15/1 06/1 كاركنان توانايی و مهار 
 100/1 145/1 10/1 04/1 كاركنان تیصيلا  ميزان

 

 دگاهيتد از كاركنتان تيخلاق شيافزا بر مؤثر عوامل 8 جدول

 در كته طتورهمتانا دهتدیمت نشان را لانيالتیصفارغ و نيشاغل

 ،یبختتش دولتتت نيشتتاغل دگاهيتتد از شتتودیمتت مشتتاهده جتتدول

 شدند داریمربت و معن یو اعتیادا  شخص ا يو تجرب لا يتیص

 اگترا نشتدند معنادار لا يتسه وجود و تيجنس سن، یرهايمتغ و

 تيتخلاق شيافتزااحتمتال  ابتدي شيواحد افزا 0 لا يتیص ريمتغ

 شيافتزا واحتد 100/1 یدولتت بخش نيشاغل دگاهيد از كاركنان

واحد  0 یشخص اعتیادا  و ا يتجرب ريمتغ اگر نيهمچنا ابديیم

 بختش نيشتاغل دگاهيد ازكاركنان  تيخلاق شيزااف ابدي شيافزا

بختش  نيشتاغل دگاهيتا از دابتديیمت شيافزا واحد 18/1 یدولت

و وجتود  یو اعتیتادا  شخصت ا يتجرب یرهايمتغ زين یخصوص

 و تيجنست ستن، یرهتايشتدند و متغ داریمعن و مربت لا يتسه

 یشخص اعتیادا  و ا يتجرب ريمعنادار نشدندا اگر متغ لا يتیص

 دگاهيتد ازكاركنتان  تيخلاق شيافزااحتمال  ابدي شياحد افزاو 0
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 ريتمتغ اگتر اابديیم شيافزا واحد 04/1 یخصوص بخش نيشاغل

 تيتخلاق شيافتزااحتمتال  ابتدي شيواحد افتزا 0 لا يتسه وجود

 شيافزا واحد 100/1 یخصوص بخش نيشاغل دگاهيد ازكاركنان 

 یرهتايمتغ زيتر نكتا یايتجو لانيفارغ التیصت دگاهيد از اابديیم

مربت  لا يتسه وجود و یشخص اعتیادا  و ا يتجرب لا ،يتیص

معنادار نشتدندا اگتر  تيجنس و سن یرهايشدند و متغ داریو معن

 تيتخلاق شيافتزااحتمتال  ابتدي شيواحد افزا 0 لا يتیص ريمتغ

 واحتد 100/1كتار  یايتجو لانيالتیصت فتارغ دگاهيد ازكاركنان 

واحتد  0 یشخص اعتیادا  و ا يتجرب ريمتغ اگر اابديیم شيافزا

 فتارغ دگاهيتد ازكاركنتان  تيتخلاق شيافزااحتمال  ابدي شيافزا

 ريتمتغ اگتر اابتديیمت شيافزا واحد 04/1كار  یايجو لانيالتیص

 تيتخلاق شيافتزااحتمتال  ابتدي شيواحد افتزا 0 لا يتسه وجود

 واحتد 105/1كتار  یايتجو لانيالتیصت فتارغ دگاهيد ازكاركنان 

  اابديیم شياافز

 

 لانيالتیصفارغ و نيشاغل دگاهيد از تيخلاق شيافزا بر مؤثر عوامل نيتخم. 4 جدول

 داریمعنی سطح نهايی اثر داریمعنی سطح ضريب مستقل متغير 

 
 شاغلين ديدگاه
 دولتی بخش

 00/1 -05/1 00/1 -0/0 سن
 04/1 -05/5 00/1 -81/00 جنسيت
 100/1 04/1 14/1 83/0 تیصيلا 

 18/1 14/5 10/1 14/00 شخصی اعتیادا  و تجربيا 
 00/1 35/0 00/1 00/4 تسهيلا  وجود

 
 شاغلين ديدگاه
 خصوصی بخش

 04/1 35/1 00/1 40/0 سن
 08/1 34/1 00/1 43/0 جنسيت
 10/1 14/1 30/1 00/1 تیصيلا 

 04/1 43/0 10/1 44/00 شخصی اعتیادا  و تجربيا 
 100/1 04/1 16/1 61/1 تسهيلا  وجود

 
 التیصيلانفارغ ديدگاه

 كار جويای

 10/1 14/1 08/1 05/1 سن
 08/1 45/0 00/1 08/6 جنسيت
 100/1 45/1 18/1 04/0 تیصيلا 

 04/1 5/8 13/1 00/04 شخصی اعتیادا  و تجربيا 
 105/1 44/0 13/1 63/08 تسهيلا  وجود

 

 دگاهيد از یرهبر وهيش بهبود بر مؤثر عوامل نيتخم 5 جدول

 در كته طتورهمتانا دهتدیمت نشان را لانيالتیصفارغ و نيشاغل

 ،یبختتش دولتتت نيشتتاغل دگاهيتتد از شتتودیمتت مشتتاهده جتتدول

 اتختاذ در رهبتر عملکترددر كاركنان و  تيرضا جاديا یرهايمتغ

 و لا يتیصتت یرهتتايشتتدند و متغ داریمربتتت و معنتت ما يتصتتم

معنادار نشتدندا اگتر  هاارزش و اصول به یبنديپا و رهبر مهار 

احتمتال  ابتدي شيواحتد افتزا 0 كاركنتان در تيرضا جاديا ريمتغ

 واحتد 100/1 یدولت بخش نيشاغل دگاهيد از یرهبر وهيش بهبود

 اتختاذ در رهبتر عملکترد ريتمتغ اگتر نيهمچنتا ابديیم شيافزا

 از یرهبتر وهيشت بهبتوداحتمتال  ابدي شيواحد افزا 0 ما يتصم

ا از ابتديیمت شيافتزا واحتد 04/1 یدولتت بخش نيغلشا دگاهيد

 در تيرضتا جاديا یرهايمتغ زين یبخش خصوص نيشاغل دگاهيد

 داریمعنت و مربتت ما يتصتم اتختاذ در رهبر عملکرد و كاركنان

 اصتول به یبنديپا و رهبر مهار  و لا يتیص یرهايمتغ و شدند

 0 كاركنتان در تيرضا جاديا ريمتغ اگرا نشدند معنادار هاارزش و

 نيشتاغل دگاهيد از یرهبر وهيش بهبوداحتمال  ابدي شيواحد افزا

 اگتر نيهمچنتا ابتديیمت شيافتزا واحد 105/1 یخصوص بخش

 ابتدي شيواحتد افتزا 0 ما يتصتم اتختاذ در رهبر عملکرد ريمتغ

 یخصوصت بختش نيشاغل دگاهيد از یرهبر وهيش بهبوداحتمال 

 یايتجو لانيفارغ التیصت هدگايد ازا ابديیم شيافزا واحد 108/1



 9911، زمستان 4، شماره 7جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی،      333

 در رهبتر عملکترد و كاركنان در تيرضا جاديا یرهايمتغ زيكار ن

 و لا يتیصت یرهايمتغ و شدند داریمعن و مربت ما يتصم اتخاذ

 اگترا نشتدند معنادار هاارزش و اصول به یبنديپا و رهبر مهار 

احتمتال  ابتدي شيواحتد افتزا 0 كاركنتان در تيرضا جاديا ريمتغ

 05/1 كتار یايجو لانيالتیص فارغ دگاهيد از یرهبر وهيش بهبود

 اتختاذ در رهبر عملکرد ريمتغ اگر نيهمچنا ابديیم شيافزا واحد

 از یرهبتر وهيشت بهبتوداحتمتال  ابدي شيواحد افزا 0 ما يتصم

 اابديیم شيافزا واحد 08/1 كار یايجو لانيالتیص فارغ دگاهيد

 

 لانيالتیصفارغ و نيشاغل دگاهيد از یرهبر وهيش بهبود بر مؤثر عوامل نيتخم .9 جدول

 داریمعنی سطح نهايی اثر داریمعنی سطح ضريب مستقل متغير 

 
 شاغلين ديدگاه
 دولتی بخش

 05/1 34/1 04/1 00/0 رهبر مهار  و تیصيلا 
 100/1 45/1 13/1 01/0 كاركنان در رضايت ايجاد
 04/1 10/0 14/1 30/4 تصميما  اتخاذ در رهبر عملکرد
 108/1 54/1 05/1 63/0 هاارزش و اصول به پايبندی 

 
 شاغلين ديدگاه
 خصوصی بخش

 00/1 80/0 00/1 50/5 رهبر مهار  و تیصيلا 
 105/1 35/1 10/1 88/0 كاركنان در رضايت ايجاد
 108/1 54/5 10/1 01/03 تصميما  اتخاذ در رهبر عملکرد
 00/1 40/0 03/1 40/8 هاارزش و اصول به پايبندی 

 
 التیصيلانفارغ ديدگاه

 كار جويای

 100/1 05/0 56/1 50/5 رهبر مهار  و تیصيلا 
 05/1 43/1 10/1 88/0 كاركنان در رضايت ايجاد
 08/1 40/8 13/1 01/03 تصميما  اتخاذ در رهبر عملکرد
 00/1 00/0 84/1 40/8 هاارزش و اصول به پايبندی 

 

 دگاهيتد از زهيتانگ شيافتزاعوامل مؤثر بتر  نيتخم 6 جدول

 در كته طتورهمتانا دهتدیمت نشان را لانيالتیصفارغ و نيشاغل

 ،یبختتش دولتتت نيشتتاغل دگاهيتتد از شتتودیمتت مشتتاهده جتتدول

 یهايیتوانا شناخت كاركنان، یرفتار یازهاين شناخت یرهايمتغ

 اگركه  معنا نيا به اشدند داریمربت و معن تيريمد وهيش و یكار

 ابتدي شيواحتد افتزا 0 كاركنتان یرفتتار یازهاين شناخت ريمتغ

 یدولتت بختش نيشاغل دگاهيد از كاركنان زهيانگ شيافزااحتمال 

-يیتوانتا شناخت ريمتغ اگر نيهمچنا ابديیم شيافزا واحد 08/1

 كاركنتان زهيانگ شيافزااحتمال  ابدي شيواحد افزا 0 یكار یها

و  ابتديیمت شيافتزا واحد 100/1 یتدول بخش نيشاغل دگاهيد از

احتمتال  ابتدي شيواحتد افتزا 0 تيريمتد وهيشت بهبود رياگر متغ

 00/1 یدولتت بختش نيشتاغل دگاهيد از كاركنان زهيانگ شيافزا

 زيتن یبختش خصوصت نيشتاغل دگاهيد ازا ابديیم شيافزا واحد

 تيريمتد وهيكاركنتان و شت یرفتتار یازهاين شناخت یرهايمتغ

 معنادار یكار یهايیتوانا شناخت ريمتغشدند و  اردیمعن و مربت

واحتد  0كاركنتان  یرفتار یازهاين شناخت بهبود ريمتغ اگرا نشد

 نيشتاغل دگاهيتد از كاركنتان زهيانگ شيافزااحتمال  ابدي شيافزا

 بهبتود ريتمتغ اگتر اابتديیم شيافزا واحد 04/1 یخصوص بخش

 زهيتانگ شيافتزااحتمتال  ابتدي شيواحتد افتزا 0 تيريمتد وهيش

 شيافتزا واحتد 00/1 یخصوص بخش نيشاغل دگاهيد از كاركنان

 ريتمتغ تنهتا زيتكتار ن یايتجو لانيفارغ التیص دگاهيد از اابديیم

 یرهتايو متغ شتد داریمعنت و مربتت یكتار یهايیتوانا شناخت

ا نشدند معنادار تيريمد وهيكاركنان و ش یرفتار یازهاين شناخت

احتمال  ابدي شيواحد افزا 0 یكار یهايیتوانا شناخت ريمتغ اگر

كتار  یايتجو لانيالتیصت فارغ دگاهيد از كاركنان زهيانگ شيافزا

 اابديیم شيافزا واحد 15/1

 در یكتاربرد آمتوزش بهبود بر مؤثر عوامل نيتخم 4 جدول

ا دهتدیمت نشتان را لانيالتیصفارغ و نيشاغل دگاهيد از كاركنان

 بخش نيشاغل دگاهيد از شودیم مشاهده جدول در كه طورهمان

 و یكارآمتتد رنتتده،يادگي یآمتتادگ و زهيتتانگ یرهتتايمتغ ،یدولتتت
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ا شدند داریمعن و مربت هادوره میررا  و نظم و هادوره یاثربخش

واحتد  0 رنتدهيادگي یآمتادگ و زهيتانگ ريتمتغ اگر كه معنا نيا به

 نيشتاغل دگاهيتد از یآموزش كتاربرد بهبوداحتمال  ابدي شيافزا

 اابديیم شيافزا واحد 10/1 یدولت بخش

 

 لانيالتیصو فارغ نيشاغل دگاهياز د زهيانگ شيافزاعوامل مؤثر بر  نيتخم :1 جدول

 داریمعنی سطح نهايی اثر داریمعنی سطح ضريب مستقل متغير 

 شاغلين ديدگاه
 دولتی بخش

 08/1 08/0 100/1 03/5 كاركنان رفتاری نيازهای شناخت
 100/1 10/0 100/1 50/4 كاری هاییتواناي شناخت

 00/1 40/0 180/1 84/5 مديريت شيوه

 شاغلين ديدگاه
 خصوصی بخش

 04/1 35/0 13/1 40/00 كاركنان رفتاری نيازهای شناخت
 10/1 10/0 58/1 15/8 كاری هایتوانايی شناخت

 00/1 64/0 15/1 46/4 مديريت شيوه

 التیصيلانفارغ ديدگاه
 كار جويای

 08/1 05/1 31/1 50/1 كاركنان رفتاری نيازهای ناختش
 15/1 30/0 16/1 30/05 كاری هایتوانايی شناخت

 18/1 65/0 04/1 04/5 مديريت شيوه

 

واحتد  0 هتادوره یاثربخشت و یكارآمتد ريتمتغ اگر نيهمچن

 نيشتاغل دگاهيتد از یآموزش كتاربرد بهبوداحتمال  ابدي شيافزا

 و نظتم ريتو اگتر متغ ابتديیمت شيافزا واحد 04/1 یدولت بخش

آمتوزش  بهبتوداحتمتال  ابتدي شيواحتد افتزا 0 هادوره میررا 

 شيافتزا واحتد 00/1 یدولتت بختش نيشاغل دگاهيد از یكاربرد

 زهيتانگ یرهايمتغ زين یبخش خصوص نيشاغل دگاهيد ازا ابديیم

 و نظتتم و هتتادوره یاثربخشتت و یكارآمتتد رنتتده،يادگي یآمتتادگ و

 ريتمتغ اگر كه معنا نيا بها شدند داریمعن و مربت هادوره میررا 

احتمتال بهبتود  ابتدي شيواحد افتزا 0 رندهيادگي یآمادگ و زهيانگ

 واحتد 14/1 یخصوص بخش نيشاغل دگاهيد از یآموزش كاربرد

 هادوره یاثربخش و یكارآمد ريمتغ اگر نيهمچنا ابديیم شيافزا

 دگاهيتد از یمتوزش كتاربردآ بهبوداحتمال  ابدي شيواحد افزا 0

 ريتمتغ اگر و ابديیم شيافزا واحد 10/1 یخصوص بخش نيشاغل

آموزش  بهبوداحتمال  ابدي شيواحد افزا 0 هادوره میررا  و نظم

 شيافتزا واحد 00/1 یخصوص بخش نيشاغل دگاهيد از یكاربرد

  اابديیم

 لانيالتیصفارغ و نيشاغل دگاهيد از انكاركن در یكاربرد آموزش بهبود بر مؤثر عوامل نيتخم .7 جدول

 داریمعنی سطح نهايی اثر داریمعنی سطح ضريب مستقل متغير 

 شاغلين ديدگاه
 دولتی بخش

 10/1 45/0 13/1 04/3 يادگيرنده آمادگی و انگيزه
 04/1 36/0 10/1 48/4 هادوره اثربخشی و كارامدی
 00/1 34/0 15/1 44/3 هادوره میررا  و نظم

 شاغلين ديدگاه
 خصوصی بخش

 14/1 65/0 14/1 05/01 يادگيرنده آمادگی و انگيزه
 10/1 00/0 14/1 13/01 هادوره اثربخشی و كارامدی
 00/1 56/0 10/1 53/4 هادوره میررا  و نظم

 التیصيلانفارغ ديدگاه
 كار جويای

 18/1 41/0 13/1 60/3 يادگيرنده آمادگی و انگيزه
 10/1 14/8 10/1 18/04 هادوره ربخشیاث و كارامدی
 08/1 00/1 45/1 50/1 هادوره میررا  و نظم

 

-یمعن و مربت هادوره یاثربخش و یكارآمد و رندهيادگي یآمادگ و زهيانگ یرهايمتغ زيكار ن یايجو لانيفارغ التیص دگاهيد از
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 ريتمتغ اگرا نشد معنادار هادوره میررا  و نظم ريمتغ و شدند دار

احتمتال بهبتود  ابتدي شيواحد افزا 0 رندهيادگي یآمادگ و زهيانگ

 18/1كتار  یايتجو لانيالتیصت فارغ دگاهيد از یآموزش كاربرد

 یاثربخشت و یكارآمد ريمتغ اگر نيهمچنا ابديیم شيافزا واحد

 از یآمتوزش كتاربرد بهبوداحتمال  ابدي شيواحد افزا 0 هادوره

 اابديیم شيافزا واحد 10/1 كار یايجو لانيفارغ التیص دگاهيد

 یريگجهينت و بحث

 زهيتانگ جاديا بر مؤثر عوامل اثر یبررس هدف قيتیی نيا در

 شهرستتان در يیروستا یتعاون یهاشركت یسازیخصوص جهت

انجام  یدر نظر گرفته شده برا یو جامعه آمار است هيدريحتربت

ز ا ایبخش دولتی، خصوصتی و عتده نيشاغلشامل  قيتیی نيا

 051كته تعتداد  باشتدیمت كار جويای ليالتیصفارغدانشجويان 

و  عيتتوز یبته صتور  مراجعته حضتور هاپرسشنامه در بين آن

بته  Eviewsبا استتفاده از نترم افتزار  تيو در نها ديگرد ليتکم

 ريتتأثو  یستاز یخصوصتبتر  متؤثر یانستان یرهتايمتغ ليتیل

 ااست شده پرداخته هاآن رعوامليز

 خصوصتیبتر  تأثيرگتذاربخش عوامتل  6امل ش يقتیی اين

 خلاقيتت بر مؤثر عوامل ،كاركنان يزشبر انگ مؤثر عوامل سازی،

 عوامتل ی،و عمتوم یعوامل مؤثر بر آموزش كتاربرد نوآوری، و

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

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

 ااست گرفته

 ديتدگاه ازكه در جتدول نشتان داده شتده استت  طورهمان

 افتزايش و پتذيریرقابتت روحيته ايجتاد دولتتی بختش شاغلين

-یمت یسازیخصوص بر ؤثرم انسانی عوامل از كاربردی آموزش

 زهيتانگ شيافتزا و یرهبتر وهيشت بهبود ت،يخلاق شيافزاا باشند

 يیروستتا یتعتاون یهتاشركت زهيانگ بر یداریمعن اثر كاركنان

 اداشت نخواهد یسازیخصوص بهنسبت 

 شيافتزا یبخش خصوصت نيشاغل دگاهينشان داد از د جينتا

در  زهيتتانگ شيو افتتزا یرهبتر وهيبهبتود شتت ،یآمتوزش كتتاربرد

ا باشتندیمت یستازیخصوصت بتر ؤثرم انسانی عوامل ازكاركنان 

 ودبهبت و تيتخلاق شيافتزا ،یريپتذرقابت هيروح جاديا نيهمچن

 یستازیخصوصت زهيتانگ شيافزا بر یداریمعن اثر یرهبر وهيش

 جتاديا زيتن كار یايجو لانيالتیصفارغ دگاهيد ازا داشت نخواهند

 اثتر یكتاربرد آمتوزش و تيتخلاق شيافتزا ،یريپذرقابت هيروح

 و دارد يیروستا یتعاون یهاشركت یسازیخصوص بر یداریمعن

 نشتده معنتادار كاركنتان در زهيانگ شيافزا و یرهبر وهيش بهبود

 دگاهيتد از یكاربرد آموزش شودیم مشاهده كه طورهمانا است

 در متؤثر یانستان عوامل نيترمهم از یکي عنوان به افراد یتمام

 مسئله نيا علتا كندیم فايا یمهم نیش یسازیخصوص یراستا

 یراستتا در یكتاربرد یهتاآمتوزش یاجترا ستهولت توانتدیمت

عوامتل باشتدا بته عنتوان  ريستا جاديبه انسبت  یسازیخصوص

 رقابت هيروح جاديا و كاركنان در تيخلاق و زهيانگ شينمونه افزا

-رستاختيز یسر کيبه  یرهبر وهيبهبود ش نيو همچن یريپذ

 یكتاربرد آمتوزش اما دارد یبستگ زين یرفتار و یتيشخص یها

 رقابتت هيروح جاديا بخش در نيهمچنا باشدیم ترالوصولسهل

 زانيم و كار  يمی  يشرا یدولت بخش نيشاغل دگاهيد از یريپذ

-رقابت هيروح جاديا بر یداریمعن و مربت اثر كاركنان لا يتیص

  يشترا یخصوص بخش نيشاغل دگاهيد ازا دارد كاركنان یريپذ

 یداریمعنت و مربت اثر كاركنان یتوانمند و مهار  و كار  يمی

 دگاهيتد از نيهمچنتا دارد كاركنتان یريپذرقابت هيروح جاديا بر

 زانيتم و كاركنان یتوانمند و مهار  كار یايجو لانيالتیصفارغ

 و بتوده اثرگتذار یريپتذ رقابتت هيتروح جاديا بر افراد لا يتیص

 بختش نيتا در یكلت صتور  بتها ندارد یاثر كار  يمی  يشرا

 و مهتار  و كاركنان لا يتیص زانيم كار،  يمی  يشرا عوامل

 مستلماًا استت متؤثر هاآن یريپذرقابت زانيم بر هاآن یتوانمند

 یبترا یتترمناسب  يمی شودیم سبب كار  يمی  يشرا بهبود

ا باشتد داشتته وجود افراد نيب در سالم یريپذرقابت هيروح جاديا

 در  را اشتغال تيوضع شاغل افراد نکهيا به توجه با دگاهيد نيا
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 بته كار یايجو انيدانشجو و دارد وجود نيشاغل نيب در اندنموده

 یتوانمنتد و مهتار  هرقتدر نيهمچنتا نبودند معتید مسئله نيا

خواهتد  جتاديا یبهتتر یريپذرقابت  يشرا ابدي شيافزا كاركنان

 جتاديا بتر كاركنتان یتوانمنتد و مهار  یاثرگذار نهيزم درشدا 

 بخش در شتريب مسئله نيا كه گفت توانیم یريپذرقابت هيروح

 بته هابخش ريسا در و است شده گرفته نظر در تركمرنگ یدولت

 بته توجه با نيهمچنا است شده گرفته نظر در مؤثر عامل عنوان

 لا يتیص زانيم از ترمهم یخصوص بخش در افراد مهار  نکهيا

 دگاهيتد از لا يتیص زانيم عامل لذا شودیم گرفته نظر در افراد

 اباشدینم اثرگذار یخصوص بخش

 نيشتاغل دگاهيتد از تيخلاق شيافزا بر مؤثر عوامل بخش در

 مربت اثر یشخص اعتیادا  و ا يتجرب و لا يتیص یدولت بخش

 هتاآنا دارد یدولتت بختش نيشاغل دگاهيد از تيخلاق شيافزا بر

 بتر لا يتسته وجتود و سن ت،يجنس شامل عوامل ريسا معتیدند

 بختتش نيشتتاغل دگاهيتتد ازا ستتتندين اثرگتتذار تيتتخلاق شيافتتزا

 اثتر لا يتسته وجتود و یشخصت اعتیادا  و ا يتجرب یخصوص

 بختش نيشتاغل دگاهيد از تيخلاق شيافزا بر یداریمعن و مربت

 دگاهيتد از نيهمچنا هستند معنایب عوامل ريسا و دارد یخصوص

 وجتود و یشخص اعتیادا  و ا يتجرب لا ،يتیص لانيالتیصفارغ

 بتها دارنتد تيتخلاق شيافتزا بر یداریمعن و مربت اثر لا يتسه

 تيتخلاق بتر تيجنست و ستن معتیدنتد گروه سه هر یكل صور 

 یايتجو لانيالتیصتفارغ و یدولت بخش دگاهيد ازا ستين اثرگذار

 نيا كه ابديیم شيافزا تيخلاق ادي شيافزا لا يتیص قدر هر كار

 و ا يتتتجربا استتت اثتتر یبتت یخصوصتت بختتش متتورد در مستئله

 بتر اثتر نيبالتاتر یدارا افتراد هيتكل دگاهيد از یشخص اعتیادا 

 دگاهيتد از لا يتسته وجتود نيهمچنتا باشتدیم اثرگذار تيخلاق

 تيخلاق بر كار یايجو لانيالتیصفارغ و یخصوص بخش نيشاغل

 یبت یدولتت بخش نيشاغل یسو از موضوع نيا كه است اثرگذار

 و یدولتت یهابخش در ثابت حیوق افتيدر آن علت كه است اثر

 بختش نيشتاغل یبترا نتهيزم نيتا در خاب یهاوام وجود عدم

 اباشدیم یدولت

اعتیتاد  نيتدر هر سته گتروه ا یرهبر وهيبهبود ش بخش در

در كاركنان و عملکرد رهبر در اتخاذ  تيرضا جاديوجود دارد كه ا

 ريبتوده و ستا یرهبتر وهياز عوامل مؤثر بر بهبود شت ما يتصم

 بته اصتول و یبنديو مهار  رهبر و پا لا يعوامل از جمله تیص

موضتوع  نيتا علتت اندارند یاثر یرهبر وهيش بهبود بر هاارزش

 کيت عنتوان بته رهبر مهار  و لا يتیص كه باشد نيا تواندیم

 رهبتر، لا يتیصت شيافزا با موارد یبرخ در و است یجانب مسئله

 استت هنر و فن کي یرهبر چراكه ابديینم بهبود یرهبر وهيش

 در تيرضا جاديا و ما يتصم اتخاذ در رهبر عملکرد به شتريب كه

 ا  لا يتیص زانيو نه به م گرددیبرم كاركنان

 یبختش دولتت نيشتاغل دگاهيتاز د زهيتانگ شيافتزا مورد در

 یهتايیو توانتا ازهايكاركنان، شناخت ن یرفتار یازهايشناخت ن

 نيشتاغل دگاهيد ازا هستند مؤثر عوامل از  تيريمد وهيش و یكار

 وهيشتت و كاركنتان یاررفتت یازهتتاين شتناخت یخصوصت بختش

 عامتل و دارنتد داریاثر مربتت و معنت زهيانگ شيبر افزا تيريمد

 دگاهيتد از نيهمچنتا ستتين اثرگتذار یكار یهايیتوانا شناخت

 شيافتزا بر یكار یهايیتوانا شناخت كار یايجو لانيالتیصفارغ

 و كاركنتان یرفتار یازهاين شناخت عوامل و بوده اثرگذار زهيانگ

 مشتاهده كه طورا هماناندنشده داریمعن یرهبر و تيريمد وهيش

 افراد زهيانگ بر موارد هيكل یادار بخش نيشاغل دگاهيد از شودیم

 شناخت فی  كار یايجو لانيالتیصفارغ دگاهيد از و است اثرگذار

 اباشدیم اثرگذار زهيانگ جاديا بر یكار یهايیتوانا

 از یكاربرد آموزش بر مؤثر عوامل یبررس مورد در تينها در

 یآمتتادگ و زهيتتانگ یخصوصت و یدولتتت بختش نيشتتاغل دگاهيتد

 هتادوره میررا  و نظم و هادوره یاثربخش و یكارآمد رنده،يادگي

 لانيالتیصتفارغ دگاهيد از نيهمچنا دارند یداریمعن و مربت اثر

 یاثربخشت و یكارآمتد و رنتدهيادگي یآمادگ و زهيانگ كار یايجو

 بتر هادوره میررا  و نظم و داشته یداریمعن و تمرب اثر هادوره

 اندارد یاثر یكاربرد آموزش بهبود
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رقابتت  يهو روح يزهانگ يجادبدست آمده با ا يجتوجه به نتا با

مناسب  ي لازم و می ي شرا يجادا يندر كاركنان و همچن پذيری

 نتوع و رهبتری شيوه اصلاح و هاآن یو نوآور يتبروز خلاق یبرا

باعت   تتوانمتی هتا،آن كتردن كاربردی و عمومی یهاآموزش

بختش و  ينا یسودده يشو افزا سازیخصوصی انگيزه يشافزا

 یبخش در اقتصاد و رشد اقتصاد ينمشاركت ا يشافزا يجهدر نت

 شدا  

: اين میاله مستخر  از نتايج طرح تییيیاتی یقدردان و تشکر

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

حيدريتته اعتبتتارا  معاونتتت آموزشتتی و پ وهشتتی دانشتتگاه تربت

 باشدامی

 

 منابع

-خصوصی فرآيند تأثيرا 0030ما  ی،ا، فلاحم عربی، ،اح سجادی،

ا شتده واگتذار هتایشتركت وریبهره هایشاخص بر سازی

-83(: 64) 00 اقتصادی، های سياست و هاپ وهش فصلنامه

 ا68

در  یتعتاون یهتانیتش شتركت، 0038شا ی،را، پركار يرايش،پ

 يريتعلوم مد یمل يشهما ينچهارم كشور، یتوسعه اقتصاد

 گلستانا شهريور، 00گرگان،  ين،نو

 عتدم بر مؤثر عوامل بر تیليلیا 0034ا ح عباسيان،ا، و رحمانی،

ا ايتران در خصوصتی - عمتومی مشتاركت الگتوی كاربست

(: 0) 0 ؛0104ا ستاخت متديريت و مهندسی تخصصی مجله

 ا05-00

 بنتتدیرتبتته و شناستتايیا 0036ا غ استتماعيليان،ا، س غفاريتتان،

-خصوصتی از پتس انستانی نيروی وریبهره بر مؤثر عوامل

 المللی بين كنفرانس اولينا میاومتی اقتصاد رويکرد با سازی

 بانکتداری و انستانی علتوم حستابداری، ، متديريت ، اقتصاد

 اتهران ، بهمن 05ا اسلامی

 بتتر متتؤثر عوامتتل بررستتیا 0038ا ر ،روزاوشتتانا، ف صتتراف،

 بتين كنفترانس ستومين ، دولتی هایشركت سازیخصوصی

 04 تا 06ا حسابداری و مديريت در كاربردی تییيیا  المللی

 اتهران ، بهشتی شهيد دانشگاه بهمن،

 امتوال ستازیخصوصی قابليت حیوقی یا بررس0035ا ع آجری،

 مجلته(، فرانسته و ايتران حیتوق تطبيیتی مطالعته) عمومی

 ا010-043(: 44) 01 بازرگانی، تییيیا 

 فرآينتد يتابیا ارز0038لا  نصتری،ا، و شهری، شفافیا، م كريم،

 قانون 88 اصل كلی هایسياست راستای در سازیخصوصی

 ا60-83(: 00) 0 ، كلانو  راهبردی هایسياستا اساسی

 تطبيیتتی مطالعتتا ا 0034ا م رزمجتتويی،ا، ف استتکندری، اميتتر

ا ايران برای مناسب راهبردی الگوی تدوين و زیساخصوصی

 ا001-010(: 30) 00ا بازرگانی پ وهشنامه فصلنامه

 بررستی نگاریآيندها 0034را  ی،را، جمال فر،ياریا، ب طوطيان،

 مطالعته) آنهتا ستودآوری با دولتی هایبانک سازیخصوصی

(: 004) 01ا متديريت یپ وه آينده مجله(ا ملت بانک موردی

 ا54-64

 هتایاستترات ی و الزامتا ا 0034ا ا جتويمی، نامتدارا، و درينی،

 ارائتته و عتتالی آمتتوزش ستتازیخصوصتتی در اجتترا و تتتدوين

 هتاینظام در پ وهش فصلنامها آن برای اصلاحی پيشنهادا 

 ا006-045(: 80) 00ا آموزشی

 انتشارا : تهرانا اقتصادسنجیا 0334ا ح ابريشمی، ا،د گجراتی،
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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. 
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