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  چکیده

اجـرا شـود، رشـد اقتصـادي      درستی بهاگر  که ، فرآیندي با اهمیت در تحول سازمانی استسازي خصوصی
. شـود موتـور محرکـه اقتصـادي یـاد مـی      عنـوان  بـه به همـین دلیـل از آن    ؛دنبال خواهد داشت مطلوبی را به

در پـی   تـوجهی همـراه باشـد، نتـایج نـامطلوبی را     سازي آن با بـی و پیاده اجرا نشود درستی به که درصورتی
گرفتن اقتصادي کشورها است که نادیده  سازي، موضوع مهمی در توسعهبنابراین خصوصی ؛خواهد داشت

هدف این تحقیق بررسی برخی از علل اصـلی   .ناپذیري بر پیکر جامعه وارد خواهد نمودآن صدمات جبران
نـوآوري در متغیرهـاي مـورد سـنجش و      ،یکـی از مزایـاي ایـن تحقیـق    . سازي استدر شکست خصوصی
 نـوع  از هادهدا آوريجمع روش نظر از وکاربردي  هدف و ماهیت نظر ازاین تحقیق . نوآوري مکانی است

ها از پرسشنامه و اطالعات مالی نهادهاي مـالی  آوري دادهبراي جمع. استاي و کتابخانه پیمایشی، توصیفی
روایی و پایایی پرسشنامه از طریق آلفاي کرانباخ و همچنـین تحلیـل عـاملی اکتشـافی و     . استفاده شده است
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سـازي  هـاي خصوصـی  ، کارمندان ارشد بانـک جامعه آماري در این مطالعه. گردید بررسی و احصا تأییدي
گیـري  از طریق اسـتراتژي نمونـه   گیري نمونه. شده تجارت، صادرات و ملت در شعب مرکزي تهران هستند

هـاي  نفـر از کارمنـدان ارشـد بانـک     323 تصادفی ساده استفاده شد و تعداد گیري نمونهاحتمالی و از روش 
بـراي آزمـون فرضـیات، مـدل معـادالت      . ورد گردیـد شده از طریـق جـدول مورگـان بـرآ     سازي خصوصی

لیتـوین   –مدل بورك  گانه هفتابعاد  کارگیري بهنتایج تحقیق نشان داد، میان . ساختاري استفاده شده است
، و کسب موفقیت )گیري، سیاست و انگیزششامل؛ رهبري، ساختار، فرهنگ، استراتژي، مدیریت، تصمیم(

به این معنا که عدم توجه به ابعاد مدل مذکور، منجر به افزایش . د داردرابطه مثبتی وجو سازي خصوصیدر 
سـازي  هاي عمومی، اداري و تشکیالتی شده و نهادهاي مالی به دستاوردهاي مثبـت خصوصـی  نسبت هزینه
تــرین نقــش را در موفقیــت یــا عــدم موفقیــت  از میــان ابعــاد مــدل فــوق، مــدیریت مهــم. شــوندنائــل نمــی
  .کندمی ایفا، سازي خصوصی

  
 نهادهاي مالی ،سازمانی توسعه، سازي خصوصی: ها واژهکلید

 
  JEL: C32, G12, Q43 بندي طبقه

  
  مقدمه. 1

شرایط محیطی بـر   تأثیرگذاريها با محیط بیرونی، امروزه با توجه به گسترش ارتباطات سازمان
جهت حصول اطمینـان   هابه همین دلیل سازمان. ها نسبت به گذشته بسیار متفاوت شده استسازمان

 ازجمله. از کسب موفقیت و اثربخشی، نیاز به مدیریت و انطباق با تغییرات در محیط خارجی دارند
بازارهـا و پیوسـتن کشـورها بـه سـازمان تجـارت        شـدن  جهـانی توان بـه  تغییرات محیط خارجی، می

هاي به فناوري ازمانزدایی، نیاز ساشاره نمود که نتیجه آن افزایش رقابت، مقررات) WTO(جهانی 
کننـدگان در  بخشیدن به کیفیـت کاالهـا و خـدمات، و تغییـر دادن ذائقـه مصـرف       جدید براي ارتقا

  .سطح جهانی است
هایی راستا ایجاد تغییر در سازمان، جهت توانمند نمودن آن در رویارویی با چنین چالش ایندر 

موفقیـت در تغییـر، بـه    . رسـد ه نظـر مـی  و پاسخ به تقاضاهاي درونی و بیرونی آن، امري ضروري بـ 
در تغییـر  . ریزي در جهـت تحقـق آن وابسـته اسـت    توانایی رهبران در شناخت نیاز به تغییر، و برنامه

محتوا؛ یعنی اینکه چه چیزي ): Zahedi, 2012) & Mirkamaliسازمان دو مساله حائز اهمیت است 
 غییر را انجام دهیم؟را باید تغییر دهیم؟ و فرآیند؛ یعنی اینکه چگونه ت
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. توان گفت، باید ماهیـت سـازمان از دولتـی بـه خصوصـی تغییـر کنـد       در پاسخ به مساله اول می
از یـک سـو و   ) تمرکززدایـی (اي از امکانات و عدم تمرکز مفاهیم گسترده سازي خصوصیعبارت 

نهاد سـازمانی   تغییري در قالب سازي خصوصی. گیردنظم و انضباط بازار از سوي دیگر را در بر می
در پاسـخ بـه   . (Pheko, 2013)شـود  است که منجر به تفاوت در محیط، منابع و شیوه مـدیریت مـی  

هاي متعدد تغییر سازمانی اسـتناد نمـوده و بـا توجـه بـه شـرایط، اقـدام بـه         توان به مدلمساله دوم می
هـدایت منـابع و   بـا توجـه بـه اینکـه وظیفـه اصـلی نهادهـاي مـالی، تضـمین و          . متناسب سازي نمود

ایـن  . وري و کارآمدي بیشتر جهت رشد در اقتصاد اسـت هایی با بهرهاعتبارات مالی به سوي پروژه
هایی اسـت کـه   ترین چالشاز عمده ها آن سازي خصوصینهادها؛ جایگاه مهمی در اقتصاد داشته و 

بـا  . (Lashkari & Hzhbralsadaty, 2010)ها در سراسر جهـان بـا آن مواجـه هسـتند     اغلب دولت
ها بررسی نشـده اسـت، ایـن تحقیـق، یکـی از      توجه به اینکه این موضوع در ایران در رابطه با بانک

هـاي تغییـر و   ؛ کـه همانـا عـدم توجـه بـه مـدل      )سـازي  خصوصـی (عوامل عمـده در شکسـت تغییـر    
ــعه ــازمانی توس ــورد   س ــت را، م ــاس ــی  یبررس ــرار م ــدق ــري    . ده ــانی نظ ــدا مب ــق ابت ــن تحقی در ای

هـاي  هـاي پرسشـنامه  هاي مالی، و در پایان نیـز داده هاي تغییر سازمانی، نسبت، مدلسازي خصوصی
 .است قرارگرفته وتحلیل تجزیهمورد 

در  يسـاز  فرهنـگ آن  ازیـ ن شیپـ و  ، در درجه اول یک مسئله اقتصادي اسـت، 1سازي خصوصی
توان یـک فرآینـد   می ، بنابراین، این پدیده را)Bagheri, Ghafouri & Amin, 2011(جامعه است 

در  ویـژه  بـه اجـرا شـود، منجـر بـه رشـد اقتصـادي        درسـتی  بهتغییر و تحول سازمانی دانست که اگر 
 ,Pheko)شـود  یـاد مـی  » موتـور محرکـه اقتصـاد   « عنـوان  بـه شود کـه از آن  اقتصادهاي نوظهور می

و انگیـزه  بدون توجه به بهبود در سیستم مـدیریت و نگـرش    سازي خصوصی که درصورتی. (2013
بنـابراین؛  ؛ در افراد ذینفع سازمان اجرایی شود، منجر به عدم دستیابی به نتایج مورد نظر خواهد شـد 

هاي کند، با چالشبا تجدید ساختار و تغییرات بنیادي که در نهاد سازمان ایجاد می سازي خصوصی
 :توان به موارد زیر اشاره نموداست که از آن جمله می رو روبهاي عمده
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ماننـد، تثبیـت اقتصـادي و آزادسـازي     ( سـازي  خصوصـی فرآینـد   يهـا  نـه یزم شیپعدم توجه به 
 سـازي  خصوصـی عـدم توجـه بـه ابعـاد      ؛(Al-Omran, R. & Al-Omran, S.A. 2011)) تجـاري 

-مشـتریان  –بازندگان  -که شامل؛ نهادهاي عمومی و دولتی هستند-مدیران دوره انتقال، برندگان (
عدم توجه به  ؛(Waigama, 2008)...) هاي امنیتی و و قانونی و وجود شبکه هاي زمانی، چارچوب

داشـته و حتـی    سـازي  خصوصـی اي بر انواع عمده ریتأثها، فرهنگ سازمان( سازي خصوصیاشکال 
را در پی خواهد داشت و به جاي کوچک شدن بدنه دولـت، شـکل    ها آنموفقیت و عدم موفقیت 

هـاي  ؛ بـا توجـه بـه مطالـب فـوق، سـازمان      (Clifford, 1993)) شـود جدید از نفوذ دولت ایجاد مـی 
هـاي  سـازمان  -پیش رونـد   1یا کوچک سازي سازي خصوصیدولتی، باید براي بقاء خود به سمت 

المللی، ؛ از سوي دیگر تحوالت در حال وقوع در عرصه بین(Gomez & Ballard, 2011)، -2الغر
 تـر  بـزرگ  درنهایـت و  يمحـور  دولـت هاي مبتنی بـر  موجب حرکت اقتصاد ایران به سمت سیاست

 منزلـه  بـه قـانون اساسـی،    44هـاي کلـی اصـل    بنابراین، ابالغ سیاسـت ؛ شدن اندازه دولت شده است
انقالب اقتصادي جهت رفع این معضل اعالم شده است تا اقتصاد بیمارگونه فعلـی بـه یـک اقتصـاد     

-هاي بخش خصوصی امکانلیتو توسعه فعاگري دولت اي و رقابتی با کاهش تصديپویا، توسعه
اي کـه در اقتصـاد کشـور، منـابع مـالی      هاي عمـده سازمان .(Al-Omran, et al., 2011) پذیر شود 

ها هستند که برخی از طریق بازار سرمایه به بخـش  کنند، نهادهاي مالی و بانکفراوانی را جذب می
 سـازي  خصوصـی علل اصلی شکسـت  . ل نشداما نتایج مورد انتظار حاص؛ اندخصوصی واگذار شده

و عـدم   سـازمانی  توسـعه هـاي  ها چیست؟ پاسخ در عدم توجه به مدلدر میان نهادهاي مالی و بانک
  .(Pheko, 2013)است  سازمانی توسعهتوجه به ثبات فرآیند 

  
  نظري مبانی .2

ــتاي اجرایــی شــدن    ــد ابتــدا بــا مفــاهیمی همچــون، تعــاریف       ســازي خصوصــیدر راس بای
ــیخصو ــازي ص ــکال  س ــت، اش ــی، اهمی ــازي خصوص ــیش س ــات، پ ــه، الزام ــت در  زمین ــاي موفقی ه
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یک  سازي خصوصیآشنا شد، و سپس با توجه به اینکه  سازي خصوصیو اهداف  سازي خصوصی
مدلی متناسـب بـراي اعمـال ایـن تحـول، درصـد        کارگیري بهفرایند تغییر و تحول سازمانی است، با 

  . ا افزایش دادموفقیت در اجراي این فرایند ر
  

  و اهمیت آن سازي خصوصی .1- 2
 ، ثـروت ملـل  )1776(بـه اثـر معـروف آدام اسـمیت      سـازي  خصوصـی ترین نظریـه  اولین و قوي

در نظریات اقتصاددانان نئوکالسیک است که تمایـل بـه    سازي خصوصی منشأبنابراین  ؛گرددبازمی
د بازار آزاد بدون مداخله دولت بـه  کاهش دخالت دولت در اقتصاد دارند و معتقدند که یک اقتصا

بـراي اولـین بـار در سـال      سـازي  خصوصـی واژه . (Waigama, 2008) شـود رفاه اقتصادي منجر می
؛ تغییـر کنتـرل یـا    سـازي  خصوصـی : بـه ایـن صـورت تعریـف شـد      1»وبستر«در فرهنگ لغت  1983

. (Mirzade, Shahbazi & Javahery, 2009) مالکیت از سیستم دولتی به سیستم خصوصی اسـت  
هـا،  شرکت، مؤسساتزي خلع دولت از مالکیت بر سا؛ خصوصی)1996(تعریف بانک جهانی  بنابر

 .(Al-Omran, et al., 2011) باشدها میمنابع اقتصادي و دیگر دارایی

اسـت   سـازي  خصوصـی اقتصادي جهان در قرن بیست و یکـم   مؤلفهترین با توجه به اینکه، مهم
)Sawagvudcharee, 2012 .( ــی ــر کشــوري را م ــروزه کمت ــه   ام ــدام ب ــاکنون اق ــت کــه ت ــوان یاف ت

هـاي  در واقـع تجـویز برنامـه   . هـاي آن نباشـد  نکرده باشد و یا درگیر اجراي برنامـه  سازي خصوصی
 هـا  آنتنها راه درمان اقتصاد بیمارگونه دولتی  توسعه درحالبراي کشورهاي  ویژه به سازي خصوصی

  ).Mirzade, et al., 2008( است 
ها، داراي اهمیت زیـادي در عرصـه اقتصـادي هسـتند،     بانک ازجملهنهادهاي مالی  که ازآنجایی

در اقتصاد؛  متغیري حیـاتی در فرآینـد توسـعه مـالی و      ها آنها و نقش بنیادي ساختار مالکیت بانک
مـالی بـه    تضمین این مساله است که منابع و اعتبارات ها آنزیرا؛ وظیفه اصلی  ؛رشد اقتصادي است

 ؛وري و کارآمدي بیشتر هـدایت شـود تـا بـه رشـد اقتصـادي کمـک کنـد        هایی با بهرهسوي پروژه
هـا در  هـایی اسـت کـه بیشـتر دولـت     تـرین چـالش  این نهادها،  جزء بزرگ سازي خصوصیبنابراین 
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 بنابراین اگر هـدف دولـت ایجـاد اقتصـاد کـارآتر و بـازارگراتر       ؛رو هستندسراسر جهان با آن روبه
 ,.Lashkari & et al(هاي تخصیص اعتبار حائز اهمیـت اسـت   است، کاهش نفوذ دولت بر فرآیند

2009(.   
  

 
  )بانک جهانی 2009گزارش (در جهان  سازي خصوصیروند تعداد کشورهاي درگیر  -1 نمودار

  

 
  )بانک جهانی 2009گزارش (در جهان  سازي خصوصیروند  -2نمودار 

  

 
  )2010سازي گزارش سازمان خصوصی(در ایران هاي اول تا چهارم توسعه ها در طی برنامهيحجم واگذار -3نمودار 

  
دهـد کـه کشـورهاي    نشـان مـی  ) 2(و ) 1(شـماره  در نمودارهـاي   سازي خصوصیمشاهده روند 

اند و کل مبادالت انجـام شـده   رسیده 2004 -2005هاي به پیشرفت آشکاري در سال توسعه درحال
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) 3(شـماره  نمـودار  . رسـیده اسـت   تـاکنون  1991بیشترین مقدار خود از آغاز سال به  2005در سال 
  .دهدهاي اول تا چهارم توسعه در کشور ایران را نشان میها در طی برنامهواگذاري

  
  سازي خصوصیاهداف  .2- 2

اهـداف اولیـه   : توان در دو بخش اهداف اولیه و ثانویه بیان نمـود را می سازي خصوصیاهداف 
اي و رقابتی بـا کـاهش   تبدیل اقتصاد فعلی کشور به یک اقتصاد پویا، توسعه: شامل سازي یخصوص
المللـی  افزایش رقابت بین؛ (Ram, 2012)هاي بخش خصوصی گري دولت و توسعه فعالیتتصدي

(Clifford, 1993)    وري و مقررات زدایـی و بهبـود بهـره(Abdel Shahid, 2002)،  حـوزه   کـاهش
افزایش ظرفیت و مهـارت  ؛ (Waigama, 2008; Clifford, 1993)دولت در اقتصاد فعالیت مستقیم 

؛ توسعه بازار سـرمایه  (Pheko, 2013; Clifford, 1993)  هاي اقتصاديکارآفرینی و کارآیی بنگاه
(Waigama, 2008; Clifford, 1993)  اسـت   بازارهـاي خـارجی   دسترسی به تکنولوژي جدید وو

(Clifford, 1993). 
 افـزایش مشـارکت مـردم در اقتصـاد و گسـترش مالکیـت      : شامل سازي خصوصیداف ثانویه اه

(Pheko, 2013) خالقیـت افزایش رشـد کـارآفرینی و   ؛ (Waigama, 2008) هـاي  کـاهش هزینـه   ؛
-Al)  تخصیص مطلوب منابع بـر اسـاس عملکـرد بـازار    ؛ (Pheko, 2013; Clifford, 1993) دولت

Omran et al., 2011) در میـان مـردم    نفس اعتمادبهش افزای؛(Waigama, 2008)  رفـاه   افـزایش و
تغییر و تحولی در کنار دستیابی به اهداف تعریـف شـده،    هرگونه .(Clifford, 1993)است  عمومی

پیامدهاي  ازجمله. ریزي نمودپیامدهایی را به همراه دارد که براي کاهش آثار منفی آن، باید برنامه
توان بـه؛ افـزایش بیکـاري، کـاهش امنیـت شـغلی و دسـتمزدها، از        می سازي خصوصیمدت کوتاه

هاي خصوصی، افـزایش نـابرابري در   اعتمادي مردم به شرکتدست دادن استقالل و احساسات، بی
هـاي دولتـی از نظـر زمـان و منـابع بـراي اجـراي        و نوع خدمات و محصوالت، افـزایش هزینـه   ارائه

  .(Clifford, 1993) وداشاره نم سازي خصوصیهاي استراتژي
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  سازي خصوصیانواع . 3- 2
حـذف نظـارت    :1مسـئولیت  سازي خصوصی: گیردصورت می وضعیتدر پنج  سازي خصوصی

اکثریت یـا اقلیـت سـهام بـه بخـش خصوصـی       : 2مالکیت سازي خصوصی. دولت از بخشی مشخص
گـذاري، مـدیران یـا    یههاي سرماقمانند سهام شناور، فروش مستقیم و حراج به صندو(واگذار شود 

هاي خصوصـی، ماننـد؛ اجـاره،    همکاري بین دولت و شرکت: 3عملیات سازي خصوصی. )کارکنان
توسـعه  : 4مـالی  تأمین سازي خصوصی. (Mirzade, et al., 2009) امتیاز یا قراردادهاي مدیریت

 کـه : هـاي و مناقصـه  گذاريهاي عمومی از طریق سرمایههاي عمومی، کمک شرکتزیرساخت
 .(Pheko, 2013) شودکاران خارج انجام میپیمان توسط

  
  سازي خصوصیالزامات اجرایی  .4- 2

کاسـتن  (کـه شـامل تثبیـت اقتصـادي      وکـار  کسـب بدون بهبود فضـاي   سازي خصوصیتحقق  
) ها و مداخالت دولت در بازار ارز، سرمایه، کـار و تولیـد  برچیدن انواع کنترل(و آزادسازي ) تورم

دهـد  نتایج مطالعات نشان مـی . (Al-Omran et al., 2011; Clifford, 1993)  شودیاست، میسر نم
قبل از تثبیت اقتصادي و آزادسازي انجام گرفته است یـا   سازي خصوصیدر کشورهایی که فرآیند 

 هاي امنیتی براي جلوگیري از افـزایش اند و ابعاد زمانی، قانونمندي وجود شبکههر دو همزمان بوده
هاي سیاسی و اضـطراب کارکنـان مـورد توجـه     اي خشونت شهري، جرم و جنایت، ناآرامیههزینه

 .(Waigama, 2008) قرار نگرفته، با عدم موفقیت همراه بوده است

تغییـر و توسـعه نـاگزیر از تـدوین اسـتراتژي هسـتیم، زیـرا؛         هرگونهبراي اعمال  از سوي دیگر،
اف مـورد نظـر بـوده و مسـتلزم رعایـت اهـداف و       تدوین استراتژي ابزاري مهم در جهت تحقق اهد

هـاي  مـدیران شـرکت  ( وکـار  کسـب ، )هیات مـدیره (ی در سه سطح؛ شرکت مراتب سلسلهتصمیمات 
در تدوین استراتژي باید ماهیت آن و عملکرد . است) مدیران محصول(و سطح عملکردي ) بزرگ

گسـترده مـورد توجـه قـرار      ورطـ  بـه هاي ارزیابی و تشـویق،  عملیاتی و مالی گذشته شرکت، سیستم
________________________________________________________________ 

1- Privatization of Responsibilities 
2- Privatization of Ownership 
3- Privatization of Operations 
4- Tickle downs to the poorest 
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ها نباید خیلی کند عمل نمود، زیرا منافع آتی خنثـی  در اجراي استراتژي. (Waigama, 2008)گیرد 
  .(Clifford, 1993)ها افزایش خواهد یافت افتد و هزینهجویی زمانی اتفاق نمیشده، صرفه

 
  در ایران و جهان سازي خصوصیسابقه  .5- 2

مربـوط بـه اثـر     سـازي  خصوصیترین نظریه  در باب یان شد اولین و قويتر بکه پیش طور همان
است کـه تمایـل بـه کـاهش     » ثروت ملل«، در کتاب )1776(اقتصاد معروف آدام اسمیت  پدر علم 

دخالت دولت در اقتصاد دارد، او معتقد است که یک اقتصاد آزاد بدون مداخله دولت بـه افـزایش   
یـک   عنـوان  بـه  سـازي  خصوصیتاریخچه . شوددگی مردم منجر میرفاه اقتصادي و ارتقاء سطح زن

 عنـوان  بـه  سـازي  خصوصـی از آن زمـان بـه بعـد    . رسـد می) 1960(سیاست اقتصادي به اواسط سال 
ــار در    ــراي اولــین ب ــاچر، ) 1980(اســتراتژي توســعه و تحــول مطــرح شــد؛ و ب توســط مارگــارت ت

شـرکت دولتـی در سراسـر     11,332دا بیش از در همان ابت .وقت انگلستان توسعه یافت ریوز نخست
از کشـورهاي  % 12از کشـورهاي شـرق اروپـا،     ها آن% 80جهان به بخش خصوصی واگذار شد که 

ــین،  ــوب صــحراي آفریقــا،  % 5آمریکــاي الت از % 1از کشــورهاي آســیایی و % 2از کشــورهاي جن
  ).Waigama, 2008(کشورهاي عربی بودند 

بعـد از انقـالب   . گـردد ر ایـران بـه دوران سـازندگی برمـی    د سـازي  خصوصـی هاي شروع برنامه
بـه  ) برنامـه اول و دوم توسـعه  ( 1988 -1998هـاي  حجم دولت افزایش یافت، در طی سال جیتدر به

، سـازي  خصوصـی پـس از جنـگ تحمیلـی و عـدم صـراحت در موضـوع        يهـا  یرانیوعلت وجود 
دور جدیـد   2000-2004هـاي  ر سالد. پیش رفت يکند بهسیاست واگذاري سهام متعلق به دولت، 

 سـازي  خصوصـی سازماندهی شـده بـا محوریـت متمرکـز سـازمان       صورت به سازي خصوصیبرنامه 
  .(Al-Omran et al., 2011) قانونی مشخص و شفاف شد  سازوکارنهاد اجرایی بر مبناي  عنوان به

 
  سازي خصوصیهاي چالش .6- 2

شود و مدیریت مطرح می ،)OD( 1سازمانی هتوسعیکی از ابزارهاي  عنوان به سازي خصوصی
. را در اختیار داشته باشد سازمانی توسعهباید به نحوي دانش و مهارت الزم در جهت دستیابی به این 

________________________________________________________________ 

1-  Organization Development 
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شـود،  منجر به تهدید سـاختار مـی   نوعی بهها سازي خصوصی اغلب باًیتقردهد که مطالعات نشان می
هـا و موانـع   برخی چـالش . (Pheko, 2013) دهدمی زیرا تغییرات بنیادین در قالب سازمان روي

-را می  -قانون اساسی  44در جهت اجراي اصل  – سازي خصوصیهاي موجود در اجراي سیاست
بـه دلیـل    (Al-Omran et al., 2011)  هـاي دولـت  توان عدم اعتماد و مشارکت مردم به سیاست

 ,Van de Ven, & Sun) گروهـی  عدم توافق دربـاره اهـداف و افتـادن در دام تعهـد و تفکـرات     

 ,.Van de Ven et al) نابرابري در قدرت؛ (Al-Omran, et al., 2011)  ، مقاومت دولت(2011

زیـاد بـودن    –شـفاف   رسـانی  اطـالع ، فقدان نظام مشاوره و -افزایش مقاومت در برابر تغییر ،(2011
 ,.Al-Omran, et al)  ان کردعنو و جایگاه نامناسب بخش تعاون در اقتصاد کشور - مراتب سلسله

عامـل انسـانی اسـت، ضـعف مـدیران       سازمانی توسعهترین عامل در با توجه به اینکه مهم .(2011
-هاي دولتی و نیروهاي شاغل، چالش جدي را در اجراي توسعه و تغییر سازمانی ایجاد مـی سازمان

نقشی در وضع قوانین ندارنـد،   هاي دولتی، فقط مجري قوانین دولتی بوده ومدیران در سازمان. کند
مـدیران   کـه  درحـالی . دهنـد مـی  اسـتعفا و در صورت رویارویی با بحرانی جدي، از موقعیـت خـود   

بوده و بتوانند ارتباطـات   سازمانی فرهنگباید قادر به درك  سازي خصوصیعامل تغییر در  عنوان به
 را فــراهم نماینــد ســازي خصوصـی امکــان تحقــق  مـؤثر بــازخوردي  ارائــهقـوي برقــرار نمــوده و بـا   

(Sawagvudcharee, 2012) .هاي دولتی نیز به دلیل عدم از سوي دیگر، نیروهاي شاغل در سازمان
 وکـار  کسـب هـاي  وجود فرهنـگ و روحیـه کـارآفرینی، آمـادگی و تمایـل بـراي ورود بـه عرصـه        

در بخشـی   همزمـان بـا اعمـال تغییـرات اساسـی      رو ازایـن  .(Pheko, 2013) غیردولتـی را ندارنـد  
  .یابددولتی، مقاومت در برابر تغییر افزایش می

  
  هاي تغییر سازمانیمدل .7- 2

  .خالصه شده است) 1(در تغییر سازمانی، یازده مدل قابل توجه است که در جدول شماره 
  

  هاي پرسشنامهنتایج مربوط به تحلیل عاملی اکتشافی گویه - 1جدول 
  مدل  مؤلفه  ها مؤلفهوابستگی درونی   ایده اصلی

در طی تغییر تعـادل و عـدم تعـادل دائـم     
  افتداتفاق می

و  کننــده  تقویــتنیروهــاي 
ــده همزمـــــان در   بازدارنـــ

  اند انیجر

  ،تحلیل میدان نیرو  و بازدارنده کننده تقویتنیروهاي 
  ) 1951( نیلوکرت 



  189  ...سازي در میان نهادهاي مالی بررسی علل شکست خصوصی

  هاي پرسشنامهنتایج مربوط به تحلیل عاملی اکتشافی گویه - 1جدول 
  مدل  مؤلفه  ها مؤلفهوابستگی درونی   ایده اصلی

 ریتـأث وظـایف   مؤلفـه بر  ها مؤلفهتغییر در 
  گذاردمی

وابسته بـه هـم و    مؤلفهچهار 
ییر در یکی منجر بـه تغییـر   تغ

  شوددر سایرین 

انسانی  هاي مؤلفهایف، ساختار، وظ
  فنی

  )1965(مدل لویت 

چهـار نـوع سیسـتم مـدیریت مشـارکتی،      
اي، خیرخواهانه موثق، اسـتثماري  مشاوره

  معرفی شده است مؤلفه 7موثق بر مبناي 

بر اساس یک معیـار   ها مؤلفه
  شودگیري میاندازه

-تعامل، تصـمیم  انگیزش، ارتباط،

  گیري، کنترل و عملکرد
تحلیل سیستم لیکرت 

)1967(  

شـکاف بـین سیسـتم رســمی و     هرچقـدر 
تـر  بـزرگ  مؤلفـه غیررسـمی در بـین هـر    

باشـد، موجـب تقلیـل اثربخشـی سـازمان      
  شودمی

هـا  و جعبه ها مؤلفهتعامل بین 
  نیست

، ساختار، روابـط، رهبـري،   اهداف
  هاسودمندو پاداش يها سمیمکان

اي شش جعبه مدل
  )1976(ویزبورد 

مفروضات بر پایه تئـوري و سیسـتم بـاز،    
هاي رسمی و غیررسمی و تناسـب  سیستم

  و انطباق بین متغیرهاي داخلی وجود دارد

هـا پویـا و تعامـل در    سازمان
هـــا و ســطح افـــراد، گــروه  

 هــاي مؤلفــهســازمان در بــین 
  درونی وجود دارد

ــاریخ، : درون داد ــابع، ت محــیط، من
  تژياسترا

وظیفه، تنظیمات سازمانی : فرآیند
فرد، : رسمی و فردي، برون داد

 گروه و سیستم

مدل انطباق براي تحلیـل  
ــاچمن   ــادلر و ن ســازمان ن

)1977(  

همگی تغییر کنند تا با سیستم  ها مؤلفه
  منطبق شوند

 مؤلفهبه هم وابسته و  ها مؤلفه
  مدیریتی برجسته است

سبک کارمند، سیستم، اسـتراتژي،  
هــاي هــا و ارزشتار، مهــارتســاخ

  مشترك

ــارچوب  ــزي  S 7چ مکن
)1981(  

از دیدگاه فرهنگی، سیاسـی   ها مؤلفههمه 
  )استعاره طناب(شوند و فنی تحلیل می

 اگرچهبه هم وابسته،  ها مؤلفه
تر و برخی برخی روابط قوي

  تر استضعیف

ــابع، : درون داد ــاریخ، من محــیط، ت
ــد ــمأمور: فرآینـ ــتراتژي، تیـ ، اسـ
هاي نوظهور، افراد، ، شبکهوظایف

هـاي از  فرآیندهاي سازمانی، شبکه
ــرون داد  ــده، بـ ــین شـ ــیش تعیـ : پـ

  بر افراد ریتأثعملکرد، 

ــارچوب  ــی  TPSچ تیچ
)1983(  

چهار سطح عملکرد سازمانی، عملکرد 
باال، بیش فعال، پاسخگو و واکنشی تعیین 

شده است که همگی در ارتباط با 
ي رهبري ، و تقویت رفتارهايتوانمندساز

  هستند

بــر اســاس  هــا مؤلفــهسـطوح  
  شودگیري میمعیار اندازه

ریـزي،  قاب زمان، تمرکـز، برنامـه  
حالت، مدیریت، ساختار، دیدگاه، 

  انگیزش، ارتباط و رهبري

ریزي عملکرد بـاال  برنامه
  )1984(نلسون و برون 

مفروضات تئوري بر اساس تئوري سیستم 
: لسطح عملکردي شام بر سه تأکیدباز و 

عملکرد سازمانی و نتایج کیفیت زندگی 
  کاري

-و حلقـه  ریتأثخطوط اصلی 
هـاي بـازخورد، روابـط بــین    

  است طرفه کی ها مؤلفه

منابع انسانی، فرآیندها : درون داد
. در سطح فرد و گروه و سازمان

عملکرد گروه، فرد و : برون داد
  نتایج کیفیت زندگی کاري

تشخیص رفتـار فـردي و   
  )1987(گروهی هریسون 
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  هاي پرسشنامهنتایج مربوط به تحلیل عاملی اکتشافی گویه - 1جدول 
  مدل  مؤلفه  ها مؤلفهوابستگی درونی   ایده اصلی

مفروضات بر اسـاس تئـوري سیسـتم بـاز     
است، عوامل تحولی و تکامل بـا هـم بـر    
انگیزش و آن هم به نوبه خود بر عملکرد 

  گذاردمی ریتأث

به هم وابسـته و   ها مؤلفههمه 
  روابط دو طرفه حاکم است

ــیط بیرونــــی  ، تیــــمأمور: محــ
ــگ،    ــري، فرهنـ ــتراتژي، رهبـ اسـ

ها؛ ساختار، اعمال مدیریتی، سیستم
هـاي  و، الزامات شغلی و مهـارت ج

هـــا و کـــاري، انگیـــزش، ارزش 
  نیازهاي فردي، عملکرد

ــدل  ــورك م ــوین  –ب لیت
)1982(  

  

، ایجـاد و  1968لیتوین توسط لیتوین و همکارانش؛ استرینگر و تاگیوري در سال  –مدل بورك 
توسـعه و  هاي مدل مذکور نسبت به سایر مدل. بازنگري شد 1992لیتوین در  –سپس توسط بورك 

اساس ایـن تحقیـق بـر    . (Pheko, 2013)تري را در بردارد ، ابعاد کامل)1(تحول، در جدول شماره 
   .شود مشاهده می) 1(لیتوین است که در شکل شماره  –مبناي مدل بورك 

و  تیـ مأمور: عوامـل تحـولی شـامل   . در این مدل دو دسته عوامل تحولی و تکاملی وجـود دارد 
: از انـد  عبـارت عوامـل تکـاملی   . است سازمانی فرهنگنی، رهبري، عملکرد و استراتژي؛ محیط بیرو

هـا،  هاي فردي، اعمال مدیریتی، جو واحد کاري، انگیزش، سیستمساختار، الزامات شغلی و مهارت
لیتوین پیوند علی و معلولی از باال به پـایین مـدل    –بورك. هاي فردي و عملکرد استنیازها، ارزش

-مهـم . هـاي پـایین مـدل دارد   هاي باالي مدل اثر بیشتري بر سازهو معتقدند که سازه نموده تأکیدرا 
ترین عوامل براي ایجاد تحول و موفقیت آن، تغییر و توجه به عوامل باالي مدل؛ رهبري، استراتژي 

: عوامـل تحـولی شـامل   . در این مدل دو دسته عوامل تحولی و تکاملی وجـود دارد . و فرهنگ است
عوامـل تکـاملی   . اسـت  سـازمانی  فرهنـگ استراتژي؛ محیط بیرونی، رهبري، عملکـرد و   و تیمأمور

هـاي فـردي، اعمـال مـدیریتی، جـو واحـد کـاري،        ساختار، الزامات شـغلی و مهـارت  : از اند عبارت
لیتوین پیوند علـی و معلـولی    –بورك. هاي فردي و عملکرد استها، نیازها، ارزشانگیزش، سیستم

هاي پایین هاي باالي مدل اثر بیشتري بر سازهو معتقدند که سازه نموده تأکیدمدل را  از باال به پایین
ترین عوامل براي ایجاد تحول و موفقیت آن، تغییر و توجـه بـه عوامـل بـاالي مـدل؛      مهم. مدل دارد

  .رهبري، استراتژي و فرهنگ است



  191  ...سازي در میان نهادهاي مالی بررسی علل شکست خصوصی

ی کردن در تعاریف ابعاد است ابعاد مدل بورك لیتوین، نیاز به عملیات کارگیري بهبراي سنجش 
، تعاریف عملیاتی مـورد نظـر را   )2(جدول شماره . پرسشنامه مورد استفاده قرار گیرد سؤاالتتا در 

  .دهدنشان می

  
  (Pheko, 2013)لیتوین  –مدل تغییر سازمانی بورك  -1شکل 

  
  هاي مالینسبت. 8- 2

، دسـتیابی بـه نتـایج بهتـر     زيسـا  خصوصـی که اشاره شد، یکی از اهـداف مـدنظر در    طور همان
هـاي اخیـر و پـس از    در دهـه . باشـد ها در راستاي افزایش کارایی و اثربخشی میعملکردي شرکت

ها، مدیران منصوب از جانب سهامداران، حداکثر نمـودن  جدا شدن مالکیت از مدیریت در شرکت
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عالوه بـر ایـن درنظـر گـرفتن      .اندمیثاقی در دستور کار خود قرار داده عنوان بهثروت سهامداران را 
هـاي مطـرح بــراي   ارزش ازجملـه هـاي اجتمـاعی و همچنـین مسـئولیت در قبـال ذینفعـان       مسـئولیت 

  ). Ross, Westerfield, & Jordan, 2007, P. 57( آیدمی حساب بهها و جوامع شرکت
  

  )هاي تحقیقیافته(لیتوین  –تعاریف عملیاتی ابعاد مدل بورك  - 2جدول 
شـامل؛ حکومـت،   : گذاردمی ریتأثهر شرایط یا موقعیت بیرونی که بر عملکرد سازمان   نیمحیط بیرو

  رقابت و مشتریان 
آن سـازمان بـه    وسـیله  بهاستراتژي ابزاري که . کلی سازمان که قرار است حاصل شود هدف ،تیمأمور  و استراتژي تیمأمور

  یابد خود دست  تیمأمور
  زمان باالترین سطح رهبري در سا  رهبري

ها، عقاید و هنجارها که اعمال افراد را هدایت ارزش: شود شاملروشی که کارها بر اساس آن انجام می  فرهنگ
  کند می

  )ها، مسئولیت و غیرهسطوح، نقش(سازمان براي دستیابی به اهداف چگونه طراحی شده است   ساختاري
  دهند اقات روزانه از خود نشان میهاي طبیعی اتفرفتاري که مدیران در حالت  اعمال مدیریتی

هاي اطالعاتی که کار افـراد را تقویـت و تسـهیل    ها و سیستمها، پاداشهاي استانداردشده؛ رویهسیاست  هاسیستم
  کند می

مجموعه تصورات، انتظارات و احساسات اعضاي سازمان که بر روابط با مـافوق، روابـط بـین فـردي و       جو واحد کاري
   مؤثرند روابط واحدها

  تمایل افراد براي دستیابی به اهداف خود، اهداف کاري  و اهداف سازمان   انگیزش
الزامات شغلی و 

  مهارتی
ها را با الزامات شغلی خود هایی که افراد براي کارشان نیاز دارند و مهارتهاي خاص و تواناییمهارت

  پیوند دهند 
هاي نیازها و ارزش

  فردي
دانند که راهنماي رفتـار روزمـره   اد دارند مهم و خوب است در برابر آنچه که بد میآنچه که افراد اعتق

  آنان در سازمان است 
  هاي موفقیت فردي و سازمانی نتایج یا شاخص  عملکرد
  

در ساختارهاي دولتی، به دلیل وجود سازوکارهاي غیر تخصصی براي انتصاب مـدیران   معموالً
 ازجملــه. شــودکــارایی و اثربخشــی در ســطح مطلــوب ارزیــابی نمــی  غالبــاًو اســتخدام کارکنــان، 

-انتظار مـی . اشاره نمود سازي خصوصیتوان به راهکارهاي ارائه شده براي ارتقاء در این بخش می
هـاي کـارایی و اثربخشـی سـازمانی     موفق، شاخص سازي خصوصیرود پس از اجراي یک فرآیند 
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مواردي  ازجمله ).Damodaran, 2006, P. 46( ه ثبت رساندبهبود یافته و سازمان نتایج بهتري را ب
بـه آن توجـه نمـود، بررسـی      سـازي  خصوصـی توان براي ارزیابی موفقیـت در یـک فرآینـد    که می

رود، پـس از یـک   انتظـار مـی  . باشـد مـی  سـازي  خصوصـی هـا پـس از فراینـد    عملکرد مالی شرکت
بان سـهام شـرکت افـزایش یافتـه، و بـا      ها و بازده حقـوق صـاح  موفق، بازده دارایی سازي خصوصی

 ,Ross et al( ها، سطوح هزینـه کـاهش یابـد   ها و مدیریت بهینه هزینهافزایش انضباط مالی شرکت

2007, P. 59.(  
هـاي مـالی انجـام    هاي مالی، الزم است که مطالعه دقیقی در صورتصورت وتحلیل تجزیهبراي 

-هاي مالی سالهاي مالی هر سال، با نسبتنسبت. ودها شنسبت وتحلیل تجزیهشده و  سپس اقدام به 
شـود تـا وضـعیت     هاي مشابه مقایسه و سنجیده میهاي سایر سازمانهاي گذشته و همچنین با نسبت

: 1هـاي نقـدینگی  نسـبت : هـاي در چهـار گـروه   این نسبت. مالی و عملیاتی سازمان، مشخص گردد

هـاي  ؛ نسـبت )رود مـدت بـه کـار مـی    وتـاه جهت ارزیابی توانایی شـرکت در پرداخـت تعهـدات ک   (
کننـد و   گیـري مـی   ها، براي ایجاد درآمد فروش را انـدازه  میزان استفاده شرکت از دارایی(: 2فعالیت

گـذاري کـرده    مناسب سرمایه طور بههاي جاري و بلندمدت دهد که آیا شرکت در دارائی نشان می
هـا و میـزان   مـالی شـرکت از طریـق بـدهی     نیتأمها میزان این نسبت(: 3هاي اهرمی؛ نسبت)است؟

و ) باشـند  گـر شـاخص ریسـک مـالی مـی     کنـد و بیـان  گیري مـی پرداخت تعهدات شرکت را اندازه
هـا عملکـرد کلـی شـرکت، میـزان و چگـونگی سـودآوري        ایـن نسـبت  (: 4هاي سودآورينسبت

هـاي  میان نسبت از. )Damodaran, 2006, P. 50( رندیگقرار می) کند می وتحلیل تجزیهشرکت را 
  .توان به موارد زیر اشاره نمودسودآوري، می

گـذاري شـده در    گر میزان سود شرکت به ازاي هر واحـد پـول سـرمایه   بیان: 5هابازده دارایی
هاي خود را افزایش دهد ولی نتواند بـه همـان   گذاري اگر شرکتی سرمایه. هاي شرکت استدارایی

بت کـاهش خواهـد یافـت، بنـابراین صـرفاً افـزایش حجـم        نسبت سود خود را افزایش دهد این نسـ 
________________________________________________________________ 

1-  Liquidity ratios 
2-  Activity ratios 
3- Leverage ratios 
4- Profitability ratios 
5-   Return on Assets (ROA) 
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بـازده حقـوق   . شـود  هـاي شـرکت، سـبب بهبـود ثـروت سـهامداران نمـی       گذاري در دارایی سرمایه
. گر میزان سود شرکت به ازاي هر واحد پولی حقـوق صـاحبان سـهام اسـت    بیان: 1صاحبان سهام

است زیرا شاخص خلق ارزش براي این نسبت براي سهامداران شرکت از اهمیت خاصی برخوردار 
هـاي  هـاي عمـومی، اداري، تشـکیالتی بـه مجمـوع هزینـه      نسـبت هزینـه  . سهامدار در شرکت اسـت 

مبلغ سود، اهمیت ندارد، بلکه بستگی به این دارد که سود به چه نسـبت از درآمـد و    صرفاً: شرکت
  .(Moradi & Babajani, 2011, P. 36) هزینه ایجاد شده است

  :شود، فرضیات تحقیق به شرح زیر استه مبانی نظري و آنچه در پیشینه اشاره میبا توجه ب
شده و نهادهـایی کـه از    سازي خصوصی، نهادهاي مالی )ROA(ها بین نسبت بازده دارایی .1

 .ابتدا خصوصی بوده است، تفاوت معناداري وجود دارد
شـده و   سـازي  خصوصـی ، نهادهـاي مـالی   )ROE(بین نسبت بازده حقـوق صـاحبان سـهام     .2

  .نهادهایی که از ابتدا خصوصی بوده است، تفاوت معناداري وجود دارد
هـاي شـرکت، نهادهـاي    هاي عمومی، اداري، تشکیالتی به مجمـوع هزینـه  بین نسبت هزینه .3

شده و نهادهایی که از ابتدا خصوصی بوده است، تفـاوت معنـاداري    سازي خصوصیمالی 
 .وجود دارد

شده کمتر مورد استفاده قـرار   سازي خصوصین در نهادهاي مالی لیتوی – بورك مدل ابعاد .4
  .گیردمی

  
  پیشینه تحقیق .3

Bagheri, Ghafouri & Amin (2011)هــاي تغییــر ســاختار در صــنعت ، بــه بررســی روش
در ایـن حـوزه بـه تبیـین و      سـازي  خصوصـی براي اجـراي مناسـب    ها آن. ریلی پرداختند ونقل حمل

ها و سپس تعیین یک مدل مناسب تغییر را شناسایی نمودند که باید تشخیص همه اهداف و شاخص
، بـه بررسـی   Azazy & Farouki Ostad (2011) .هاي همسو باشدبا ساختار سازمانی و استراتژي

پرداخته و جهـت بررسـی عملکـرد     ها آنهاي دولتی در افزایش سودآوري و بازدهی نقش شرکت

________________________________________________________________ 

1- Return on equity (ROE) 
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هـا  ودآوري استفاده نمودند که نتایج نشـان داد ایـن نسـبت   هاي سهاي مذکور از نسبتمالی شرکت
هـا متناسـب بـا    این وضعیت در شرایطی است کـه ایـن شـرکت   . بعد از واگذاري افزایش یافته است

 .اندشرایط خود از یک الگوي تغییر سازمانی استفاده نموده
(2012) Mirkamaly & Zahedi تغییــر همــه ابعــاد مــدل  یکننــدگ نیــیتع، در بررســی نقــش

 در مدللیتوین بر عملکرد سازمانی کارمندان دانشگاه پرداخته و نقش رهبري را  –سازمانی بورك 
  .حائز اهمیت نشان داد سازمانی توسعهبر  ریتأثو 

بـر موفقیـت تغییـر و تحـول سـازمانی،       مـؤثر در مطالعات خارجی بـا محوریـت بررسـی عوامـل     
  .باشداند که نتایج آن به شرح زیر مییر سازمانی پرداختههاي تغیبعد از ابعاد مدل 4تا  2محققان به 

Chandler (1962)به ابعاد استراتژي، فرهنگ، ساختار و رهبري را عامل موفقیت ذکـر   ، توجه
هـاي  هـا، جـو، اعمـال مـدیریتی، نیازهـا و ارزش     ، سیستمComing & Shoab (1973). کرده است

و  Schneider  Schneider ،Lawrence & Lorsch (1976) ،Ochi (1977) &  (1975)فـردي؛ 
)1977)  Galbraith هـا و الزامـات   ساختار، جو، اعمال مدیریتی، سیسـتم : هایشان به ابعاددر بررسی

، محـیط بیرونـی، اسـتراتژي، رهبـري و     Proscout  (1978(و   Miles & Snow (1978)شـغلی؛  
: در مطالعــات خـود ابعــاد   Miles et al (1978)، (1980) Tregoe & Zimmermanفرهنـگ؛  

جـو،  : بـه ابعـاد    Rrosenberg and Rosenstine (1980) اسـتراتژي، فرهنـگ، سـاختار و رهبـري؛    
 Winer (1981)ها و نیازهاي فـردي؛ ، ارزشHackman & Oldham (1980)انگیزش و عملکرد؛ 

& Mahoney، (1984)  Smith et al تی و عملکـرد؛  رهبري، اعمال مـدیری : در تحقیقات خود ابعاد
Joyce & Slocum(1984) اعمال مدیریت و جو حاکم؛ ،Gordon (1985)  محـیط بیرونـی،   : ابعـاد

اعمال مدیریت و جـو حـاکم؛   : به ابعاد Schneider & Born (1985)استراتژي، رهبري و فرهنگ؛ 
Jordan (1986) هاي فردي؛ ها، جو، اعمال مدیریتی، نیازها و ارزشسیستم: ابعادKerr (1987) & 

Slocum فرهنــگ، سیســتم پــاداش، اعمــال مــدیریتی و عملکــرد؛ ،Hammer (1988)، (1988)  
Zuboff   وGazzo et al (1988) هـا و نیازهـاي فـردي؛    ارزش: ابعادBernstein & Berk (1989) ،

Vicenz & Ochi (1989)          در مطالعـات خـود ابعـاد؛ فرهنـگ، سیسـتم پـاداش، اعمـال مـدیریتی و
  .دانندمی مؤثر سازمانی توسعها در موفقیت تغییر و عملکرد؛ ر

-، یکـی از شـاخص  سازي خصوصیدر اهداف بیان شده جهت  یتأملبا توجه به مطالب فوق و 
بهبـود در  . هاي واگذاري شـده اسـت  ، بهبود عملکرد مالی سازمانسازي خصوصیهاي موفقیت در 
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تـوان مـدل   بر این اساس مـی . شودابی میهاي سودآوري و متوسط بازده بازار، ارزیعملکرد با نسب
  .نمود ارائه )2(شکل شماره مفهومی پژوهش را به شرح 

 

 
  مدل تئوریک تحقیق -2شکل 

  تحقیق یشناس روش .4

 و توصیفی نوع از هاداده يآور جمع روش نظر از وکاربردي  هدف و ماهیت نظر از تحقیق این
شـده   سـازي  خصوصـی هـاي  کارمندان بانک بین شنامهپرس 323 تعداد. استاي و کتابخانه پیمایشی

 هـا، فرضـیه  آزمـون  بـراي  تحقیـق  ایـن  در. شـد  انجام پرسشنامهاین تعداد  روي بر ها تحلیل، و وزیعت
لیتـوین از پرسشـنامه اسـتاندارد شـده      – بـراي سـنجش ابعـاد مـدل بـورك     . شد عملیاتی متغیرهفت 

)Zhibin, 2004 (  هـا دارایـی  بـازده  سـبت استفاده شده اسـت و متغیرهـاي ن )ROA(  بـازده  و نسـبت 
کـه از  پارسـیان، پاسـارگاد و اقتصـاد نـوین      سامان،  هاي، براي بانک)ROE( سهام صاحبان حقوق

اند، از شده سازي خصوصیکه  تجارت، صادرات و ملت هاياند و بانکبوده سازي خصوصیابتدا 
هاي طراحی شـده بـراي سـنجش هـر     د گویه،  تعدا)3(در جدول . اي استفاده شداطالعات کتابخانه

  . لیتوین، ضریب آلفاي کرونباخ و پایایی ابعاد ارائه شده است -بعد از ابعاد مدل بورك 
  

  لیتوین –ضریب آلفاي کرونباخ و پایایی ابعاد مدل بورك   - 3 جدول
  آلفاي کرونباخ  هاتعداد گویه  ابعاد

  710/0 6  تغییر در رهبري
  772/0 5  ساختاري

  714/0  5  هنگفر
  801/0  10  استراتژي
  ---   1  مدیریت

  73/0  4  ها يریگ میتصمسیاست و 
  ---   1  انگیزش
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گردد، ضریب آلفاي کرونباخ تمامی ابعاد در این مطالعه از حداقل که مشاهده می طور همان
 .بیشتر است ،)1999(  لی و کیم؛ 65/0، )1978( نانالی6/0مقدار 
  

  )همگرا(بررسی روایی سازه  .1- 4
. ارائه شده اسـت ) همگرا(، نتایج تحلیل عاملی اکتشافی براي بررسی روایی سازه )4(در جدول 

هـاي موجـود را   توان دادهدر انجام تحلیل عاملی، ابتدا باید از این مسأله اطمینان حاصل شود که می
. شود ستفاده میو آزمون بارتلت ا KMOبدین منظور از شاخص . براي تحلیل مورد استفاده قرار داد

. این شاخص در دامنه صفر تا یـک قـرار دارد  . گیري استشاخصی از کفایت نمونه KMOشاخص 
هاي مورد نظر براي تحلیل عاملی مناسب هستند و در اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد، داده

نـدان مناسـب   هاي مورد نظـر چ نتایج تحلیل عاملی براي داده) 5/0از  معموالً کمتر(غیر این صورت 
از نظـر  (کنـد چـه هنگـام مـاتریس همبسـتگی، شـناخته شـده        آزمون بارتلت بررسی مـی . باشندنمی

-نامناسـب مـی  ) مدل عـاملی (بنابراین براي شناسایی ساختار ؛ است) یاضی ماتریس واحد و همانیر
ایی باشد تحلیل عـاملی بـراي شناسـ   % 5تر از داري در آزمون بارتلت کوچک اگر سطح معنی. باشد

بعـد از مناسـب   . شـود ساختار مناسب است، زیرا فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد می
بررسـی روایـی همگـرا     منظور بهو معنادار شدن آزمون بارتلت  KMOتشخیص دادن مقدار شاخص 

گیـرد کـه تمـامی    روایی همگرا زمانی مورد پذیرش قـرار مـی  . شودبه جدول اشتراکات مراجعه می
کمتـر از    يهـا  يگـو مقدار اشتراك براي یک  که درصورتیباشند  3/0استخراج شده باالي مقادیر 

 & .Wixom & Watson, 2001)کنار گذاشـته شـود     وتحلیل تجزیهباشد باید گویه مورد نظر از 3/0

Pallant, 2009).  
ادیر دهد، که مق گیري نشان میهاي کفایت نمونهشاخص عنوان به KMOنتایج آزمون بارتلت و 

، و مقدار 5/0ی ابعاد بیشتر از مبراي تما KMOمقدار معیار . باشندابعاد در سطح مطلوبی می
  . باشد می 05/0معناداري آزمون بارتلت نیز کمتر از 
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  هاي پرسشنامهنتایج مربوط به تحلیل عاملی اکتشافی گویه  - 4جدول 

گیري معیار کفایت نمونه
KMO 

مقدار تقریبی 
χ2  

  اديدرجه آز
معناداري 
آزمون 
  بارتلت

  نام متغیر  هاگویه  بار عاملی

521/0 85/48 15  000/0 

0/632 1 

تغییر در 
  رهبري

0/583 2 

0/486 3 

0/732 4 

0/575 5 

0/582 6 

543/0 40/106 10  000/0 

0/688 1 

  ساختاري
0/565 2 

0/601 3 

0/323 4 

0/542 5 

553/0 
 

07/58  
 

10 
 

000/0 
 

0/554 1 

 
 فرهنگ

0/421 2 

0/566 3 

0/599 4 

0/497 5  

754/0  01/669 45 000/0 

 استراتژي 1 0/619

0/647 2 
0/752 3 
0/653 4 
0/483 5 
0/314 6 

0/405 7  
0/594 8  
0/276 9  
0/615 10  

579/0 06/136  6  000/0  

  سیاست  1 0/704
  و  

-تصمیم

 هاگیري

0/621 2  
0/633 3  
0/853 4  
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  بررسی نرمال بودن متغیرهاي تحقیق .2- 4
توان از آزمون چولگی و کشیدگی استفاده نمود که نتایج آن در بودن متغیرها، می براي آزمون نرمال 

گردد با توجه به اینکه بازه اعداد چولگی و که مشاهده می گونه همان. ارائه گردیده است )5( شماره جدول
  .(Pallant, 2009) ها مورد تأیید استفرض نرمال بودن داده درنتیجهباشد می -1و  1کشیدگی بین 

  
  هانتایج آزمون نرمال بودن داده - 5جدول 

  کشیدگی  چولگی  نام متغیر
 0/577 0/259-  تغییر در رهبري

 0/178 0/089  ساختاري
 0/227- 0/338-  فرهنگ

 0/056- 0/010  استراتژي
 0/054 0/322  ها گیري تصمیمسیاست و 

 0/552 0/819  مدیریت
 0/521- 0/352  انگیزش

  ROA(  1/002  0/551( ها ییدارا بازده نسبت
  0/479  0/354-  (ROE) سهام صاحبان حقوق بازده نسبت

 0/921- 0/344-  عمومی يها نهیهز
  

  سیماي آزمودنی. 3- 4
دهندگان با استفاده از چهـار متغیـر سـن، جنسـیت، میـزان تحصـیالت و سـابقه        مشخصات پاسخ

درصـد را زنـان تشـکیل     36دهندگان را مردان و درصد پاسخ 64. خدمت مورد بررسی قرار گرفت
 32تـا   28بـین   هـا  آناز درصـد   24سـال، سـن    27تا  24دهندگان بین درصد از پاسخ 33سن . دادند

. باشـد سـال مـی   37بـاالتر از   هـا  آندرصد  24درصد و سن  37تا  33بین  ها آندرصد  19سال، سن 
درصـد   8درصـد کارشناسـی ارشـد و     30دهندگان، کارشناسـی؛  درصد پاسخ 62مدرك تحصیلی 

سـابقه  . دانـ سـال، خـدمت کـرده    5تـا   3درصد بین  15از نظر سابقه خدمت حدود . باشددکتري می
سـال، سـابقه    13تـا   10بـین   ها آندرصد  32سال، سابقه خدمت  9تا  6بین  ها آندرصد  28خدمت 
  .باشدسال می 17بیش از  ها آندرصد  10و سابقه خدمت  17تا  14درصد بین  15خدمت 
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  ها ها و آزمون فرضیه تحلیل داده. 4- 4
t-test نه؟ یا است مفروضی مقدار برابر جامعه یک میانگین آیا که کندمی آزمون اينمونه تک 

است که میانگین جامعـه برابـر مقـدار ثـابتی      صورت بدینصفر  فرضیه آزمون این در دیگر عبارت به
  .نیستکه میانگین جامعه برابر مقدار ثابت بیان شده  این صورت به فرضیه یک و است

 بررسـی  بـه  آن در کـه  باشد می يپارامتر آزمون یک T توزیع مبناي بر مستقل هاي نمونه آزمون
 سـروکار  جامعـه   دو با که ازآنجاییآزمون،  این از. شود می پرداخته جامعه دو میانگین میان تفاوت

  .شود می استفاده تفاوتی هاي فرضیه آزمون داریم، براي
 

  هاي پژوهشیافته .5- 4
بررسی ابعـاد   منظور به .ارائه گردیده است) 7(و ) 6(ها در جداول نتایج حاصل از آزمون فرضیه

 استودنت براي مقایسه میانگین -tاز آزمون در چه سطحی اجرا شده است،  کهلیتوین  -مدل بورك
نتیجه این آزمون پس . است 3مقدار ثابت برابر عدد  .شود نمونه با یک مقدار ثابت استفاده می یک

  :گزارش شده است) 8(از انجام محاسبات در جدول 
 05/0و از  000/0بـراي همـه ابعـاد برابـر بـا       داري معنـی چون سـطح  ) 6(ره شماجدول  بر اساس

 توان یمدرصد  95کمتر است، بنابراین با اطمینان  3کمتر است و همچنین میانگین همه ابعاد از عدد 
 قـرار  اسـتفاده  مـورد  کمتـر  شده سازي خصوصی مالی نهادهاي در لیتوین – بورك مدل گفت ابعاد

  .ردیگ یم
 يهـا  نسـبت بـراي   هـا  نیانگیـ م مقایسه آزمون داري معنیچون سطح ) 7(شماره دول ج بر اساس

 نهادهـاي  هاي مالی،نسبت توان گفت بیندرصد می 95کمتر است بنابراین با اطمینان  05/0مالی از 
 وجـود  معنـاداري  تفـاوت  اسـت،  بـوده  خصوصی ابتدا از که نهادهایی و شده سازي خصوصی مالی
 کـه  نهادهایی نسبت به شده سازي خصوصی مالی ها براي نهادهايدارایی بازده میانگین نسبت .دارد

سـهام بـراي    صاحبان حقوق بازده همچنین میانگین نسبت. است، بیشتر است بوده خصوصی ابتدا از
؛ است، بیشتر است بوده خصوصی ابتدا از که نهادهایی نسبت به شده سازي خصوصی مالی نهادهاي

شـرکت، بـراي    يهـا  نـه یهز مجمـوع  بـه  تشـکیالتی  اداري، عمـومی،  يهـا  نـه یزه اما میانگین نسـبت 
. است، کمتر است بوده خصوصی ابتدا از که نهادهایی نسبت به شده سازي خصوصی مالی نهادهاي

  .قابل مشاهده است) 6(نتایج آزمون فرضیات تحقیق در جدول شماره 
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  لیتوین -كابعاد مدل بور استودنت براي - tنتایج آزمون   - 6جدول 

  ابعاد

    

 tآماره  میانگین
درجه 
  آزادي

سطح 
  داري معنی

درصد  95فاصله اطمینان 
  اختالف

  کران باال  کران پایین

 0/256- 0/356- 0/000 322 12/10- 2/6935  تغییر در رهبري
 0/346- 0/465- 0/000 322 13/47- 2/5938  ساختاري
 0/097- 0/217- 0/000 322 5/15- 2/8427  فرهنگ
 0/428- 0/499- 0/000 322 25/48- 2/5359  استراتژي

 0/557- 0/672- 0/000 322 21/04- 2/3847  ها گیري تصمیمسیاست و 
 0/67- 0/84- 0/000 322 17/78- 2/24  مدیریت
 0/509- 0/698- 0/000 322 12/53- 2/3963  انگیزش

  
  است بوده خصوصی ابتدا از که نهادهایی و شده سازيخصوصی يهاي مالی نهادها، مقایسه نسبتTنتایج آزمون   -7جدول 

  میانگین نهاد مالی ابعاد
 ها نیانگیمآزمون مقایسه   آزمون لوین

F Sig T Sig  حد
 پایین 

حد  
 باال

ROA 
 33/28 0/0293 بوده خصوصی ابتدا از

 
0/000 

 
5/364 0/000 0/0114 0/026 

 0/030 0/008 0/006 4/365 0/0102 شده سازي خصوصی

ROE 
 0/111 0/2488 بوده خصوصی ابتدا از

 
0/744 

 
2/373 0/034 0/006 0/130 

 0/127 0/008 0/028 2/484 0/1805 شده سازي خصوصی
 هايهزینه نسبت

 به .. عمومی،
 هايهزینه مجموع

 شرکت

 بوده خصوصی ابتدا از
0/1449 

0/797 
 

0/388 
 

-
4/771 

0/000 
-

0/419 
-

0/157 

 شده سازي وصیخص
0/4334 -

4/647 
0/001 

-
0/427 

-
0/150 

 
 گیريبندي و نتیجهجمع. 5

لیتوین؛ تغییر در رهبـري، سـاختار،    -نتایج حاصل از تحقیق نشان داد؛ که هفت بعد مدل بورك
 سـازي  خصوصی مالی نهادهاي گیري و انگیزش درسیاست و تصمیمفرهنگ، استراتژي، مدیریت، 

 Proscout (1978)، Miles & Snowاین نتایج با مطالعات، . گیردمی قرار فادهاست مورد کمتر شده
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 Gordon (1985) ، Chandler (1962)، Miles et al (1978)، Tregoe & (1980) و(1978) 

Zimmerman ،Bagheri et al (2011)باشد، همراستا می .  
 

  هاي تحقیقنتایج آزمون فرضیه  - 8 جدول
  نتیجه  فرضیه  ردیف

شده و نهادهایی که از ابتدا خصوصی بوده اسـت،   سازي خصوصی، نهادهاي مالی )ROA( ها ییدارابین نسبت بازده   1
  .تفاوت معناداري وجود دارد

   دییتأ

شده و نهادهایی که از ابتدا خصوصـی   سازي خصوصی، نهادهاي مالی )ROE(بین نسبت بازده حقوق صاحبان سهام   2
 .ي وجود داردبوده است، تفاوت معنادار

   دییتأ

شـده و   سازي خصوصینهادهاي مالی  هاي شرکت،عمومی، اداري، تشکیالتی به مجموع هزینه يها نهیهزبین نسبت   3
 .نهادهایی که از ابتدا خصوصی بوده است، تفاوت معناداري وجود دارد

   دییتأ

   دییتأ .گیردد استفاده قرار میشده کمتر مور سازي خصوصیلیتوین در نهادهاي مالی  –ابعاد مدل بورك   4
  

ــا      ــق ب ــل از تحقی ــایج حاص ــین نت ــایج همچن  & Joyce & Slocum(1984)، Schneiderنت
Schneider )1975(، Lawrence & Lorsch (1976)، Ochi (1977) و Galbraith (1977) که به 

 ،Schneider (1980) شـغلی  الزامـات  و هـا سیسـتم  مـدیریتی،  اعمـال  جـو،  سـاختار، : ابعـاد  بررسـی 
Schneider & Born (1985)  حـاکم؛  جـو  و مـدیریت  اعمـال : ابعـاد  بررسـی Hammer (1988)، 

(1988) Zuboff   و Jordan (1986) ،Azazy et al (2012)  وMirkamaly et al (2012) ،
-انـد، همراسـتا مـی   فردي؛ پرداخته هايارزش و نیازها مدیریتی، اعمال جو، ها،سیستم: ابعاد بررسی

توان گفت این می. لیتوین، بعد مدیریت در کمترین سطح قرار دارد -از بین ابعاد مدل بورك. شدبا
بعـد  . داردتـأثیر  شـده   سـازي  خصوصی نهادهاي مالی هايعامل نسبت به بقیه عوامل بیشتر بر نسبت

 .دارد تـأثیر  شـده  سـازي  خصوصـی  نهادهـاي  مـالی  هاينسبت بر کمتر عوامل بقیه به فرهنگ نسبت
 ،)ROA( هـا دارایـی  بـازده  لیتوین باعث کاهش نسبت -ورد استفاده قرار نگرفتن ابعاد مدل بوركم

. بـوده، شـده اسـت    خصوصـی  ابتـدا  از کـه  نهادهـایی  نسبت بـه  شده سازي خصوصی مالی نهادهاي
 حقـوق  بـازده  لیتـوین باعـث کـاهش نسـبت     -همچنین مورد استفاده قرار نگرفتن ابعاد مدل بـورك 

 خصوصی ابتدا از که نهادهایی نسبت به شده سازي خصوصی مالی نهادهاي ،)ROE( سهام صاحبان
 لیتـوین باعـث افـزایش نسـبت     -بوده، شده است و مورد اسـتفاده قـرار نگـرفتن ابعـاد مـدل بـورك      

 سـازي  خصوصی مالی نهادهاي شرکت، هاي هزینه مجموع به تشکیالتی اداري، عمومی، هاي هزینه
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با توجه بـه اینکـه از بـین ابعـاد مـدل       .بوده، شده است خصوصی ابتدا از که نهادهایی نسبت به شده
این عامل نسبت به بقیـه عوامـل    درنتیجهلیتوین، بعد مدیریت در کمترین سطح قرار دارد و  -بورك

شـود، جهـت اجـراي    دارد، پیشنهاد میتأثیر شده  سازي خصوصی نهادهاي مالی هاي نسبتبیشتر بر 
هـا و  هـا، تخصـص  ، ضـرورت دارد مـدیران نهادهـاي مـالی؛ آمـوزش     زيسا خصوصیآمیز موفقیت
و پاسـخگویی در سـطح    سـازي  ظرفیـت تا بتوانند بـا اعتمادسـازي،   . هاي الزم را کسب کنندمهارت

 (2012( و  Jaros (2012)بـه نقـل از  (سازمان خود، کارمندانی ماهر، توانمند با تعهد به تغییـر بـاال   
Sawagvudcharee مـؤثر حوزه تحول سازمانی؛ تعهد به تغییر از عوامـل اصـلی و    راننظ صاحب؛ از 

، تربیت کنند تا زمینه فرهنگـی جهـت پـذیرش تغییـر و تحـول      )ها استبر موفقیت تغییر در سازمان
ها جهت بقاء در صحنه رقابتی گسترده با توجه به اهمیت تغییر و تحول سازمان .سازمانی فراهم شود

شود؛ علـل موفقیـت و عـدم    کشور براي تحقیق در این زمینه، پیشنهاد میهاي زیاد کنونی و ظرفیت
ها، مورد مطالعه و تحقیق قـرار گیـرد تـا پایـایی     هاي تحول سازمانی، در سایر سازمانموفقیت پدیده

  .نتایج مطالعه مورد نظر در سایر موارد نیز مورد آزمون قرار گیرد
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